नेपाऱ सरकार

खानेपानी मन्त्राऱय
(कममचारी प्रशासन महाशाखा)
प.सं. ०७५/०७६
मममत: २०७५।१०।२८
विषय: अध्यािमिक वििरण प्रकाशन गररएको बारे ।
कममचारी समायोजन अध्यादे श, २०७५ को दफा ८ बमोजजम यस मन्त्राऱयबाट मममत
२०७५।१०।१७ गते िेिसाइटमा प्रकाजशत वििरणमा कममचारीहरुऱे विमभन्न माध्यमबाट पठाएका
प्रमाण र सुचना बमोजजम नेपाऱ इजन्त्जमनयररङ्ग सेिा, मसमभऱ समूह, स्यामनटरी उपसमूह, अन्त्तगमतका
रा.प.अनं.तृमतय श्रे णी (प्ऱम्बर/खापसटे /कामऱगढ) हरुको ज्येष्ठताक्रम सूजच कायम गरी सम्बजन्त्ित सबैको
जानकारीको ऱामग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ ।

पदः-

प्ऱम्बर

श्रे ण ः रा.प.अनं.तृत य.

सेवाः- नेपाऱ इन्जिननयररङ्ग

समूहः नसनिऱ

उपसमूहः- स्याननटरी
सि.
न.

िकेत नं.

1 133531

कर्मचारीको नार् थर
गितान शाह

िजम नमनत

2046-07-30

हालको पद भन्दा
कार्मरत पदको
तल्लो श्रेणीको जेष्ठता
जेष्ठता
2046-07-30

1 प्ऱम्बर

हाल कार्मरत कार्ामलर्
भौततक योजना तथा तनमााण
मन्त्राऱय , काठमाण्डौ

कैफिर्त

पदः-

खा.पा.स.टे .

श्रे ण ः रा.प.अनं.तृत य.

सेवाः- नेपाऱ इन्जिननयररङ्ग

समूहः नसनिऱ

उपसमूहः- स्याननटरी
सि.
न.

िकेत नं.

कर्मचारीको नार् थर

िजम नमनत

हालको पद भन्दा
तल्लो श्रेणीको जेष्ठता

कार्मरत पदको
जेष्ठता

हाल कार्मरत कार्ामलर्

1 129286

दे व बहादरु बोगटी

2046-06-05

2046-06-05

खानेपानी तथा सरसफाई सब-डिभभजन
कायााऱय , कञ्चनपुर

2 130589

मान बहादरु शाही

2046-06-17

2046-06-17

दल्
ु ऱु नगरपाभऱका ,दै ऱेख

3 184290

दऱ बहादरु घती

2053-03-24

2053-04-20

ऺेत्रीय अनुगमन तथा सुपररवेऺण कायााऱय
सख
े
ु त

1 खा.पा.स.टे .

कैफिर्त

पदः-

कालऱगढ

श्रे ण ः रा.प.अनं.तृत य.

सेवाः- नेपाऱ इन्जिलनयररङ्ग

समूहः लसलिऱ

उपसमूहः- स्यालनटरी
सि.न
.
िकेत नं.

कर्मचारीको नार् थर

जन्र् सर्तत

हालको पद भन्दा
तल्लो श्रेणीको जेष्ठता

कार्मरत पदको
जेष्ठता

1 128822

ददर कुभाय याई

2022-01-29

2046-07-10

2 119951

तुरसी प्रसाद श्रेष्ठ

2020-06-01

2046-07-28

3 160441

जजतन शाह

2018-11-07

2046-07-30

4 119544

प्रेभ भसहं ठगुन्ना

2022-05-24

2046-08-05

1 काभरगढ

हाल कार्मरत कार्ामलर्
खानेऩानी तथा सयसपाई सफ-डडभबजन
कामाारम , खोटाङ
खानेऩानी
कामाारम
खानेऩानी
कामाारम
खानेऩानी
कामाारम

तथा सयसपाई सफ-डडभबजन
, खोटाङ
तथा सयसपाई डडभबजन
, धनुषा
तथा सयसपाई डडभबजन
, डडेरधयु ा

कैफिर्त

