
लोक सेवा आयोग 

सखुेर्त कायार्लय, सखुेर्त 
 

 
 

 

००८३-५२०१०६, ५२०५०६ याक्स नं. ०८३-५२१८०३email: surkhet@psc.gov.np 

वैकि पक उ मेदवार िसफािरस स ब धी सूचना 
सूचना नं.९७/०७९-८०, िमित - २०७९/११/०३ 

 यस कायार्लयको िवज्ञापन नं. १४७५२/०७७-७८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामा य प्रशासन समहु,  रा.प. अनं. प्रथम 
ेणी(अप्रािविधक), नायब सु बा वा सो सरह पदमा यस कायार्लयको सचूना नं. ६३/०७९-८० िमित २०७९/०७/२१ को  िसफािरस 

स ब धी सचूना अनसुार थायी िनयिुक्तका लािग  हभेी इक्वीपमे ट िडिभजन, नेपालग ज, बाँकेमा योग्यताक्रम नं. १  का  समुन ढकाल 
िसफािरस भई गएकोमा, सङ्घीय मािमला तथा सामा य प्रशासन म त्रालयको  पत्रानुसार प.सं.०७९/८०, च.नं. ४२८  िमित२०७९/१०/२३ 
गते  नेपाल प्रशासन सवेा, सामा य प्रशासन समहू,  रा.प. तृतीय ेणी(अप्रािविधक), शाखा अिधकृत  पदमा सङ्घीय मािमला तथा 
सामा य प्रशासन म त्रालयमा िनयिुक्त र पद थापना भई  हभेी इक्वीपमे ट िडिभजन, नेपालग ज, बाँकेको प.सं. ०७९/८० च.नं. २०७ िमित 
२०७९/१०/२९ गतकेो पत्रबाट  रमाना  भएको यहोरा खु न आएकोले िनजको नाम योग्यताक्रम सचूीबाट हटाई  सोही िवज्ञापन /सचुनाको 
बैकि पक योग्यताक्रम नं. १  का बैकि पक उ मेदवारलाई लोक सेवा आयोग िनयमावली, २०७९ को  िनयम ४६ को उपिनयम (१) को 
ख ड (घ) बमोिजम यस कायार्लयबाट  िमित २०७९/११/०३ मा िसफािरस गनेर् िनणर्य भएको हुदँा स बि धत सबैको जानकारीका लािग यो 
सचूना प्रकाशन गिरएको छ । 
 
योग्यताक्रमबाट हटाईएका उ मेदवारको िबबरण:- 

 यो. क्र. नं. रोल नं. नाम, थर र ठेगाना बाबु / आमाको नाम बाजेको नाम िसफािरस गिरएको कायार्लय

१. ६५२७२५ 
ी समुन ढकाल

नौमलुे- १, दलैेख । 
खडे/ब ीसरा तलुाराम 

ी हभेी इक्वीपमे ट िडिभजन, 
नेपालग ज, बाँके । 

 
िसफािरस गिरएको बैकि पक उ मेदवारको िववरण:- 
बै. यो. क्र.सं. रोल नं. नाम, थर र ठेगाना बाबु / आमाको नाम बाजेको नाम िसफािरस गिरएको कायार्लय

१. ६५२०८२ 
ी दवेराज काकीर्

भेरी- ९, जाजरकोट । 
गोिव द बहादरु/
भगवती 

दगुार्लाल 
ी हभेी इक्वीपमे ट िडिभजन, 

नेपालग ज, बाँके । 
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