
 

नेपाल विद्युत प्राविकरण 
(नेपाल सरकारको स्वावित्व) 

वितरण तथा ग्राहक सेिा वनदेशनालय 

लुम्बिनी प्रदेश विविजन कायाालय, नेपालगञ्ज । 

नािसारी सिम्बि सूचना । 
सूचना प्रकावशत विवतिः- २०७८।०९।१५ 

 

उपरोक्त सिििा तपवसलिा उम्बिम्बित ग्राहकहरुको नाििा विद्युत जिान िएको वनम्नवलम्बित ब्यम्बक्तहरुले आफ्ना नाििा 

नािसारी गरार्ा पाऊँ िवन नेपाल विद्युत प्राविकरणिा वनिेदन वदएकोले सो विद्युत जिानिा वनिेदक बाहके अन्य कसैको हकदाबी िए 

सो सूचना प्रकावशत िएको विवतले ३५ (पैतीस) वदनवित्र आफ्नो हकदािी प्रिाण सवहत सिम्बित कायाालयिा वलम्बित वनिेदन वदनहुन 

सूवचत गररन्छ । हदम्यादवित्र कसैको हकदािी पना नआएिा वनिेदकहरुको िाग बिोवजि नािसारी हुने व्यहोरा सिेत सिम्बित सबैको 

जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । 

तपवसलिः- 

१। कोहलपुर वितरण केन्द्र, बाँके । 

वस.नं . आर् िी/दताा नं . ग्राहक नं. 
साविक ग्राहकको 

नाि,थर 
नािसारी िैजाने ग्राहकको नाि, थर ठेगाना 

१ ३५६९/१५२३ ००४।०९।०५५ वललािती न्यौपाने वतिााराि िि्का पे्रिनगर-२ 

२ ७४५९/८४८ ००६।२५।०७० कृष्णा लम्साल िनविर पुन िगर सुन्दरटोल-१० 

३ २६९९०/६२६ ०३१।१३।०३५क विषु्ण प्रसाद पौिेल निराज शिाा एनटीवि-११ 

४ ७४१२/७१६ ००६।२५।०७० पे्रि बहादुर थापा वहिकली गौति वपवपरा-५ 

५ ५९९२/१३२२ ००६।१६।०१२ स्वस्थानी देिी शे्रष्ठ वबिला िनाल रािजानकी-१२ 

६ ७५२९/६९९ ००६।२६।०५४ अन्जु शिाा चेतनारायण शे्रष्ठ बजारलार्न-११ 

७ २९२५१/१६६६ ००२।१८।००४क१ दुगाा पररयार िन्जु ररजाल बाबानगर-८ 

८ ३०४०२/१६०९ ००४।१७।००१क३ िनिाया िली कालीका िली कृष्णनगर-२ 

९ १७७०३/२२१७ ०३१।०४।०२६क गीताराि थापा वछिेकी लघुवित्त विवत्तय संस्था 

वलविटेि 

फुलिारी-११ 

  

२। तुलसीपुर वितरण केन्द्र, दाङ्ग । 

वस .नं .  कम्प्यूटर 

कोि नं . 

ग्राहक नं. क्षिता साविक ग्राहकको 

नाि,थर 

नािसारी िैजाने ग्राहकको 

नाि, थर 

ठेगाना 

१ ४५५५ ००९।१७।०२

९ 

५ एम्बियर 
ररसिान चौिरी विना िाँगी 

तु .उ.ि.न.पा.६  

२ २७२८२ ००८।०४।०३

६ 

५ एम्बियर 
विले कािी लाल बहादुर रास्कोटी 

तु .उ.ि.न.पा.६  

 

     

३। नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रः- 

वस .नं .  दताा नं. ग्राहक नं. साविक ग्राहकको नाि,थर 
नािसारी िैजाने ग्राहकको नाि, 

थर 
ठेगाना 

१ १५६४ २२।११।६० चन्द्र बहादुर विश्वकिाा सुवनता थापा  नेपालगञ्ज-६ 

२ १७४३ २०।२।३३ रािा कृष्ण शे्रष्ठ विषु्ण बसे्नत नेपालगञ्ज-१२ 

३ १७९५ १९।२।३७ किल वसंह वकरण देिी िि्का नेपालगञ्ज-१५ 

४ १८२३ १२।२२।७० संवजि लम्साल (ढकाल) रेणु तलङ्गा नेपालगञ्ज-५ 

 



५ २००९ २२।२६।५२A अबु्दल रहिान साहाना कुरेसी जोलाहा नेपालगञ्ज-५ 

६ २०१५ १।१६।८२KM राजेश अविकारी ििु गुप्ता नेपालगञ्ज-१० 

७ २०८१ ४।९।१३A वगररजा शाक्य वििला शे्रष्ठ नेपालगञ्ज-१० 

८ २११८ २२।१७।११ वशिा िान जवहदा रंगरेज नेपालगञ्ज-७ 

९ २१०२ २१।५।२१ पािाती के्षत्री सविता थापा नेपालगञ्ज-४ 

१० २१९५ २३।३।३७ लोकराज शिाा राविया बानो हलुिार्ा नेपालगञ्ज-४ 

११ २२८६ १८।२५।२९ िगिती कुिारी शे्रष्ठ परिजीत कौर नेपालगञ्ज-११ 

१२ २३६१ १।१०।४७क जयेन्द्र बहादुर शे्रष्ठ पुनि शाह गुरुङ्ग नेपालगञ्ज-१० 

१३ २४२१ २१।२४।३८ सरस्वती आचाया सन्तोष काजी शाक्य नेपालगञ्ज-२ 

१४ २४५८ २२।१०।९६ विषु्ण िाया िहरा चन्द्रकला गुरुङ्गसेनी नेपालगञ्ज-६ 

१५ २४५८ २।२।३२ सुिदेवि ररजिान िहिद िवनहार नेपालगञ्ज-३ 

१६ २४८६ २४।३।९A किान वसंह साउद सुवििाया थापा नेपालगञ्ज-६ 

१७ २५७४ २२।१०।११C िाना नेपाली वफरदोष िातुन नेपालगञ्ज-८ 

१८ २३०५ १८।४।५ उषा पौिेल देििवत चौिरी नेपालगञ्ज-१० 

१९ २५८२ २।२०।७६क िो युवनयन अल्ताफ हलुिार्ा नेपालगञ्ज-३ 

२० २५८१ २।२२।३६क३ जवलल अहिद अल्ताफ अहिद हलुिार्ा नेपालगञ्ज-३ 

२१ २५५७ १४।१५।१४ वहरा िि्का (पाणे्ड) राि बहादुर िि्का नेपालगञ्ज-२० 

२२ २६१६ ११।१३।३६ िोहम्द िुस्लीि पुनि किल नेपालगञ्ज 

२३ २६८० २०।२।२५क पािाती शाह शमे्शरिान िहतारा नेपालगञ्ज-१२ 

२४ ७६२६ १३।११।९४BC सुिद्रा हिाल पवि ििुिाल नेपालगञ्ज-२० 

२५ २७७५ २१।१९।२७ राज कुिार दिार्ा वसता पररयार नेपालगञ्ज-४ 

२६  २६।३।१०क३ श्याि बहादुर के .सी .  एिाने घयार/प्रविला घयार िजुरा-७, बाँके 

२७  २६।८।४क जोिे पुन िगर िीर बहादुर तािाङ्ग िजुरा-३, बाँके 

२८  २६।१६।२२क नारायणदत्त उपाध्याय रािचन्द्र आचाया िजुरा-३, बाँके 

२९  १६।२६।४८ रुद्र थापा कृष्ण कुिारी थापा िजुरा-३, बाँके 

३०  २७।१५।१० गले िैया चन्द राज कुिार याकुरेल िजुरा-३, बाँके 

३१  २६।११।१७० चन्द्र बहादुर थापा िरत कुिार थापा िजुरा-३, बाँके 

३२  २७।१९।३५ राजविर िली टोपसरा बुढाके्षत्री िजुरा-२, बाँके 

३३  २६।७८।२८ सुवित्रा सुनार शीतला कािी िजुरा-२, बाँके 

३४  २६।२।७८ पदि बहादुर विश्वकिाा पुनि िि्का िजुरा-३, बाँके 

३५  २६।१८।११ बालाराि ित्री िवनसा सुनार िजुरा-३, बाँके 

३६  १६।१५।५०क१ फीलीप थापा रुपा गुरुङ्ग िजुरा-३, बाँके 

३७  १६।११।११क नन्दविर थापा लाल बहादुर शाह िजुरा-४, बाँके 

३८  २७।८।७१ रतन बहादुर नेपाली विषु्ण कुिार िि िजुरा-२, बाँके 

३९  २७।२३।१५ पे्रि बहादुर चन्द रंग बहादुर चन्द िजुरा-२, बाँके 

४०  १६।१५।३०क६ शिशेर बहादुर काकी रिेश कुिार सुनार िजुरा-३, बाँके 

४१  २६।३।१२७ यु प्रसाद सुिेदी पवि कुिारी गौति िजुरा-२, बाँके 

४२  २६।१३।६२ िान कुिारी शे्रष्ठ टंकध्वज ित्री िजुरा-३, बाँके 

४३  १५।१७।६५ जानुदेवि राना कृष्ण बहादुर राना िजुरा-२, बाँके 

४४  १६।२४।८३क५A वगता पुरी  अिृता थापा िजुरा-४, बाँके 

४५  १६।१३।४०५ िजुरा विनी पाका  एण्ड ररसोटा रुपा िण्डारी िजुरा-४, बाँके 

४६  २६।१०।७१९ लक्ष्मी पाठक िुिन प्रसाद गैरै िजुरा-४, बाँके 

४७ २७८५ २।५।१४क३२ एकता नेपाली सेराज किाविया नेपालगञ्ज-६ 

४८ २७८० १८।२३।४७ सवकल िातुन जुनु िनािाल नेपालगञ्ज-११ 

४९ २८५८ ६।९।३८ िावगरथ वसंह अंवकत कुिार अग्रिाल नेपालगञ्ज-१ 



५० २८४४ २१।९।६४ वहराबाबु हलुिार्ा िसीर विया नेपालगञ्ज-४ 

५१ २९२९ १।१०।४४ अबु्दल कररि परविन कुरेसी नेपालगञ्ज-१ 

५२ २९६५ २।१८।५० राि नारायण शे्रष्ठ वहरादेवि शे्रष्ठ नेपालगञ्ज-१८ 

५३ ३००८ ११।१८।८५क४५ िसुिरा वघविरे शान्ता राना नेपालगञ्ज-१ 

५४ ३३१० ११।६५।४१ 
उिवत एग्रो टुल्स एण्ड 

र्म्बन्जवनयररङ्ग 
ऋविषेक चौिरी नेपालगञ्ज-३ 

५५ ३०७९ ११।२।११३A र्न्द्रवसंह वि .सी .  अविजीत कुिार िनािाल नेपालगञ्ज-१३ 

५६ ३२०५ ११।२।५१५HL िोहम्मद हुसेन जसगढ सविता गुप्ता नेपालगञ्ज-३ 

५७ ३२८८ २।९।६ राज कुिार हरवप्रत वसंह नेपालगञ्ज-२ 

५८ ३२८९ २१।१४।१२ श्री पे्रिवजत कौर सतनाि कौर नेपालगञ्ज-४ 

 

 

 

 


