गन
ु ासो �यव�थापनको मा�सक �ग�त ��तवेदन
वैशाख म�हनाको �ग�त ��तवेदन

�ा�त गन
ु ासो सं�या - १० ( उ�च �ाथ�मकता �ा�त - ०, �ाथ�मकता �ा�त - २, साधारण - ८ )
फछय�ट सं�या - १०

�.स.

१

गन
ु ासोको च.नं. र �म�त

५७९५, २ वैशाख २०७०

गन
ु ासोकतार्को नाम र ठेगान

गौतम खडायत, बैतडी �शव�लङ ९-

गन
ु ासोको सं���त �ववरण

सुदरु पि�चममा �नमार ण हुने भनेको
७५० मेघावटको पि�चम से�त
जल�वद्युत

�ाथ�मकता
�ा�त

साधारण

गन
ु ासो
को

सं���त �यहोरा

अव�था
फछय�ट
भएको

जल�वधुत उ�पादनमा ब�
ृ ी ग�र

लोडसे�डङको सम�या अ��य गनर्
सरकार �य�नशील रहे को �यहोरा
गन
ु ासोकतार्लाई जानकार� गराइ

आयोजना �छ�ै �नमार्

गनर् म सरकारसंग

फ�य�ट भएको कारवाह�को

�नणर्यानुसार गुनासो फछय�ट

आ�ह गदर्छु

ग�रएको ।

जल�वद्युत उ�पादन भएमा

लोडसे�डङ कम भइ दे शका जनताले
२

५८१९, ३ वैशाख २०७०

गौतम खडायत, बैतडी �शव�लङ ९-

सुख पाउथे �क ।

सुदरु पि�चममा �नमार ण हुने भनेको
७५० मेघावटको पि�चम से�त
जल�वद्युत

साधारण

फछय�ट

गुनासो दोहो�रएकोले फछय�ट

भएको

ग�रएको ।

साधारण

फछय�ट

�ोत र साधनको उपल�धता अनुसार

आयोजना �छ�ै �नमार्

गनर् म सरकारसंग

आ�ह गदर्छु

जल�वद्युत उ�पादन भएमा

लोडसे�डङ कम भइ दे शका जनताले
३

५५८७३, ४ वैशाख २०७०

�नरज म�ल, डडेलधुरा भा�य�वर ७

सुख पाउथे �क ।

हा�ो यो भा�य�वर -७ गा मा.स.�व.
�वद्युत जडानै भएको छै ।

�वद्युतको �यव�था ग�र�दनुपय�

भएको

५९४२, ९ वैशाख २०७०

दग
ु ार् भ�डार, ईलाम ३- ल�मीपुर-

दे शमा लोडसे�डङ ब�ढरहे को छ ।

यसले गदार् म ज�ता �वद्याथ�ला

गदै जाने सरकारको नी�त रहे को

�यहोरा गुनासोकतार्लाई जानकार�

सरकार ।
४

�ा�मण �वधुतीकरणको काम �व�तार

गराई

साधारण

अ�ययन गनर् सा�ै सम�या भयो ।

फछय�ट

।

�नणर्यानुसार फछय�ट ग�रएक

लोडसे�डङ राि��य सम�याको रुपमा

भएको

रहे को स�दर ्भमा ��तुत गुनासो

फछय�ट

�च�लत कानून बमोिजम मुआ�जा

�नणर्यानुसार फछय�ट ग�रएको 

बेलुकाको समयमा लोडसे�डङ
५

६

६२४२, २२ वैशाख २०७०

६२८९, २४ वैशाख २०७०

मोहन कुमार �याथ, भ�तपुर

ग�र�दनु भएन ।

मुआ�जा रकम �दलाई पाऊँ भ�ने
बारे ।

कृफराज उपा�याय, जाजरकोट -३

हा�ो गा को�पाङकोट. स.�व.

जाजरकोट िज�लाको दग
र
ु ्म भेगम
का.स.�व.पदर ्छ । अ�य ग

�छमेक�ले ब�ती पाएका छन ् । हामी
�व�ती पाएका छै नम ् । वष�नी ब�ती

. स.�व.�वजल
ु � माग गन� भ�न गा

प�रषदमा कुरा हु�छ �नणर्य हु�
कायार्�वयन हुदैन हामी यहाक
जनतालाइ के��बाटै योजनामा

�ाथ�मकता
�ा�त

साधारण

भएको

स�बि�ध आव�यक कारवाह� गनर्

फछय�ट

�ोत र साधनको उपल�धता अनुसार

भएको

ने लाई �नद� शन �दइएको ।. �ा.�व.

�ा�मण �वधुतीकरणको काम �व�तार
गदै जाने सरकारको नी�त रहे को

�यहोरा गुनासोकतार्लाई जानकार�
गराई
।

�नणर्यानुसार फछय�ट ग�रएक

समावेश गराइयोस ् भ�न अनरु ोध छ
।

७

६४२८, २७ वैशाख २०७०

गो�य, काठमा�डौ

�दउँ सै पोल पोलमा ब�ती बालेर
छोड्ने कायर्लाई �नरुतसा�

गन्पछर्
र क�तो कायर्�म �या
ुर

�ाथ�मकता
�ा�तक

फछय�ट
भएको

हु�छ य�तो कृयाकलापलाई हटाउनु
पय� । जसले गदार् धेरै नेपाल�ले
८

६४४८, २९ वैशाख २०७०

र�बन ब�नेत , काठमा�डौ

लोडसेडीङवाट राहत पाओस ् ।

ऊजार् स�चवको �मण रो�कयोस 

साधारण

फछय�ट
भएको

सडक ब�ती �यवि�थत गनर्

ने लाई �नद� शन �दइएको . �ा.�व.

।

�ीमान स�चव�यू बाट चमे�लया

ज.�व.आ. को भइरहे को अव�था ,
सम�या र थप गन् पन� सुधार
ुर
कायार् ला�ग उ�त

आयोजनाको

�थलगत �मण गन् भएक
ुर

,

कुलेखानी ज.�व.आ. को �थलगत

�न�र�ण सह स�चव �ी �र�जन
लाकौल�यब
ू ाट भएको र

मा�थ�लो तामतकोशी ज.�व.आ.
को �थलगत �न�र�ण

�व.�व.�व.का महा�नद� शक�यू बाट
भएकोले आयोजनाहरुको

�थलगत �न�र�ण �मण

�नर�तररुपमा भईरहेको ��तुत
गन
ु ासो �नणर्यानुसार फछय�ट
९

६५२०, ३१ वैशाख २०७०

सुदशर्न �म , मोरङ शंखपुर८- सोमबारे

समयमा ब�ती आएन । �वद्युत

�ा�धकरण मोरङमा ०२१५३१७५१ मा

साधारण

फवन उठाउदै न । कृपया झक� नमानी

फछय�ट
भएको

जवाफ पाउँ ।

१०

६५२८, ३१ वैशाख २०७०

सागर ब �संह., जाजरकोट बोरे कोट-

जाजरकोट िज�लाको बोरे कोट गा�वसमा
�वजुल� ब�ती आएको छै न । अ�य

ठाउमा छ । सरकारले पहल ग�र�दनप
ु य�व

ग�रएको ।

भारत बाट �ा�त हुने �वधुत कटौती
भएकोले ता�लका अनुसार ब�ती �दन
नस�कएको र कमर्चार�हरु �फ�डम
गएको समयमा फोन नउठे को

जानकार� हुन आएकोले सोह� �यहोरा
गुनासोकतार्लाई गराइ गुनासो फछय�ट

साधारण

फछय�ट
भएको

ग�रएको ।

�ोत र साधनको उपल�धता अनुसार

�ा�मण �वधुतीकरणको कायर् �व�तार
गद� जाने सरकारको नी�त रहे को हुँदा
�नणर्यानुसार फछय�ट ग�रएको 

