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हामीले मृगौलारोगीहरूलाई प्रदान 
गरररहेका केही सेवाहरू 2025 बाट 
पररवर त्ि् हुन सक्छन् ।
St Helier र St George का अस्प्ालमा काम गनने मृगौला रवशेषज्ञ ्था 
नसतिहरू मृगौला रोगसम्बन्ी सेवामा सुधार गनति चाहन्छन् । यस सन्दरतिमा 
हामी ्पाईंको राय ललन चाहन्छछौँ । यो पचचामा सो सुधारको प्रस्ावको सारांश 
ददइएको ्छ । 
यसमा एउटा प्रश्ावली परन समावेश गररएको ्छ जहाँ ्पाईं आफनो प्रर्क्रिया, 
सुझाव र लजज्ञासा राख्न सक्ुहुन्छ । ्पाईं यो वेबसाइटमा गई यस बारेमा थप 
बुझ्न र प्रश्ावली रनति सक्ुहुन्छ: 
https://swlondonccg.nhs.uk/renal/ 



Epsom र St Helier का अस्प्ालहरूले 2026 सम्ममा मृगौलारोगीहरूलाई अन्तरङ्ग 
(रनचा रएर ललने) सेवा उपलब्ध गराउन ्छोड्ने ्छन् । 2020 मा NHS ले £500 रमललयनको 
लाग्मा Sutton मा रवशेषज्ञ आपत्ाललन स्ाहार अस्प्ाल बनाउने अनुमर् प्राप्त गरेकाले 
यो पररव्तिन गनुति परेको हो । 

Epsom र St Helier बाट ्छ वटा मुख्य सेवाहरू नयाँ अस्प्ालमा साररने ्छन् । यी 
सेवाहरूमा रनम्न कुरा प्छतिन्: मुख्य आपत्ालीन रवराग, जक्टल स्ाहार, आपत्ालीन 
शल्यक्रिया, जक्टल औषधध सेवा, रवशेषज्ञ बाल स्ाहार र प्रसूर् । 

यो योजनाअन्तगति् St Helier को अन्तरङ्ग मृगौला रोग उपचार सेवा परन 2026 मा Sutton 
मा सनने ्छ । St Helier वा अन्य अस्प्ाल, वा Surrey वा South West London का 
मृगौला रोगको उपचार गनने स्ास्थ्य संस्ाबाट प्राप्त रइरहेको मृगौला रोगको बदहरङ्ग सेवामा 
कुनै पररव्तिन गररने ्ैछन । 
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पृष्ठरूरम

2020 – NHS ले Sutton मा 
नयाँ रवशेषज्ञ अस्प्ाल बनाउने 

योजना स्ीकृ् गययो

2020 – NHS ले Sutton मा 
नयाँ रवशेषज्ञ अस्प्ाल बनाउने 

योजना स्ीकृ् गययो

HH

2026 देखि St Helier मा अन्तरंग 
मृगौला रोग सेवा र रवशेषज्ञ सेवा 
ललइरहेका सबै रबरामीहरूले नयाँ 
अस्प्ालबाट सेवा ललनु पनने हुन्छ

2026 देखि St Helier मा अन्तरंग 
मृगौला रोग सेवा र रवशेषज्ञ सेवा 
ललइरहेका सबै रबरामीहरूले नयाँ 
अस्प्ालबाट सेवा ललनु पनने हुन्छ

यसको सट्ामा दवुै अस्प्ालका 
मृगौला रोग रवशेषज्ञहरू 

St George को नयाँ रवनमा 
संयुक्त रूपमा सेवा प्रदान गनति 

चाहन्छन्

नयाँ

£80 
मिलियन



्पाईं यो वेबसाइटमा गई 2020 मा अनुमोदद् योजनाको बारेमा थप जानकारी पढ्न 
सक्ुहुन्छ: https://improvinghealthcaretogether.org.uk/

2020 को Improving Healthcare Together परामशतिको प्रर्क्रिया स्रूप St 
George र St Helier का मृगौला रोगका ददग्गज स्ास्थ्यकममीहरूले रनम्न रववरण रएको 
वैकल्पिक प्रस्ाव पेस गरेका धथए: 

...रितिरै रनयुक्त रएका चचक्कत्ाकममीको रूपमा  हामीलाई के 
लाग्छ रने हामीले हाम्ो ्ेस्ो मृगौला चचक्कत्ा र शल्यक्रिया 
अभ्ास औपचाररक रूपमा एकीकृ् गरी यी सेवा एउटै रवनबाट 
ददन सक्यौं रने हामी उपचार सेवाको गुणस्र अझै बढाउन 
सक्छछौँ.... (र) मृगौला रोगको उपचारको लागग सही स्ान रनेको 
St George’s हो ।

्पाईं उहाँहरूको जवाफको पूणति पाठ यो वेबसाइटमा हेनति सक्ुहुन्छ: 
https://improvinghealthcaretogether.org.uk/wp-content/
uploads/2020/05/E.1.7-South-West-London-Renal-Community.pdf 
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St Helier र St George का अस्प्ालका मृगौला रोगका स्ास्थ्यकममीहरूले नयाँ प्रस्ाव 
रािेका ्छन् । दईुवटा ्ुछट्ा्ुछटै् अस्प्ालमा अन्तरङ्ग सेवा ददनुको सट्ा St George 
अस्पतालको £80 ममललयर्मा बन्न लागेको भवर्मामृगौला रोगको रवशेषज्ञ सेवा प्रदान 
गनने रनणतिय गररएको ्छ । 

मृगौला रोगका स्ास्थ्यकममीहरूले अन्तरङ्ग उपचार सेवा सुधारको सन्दरतिमा यो प्रस्ाव रािेका 
हुन् ।

St George मृगौला प्रत्ारोपण र मृगौलाले काम नगनने रोगको उपचारको लागग प्रर्क्ष्ठ् 
नाम हो । यो St Helier र South West London, Surrey र Sussex का रबरामीहरूको 
मृगौला प्रत्ारोपण केन्द्रको रूपमा रहेको ्छ । 

यो प्रस्ावले अन्तरङ्ग (भर्ना भएर ललर्े) सेवा) ललनु पनने मृगौला रोगीको लागग सेवा स्ल 
पररव्तिन ग्छति । 

प्रत्ारोपण, मृगौला र भासु्लर एक्ेस सर्जरी वा मृगौलाको चोटको उपचारको 
लागग Sutton मा रहेको नयाँ अस्प्ालमा जानुको सट्ा रबरामीहरूले Tooting मा रहेको 
£80 ममललयर् लागतमा बन्ने St George अस्पताल रार्ु पर्ने हुन्छ ।

बदहरङ्ग सेवा ललनु पनने केही रबरामीहरूले St George को नयाँ रवनमा गएर सेवा ललनु पनने 
हुन्छ । अर्ररक्त परामशति वा सहाय्ा प्राप्त गनुति पनने रबरामी (जस्ै, प्रत्ारोपण गरेका रबरामी) 
ले St George जानु पनने हुन्छ । त्स्ै, घरमा डाइलालसस गनने ्ाललम जस्ा प्रयोजनका लागग 
ललइएको अपोइन्ेन्टका लागग St George बाट St Helier मा जानु पनने हुन्छ ।

मृगौला रोगसम्बन्ी अन्य सेवामा कुन ैपररव्तिन हुने ्ैछन । जस्ै, ्पाईं आफनै समुदायमा 
मृगौला रोगको सेवा ललदैँ हुनुहुन्छ रने सो सेवा जारी रहने ्छ । अथचा् ्95 प्रमतशत 
मबरामधीहरूको सेवामा कुर्ै पररवत्जर् हुर्े छैर् । स्ानीय अस्प्ाल, एकाइ वा घरमा हुने 
हालको डाइलालसस सेवा वा मृगौला क्लिरनकबाट प्राप्त हुने सेवामा कुनै पररव्तिन हुने ्ैछन । 
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नयाँ प्रस्ाव



NHS ले नयाँ मृगौला उपचार केन्द्रको लागग £80 रमललयन ददने रनणतिय गरेको ्छ । 
यो प्रस्ावले COVID-19 को प्ररावलाई परन मध्यनजर ग्छति । मृगौलारोगीहरू जोखिमपूणति 
समूहमा पनने रएकाले COVID-19 को प्ररावलाई परन मध्यनजर गररनु पनने हुन्छ । नयाँ रवन 
ररवष्यमा आउन सक्े महामारीमा सुरलषि् ्ररकाले सेवा ददने दहसाबले रनमचाण गररने ्छ । 
नयाँ रवनमा सङ्रिमण रनयन्त्रण गनति र सामालजक दरूी कायम गनति सहज हुन्छ । 
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मृगौला रोगका रवशेषज्ञहरू 
अर्ररक्त स्ाहार चादहने केही 
मृगौलारोगीलाई St George 

अस्प्ालको नयाँ रवनमा उपचार 
गनति सक्कने अवस्ा सृजना होस् 

रन्े चाहन्छन्

£80 रमललयनको लाग्मा 
बन्े यो रवनमा St Helier 

र St George अस्प्ालका 
रबरामीहरूको उपचार 

गररने ्छ

नयाँ रवनले

रबरामीले सेवा प्राप्त गनति सक्े ्छन्
मृगौलारोगीले प्राप्त गनने सेवामा कुनै 
बदलाव हुने ्ैछन

यो रवनमा अन्तरङ्ग सेवा ललनु 
पनने रबरामी र अर्ररक्त सहाय्ा, 
परामशति र ्ाललम चादहने बदहरङ्ग 

रबरामीले सेवा ललन सक्छन्

केही रबरामीहरूले अललक 
बढी यात्ा गनुति पनने हुन 

सक्छ

यो रवनमा मृगौलारोगीले रवना 
कुनै रेदराव अर्ररक्त सेवा र 

चादहएका बेला रवशेषज्ञ सेवा प्राप्त 
गनति सक्छन्

अस्प्ालका क्लिरनक वा 
डाइलालसस मेलसनमा कुनै 

पररव्तिन गररएको ्ैछन

St George र 
St Helier का मृगौला 

रोग रवशेषज्ञहरूका 
अनुसार यो पररव्तिन 

रबरामीहरूको लागग उत्तम 
हुने ्छ

5% 95%



कस्ा मृगौलारोगीको स्ाहारमा पररव्तिन 
हुने ्छ ?
यो प्रस्ावले केही मृगौलारोगीको स्ाहार र उपचारमा मात् असर हुने ्छ । स्ानीय अस्प्ालका 
क्लिरनक, डाइलालसस एकाइ वा घरमा हुने बदहरङ्ग सेवामा कुनै पररव्तिन हुने ्ैछन । 

अ्: मृगौलारोगीहरू प्रायजसो मृगौला रोगसम्बन्ी सेवा उही स्ानबाट प्राप्त गनति सक्े ्छन् । 
्लको डायग्ाममा रवस्ृ् रववरण ददइएको ्छ ।
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95%
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5%
रबरामीको स्ानीय मृगौला उपचार क्लिरनक, 
एकाइ वा घरमा उपचार हुने

वटा अस्प्ालले साधारण 
मृगौला रोग, हाइपरटेन्सन, 
प्रत्ारोपण पच्छ हुने ्ीन 
मदहने फलोअप पेररटोनेल 
डाइलालसस (PD) सेवा, 
आइरन ददने सेवा, 
शल्यक्रियाको आवश्यक्ा 
रए नरएको जाँच्े सेवा 
र जीरव् दा्ा क्लिरनक 
लगाय्का उन्् मृगौला 
स्ाहार प्रदान गरररहने ्छन्

एकाइले 
डाइलालसस सेवा 
प्रदान गरररहने 
्छन्

कुर्ै पररवत्जर् छैर्

होम थेरापी जारी 
रहने र बढ्ने

अन्तरङ्ग
प्रत्ारोपण, मृगौला र 

रक्त नलीको शल्यक्रिया, 
मृगौलाको जक्टल चोटपटक

बहिरङ्ग
डाइलालससको प्रारम्भिक 
चरणमा ददइने अर्ररक्त 

सहाय्ा र होम थेरापीमा 
सहयोगी हुने थप परामशति र 

्ाललम

रबरामीको St George अस्प्ालको नयाँ 
रवनमा उपचार हुने
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हाम्ा मृगौला रोग रवशेषज्ञ र नसतिका अनुसार नयाँ रवनमा ठुलो टोली बनाएर काम गनति सक्कयो 
रने रबरामी, र्नका पररवार र स्ाहारक्चालाई फाइदा पुग्छ । यसले कमतिचारीहरूलाई परन 
सहज हुन्छ । यसका कारणले हामी रवशेष रूपले ्ाललमप्राप्त चचक्कत्क, नसति र स्ास्थ्यकममी 
रनचा गनति, र्नलाई ्ाललम ददन र र्नीहरूबाट लामो समय सेवा ललन सक्छछौँ । त्स्ै, 
रबरामीहरूलाई ट्ायलमा सहरागी हुने अझै बढी अवसर प्राप्त हुन्छ । यसले उनीहरूको उपचार 
र स्ाहारको गुणस्रमा सकारात्मक पररव्तिन हुन्छ ।  

यो प्रस्ावले रबरामीको स्ाहारको गुणस्र कसरी बढाउँ्छ रन्े कुरा दशचाउने केही उदाहरण 
्ल ददइएको ्छ । यी उदाहरणमा रबरामीहरूको लागग ्ीन वास्रवक "पथ" प्रयोग गररएको 
्छ । NHS का अनुसार "पथ" रन्ाले रबरामीले आफनो उपचारका दौरान पूरा गनुति पनने यात्ा 
बुझ्नु प्छति । यो यात्ा रबरामी ्था र्नका पररवारहरूको लागग सकेसम्म ्नावरदह्, सुरलषि् र 
चुस् हुनु प्छति ।

स्ानीय मृगौलारोगीहरूको प्रर्रनधधत्व गनने रनकायको 
रूपमा हामी क्लिरनकल टोलीबाट मृगौला रोगको 
उपचार सुधारको सन्दरतिमा आएको यो प्रस्ाव स्ीकार 
ग्छछौँ ।

St George का मृगौला रोगीहरूको संघको अध्यक्ष
St Helier का मृगौला रोगीहरूको संघको अध्यक्ष
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मृगौलारोगीहरूका लागग यो कसरी बढी 
लारदायक ्छ ?



9

उदाहरण 1  
एउटा अस्प्ालबाट अकयो अस्प्ालमा रबरामी सादचा

St Helier बाट अन्तरङ्ग सेवा ललने मृगौलारोगीहरूले रवशेषज्ञबाट परामशति वा सेवा ललनु पनने 
हुन सक्छ । 

जस्ै, रबरामीले मुटु रोगको रवशेषज्ञबाट सेवा ललनु पनने हुन सक्छ । St Helier मा मुटुरोगको 
रवशेषज्ञ सेवा सधैँ उपलब्ध हँुदैन । यसको अथति, रबरामीले सेवा ललन St George मा बेड 
िाली हुन्ेल कुनुति प्छति । रबरामीले धेरै ददनसम्म कुनुति पनने परन हुन सक्छ । रबरामीलाई त्हाँ 
उपचार गरेपच्छ बाँकी उपचारको लागग फेरर St Helier मै फक्कति नु पनने हुन्छ । यो क्ढलासुस्ी 
रबरामी, रबरामीका पररवार र स्ाहारक्चा ्था मृगौला रोगका चचक्कत्कहरू सबैका लागग 
रनराशाजनक हुन्छ । 
 
St George मा मृगौला रोग उपचारको नयाँ रवराग बनाउन सक्कएका िण्डमा चौबीसै घण्ा 
सा्ै ददन मुटु रोगको रवशेषज्ञ सेवा प्राप्त गनति सक्कन्छ । यहाँ पदहलादेखि मुटु रोगको रवशेषज्ञ 
सेवा उपलब्ध रएकाले यस्ो सभिव रएको हो । 

यसले रवशेषज्ञ सेवा चादहने अन्तरङ्ग मृगौला रोगीहरूको उपचारको पथ वा यात्ा सहज 
बनाउँ्छ ।

प्रस्
ामव

त 
पथ

 (
या

त्ा
)

नयाँ रवनमा सबै 
रवशेषज्ञ सेवा 

उपलब्ध हुने ्छ

रबरामीले अझै द्ु्  
रूपमा सेवा प्राप्त गनति 

सक्े ्छन्

एउटा अस्प्ालबाट 
अकयो अस्प्ालमा 
सारररहनु पनने ्ैछन

अथति अस्प्ाल 
बसाइ अवधध कम 

हुने ्छ र रबरामीहरू 
झनझटमुक्त हुने ्छन्
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उदाहरण 2  
हेमोडाइलालसस रासु्लर सेवामाधथको पहँुच

मृगौलारोगीहरूले कदहलेकाहीँ (रक्त नली) रवशेषज्ञहरूको सेवा ललनु पनने हुन सक्छ । 

अदहले St George र St Helier मा चौबीसै घण्ा सा्ै ददन रवशेषज्ञ रक्त नली सेवा उपलब्ध 
्ैछन । यसले रबरामीको उपचारमा क्ढलाइ हुने र रबरामी र र्नका पररवारलाई ्नाव हुने गरेको 
्छ ।

नयाँ रवन थक्पयो रने अन्तरङ्ग र बदहरङ्ग दवुै रबरामीलाई सहज हुन्छ । 

अन्तरङ्ग सेवा ललने रबरामीको पषिबाट रन्ु पदचा चौबीसै घण्ा सा्ै ददन शल्य चचक्कत्कहरू 
उपलब्ध हुन्छन् । मृगौलारोगीहरूको लागग हरेक ददन शल्यक्रिया कषि उपलब्ध हुन्छ । 

बदहरङ्ग सेवा ललने रबरामीको हकमा एकै ्छानामुरन सेवा प्रदान गदचा अझ प्ररावकारी सेवा प्रदान 
गनति सक्कन्छ । COVID को महामारीको दौरान यसको सफल्ापूवतिक परीषिण गररएको ्छ । 
यो अवधधमा दवुै अस्प्ालले संयुक्त रूपमा बदहरङ्ग सेवा प्रदान गरेका धथए ।  

प्रस्
ामव

त 
पथ

 (
या

त्ा
)

नयाँ रवनमा चौबीसै 
घण्ा सा्ै ददन रक्त 
नलीसम्बन्ी रवशेषज्ञ 
सेवा उपलब्ध हुने ्छ

बेड संख्या बढी हुने 
रएकाले उपचारमा 

हुने ्ैछन

हप्ताको सा्ै 
ददन रक्त नलीका 
शल्य चचक्कत्क 
र शल्यक्रिया कषि 
उपलब्ध हुने ्छन्

रबरामीहरूको जाँच 
च्छटो हुने ्छन् र 
उनीहरू चाँडो घर 
फक्कति न सक्े ्छन्
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प्रस्
ामव

त 
पथ

 (
या

त्ा
)

St George मा 
हप्ताको सा्ै ददन 

चौबीसै घण्ा मुटुरोगका 
रवशेषज्ञ उपलब्ध हुन्छन् 

मृगौलारोगीहरूले नयाँ 
रवनमा अझ चाँडो 

रवशेषज्ञको सेवा ललन 
पाउँ्छन्

यसले रबरामी, पररवार 
र स्ाहारक्चाको 

जीवन सहज बनाउँ्छ

उदाहरण 3  
घरमै डाइलालसस गनने सहाय्ा

St Helier बाट अन्तरङ्ग सेवा ललने मृगौलारोगीहरूले रवशेषज्ञबाट परामशति वा सेवा ललनु पनने 
हुन सक्छ । 

जस्ै, रबरामीले मुटु रोगको रवशेषज्ञबाट सेवा ललनु पनने हुन सक्छ । St Helier मा मुटुरोगको 
रवशेषज्ञ सेवा सधैँ उपलब्ध हँुदैन । यसको अथति, रबरामीले सेवा ललन St George मा बेड 
िाली हुन्ेल कुनुति प्छति । रबरामीले धेरै ददनसम्म कुनुति पनने परन हुन सक्छ । रबरामीलाई त्हाँ 
उपचार गरेपच्छ बाँकी उपचारको लागग फेरर St Helier मै फक्कति नु पनने हुन्छ । यो क्ढलासुस्ी 
रबरामी, रबरामीका पररवार र स्ाहारक्चा ्था मृगौला रोगका चचक्कत्कहरू सबैका लागग 
रनराशाजनक हुन्छ । 
 
St George मा मृगौला रोग उपचारको नयाँ रवराग बनाउन सक्कएका िण्डमा चौबीसै घण्ा 
सा्ै ददन मुटु रोगको रवशेषज्ञ सेवा प्राप्त गनति सक्कन्छ । यहाँ पदहलादेखि मुटु रोगको रवशेषज्ञ 
सेवा उपलब्ध रएकाले यस्ो सभिव रएको हो । 

यसले रवशेषज्ञ सेवा चादहने अन्तरङ्ग मृगौला रोगीहरूको उपचारको पथ वा यात्ा सहज 
बनाउँ्छ ।
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धेरै रबरामी ्था र्नको हेरचाह गनने व्यगक्तहरूका लागग यात्ा ्था या्ाया् महत्त्वपूणति रवषय 
हो । यो प्रस्ावअन्तगति् अदहले अन्तरङ्ग सेवाको लागग St Helier आउने रबरामीहरूले 2026 
बाट Sutton जानु पनने रएकाले लामो दरूीको यात्ा गनुति पनने हुन्छ ।  

यो प्रस्ावअन्तगति् प्रायः जसो रबरामीहरूले नयाँ ठाउँमा सेवा ललन जानु पददैन । केही 
रबरामीहरूले रने नयाँ ठाउँमा सेवा ललन जानु प्छति ्र त्हाँ अझ गुणस्रीय सेवा र सुरवधा 
प्राप्त गनति सक्कन्छ । यो प्रस्ावले केही रबरामीको हकमा प्रस्ारव् नयाँ रवनमा जाने औस् 
यात्ा अवधध बढाउँ्छ । समग्मा रन्ु पदचा औस्मा आठ रमनेट बढी यात्ा गनुति पनने हुन्छ । 
रबरामी बस्े स्ानको आधारमा कम वा बढी समय लाग्न सक्छ । जस्ै, Sutton षिेत्मा बस्े 
माने्छहरूले यात्ामा सबैरन्दा बढी समय िचतिनु पनने हुन्छ । 

मृगौलारोगीहरूका लागग या्ाया् सेवा उपलब्ध रइरहने ्छ ।

पोष्टकोडमा आधारर् यात्ासम्बन्ी थप जानकारी यो वेबसाइट मा उपलब्ध ्छ:
www.swlondonccg.nhs.uk/important-documents

यो प्रस्ाव र यसले लसजतिना गनने सक्े यात्ा र या्ाया् पररव्तिनको बारेमा ्पाईंसँग लजज्ञासा 
वा प्रर्क्रिया हुन सक्छन् । हामी ्पाईंको राय जान् चाहन्छछौँ । 

आफर्ो राय कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने बारेमा यो सारांश पत्को पुछारमा रार्कारी ददइएको 
छ । 

5 

नयाँ रवनसम्मको यात्ा
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St Helier र St George का मृगौला रोगका 
स्ास्थ्यकममीहरूले सारांशमा यो प्रस्ावका 
रनम्न फाइदा हुने कुरा जनाएका ्छन्:

c£80 रमललयन लगानी

मृगौलारोगीकै लागग उपलब्ध 
थप शल्यक्रिया कषिहरू

राम्ा रवन

थप बेड

रबरामीको अनुरव र उपचारको 
प्ररावकारर्ामा सुधार

रवशेषज्ञमाधथको पहँुच
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तपाईं मवमवध तररकाले आफर्ो राय, सुझाव र लरज्ासा राख्न सक्ुहुन्छ ।

हाम्ो वेबसाइटमा रहेको प्रश्ावली रनुतिहोस्
https://swlondonccg.nhs.uk/renal/  
वा QR कोड स्क्ान गनुतिहोस्

हामीलाई रनम्न ठेगानामा इमेल गनुतिहोस् 
swlRENAL@swlondon.nhs.uk

हामीलाई Twitter मा फलो गनुतिहोस्: 
@SWLNHS

हामीलाई रनम्न ठेगानामा पत्ाचार गनुतिहोस् 
FREEPOST improvingkidneycare

हाम्ो मर्म्न वेबसाइटमा थप रार्कारी उपलब्ध छ । 
https://swlondonccg.nhs.uk/renal/

सावतिजरनक कायतिरिम 
हामी दईुवटा अनलाइन कायतिरिम गददै ्छछौँ । यी कायतिरिमको रमर् हाम्ो वेबसाइटमा राखिएको 
्छ । 

्पाईं यो कागजा् अकयो राषा वा ढाँचामा चाहनुहुन्छ रने कृपया हामीलाई
swlRENAL@swlondon.nhs.uk मा इमेल गनुतिहोस् । हामी ्पाईंले चच्ाएको ढाँचा 
वा राषामा जानकारी प्रदान गनने सक्ो प्रयास गनने ्छछौँ ।

हामी रनम्न रमर्सम्ममा ्पाईंको प्रर्क्रिया आउँ्छ रन्े कुरामा आशावादी ्छछौँ: 
मंगलवार 7 सेप्मे्बर 2021.

हामी ्पाईंको राय  जान् चाहन्छौ 
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