आपत्कालीन प्रयोग अनुमतत (EUA) बमोतिम
मात्र प्रयोग गनन तमल्ने
इन तिट्र ो (शरीरबातिर) तनदान गनन मात्र प्रयोग
गनन तमल्ने
Rx मात्र

तिट्ोिररतो रूपमा बुझ्नका लातग तनदे शनिरू
तपाईं तिस्तृत रूपमा तनदे शनिरू पढन चािनु हुन्ि िने प्याकेि
इन्सट्न िेनुनिोस । परीक्षण गनुनअति तसफाररस गररएको गुणस्तर
तनयन्त्रण गने तितिका साथै परीक्षण तितिसम्बन्धी सम्पूणन िानकारी
पढनुिोस ।

परीक्षण गनन थाल्नुअति परीक्षण गनुनपने सबै नमुनािरू कोठाको तापक्रममा राखिनु पिन ।
तसफाररस गररएको समय र तापक्रममा परीक्षण नगररएका िण्डमा अमान्य नततिा आउन सक्ि ।
तसफाररस गररएको समय र तापक्रममा परीक्षण नगररएका िण्डमा दोिोर््याएर परीक्षण गनुन पने हुन्ि ।
म्याद सतकने तमतत: किट प्रयोग गर्नुअकि हरे ि परीक्षण प्यािेज वा बाकहरी बक्समा उल्लेख गररएिो म्याद सकिर्े कमकि हेर्नुहोस् । लेबलमा उल्लेख गररएिो म्याद र्ािेिो किट प्रयोग र्गर्नुहोस् ।

परीक्षण कवकि
1
सबै ररएजेन्ट सोलनसर्
हाल्र्नहोस् । ररएजेन्ट ट्यनब हल्लाएर त्यसमा भएिो
सामग्री
िोल्र्नहोस् ।
ध्यार् कदर्न पर्े िनरा: ररएजेन्ट ट्यनबलाई परीक्षण
अवकिभर र्ै
ट्यनब होल्डरमा
राख्र्न पर्ु

2

3

कबरामीिो स्वाबिो र्मनर्ा ररएजेन्ट
ट्यनबमा हाल्र्नहोस् । ररएजेन्ट ट्यनबिो कपिँि र र्े उमा
कबिो किच्दै गदाु
स्वाब 3 पटि रोल गर्नुहोस् ।

स्वाब हटाउिँ दै गदाु स्वाब िम्तीमा िीर् (3) पटि रोल गरे र स्वाब
हेडबाट िरल पदािु झार्नुहोस् । खिरर्ाि फोहोरमैला र्ष्ट गर्े
आफ्र्ो प्रोटोिलअर्नसार उक्त स्वाब र्ष्ट गर्नुहोस् ।

ररएजेन्ट ट्यनबमा स्वाब 1
तमनेट्सम्म राख्र्नहोस् ।
तपाईंले त्योिन्दा तनकै िेरै िा
थोरै समयसम्म राख्नुियो
िने गलत िा अमान्य नततिा
आउन सक्ि ।

4
ररएजेन्ट ट्यनबमा एरोहरूलाई िलकिर फिाुएर टे स्ट स्ट्स्टिप
राख्र्नहोस् । परीक्षण पूरा र्हुन्जेल र र्किजा पढ् र् ियार
र्हुिँदासम्म टे स्ट स्ट्स्टिप र्न र्े वा सार्े र्गर्नुहोस् ।
10 तमनेट्मा टे स्ट स्ट्स्टिप हटाउर्नहोस्
र पािँच (5) कमर्ेटकभत्र र्किजा पढ् र्नहोस् ।
उक्त र्किजा यो िाडु िो अिोपकि कदइएिो
र्किजा र्ामि खण्डअर्नसार पढ् र्नहोस् ।
ट्े स्ट खस्टर प 10 दे खि 15 तमनेट्का तबचमा
पढनु पिन । तसफाररस गररएको समयपति
खस्टर प पतढएको िण्डमा िुलिश पोिेतट्ि,
नेगेतट्ि िा अमान्य नततिा आउन सक्ि ।

गनणस्तर कर्यन्त्रण
तनयन्त्रणका अन्तरतनतमनत सुतििािरू
QuickVue SARS एस्ट्न्टजेर् परीक्षणमा अन्तरकर्कमुि प्रकियागि कर्यन्त्रण सनकविाहरू हुन्र्र्् । उत्पादिले दै कर्ि कर्यन्त्रणिा लाकग हरे ि कदर् परीक्षण गररएिो पकहलो र्मनर्ािा हिमा यी अन्तरकर्कमुि प्रकियागि कर्यन्त्रणहरूिो अकभलेख राख्न
कसफाररस गरे िो र् ।
दन ई वटा रङमा र्किजा दे खाइर्े फम्याुटले गदाु सरल िररिाले पोजेकटभ र र्ेगेकटभ र्किजा कवश्लेषण गर्ु सकिन्र् । कर्लो प्रकियागि कर्यन्त्रण लाइर् दे स्ट्खएमा त्यसले पयाुप्त प्रवाह भएिो र् र परीक्षण स्ट्स्टिपले सही िररिाले िाम गरे िो र् भन्ने िनरा
दर्ाुउिँर् र पोजेकटभ िन्टि ोल प्रदार् गर्ु । परीक्षण स्ट्स्टिपमा 10 कमर्ेटकभत्रमा कर्लो प्रकियागि िन्टि ोल लाइर् दे स्ट्खएर् भर्े परीक्षणिो र्किजा अमान्य हुन्र् ।
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रािो ब्यािग्राउन्ड िलर हटाएर अन्तरकर्कमुि र्ेगेकटभ िन्टि ोल प्रदार् गररन्र्, यसले परीक्षण सही िररिाले गररएिो र् भन्ने िनरा पनकष्ट गर्ु । 10 कमर्ेटकभत्रमा परीक्षणिो क्षेत्र सेिोबाट हल्का गनलाबी रङिो हुर्न पर्ु र परीक्षणिो र्किजा स्पष्ट रूपमा
कवश्लेषण गर्ु कमल्र्े हुर्न पर्ु । ब्यािग्राउण्डिो रङ हराएर गएर् र परीक्षणिो र्किजा कवश्लेषण गर्ु सकिएर् भर्े परीक्षण अमान्य हुन्र् । यस्तो भयो भर्े प्रकिया सही र् कि र्ै र् समीक्षा गर्नुहोस् र कबरामीिो र्यािँ र्मनर्ा कलएर र र्यािँ टे स्ट स्ट्स्टिप
प्रयोग गरे र फेरर परीक्षण गर्नुहोस् । कबरामीिो र्मनर्ा वा ररएजेन्ट पनर्ः प्रयोग गर्ु कमल्दै र् ।
बाह्य गुणस्तर तनयन्त्रण
ररएजेन्ट र परीक्षणिो प्रकिया सही िररिाले पूरा भएिो र् भन्ने िनरा दर्ाुउर् बाह्य कर्यन्त्रणहरू पकर् प्रयोग गर्ु सकिन्र् ।
Quidel ले हरे ि पटि र्यािँ किटहरू ढन वार्ी गदाु िाकलम प्राप्त र्गरे िा हरे ि अपरे टरलाई पोकजकटभ र र्ेगेकटभ िन्टि ोल एि पटि सञ्चालर् गर्ु कदर् कसफाररस गर्ु । िर यसो गदाु ढन वार्ीिा िममा प्राप्त भएिो हरे ि फरि लटिो परीक्षण गररर्न
पर्ु र यो परीक्षण िपाईंिो आन्तररि गनणस्तर कर्यन्त्रण प्रकियाले िप आवश्यि ठार्ेिा खण्डमा र स्िार्ीय, राज्य र सङ्घीय कर्यम वा मापदण्डअर्न सार गररर्न पर्ु ।
बाह्य कर्यन्त्रणहरूिो परीक्षण गदाु प्यािेज इन्सटु मा वणुर् गररएिो परीक्षण प्रकिया प्रयोग गररर्न पर्ु ।
कर्यन्त्रणहरूले अपेक्षा गरे अर्नसार िाम र्गरे िा खण्डमा दोहोर्याएर परीक्षण गर्नुहोस् वा कबरामीिा र्मनर्ा परीक्षण गर्नुअकि Quidel िो प्राकवकिि सहायिा कवभागमा सम्पिु गर्नुहोस् ।

र्किजािो कवश्लेषण
पोतितट्ि ररपोट्न *:
दर् (10) कमर्ेटमा गुलाबीदे खि रातो परीक्षण लाइन दे खिएमा र कर्लो प्रकियागि िन्टि ोल लाइर् दे स्ट्खएमा SARS एस्ट्न्टजेर्िो उपस्ट्स्िकििा लाकग पोजेकटभ र्किजा आएिो जर्ाउिँ र् । र्किजा पढ् र् कसफाररस गररएिो
समयभन्दा पािँच (5) कमर्ेटपकर्सम्म र्किजाहरू स्ट्स्िर रहर्े र्र्् । िर पािँच कमर्ेटपकर् भर्े र्किजा र्पढ् र्नहोला । कसफाररस गररएिो समयपकर् स्ट्स्टिप पकढएिो खण्डमा भनलवर् पोजेकटभ, र्ेगेकटभ वा अमान्य र्किजा
आउर् सक्र् ।
* अन्य जीवाणनिो सङ् िमण भएिा खण्डमा पकर् पोजेकटभ र्किजा दे स्ट्खर् सक्र् ।
*ध्यान तदएर नतिकबाट् िेनुनिोस! यो पोकजकटभ र्किजा हो । िपाईंले हल्का गनलाबी परीक्षण लाइर् र कर्लो िन्टि ोल लाइर् दे ख्र्नभयो भर्े पकर् िपाईंले उक्त र्किजालाई पोजेकटभ र्किजािा रूपमा ररपोटु गर्नु पर्ु ।
C = कन्ट्रोल लाइन
T = परीक्षण लाइन
नेगेतट्ि नततिा**:
दर् (10) कमर्ेटपकर् तनलो प्रतक्रयागत कन्ट्रोल लाइन मात्र दे स्ट्खयो भर्े SARS एस्ट्न्टजेर् पत्ता लागेर् भन्ने िनरा जर्ाउिँ र् । र्किजा पढ् र् कसफाररस गररएिो समयभन्दा पािँच (5) कमर्ेटपकर्सम्म र्किजाहरू स्ट्स्िर रहर्े र्र्् ।
कसफाररस गररएिो समयपकर् स्ट्स्टिप पकढएिो खण्डमा भनलवर् पोजेकटभ, र्ेगेकटभ वा अमान्य र्किजा आउर्
सक्र् ।
** ध्यार् कदर्न पर्े िनरा: परीक्षणिो ररपोटु र्ेगेकटभ आएमा त्यसलाई अर्नमाकर्ि र्किजािा रूपमा कलर्न पर्ु र कबरामी व्यवस्िापर्िा कर्स्ट्म्त आवश्यि परे िा खण्डमा मोकलक्यनलर परीक्षण प्रयोग गरे र सङ् िमण पनकष्ट गर्नु पर्ु । कसररयल परीक्षण
िायुिमिा हिमा, लक्षण र्दे स्ट्खएिा कबरामीहरूमा दोस्रो पटि र्ेगेकटभ र्किजा आयो र उक्त कबरामीलाई SARS-CoV-2 सङ् िमण भएिो हुर् सक्ने उच्च सम्भावर्ा र् (जस्तै, उक्त व्यस्ट्क्त COVID-19 सङ् िकमि व्यस्ट्क्तसिँग र्कजििो सम्पिुमा
आएिो र् वा COVID-19 सङ् िकमि व्यस्ट्क्तसिँग सम्पिुमा आएिो र्ङ्का गररएिो र् वा उक्त व्यस्ट्क्त उच्च सङ् िमण दर भएिो समनदायमा बसोबास गर्ु ) भर्े िप पनकष्ट गर्ुिा कर्स्ट्म्त मोकलक्यनलर परीक्षण गर्नुपर्े हुर् सक्र् ।
SARS-CoV-2 सङ् िमण भएिो हुर् सक्ने िम सम्भावर्ा र् (जस्तै, उक्त व्यस्ट्क्त SARS-CoV-2 सङ् िकमि व्यस्ट्क्तसिँग सम्पिुमा आएिो जार्िारी र्ै र् वा सङ् िमण दर न्यूर् रहेिो समनदायमा बसोबास गर्ु ) र पोजेकटभ र्किजा आएिो र् भर्े पकर् िप

पनकष्ट गर्ुिा कर्स्ट्म्त मोकलिनलर परीक्षण गर्ु आवश्यि पर्ु सक्र् ।

अमान्य नततिा:
दर् (10) कमर्ेटमा कर्लो प्रकियागि िन्टि ोल लाइर् दे स्ट्खएर् भर्े गनलाबीदे स्ट्ख रािो परीक्षण लाइर् दे स्ट्खए पकर् र्किजा अमान्य हुन्र् ।
दर् (10) कमर्ेटमा ब्यािग्राउण्डिो रङ हराएर गएर् र त्यसले परीक्षणिो र्किजा पढ् र् बािा पनर्यायो भर्े पकर् र्किजा अमान्य हुन्र् ।
र्किजा अमान्य भएिा खण्डमा कबरामीिो र्यािँ र्मनर्ा र र्यािँ टे स्ट स्ट्स्टिप प्रयोग गरे र र्यािँ परीक्षण गर्नु पर्ु ।

Nepali

लतक्षत प्रयोग
QuickVue SARS एस्ट्न्टजेर् परीक्षण स्वास्थ्यिमीले COVID-19 िो सङ् िमण हुर् सक्ने र्ङ्का गरे िा व्यस्ट्क्तिो र्ािबाट सीिै कलइएिो एन्टे ररयर र्ेयसु (NS) स्वाबिो र्मनर्ामा कर्टोर्ररिो र गनणस्तरीय रूपमा SARS-CoV-2 िो न्यनस्ट्ियोक्यास्ट्िड प्रोकटर् एस्ट्न्टजेर्
पत्ता लगाउर् बर्ाइएिो ल्याटि ल फ्लो इम्यनर्ोएसे हो । यो परीक्षण लक्षण दे स्ट्खर् िालेिो कदर्दे स्ट्ख पािँच कदर्कभत्र वा लक्षण र्दे स्ट्खएिा व्यस्ट्क्तहरू वा िम्तीमा 24 िण्टािो कबचमा र 36 िण्टाभन्दा बढी अन्तराल र्हुर्े गरी दन ई वा िीर् कदर्कभत्र दन ई चोटी परीक्षण गदाु
COVID-19 िो सङ् िमण भएिो र्ङ्का गररएिा अन्य स्वास्थ्य िारण भएिा व्यस्ट्क्तमा गर्ु कमल्र् । स्ट्िकर्िल प्रयोगर्ालािो गनणस्तर सनिार गर्े प्रयोजर्िा लाकग सर्् 1988 मा गररएिो संर्ोिर् (Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988,
CLIA) िो 42 U.S.C. §263a बमोकजम प्रमाकणि गररएिा र मध्यम वा उच्च जकटलिा भएिा वा र्न ट कदइएिा प्रयोगर्ालाहरूमा मात्र यो परीक्षण गर्ु कमल्र् । CLIA ले जारी गरे िो र्न ट प्रमाणपत्र, िार्नर्िो पालर्ा गरे बापि प्राप्त हुर्े प्रमाणपत्र वा मान्यिा कदइएिो
प्रमाणपत्र प्राप्त गरे र सञ्चालर्मा रहेिा पोइन्ट अफ िेयर (POC) (अिाुि् कबरामीिो स्याहार गर्े संस्िाहरू) मा यो परीक्षण गर्े अर्नमकि कदइएिो र् । QuickVue SARS एस्ट्न्टजेर् परीक्षणले SARS-CoV र SARS-CoV-2 िा कबचमा फरि र्न ट्याउर् सक्दै र् ।
QuickVue SARS एस्ट्न्टजेर् परीक्षणले SARS-CoV र SARS-CoV-2 िा कबचमा फरि र्न ट्याउर् सक्दै र् ।
यो परीक्षणले र्ेजल स्वाबमा SARS-CoV-2 िो न्यनस्ट्ियोक्यास्ट्िड प्रोकटर् एस्ट्न्टजेर् पत्ता लागे र्लागेिो ररपोटु दे खाउिँ र् । सामान्यिया िनर्ै व्यस्ट्क्तमा भाइरसिो प्रचनर सङ् िमण भएिा बेला उक्त व्यस्ट्क्तिो एन्टे ररयर र्ेयसु स्वाबमा एस्ट्न्टजेर् पत्ता लगाउर् सकिन्र् ।
परीक्षणिो ररपोटु पोजेकटभ आएिा खण्डमा उक्त व्यस्ट्क्तमा भाइरल एस्ट्न्टजेर् र् भन्ने िनरा बनझ्र्न पर्ु । िर कबरामीिो स्वास्थ्य इकिहाससिँगिो सम्बन्ध र कर्दार्सम्बन्धी अन्य जार्िारीिा आिारमा मात्र सङ् िमणिो स्ट्स्िकि कर्िाुरण गर्ु सकिन्र् । ब्याक्टे ररयल
सङ् िमण वा अन्य भाइरसिो सङ् िमणिा िारण पकर् पोजेकटभ ररपोटु आउर् सक्र् । यो परीक्षणबाट पत्ता लगाइएिो एजेन्टिै िारण रोग लागेिो र्हुर् सक्र् । संयनक्त राज्य अमेररिा र यसिा भूभागमा रहेिा प्रयोगर्ालाहरूले परीक्षणबाट प्राप्त भएिा सबै
र्किजाहरू सम्बस्ट्न्धि जर्स्वास्थ्य कर्िायमा पेस गर्नु पर्े हुन्र् ।
र्ेगेकटभ ररपोटु आयो भर्े त्यसलाई अर्नमाकर्ि र्किजािा रूपमा कलर्न पर्ु । र्ेगेकटभ ररपोटु आयो आयो भन्दै मा SARS-CoV-2 िो सङ् िमण भएिो र्ै र् भन्ने ठान्नन हुिँदैर् र उक्त ररपोटु लाई मात्र आिार मार्ेर सङ् िमण कर्यन्त्रण गर्े र कबरामीिो उपचार वा
व्यवस्िापर् गर्े सम्बन्धमा कर्णुय कलर्न हुिँदैर् । िनर्ै कर्णुय कलर्नअकि र्ेगेकटभ ररपोटुिा सािै कबरामी हालसालै सङ् िकमि व्यस्ट्क्तसिँग सम्पिुमा आएिो र् कि र्ै र्, उक्त कबरामीिो स्वास्थ्य इकिहास िस्तो र् र COVID-19 िा लक्षणहरू दे स्ट्खएिा र्र्् कि र्ै र् भन्ने
िनरािो कवचार गर्नु पर्ु र कबरामीिो व्यवस्िापर्िा लाकग आवश्यििा परे िा खण्डमा मोकलक्यनलर परीक्षण प्रयोग गरे र पनकष्ट गर्नु पर्ु । कसररयल परीक्षण िायुिमिा हिमा, SARS-CoV-2 सङ् िमण भएिो हुर् सक्ने उच्च सम्भावर्ा र् (जस्तै, उक्त व्यस्ट्क्त COVID19 सङ् िकमि व्यस्ट्क्तसिँग र्कजििो सम्पिुमा आएिो र् वा COVID-19 सङ् िकमि व्यस्ट्क्तसिँग सम्पिुमा आएिो र्ङ्का गररएिो र् वा उक्त व्यस्ट्क्त उच्च सङ् िमण दर भएिो समनदायमा बसोबास गर्ु ) र र्ेगेकटभ र्किजा आएिो र् भर्े िप पनकष्ट गर्ुिा कर्स्ट्म्त
मोकलक्यनलर परीक्षण गर्नुपर्े हुर् सक्र् । SARS-CoV-2 सङ् िमण भएिो हुर् सक्ने िम सम्भावर्ा र् (जस्तै, उक्त व्यस्ट्क्त SARS-CoV-2 सङ् िकमि व्यस्ट्क्तसिँग सम्पिुमा आएिो जार्िारी र्ै र् वा सङ् िमण दर न्यूर् रहेिो समनदायमा बसोबास गर्ु ) र पोजेकटभ
र्किजा आएिो र् भर्े पकर् िप पनकष्ट गर्ुिा कर्स्ट्म्त मोकलिनलर परीक्षण गर्ु आवश्यि पर्ु सक्र् ।
QuickVue SARS एस्ट्न्टजेर् परीक्षण स्ट्िकर्िल प्रयोगर्ालािा िाकलमप्राप्त अकििारी र स्याहार िेन्द्र (पोइन्ट अफ िेयर) मा सेवारि िाकलमप्राप्त व्यस्ट्क्तले मात्र गर्नु पर्ु । खाद्य ििा औषकि प्रर्ासर्ले प्रदार् गरे िो आपि्िालीर् प्रयोग अर्नमकिबमोकजम मात्र
QuickVue SARS एस्ट्न्टजेर् प्रयोग गर्नु पर्ु ।

चेिावर्ी ििा साविार्ीिा उपायहरू, र्मनर्ा सङ्कलर् ििा प्रयोग र गनणस्तर कर्यन्त्रणिा बारे मा जार्िारी प्राप्त गर्ु प्यािेज इन्सटु पढ् र्नहोस् ।
आपत्कालीन प्रयोग अनुमतत -चेतािनी तथा साििानीका उपायिरू
यो उत्पादर्लाई FDA ले संयनक्त राज्यमा प्रयोग गर्ुिा कर्स्ट्म्त स्वीिृि वा अर्नमोदर् गरे िो र्ै र् । िर यसलाई FDA ले EUA अन्तगुि CLIA िो 42 U.S.C. §263a बमोकजम प्रमाकणि र मध्यम वा उच्च जकटलिा भएिा वा र्न ट कदइएिा परीक्षण गर्े मापदण्डहरू पूरा गरे िा
अर्नमकि प्राप्त प्रयोगर्ालाहरूमा प्रयोग गर्े अर्नमकि कदएिो र् । CLIA ले जारी गरे िो र्न ट प्रमाणपत्र, िार्नर्िो पालर्ा गरे बापि प्राप्त हुर्े प्रमाणपत्र वा मान्यिा कदइएिो प्रमाणपत्र प्राप्त गरे र सञ्चालर्मा रहेिा पोइन्ट अफ िेयर (POC) (अिाुि् कबरामीिो स्याहार गर्े
संस्िाहरू) मा यो उत्पादर् प्रयोग गर्े अर्नमकि कदइएिो र् । यो उत्पादर् SARS- CoV-2 मा भएिो प्रोकटर् पत्ता लगाउर्े प्रयोजर्िा लाकग मात्र प्रयोग गर्े अर्नमकि कदइएिाले यसलाई अन्य भाइरस वा जीवाणनिा हिमा प्रयोग गर्ु कमल्दै र् । सङ्घीय खाद्य, औषकि ििा
िस्मेकटि ऐर् 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1) िो दफा 564(b)(1) बमोकजम COVID-19 पत्ता लगाउर् र/वा कर्दार् गर्ुिा कर्स्ट्म्त इर् कभटि ो (र्रीरबाकहर) आपि्िालीर् रूपमा प्रयोग गर्े अर्नमकि कदर्न पर्े अवस्िा आएिो िोषणा अवकिमा मात्र संयनक्त राज्य अमेररिामा
यो उत्पादर् आपि्ि
 ालीर् अवस्िामा प्रयोग गर्ु अर्नमकि कदइएिो र् । िर उक्त िोषणा खारे ज गररएिो वा िोकिएिो समयअगावै अर्नमकि खारे ज गररएिो खण्डमा भर्े यो उत्पादर् प्रयोग गर्ु कमल्दै र् ।
सिायता
िपाईंसिँग यो उत्पादर्िो प्रयोगिा सम्बन्धमा िनर्ै प्रश्न र् भर्े िृपया Quidel िो प्राकवकिि सहायिा र्म्बर 800.874.1517 (संयनक्त राज्य अमेररिामा) वा 858.552.1100 मा सोमवारदे स्ट्ख र्निवारसम्म पेकसकफि समयअर्नसार कबहार् 7:00 बजेदेस्ट्ख बेलनिा 5:00
बजेकभत्र सम्पिु गर्नुहोस् । िपाईं संयनक्त राज्य अमेररिाबाकहर बसोबास गर्नुहुन्र् भर्े आफ्र्ो स्िार्ीय कविरि वा technicalsupport@quidel.com मा सम्पिु गर्नुहोस् । परीक्षण प्रणालीमा आएिा समस्यािा बारे मा MedWatch िो कचकित्सा उत्पादर्हरूिा बारे मा
ररपोटु गर्े िायुिम (फोर्: 800.FDA.1088; फ्याक्स: 800.FDA.0178; http://www.fda.gov/medwatch) माफुि पकर् FDA लाई ररपोटु गर्ु सकिन्र् ।

कर्टोर्ररिो रूपमा बनझ्न सकिर्े कर्दे र्र्हरू प्रयोग गर्नुअकि
प्याजेि इन्सटु राम्रोसिँग पढ् र्नहोस् । यो पूणु प्यािेज इन्सटु
होइर् ।
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