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अनुसन्धानमा सहभागी हुने सहमित
तपाईंलाई एउटा अनुसन्धान अध्ययनमा सहभािगता जनाउनको लािग भिनदै छ ।
तपाईं सहमत हुनु अगािड, अनुसन्धानकतार्ले तपाईंलाई िनम्न कु रा भन्नै पछर् :
(अ) अनुसन्धानको उदेश्य, प्रिक्रया र अविध;
(आ) प्रयोगात्मक हुने कु नैपिन प्रिक्रयाहरु;
(इ) अनुसन्धानको कु नैपिन उिचत िनकट जोिखम, असहजता, र लाभहरु;
(ई) कु नैपिन सम्भािवत फाइदाजनक वैकिल्पक प्रिक्रया वा व्यवहारहरु;
(उ) गोिपयािनता कसरी कायम गिरनेछ; र
(ऊ) प्रश्न, गुनासो र चोटहरु िलएर कसलाई सम्पकर् गनेर् ।
जहाँ उपयुक्त हुन्छ, अनुसन्धानकतार्ले िनम्न कु रा पिन भन्नै पछर् :
(अ) चोटपटक लागेमा, कु नैपिन उपलव्ध क्षितपूिर्त वा िचिकत्सा उपचार;
(आ) िनकट जोिखमको सम्भावना;
(इ) अनुसन्धानकतार्ले तपाईंको सहभािगता स्थगन गनर्सक्ने अवस्थाहरु;
(ई) तपाईंमा लागेका कु नैपिन थप खचर्;
(उ) तपाईंले सहभािगता रोक्ने िनणर्य गरे मा के हुन्छ;
(ऊ) जब तपाईंलाई नयाँ खोजको बारे मा भिननेछ जसले तपाईंको सहभागी हुने इच्छालाई प्रभाव पानर्सक्छ;
(ए) अध्ययनमा कितजना मािनसहरु हुनेछन; र
(ऐ) अध्ययनको लािग तपाईंले कसरी आफ्नो िचिकत्सा जानकारीको अिधकार िदनुपछर् ।
यस अध्ययनमा तपाईंको सहभािगता स्वयं सेवी हो, र यिद तपाईंले सहभािग नहुने वा सहभािगता रोक्ने िनणर्य गनुर्भएमा तपाईंलाई सजाय हुदैन वा लाभ नहुने हुँ दैन । यस कागजातमा
हस्ताक्षर गनुर्को अथर् यो हो िक तपाईंलाई मौिखकरुपमा मािथको जानकारीसिहत अनुसन्धान बुझाइएको छ, र तपाईं स्वेच्छाले सहभागी हुन सहमत हुनुभएको हो । यिद तपाईं सहभागी हुन
सहमत हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई यस कागजातको हस्ताक्षिरत प्रित र अंग्रेजीमा अनुसन्धानको िलिखत िववरण िदइनुपछर् ।

प्रश्नहरु ?
यिद तपाईंसँ ग यस अध्ययनको बारे मा कु नैपिन प्रश्न, गुनासो, चोटपटक, वा िजज्ञासा भएमा तपाईंले अध्ययन िववरणमा लेिखएका फोन नम्बरहरु प्रयोग गिर अनुसन्धानकतार्लाई सम्पकर् गनर्
सक्नुहुन्छ । यिद तपाईंसँ ग एक अनुसन्धानको सहभागीको रुपमा आफ्नो अिधकारहरुको बारे मा कु नै प्रश्न भएमा वा यिद तपाईंसँ ग अनुसन्धानकतार्सँग छलफल गनर् नसिकने जस्तो लाग्ने
कु नैपिन प्रश्न, िसकायत वा िजज्ञासाहरु भएमा, कृ पया िलिखत अध्ययन िववरणमा उल्लेिखत फोन नम्बर वा इमेल ठे गाना प्रयोग गरे र सं स्थागत सिमक्षा बोडर्लाई सम्पकर् गनुर्होस ।

________________________
सहभागीको नाम

________________________
सहभागीको हस्ताक्षर

________________________
िमित

________________________

________________________

_______________________

FOOTER FOR STUDY TEAM USE ONLY
IRB Template Version: 04May17

Time Consent Process Completed: ______________ AM/PM
☐ Check here if time requirement is N/A

Additional Notes:

Short Form Written Consent Document
Must be used with an English version of the full consent document approved by the IRB

साक्षीको नाम

FOOTER FOR STUDY TEAM USE ONLY
IRB Template Version: 04May17

साक्षीको हस्ताक्षर

Page 2 of 2

िमित

Time Consent Process Completed: ______________ AM/PM
☐ Check here if time requirement is N/A

Additional Notes:

