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अनुसन्धानमा सहभागी हुन सहम�त 
 
तपा�लाई अनुसन्धान अध्ययनमा सहभागी हुनको ला�ग आमिन्त्रत ग�रँदै छ। 
 
तपा�ले सहम�त जनाउनुअ�घ, अन्वेषकले तपा�लाई कायर्हरूको संख्या व्याख्या गनुर्पन�छ। यी कायर्हरूमा �नम्न 
समावेश छन:् 
 

• अध्ययनको उद्देश्य 
• क�त जना मा�नस अध्ययनमा नामाङ्�कत हुनेछन ्र अध्ययन क�त समयसम्म रहनेछ 
• सम्पादन ग�रने जाँच, प्र�क्रया वा उपचारहरू 
• कुन-कुन जाँच, प्र�क्रया वा उपचारहरू प्रयोगात्मक हुन्छन ्
• अध्ययनबाट हुने कुनै प�न जो�खम। लागू औषध वा यन्त्र सम्बन्धी अध्ययन वा जाँच वा प्र�क्रया सम्बन्धी 

जाँचबाट जो�खमहरू हुन सक्छन ्
• अध्ययनबाट तपा�लाई कुनै प�न त�रकामा लाभ �मल्नेछ 
• तपा�को अध्ययन जार� रा�े �नणर्यमा प्रभाव पानर् सक्ने अध्ययनबारे नयाँ जानकार� भएमा तपा�लाई कसर� 

बताइनेछ 
• तपा�सँग अध्ययनमा सहभा�गता जनाउनु बाहेकका अन्य �वकल्पहरू 
• तपा�लाई अध्ययनको समयमा चोटपटक लागेका वा पीडा भएमा के गन� 
• तपा�लाई सहभा�गता जनाउनको ला�ग कुनै प�न खचर् लाग्छ वा लाग्दैन 
• तपा�लाई सहभा�गताको ला�ग केह� भुक्तानी ग�रनेछ वा छैन 
• अन्वेषकले तपा�को अध्ययन सहभा�गता रोक्न सक्न ेकारणहरू 
• क-कसले अध्ययनबाट तपा�को बारेमा जानकार� हेनर् वा प्रयोग गनर् सक्छन ्
• तपा�को जानकार� र गोपनीयतालाई कसर� सुर��त रा�खनेछ 

 
यस अनुसन्धानमा तपा�को सहभा�गता स्वैिच्छक हो। तपा�ले सहभागी नहुने �नणर्य गनुर्हुन्छ भने, तपा� कुनै प�न 
समयमा अध्ययन छोड्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। सहम�त �फतार्ले तपा�को भ�वष्यको स्यहारमा हस्त�ेप गन�छैन र तपा�ले 
सहभागी हुन अस्वीकार गनुर्हुन्छ वा रोक्ने �नणर्य �लनुहुन्छ भने तपा�लाई दण्ड ग�रनेछैन वा तपा�ले लाभहरू 
गुमाउनुहुनेछैन। 
 
तपा�सँग कुनै प�न समय अनुसन्धानको बारेमा प्रश्नहरू भएमा, तपा� ___________________________ को फोन 
नम्बर __________________ मा सम्पकर्  गनर् सक्नुहुन्छ। 
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तपा�सँग अनुसन्धान �वषयको रूपमा आफ्ना अ�धकारहरूको बारेमा वा आफू घाइत ेभएमा के गन� भन्नेबारे प्रश्नहरू 
भएमा, तपा�ले ___________________________ को फोन नम्बर __________________ मा सम्पकर्  गनर् 
सक्नुहुन्छ। 
 
तपा�लाई उक्त कुरा देखाउन यो फाराममा हस्ता�र गनर् आग्रह ग�रनेछ 

• तपा�सँग अनुसन्धान अध्ययन र मा�थका जानकार�बारे छलफल ग�रएको छ 
• तपा�ले यस अध्ययनमा सहभागी हुन स्वीकार गनुर्हुन्छ 

 
तपा�ले यो हस्ता��रत फारामको एक प्र�त�ल�प प्राप्त गनुर्हुनेछ र अध्ययनको सांराश तपा�सँग छलफल ग�रनेछ। 
 
 
वयस्कबाट सहम�त 
 
     
सहभागी 
(हस्ता�र) 

 सहभागी 
(ले�ुहोस)् 

 �म�त 

18 वा सोभन्दा मा�थ उमेरको सहभागीद्वारा हस्ता�र गराउन। 
 
 
सा�ी 
तल हस्ता�र गरेर, तपा�ले व्यिक्तले बुझ्न ेभाषामा सम्भाव्य �तनीहरूलाई अध्ययनबारे पूणर्रूपमा व्याख्या ग�रएको छ 
र �तनीहरूका सबै प्रश्नहरूको जवाफ �दइएको छ भनी पुिष्ट गनुर्हुन्छ। 
 
     
सा�ी 
(हस्ता�र) 

 सा�ी 
(ले�ुहोस)् 

 �म�त 

 
नोट: सहम�त प्राप्त गन� अध्ययन टोल� सदस्यले सामग्री फारामको लामो संस्करणमा हस्ता�र गनुर्पन�छ। 
 
 
बालबा�लकाले नामाङ्�कत गन� अध्ययनमा छोटो फारामको प्रयोग ग�रनेछ भने, �नम्न हस्ता�र खण्ड(हरू) लाई छोटो 
फारामको भाषामा (लागयूोग्य भएमा) अनवुादन गनर्को ला�ग इन्सटर् गनुर्होस।् 
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आामाबुबा/अ�भभावकको अनुम�त 
तल हस्ता�र गरेर, तपा�ले आफूसँग यो बच्चाको ला�ग हस्ता�र गनर् काननूी अ�धकार� छ भन्ने पुिष्ट गनुर्हुन्छ। 
 
     
आमाबुवा/अ�भभावक  
(हस्ता�र) 

 आमाबुवा/अ�भभावक  
(नाम ले�ुहोस)् 

 �म�त 

 
सहभागीलाई कुनै लाभ नभएर जो�खम भएमा, दोस्रो आमाबवुा/अ�भभावकको हस्ता�र खण्डलाई थ�पएको हुनपुछर्।  
 
     
आमाबुवा/अ�भभावक  
(हस्ता�र) 

 आमाबुवा/अ�भभावक  
(नाम ले�ुहोस)् 

 �म�त 

 
नोट: अनमु�त प्राप्त गन� अध्ययन टोल� सदस्यले सामग्री फारामको लामो संस्करणमा हस्ता�र गनुर्पन�छ। 
 
बच्चाबाट सहम�त 
 
     
सहभागी  
(हस्ता�र) 

 सहभागी  
(ले�ुहोस)् 

 �म�त 

 
7 दे�ख <18 वषर् उमेर भएका कुनै प�न बच्चाको ला�ग पूरा गनर्। 
 
नोट: स्वीकृ�त प्राप्त गन� अध्ययन टोल� सदस्यले सामग्री फारामको लामो संस्करणमा हस्ता�र गनुर्पन�छ। 
 
सा�ी 
तल हस्ता�र गरेर, तपा�ले आमाबुवा/अ�भभावक र बच्चाले (18 वषर् भन्दा कम उमेरको) बुझ्ने भाषामा �तनीहरूलाई 
अध्ययनबारे पूणर्रूपमा व्याख्या ग�रएको छ र �तनीहरूका सबै प्रश्नहरूको जवाफ �दइएको छ भनी पुिष्ट गनुर्हुन्छ। 
 
     
सा�ी  
(हस्ता�र) 

 सा�ी  
(ले�ुहोस)् 

 �म�त 
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प्र�त�न�धको सहम�त (अक� वयस्कलाई अध्ययनमा सहभागी हुनको ला�ग स्वीकृ�त �दने व्यिक्त) 
वयस्कको सहभागी यस अध्ययनमा सहभा�गताको ला�ग स�ूचत सहम�त �दन अस�म हँुदाको अवस्थामा प्रयोग गनर्। 
IRB ले प्र�त�न�धको सहम�त स्वीकार गरेको छ भने मात्र यस खण्डलाई प्रयोग गनर् स�कन्छ। 
प्र�त�न�धको सहम�त 
 
 /    
     
सहभागीको सहम�त �दने व्यिक्त 
(हस्ता�र/ ले�खएको) 

 �म�त 

 
सहभागीसँगको सम्बन्ध: 
____________________________________________ 
 
नोटहरू: सहम�त प्राप्त गन� अध्ययन टोल� सदस्यले सामग्री फारामको लामो संस्करणमा हस्ता�र गनुर्पन�छ। 
पणूर् स�म�तद्वारा अध्ययनको ला�ग अनमु�त �दइएको छ भने, उपिस्थत �च�कत्सकले सहम�त फारामको लामो 
संस्करणमा हस्ता�र गनुर्पन�छ। 
 
 
सा�ी 
तल हस्ता�र गरेर, तपा�ले प्र�त�न�धले बुझ्न ेभाषामा उहाँलाई अध्ययनबारे पणूर्रूपमा व्याख्या ग�रएको छ र उहाँका 
सबै प्रश्नहरूको जवाफ �दइएको छ भनी पुिष्ट गनुर्हुन्छ। 
 
     
सा�ी 
(हस्ता�र) 

 सा�ी 
(ले�ुहोस)् 

 �म�त 

 
अध्ययनमा सहभागी हुन जार� रा�को ला�ग सहभागीको सहम�त 
तपा�को कानूनी प्र�त�न�धले तपा�लाई यस अनुसन्धान अध्ययनमा सहभागी हुनको ला�ग आफ्नो अनुम�त �दनुभयो। 
यो �कनभने, तपा� आफू �बमार� भएको कारणले गदार् आफ्नो �नणर्य गनर् स�म हुनुभएको �थएन। तपा�को अवस्था 
अ�हले राम्रो छ। तपा�लाई यस अध्ययनमा सहभागी हुन जार� रा�ुहुन्छ वा हँुदैन भनी �नणर्य गनर्को ला�ग आग्रह ग�रँदै 
छ। �नणर्य तपा�को हातमा छ। यो फाराममा हस्ता�र गनुर्अ�घ, कृपया आफूले यस अध्ययनको नबुझेको कुनै प�न 
भागको बारेमा प्रश्नहरू सोध्नुहोस।् तपा�ले तल हस्ता�र गदार् हामीले तपा�लाई अध्ययनको बारेमा र यस फाराममा 
�दएका जानकार� बुझ्नुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। 
तपा�ले यो फाराममा हस्ता�र गनुर्हुन्छ भने, यसको अथर् तपा�को अध्ययनमा सहभागी हुन जार� रा� सहमत हुनुहुन्छ। 
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सहभागी 
(हस्ता�र) 

 सहभागी 
(ले�ुहोस)् 

 �म�त 

 
नोट: सहम�त प्राप्त गन� अध्ययन टोल� सदस्यले सामग्री फारामको लामो संस्करणमा हस्ता�र गनुर्पन�छ। 
 
सा�ी 
तल हस्ता�र गरेर, तपा�ले व्यिक्तले बुझ्न ेभाषामा �तनीहरूलाई अध्ययनबारे पूणर्रूपमा व्याख्या ग�रएको छ र 
�तनीहरूका सबै प्रश्नहरूको जवाफ �दइएको छ भनी पुिष्ट गनुर्हुन्छ। 
 
 
     
सा�ी 
(हस्ता�र) 

 सा�ी 
(ले�ुहोस)् 

 �म�त 

 


