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अनस
ु न्धानमा सहभागिताको लािी छोटो इच्छापत्र
तपाइलाई यस अध्ययन अनुसन्धानमा सहभागी हुनु हुनको लागग इच्छा छ कक भनेर सोगधदै छ ।
अध्ययन अनुसन्धानमा सहभागी हुनु अघि यसको सदस्यहरु मध्ये एक सदस्यले कुनै कुराहरु अघनवायय
रुपमा बताउनु पनेछ. घनम्न ललखित कुराहरु भघननेछ ।
१ .
२ .
३ .
४ .

अध्ययन अनुसन्धानको उदे स्य ।

अध्ययन अनुसन्धानको समयमा तपाइलाई के हुन्छ ।
अध्ययन अनुसन्धान कघत अवगधको हुन्छ र तपाइले कघत समय सहभागी हुनुपछय ।
अनुसन्धानका कुनै पछय प्रयोगात्मक छ , छै न भन्ने बबषयमा । ( कुनै पघन प्रयोगात्मक
पररक्षण गनुय पने

कुरा )

६.

तपाई अनुसन्धानमा सहभागी हुदा, तपाइलाई हुन सक्ने क्षघत, नोक्सानी, पपडा वा
असजिलोपनको सम्बन्धमा ।

७.

अनुसन्धानबाट तपाई वा अरु कसैलाई पघन पुग्न सक्ने फाइदाको सम्बन्धमा ।

८.
९.
१०.

अन्य कुनै उपचार वा पद्दघतले अनुसन्धानलाई भन्दा तपाईलाइ पुग्ने फाइदाको सम्बन्धमा
तपाइको व्यजक्तगत िानकारी,आदान प्रदान गररने कम्पनी, संस्थाको बारे मा ।
तपाइको सहभागगता र व्यजक्तगत
भन्ने सम्बन्धमा ।

िानकारी सम्बजन्ध कुराहरु कसरर गोप्य र सरु क्षक्षत ् राखिन्छ

यदद यस अध्ययनमा तल

लेखिएका कुराहरु लागु हुन्छन वा सम्बजन्धत छन ् भने अध्ययनकतायले
अघनवायय रुपमा तपाइलाई बताउनु पनेछ ।

१.

२.

यदद तपाइले कुनै सुबबधा पाउनुहुनेछ भने ( पाररश्रलमक वा घन:शुल्क

उपचार ), यदद यस अध्ययन

अनुसन्धानको लशललसलामा तपाई िाइते हुनु भएमा ।
हाल अध्ययन समह
ु को िानकारीमा नरहे को तर भबबस्यमा हुन सक्ने कुनै क्षघत छन भने त्यसको
सम्बन्धमा ।

३.

अनुसन्धानकतायहरुले यदद तपाइलाई यस अध्ययनमा सहभागीहुनबाट रोक्नुपने कारण दे िेमा त्यस
सम्बन्धमा ।

४.

यस अध्ययनमा सहभागी हुन तपाईले कुनै शुल्क घतनप
ुय ने भएमा, त्यसको बारे मा ।
यदद तपाईले अध्ययन अनुसन्धान रोक्न चाहे मा के हुनेछ त्यसको बारे मा ।

५.

६.

िब अध्ययन समह
ु ले नया कुराहरु पत्ता लागेको बताउने छन ्, त्यस्ता कुराले तपाइलाई
अध्ययनमा रहने वा नरहने तपाइले घनणयय पररवतयन

७

अध्ययन समह
ू मा कघत िना रहे नछन
अध्ययन समुहका सदस्यले

भन्ने

तपाइलाई

गनय सक्ने बारे मा ।

सम्बन्धमा ।
मागथ लेखिएका सबै कुराहरु स्पष्ट रुपमा बताई

सकेपछी तपाइलाई अध्ययन समुहमा रहन चाहनह
ु ु न्छ कक हुदैन भघन सोध्नेछन । यदद तपाई अध्ययन
समुहमा रहन चाहे मा,अध्ययन समुहका सदस्यले यो फारममा सदह गनय भन्नेछन । तपाइलाई तपाइको
भाषामा लेखिएको र सदह गरे को यो फारम अघनवायय ददनुपनेछ साथै तपाइलाई अंग्रेिी भाषामा छोटोमा
लेखिएको अनुसन्धान सम्बजन्ध व्यहोरा पघन उपलब्ध गराइनेछ ।

यदद तपाईसंग अध्ययन अनस
ु न्धान सम्बजन्ध वा तपाई िाइते भएमा के गने भन्ने

प्रश्न

भएमा तपाई वा तपाइको दोभाषेले यस नम्बरमा सम्पकय गनय सक्नुहुनेछ ।

फोन न: _____________________जस्थत _____________________ यसको साथै तपाई वा

तपाइको दोभाषेले अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धमा तपाइको हक, अगधकारको िानकारी ललन गचल्रेन्स

होजस्पटल कलमदट को उपचार अनुसन्धान शािाको फोन न :- ६१७-३५५ -७०५२ सम्पकय गनय सक्नु हुनेछ
।

यस अध्ययन समुहमा बस्ने वा नबस्ने घनणयय गनय तपाई स्वतन्र हुनुहुन्छ । यो तपाइको
व्यजक्तगत इच्छा हो । तपाईले तपाई यस अध्ययनमा नरहने घनणयय गनय सक्नु हुनेछ ।

तपाई यस अध्ययन समह
ू मा रहे र कुनैपघन समय अनुसन्धान रोक्न सक्नु हुनेछ यदद तपाई यस अध्ययन
अनुसन्धानमा सामेल हुन ् चाहनु भएन भने वा सामेल भएर बबचमा रोक्न चाहनु भयो भने पघन तपाईले
पाउने कुनैपघन

सुबबधाबाट बजन्चत हुनुहुने छै न । तपाइको घनणयय िे भए पघन, तपाइको उपचार पद्दघत
वा तपाई प्रघत हाम्रो कमयचारीको व्यवहार मा कुनै पररवतयन हुनेछैन । यदद तपाई अनुसन्धान अध्ययनमा
रहनु भयो भने तपाइको उपचार पद्दघत पररवतयन हुनसक्नेछ ।

यसमा हस्ताक्ष्यर गनुय को मतलब तपाइलाई अध्यन अनुसन्धान को बारे मा बताई सककएको छ ।
यसको मतलब तपाइलाई मागथ िनाएको सबै िानकारी ददई सकेका छौ । यदद तपाई ले एस फारम मा

हस्ताक्ष्यर गनुय भयो भने तेस्को मतलब तपाईले यो अध्यन अनुसन्धान मा सररक हुने घनणयय ललनु भएको
हो ।
बबसय को नाम _______________________ हस्ताक्ष्यर, ___________________लमघत____________
रािी हुने व्यजक्त को नाम ____________________________________________________
हस्ताक्ष्यर, _______________________ लमघत____________
साक्षक्ष को नाम * _____________________ हस्ताक्ष्यर, _____________________ लमघत___________
* साक्षक्षले उपचार पद्दघत को िानकारी भएकोछ र सम्बजन्धत बबसयको बारे मा बताईएको छ प्रस्न भएमा सोध्न सक्ने छन ्

