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अनुसन्धानमा भाग िलनको लािग छोटो सहमित फाराम  
संशोिधत सामान्य िनयमको पालनामा सञ्चालन गिरएको अध्ययनहरूको लािग 

 
प्रोटोकोल नम्बर.: 
 
प्रायोजक: 
 
अने्वषक: 
 
चौिबस घण्टा। टेिलफोन #: 
 
 
यस कागजात भिर "तपाईं" शब्दको प्रयोगले अनुसन्धानको सहभागीलाई जनाउँछ। यसले अनुसन्धान अध्ययनमा व्यिक्तको 
सहभािगताको लािग सहमित िदने अिधकृत व्यिक्तलाई पिन जनाउँदछ। 
 
अनुसन्धान अध्ययनमा भाग िलनका लािग सहमित 
तपाईंलाई अनुसन्धान अध्ययनमा भाग िलन आग्रह गिरएको छ। कृपया िनणर्य गनर् समय िदनुहोस ्र तपाईंको िनणर्य 
आफ्नो पिरवार र साथीहरूसँग छलफल गनुर्होस।् 
 
तपाईं सहभागी हुन सहमत हुनु अिघ, अन्वषेकले तपाईंलाई िनम्न कुरा भन्नुपदर्छ: 

1) यस अध्ययनको बारेमा प्रमुख जानकारी, कुन ैअन्य जानकारी प्रदान गनुर् अिघ पिहले नै प्रसु्तत गनुर्पनेर्छ; 
2) अनुसन्धानको उदे्दश्य, प्रिक्रयाहरू र अविध; 
3) कुनै पिन प्रिक्रयाहरू जुन प्रयोगात्मक छन;् 
4) कुनै पिन तकर् संगत प्रत्यािशत जोिखमहरू, असहजताहरू र अनुसन्धानको लाभहरू; 
5) कुनै पिन सम्भािवत फाइदाजनक वैकिल्पक प्रिक्रयाहरू वा उपचारहरू;  
6) कसरी गोपनीयता कायम गिरने र कसरी तपाईंको स्वास्थ्य जानकारी सुरिक्षत हुने; र 
7) यस अध्ययनका लािग सङ्कलन गिरएका तपाईंको पिहचान हटाइएको (तपाईंको पिहचान गनर् सम्भव बनाउने 

िववरणलाई हटाउने) िनजी जानकारी वा बायोस्पेिसमेन्स (उदाहरणका लािग, िपशाब, रगत, ऊतक) लाई 
अितिरक्त सूिचत सहमित िबना भिवष्यका अनुसन्धान अध्ययनहरूको लािग प्रयोग गनर् सिकन्छ। 

 
लागूयोग्य हँुदा, अन्वषेकले तपाईंलाई यस बारेमा पिन भन्नुपदर्छ: 

1) यिद चोट लाग्यो भने कुनै पिन उपलब्ध क्षितपूिर्त वा िचिकत्सा उपचार; 
2) अप्रत्यािशत जोिखमहरूको सम्भावना; 
3) अन्वषेकले तपाईंको सहभािगतालाई रोक्न सके्न पिरिस्थितहरू; 
4) तपाईंलाई थिपएको कुनै पिन लागतहरू; 
5) तपाईंले भाग िलन छोड्नुहुन्छ भने के हुन्छ; 
6) तपाईंको सहभािगताको इचु्छकतालाई असर गनर् सके्न नया ँखोजहरू बारे तपाईंलाई बताइने समय; 
7) अध्ययनमा कित जना मािनस हुनेछन;्  
8) तपाईंको बायोस्पेिसमेन्स (पिहचान हटाइएता पिन) व्यावसाियक नाफाको लािग प्रयोग गनर् सिकन्छ वा सिकंदैन र 

तपाईंले यस नाफामा भाग िलनहुुनेछ वा छैन; 
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9) तपाईंलाई व्यिक्तगत अनुसन्धान पिरणामहरू सिहत िचिकत्सकीय प्रासंिगक अनुसन्धान पिरणामहरू िदइनेछ, र यिद 
हो भने, कुन सतर्हरूमा;  

10) अनुसन्धानले (यिद ज्ञात छ भने) सम्पूणर् जीनोम अनुक्रमणलाई समावेश गनेर्छ वा गनर् सके्नछ; 
11) िक्लिनकल परीक्षणहरूको लािग: यस िक्लिनकल परीक्षणको िववरण यहा ँउपलब्ध हुनेछ 

www.ClinicalTrials.gov, अमेिरकी कानूनद्वारा आवश्यक अनुसार। यस वेबसाइटमा तपाईंलाई 
पिहचान गनर् सके्न जानकारी समावेश गिरने छैन। अिधकमा, यस वेबसाइटले पिरणामहरूको साराशं समावेश 
गनेर्छ।  तपाईंले कुनै पिन समयमा यो वेबसाइट खोजी गनर् सकु्नहुन्छ। 

 
यिद तपाईं भाग िलन सहमत हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई यो हस्ताक्षर गिरएको कागजातको प्रित र अध्ययनको लािग 
अङ्ग्रेजी भाषाको स्वीकृित फारामको प्रितिलिप िदइनेछ। 
 
तपाईंले अध्ययन वा अनुसन्धान सम्बिन्धत चोटपटकको जानकारीको लािग कुन ैपिन समयमा सम्पकर् गनर् सकु्नहुन्छ। 
 
तपाईंले Advarra IRBलाई पिन सम्पकर् गनर् सकु्नहुन्छ। संस्थागत समीक्षा बोडर् (institutional 
review board, IRB) एक स्वतन्त्र सिमित हो जसले अनुसन्धान गनेर् व्यिक्तको अिधकारहरूको रक्षा गनर् मद्दत 
गदर्छ। तपाईंलाई अनुसन्धानमा सहभागीको रूपमा तपाईंको वा तपाईंको नवजात िशशुको अिधकारको बारेमा कुनै प्रश्नहरू 
छन ्र/वा यस अनुसन्धान अध्ययनको बारेमा सरोकार वा उजुरीहरू छन ्भने, िनम्नमा सम्पकर् गनुर्होस:् 

 
 पत्राचार माफर् त: 

Study Subject Adviser 
Advarra  
6940 Columbia Gateway Drive, Suite 110 
Columbia, MD 21046 

 वा टोल फ्री मा फोन गनुर्होस:्  ८७७-९९२-४७२४ 
 वा इमेल माफर् त: adviser@advarra.com 

 

यस अनुसन्धान अध्ययनमा तपाईंको सहभािगता स्विैच्छक हो र यिद तपाईंले भाग िलन अस्वीकार गनुर्भयो वा रोके्न िनणर्य 
गनुर्भयो भने तपाईंलाई दिण्डत गिरने छैन वा तपाईंले कुनै पिन सुिवधा गुमाउनु हुनेछैन। 
 
यो कागजातमा हस्ताक्षर गनुर्को मतलब यो छ िक मािथको जानकारी सिहत अनुसन्धान अध्ययन, तपाईंलाई मौिखक रूपमा 
वणर्न गिरएको छ र तपाईं स्वचे्छापूणर् सहभागी हुन सहमत हुनुहुन्छ: 
 
सहमितको दस्तावेज (यिद लागू भएमा) 
यस अनुसन्धान अध्ययन गनेर् व्यिक्तले यिद म यस अनुसन्धान अध्ययनमा भाग िलन्छु भने मलाई के हुनेछ भनेर व्याख्या 
गरेको छ । मेरो तलको हस्ताक्षरको मतलब यो हो िक म यस अनुसन्धान अध्ययनमा सामले हुन चाहन्छु। यिद म चाहन्न 
भने म यस अनुसन्धान अध्ययनमा भाग निलने िनणर्य गनर् सक्छु र यिद म सहभागी हुन चाहन्न भने मलाई केही पिन 
हुने छैन। 
 
____________________________________  __________________ 
व्यिक्तको हस्ताक्षर  िमित 
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सहमितको कागजात: 
 
____________________________________ 
व्यिक्तको पूरा नाम  
 
____________________________________ _________  
व्यिक्तको हस्ताक्षर िमित 
 
कानूनी रूपमा अिधकृत प्रितिनिध (लागूयोग्य भए अनुसार): 
 
 
____________________________________ 
कानूनी रूपमा अिधकृत प्रितिनिधको पूरा नाम 
 
_____________________________________ ___________ 
कानूनी मान्यता प्राप्त प्रितिनिधको हस्ताक्षर िमित 
 
___________________________________________________________ 
 

आवश्यकः 
 
____________________________________  ____________ 
दोभाषे/साक्षीको हस्ताक्षर िमित 

 
वैकिल्पक अध्ययनको लािग पिरिशष्ट(यिद लागू भएमा) 

 
तपाईंलाई केही वैकिल्पक अध्ययनमा भाग िलन भिनएको छ। यिद तपाईं कुनै पिन वैकिल्पक अध्ययनमा भाग निलने 
िनणर्य गनुर्हुन्छ भने, तपाईं अझै मुख्य अनुसन्धान अध्ययनमा भाग िलन सकु्नहुन्छ। कृपया िनणर्य गनर् समय िदनुहोस ्र 
तपाईंको िनणर्य आफ्नो पिरवार र साथीहरूसँग छलफल गनुर्होस।्  
 
यस वैकिल्पक अनुसन्धान अध्ययनमा तपाईंको सहभािगता स्विैच्छक हो र यिद तपाईंले भाग िलन अस्वीकार गनुर्भयो वा 
रोके्न िनणर्य गनुर्भयो भने तपाईंलाई दिण्डत गिरने छैन वा तपाईंले कुनै पिन सुिवधा गुमाउनु हुनेछैन।  
 
कृपया सङे्कत गनुर्होस ्िक तपाईं वैकिल्पक अनुसन्धान अध्ययनमा भाग िलन चाहनुहुन्छ िक चाहनुहँुदैन।  
 
वैकिल्पक अध्ययन # १:____________________ 

 लागू हँुदैन  

 हुन्छ प्रथमाक्षर ________ िमित  

 हँुदैन प्रथमाक्षर________ िमित  
 
वैकिल्पक अध्ययन # २: ____________________ 
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 लागू हँुदैन  

 हुन्छ प्रथमाक्षर ________ िमित  

 हँुदैन प्रथमाक्षर________ िमित  
 
वैकिल्पक अध्ययन # ३: ____________________ 

 लागू हँुदैन  

 हुन्छ प्रथमाक्षर ________ िमित  

 हँुदैन प्रथमाक्षर________ िमित  
 
वैकिल्पक अध्ययन # ४: ____________________ 

 लागू हँुदैन  

 हुन्छ प्रथमाक्षर ________ िमित  

 हँुदैन प्रथमाक्षर________ िमित  
 
वैकिल्पक अध्ययन # ५: ____________________ 

 लागू हँुदैन  

 हुन्छ प्रथमाक्षर ________ िमित  

 हँुदैन प्रथमाक्षर________ िमित  
 
वैकिल्पक अध्ययन # ६: ____________________ 

 लागू हँुदैन  

 हुन्छ प्रथमाक्षर ________ िमित  

 हँुदैन प्रथमाक्षर________ िमित  
 
वैकिल्पक अध्ययन # ७: ____________________ 

 लागू हँुदैन  

 हुन्छ प्रथमाक्षर ________ िमित  

 हँुदैन प्रथमाक्षर________ िमित  
 
वैकिल्पक अध्ययन # ८: ____________________ 

 लागू हँुदैन  

 हुन्छ प्रथमाक्षर ________ िमित  
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 हँुदैन प्रथमाक्षर________ िमित  
 
वैकिल्पक अध्ययन # ९: ____________________ 

 लागू हँुदैन  

 हुन्छ प्रथमाक्षर ________ िमित  

 हँुदैन प्रथमाक्षर________ िमित  
 
वैकिल्पक अध्ययन # १०: ____________________ 

 लागू हँुदैन  

 हुन्छ प्रथमाक्षर ________ िमित  

 हँुदैन प्रथमाक्षर________ िमित  
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