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अनुस�ानमा भाग िलनको लािग छोटो सहमित फाराम  
संशोिधत सामा�  िनयमको पालनामा स�ालन  ग�रएको अ�यनह�को लािग 

 
प्रोटोकोल न�र.: 
 
प्रायोजक: 
 
अ�ेषक: 
 
चौिबस घ�े टेिलफोन #: 
 
 
यस कागजात भ�र "तपाईं" श�को प्रयोगले अनुस�ानको सहभागीलाई जनाउँछ। यसले अनुस�ान 

अ�यनमा ���को सहभािगताको लािग सहमित िदने अिधकृत ���लाई पिन जनाउँदछ। 
 
अनुस�ान अ�यनमा भाग िलनका लािग सहमित 
तपाईंलाई अनुस�ान अ�यनमा भाग िलन आग्रह ग�रएको छ। कृपया िनण�य गन� समय िदनुहोस् र तपाईंको 
िनण�य आफ्नो प�रवार र साथीह�सँग छलफल गनु�होस्। 
 
तपाईं सहभागी �न सहमत �नु अिघ, अ�ेषकले तपाईंलाई िन� कुरा भ�ुपद�छ: 

1) यस अ�यनको बारेमा प्रमुख जानकारी, कुनै अ� जानकारी प्रदान गनु� अिघ पिहले नै प्र�ुत 

गनु�पन�छ; 
2) अनुस�ानको उ�े�, प्रिक्रयाह� र अविध; 
3) कुनै पिन प्रिक्रयाह� जुन प्रयोगा�क छन्; 
4) कुनै पिन तक� संगत प्र�ािशत जो�खमह�, असहजताह� र अनुस�ानको लाभह�; 
5) कुनै पिन स�ािवत फाइदाजनक वैक��क प्रिक्रयाह� वा उपचारह�;  
6) कसरी गोपनीयता कायम ग�रने र कसरी तपाईंको �ा� जानकारी सुरि�त �ने; र 
7) यस अ�यनका लािग स�लन ग�रएका तपाईंको पिहचान हटाइएको (तपाईंको पिहचान गन� स�व 

बनाउने िववरणलाई हटाउने) िनजी जानकारी वा बायो�ेिसमे� (उदाहरणका लािग, िपशाब, 
रगत, ऊतक) लाई अित�र� सूिचत सहमित िबना भिव�का अनुस�ान अ�यनह�को लािग 

प्रयोग गन� सिकन्छ। 
 
लागूयो� �ँदा, अ�ेषकले तपाईंलाई यस बारेमा पिन भ�ुपद�छ: 

1) यिद चोट ला�ो भने कुनै पिन उपल� �ितपूित� वा िचिक�ा उपचार; 
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2) अप्र�ािशत जो�खमह�को स�ावना; 
3) अ�ेषकले तपाईंको सहभािगतालाई रो� स�े प�र�स्थितह�; 
4) तपाईंलाई थिपएको कुनै पिन लागतह�; 
5) तपाईंले भाग िलन छोड्नु�न्छ भने के �न्छ; 
6) तपाईंको सहभािगताको इ�ुकतालाई असर गन� स�े नयाँ खोजह� बारे तपाईंलाई बताइने समय; 
7) अ�यनमा कित जना मािनस �नेछन्;  
8) तपाईंको बायो�ेिसमे� (पिहचान हटाइएता पिन) �ावसाियक नाफाको लािग प्रयोग गन� सिकन्छ 

वा सिकंदैन र तपाईंले यस नाफामा भाग िलनु�नेछ वा छैन; 
9) तपाईंलाई ���गत अनुस�ान प�रणामह� सिहत िचिक�कीय प्रासंिगक अनुस�ान 

प�रणामह� िदइनेछ, र यिद हो भने, कुन सत�ह�मा;  
10) अनुस�ानले (यिद �ात छ भने) स�ूण� जीनोम अनुक्रमणलाई समावेश गन�छ वा गन� स�ेछ; 
11) ��िनकल परी�णह�को लािग: यस ��िनकल परी�णको िववरण यहाँ उपल� �नेछः  

www.ClinicalTrials.gov, अमे�रकी कानून�ारा आव�क अनुसार। यस वेबसाइटमा तपाईंलाई 

पिहचान गन� स�े जानकारी समावेश ग�रने छैन। अिधकमा, यस वेबसाइटले प�रणामह�को 
सारांश समावेश गन�छ।  तपाईंले कुनै पिन समयमा यो वेबसाइट खोजी गन� स�ु�न्छ। 

 
यिद तपाईं भाग िलन सहमत �नु�न्छ भने, तपाईंलाई यो ह�ा�र ग�रएको र िमित उ�ेख भएको 
कागजातको प्रित र अ�यनको लािग अङ्गे्रजी भाषाको �ीकृित फारामको प्रितिलिप िदइनेछ। 
 
तपाईंले अ�यन वा अनुस�ान स���त चोटपटकको जानकारीको लािग कुनै पिन समयमा यस फारमको 
पिहलो पृ�मा िदइएको टेिलफोन न�रमा अनुस�ानकता�लाई स�क�  गन� स�ु�न्छ। 
 
तपाईंले Advarra IRBलाई पिन स�क�  गन� स�ु�न्छ। संस्थागत समी�ा बोड�  (institutional review board, 

IRB) एक �त� सिमित हो जसले अनुस�ान गन� ���को अिधकारह�को र�ा गन� म�त गद�छ। 

तपाईंलाई अनुस�ानमा सहभागीको �पमा तपाईंको अिधकारको बारेमा कुनै प्र�ह� छन् र/वा यस 

अनुस�ान अ�यनको बारेमा सरोकार वा उजुरीह� छन् भने, िन�मा स�क�  गनु�होस्: 

 
• पत्राचार माफ� त: 

Study Subject Adviser 
Advarra  
6100 Merriweather Drive, Suite 600 
Columbia, MD 21044 

• वा टोल फ्री मा फोन गनु�होस्:  877-992-4724 
• वा इमेल माफ� त: adviser@advarra.com 

mailto:adviser@advarra.com
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यस अनुस�ान अ�यनमा तपाईंको सहभािगता �ै��क हो र यिद तपाईंले भाग िलन अ�ीकार गनु�भयो वा 
रो�े िनण�य गनु�भयो भने तपाईंलाई द��त ग�रने छैन वा तपाईंले कुनै पिन सुिवधा गुमाउनु �नेछैन। 
 
यो कागजातमा ह�ा�र गरी िमित उ�ेख गनु�को मतलब यो छ िक मािथको जानकारी सिहत अनुस�ान 

अ�यन, तपाईंलाई मौ�खक �पमा वण�न ग�रएको छ र तपाईं �े�ापूण� सहभागी �न सहमत �नु�न्छ: 
 
सहमितको द�ावेज  
यस अनुस�ान अ�यन गन� ���ले यिद म यस अनुस�ान अ�यनमा भाग िलन्छु भने मलाई के �नेछ भनेर 

�ा�ा गरेको छ । मेरो तलको ह�ा�रको मतलब यो हो िक म यस अनुस�ान अ�यनमा सामेल �न 

चाहन्छु। यिद म चाह� भने म यस अनुस�ान अ�यनमा भाग निलने िनण�य गन� सक्छु र यिद म सहभागी �न 

चाह� भने मलाई केही पिन �ने छैन। 
 
 
____________________________________  
सहभागीको पुरा नाम 

 
 
 
____________________________________ _________  
���को सहभागीको ह�ा�र (यिद सहभागी बािलग उमेरको भएमा) िमित 
 
सहमितको द�ावेज (यिद लागू भएमा - यिद िवषय ब�मतको उमेर मुिनको छ भने) 
 

____________________________________   __________________ 
सहभागीको ह�ा�र                                                                                               िमित 

 
कानूनी �पमा अिधकृत प्रितिनिध, (लागू �ने भएमा- यिद सहभागी नाबािलग उमेरका छन् भने) 
 
____________________________________ 
कानूनी �पमा अिधकृत प्रितिनिध को मुिद्रत नाम 
 
_____________________________________ ___________ 
कानूनी मा�ता प्रा� प्रितिनिधको ह�ा�र िमित 
___________________________________________________________ 
सहभागीको तफ� बाट काय� गन� कानुनी �पमा �ीकृतप्रा� प्रितिनिधको अनुमित 
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आव�कः  
 
____________________________________  ____________ 
दोभाषे/सा�ीको ह�ा�र िमित 

 
वैक��क अ�यनको लािग प�रिश�(यिद लागू भएमा) 

 
तपाईंलाई केही वैक��क अ�यनमा भाग िलन भिनएको छ। यिद तपाईं कुनै पिन वैक��क अ�यनमा भाग 

निलने िनण�य गनु��न्छ भने, तपाईं अझै मु� अनुस�ान अ�यनमा भाग िलन स�ु�न्छ। कृपया िनण�य गन� 
समय िदनुहोस् र तपाईंको िनण�य आफ्नो प�रवार र साथीह�सँग छलफल गनु�होस्।  
 
यस वैक��क अनुस�ान अ�यनमा तपाईंको सहभािगता �ै��क हो र यिद तपाईंले भाग िलन अ�ीकार 

गनु�भयो वा रो�े िनण�य गनु�भयो भने तपाईंलाई द��त ग�रने छैन वा तपाईंले कुनै पिन सुिवधा गुमाउनु 

�नेछैन।  
 
कृपया स�ेत गनु�होस् िक तपाईं वैक��क अनुस�ान अ�यनमा भाग िलन चाहनु�न्छ िक चाहनु�ँदैन।  
 
वैक��क अ�यन # १:____________________ 

� लागू �ँदैन  

� �न्छ प्रथमा�र ________ िमित ______ 

� �ँदैन प्रथमा�र________ िमित ______ 
 
वैक��क अ�यन # २: ____________________ 

� लागू �ँदैन  

� �न्छ प्रथमा�र ________ िमित ______ 

� �ँदैन प्रथमा�र________ िमित ______ 
 
वैक��क अ�यन # ३: ____________________ 

� लागू �ँदैन  

� �न्छ प्रथमा�र ________ िमित ______  

� �ँदैन प्रथमा�र________ िमित  ______ 
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वैक��क अ�यन # ४: ____________________ 

� लागू �ँदैन  

� �न्छ प्रथमा�र ________ िमित  ______ 

� �ँदैन प्रथमा�र________ िमित  ______ 
 
वैक��क अ�यन # ५: ____________________ 

� लागू �ँदैन  

� �न्छ प्रथमा�र ________ िमित  ______ 

� �ँदैन प्रथमा�र________ िमित  ______ 
 
वैक��क अ�यन # ६: ____________________ 

� लागू �ँदैन  

� �न्छ प्रथमा�र ________ िमित  ______ 

� �ँदैन प्रथमा�र ________ िमित  ______ 
 
वैक��क अ�यन # ७: ____________________ 

� लागू �ँदैन  

� �न्छ प्रथमा�र ________ िमित  ______ 

� �ँदैन प्रथमा�र________ िमित  ______ 
 
वैक��क अ�यन # ८: ____________________ 

� लागू �ँदैन  

� �न्छ प्रथमा�र ________ िमित  ______ 

� �ँदैन प्रथमा�र________ िमित  ______ 
 
वैक��क अ�यन # ९: ____________________ 

� लागू �ँदैन  

� �न्छ प्रथमा�र ________ िमित  ______ 
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� �ँदैन प्रथमा�र________ िमित  ______ 
 
वैक��क अ�यन # १०: ____________________ 

� लागू �ँदैन  

� �न्छ प्रथमा�र ________ िमित  ______ 

� �ँदैन प्रथमा�र________ िमित  ______ 


