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अनुसन्धानमा सहभागी हुनका लागग मञ्जुरनामा 

यो कागजातमा प्रयोग गरिएको “तपाईं” भन्नाले अनुसन्धानमा सहभागी हुने सहभागी बुझ्नु पर्छ । यसका साथै, यसले 

यो अनुसन्धानमूलक अध्ययनमा सहभागी हुने व्यक्तिका लागग मञ्जुिनामा गिन अगिकािप्राप्त व्यक्तिलाई पगन 

जनाउँर्।  

 

तपाईंलाई एउटा अनुसन्धानमूलक अध्ययनमा भाग गलनका लागग अनुिोि गरिँिै र्। तपाईंले सहमगत 

जनाउनुभन्दा पगहले तपाईंलाई तपाईं यो अध्ययनमा गकन सहभागी हुने ि गकन नहुने भने्न कािणहरू बुझ्न 

मद्दत गने खालका मुख्य बँुिा समावेश भएको संगिप्त जानकािी प्रिान गरिनु पर्छ । 

 

तपाईंले सहमगत जनाउनुभन्दा पगहले, अनुसन्धानकताछले तपाईंलाई अगनवायछ रूपमा गनम्न कुिाहरू बताउनु 

पने हुन्र्: 

 

(i) अनुसन्धानको उिेश्य, प्रगिया ि समयावगि; 

(ii) कुनै प्रगियाहरू प्रयोगात्मक भएमा त्यसबािे जानकािी; 

(iii) अनुसन्धानबाट हुन सके्न कुनै सम्भागवत जोक्तखम, असहजता ि फाइिाहरू; 

(iv) उपचािका लागग लाभिायी हुन सके्न कुनै वैकक्तिक गवगि; 

(v) गोपनीयता कायम गने सम्बन्धमा; ि 

(vi) प्रश्न, गुनासा भएमा ि चोटपटक लागेमा त्यसबािे सम्पकछ  गने व्यक्ति 

 

लागू भएमा, अनुसन्धानकताछले तपाईंलाई अगनवायछ रूपमा गनम्न कुिाका बािेमा पगन बताउनु पिछर्: 

 

(i) चोटपटक लागेका खण्डमा उपलब्ध िगतपूगतछ वा उपचािका बािेमा; 

(ii) अप्रत्यागशत जोक्तखमका सम्भावनाका बािेमा; 

(iii) अनुसन्धानकताछले तपाईंको सहभागगता िद्द गनछ सके्न परिक्तथथगतका बािेमा; 

(iv) तपाईंलाई लाग्न सके्न अगतरिि शुल्कहरूका बािेमा; 

(v) तपाईंले गबचमै सहभागगता जनाउन र्ाड्नुभयो भने त्यसको परिणाम के हुन्र् भने्न बािेमा; 

(vi) सहभागगता जनाउने तपाईंको इच्छामा प्रभाव पानछ सके्न खालका नयाँ परिणामका बािेमा 

तपाईंलाई कगतबेला बताइन्र् भने्न बािेमा; 

(vii) अध्ययनमा कगत जना व्यक्तिहरू सहभागी हुनेर्न् भने्न बािेमा; 

(viii) तपाईंले अध्ययनमा आफ्नो स्वास्थ्य जानकािी प्रयोग गनछका लागग कसिी अगिकाि गिनु 

पर्छ  भने्न बािेमा। 

 

यो अनुसन्धानमा तपाईंको सहभागगता से्वक्तच्छक हो ि तपाईंले सहभागी हुन अस्वीकाि गनुछभयो वा गबचमै 

र्ाड्नुभयो भने त्यसबापत तपाईंलाई कुनै िण्ड गिइने वा तपाईंले आफ्ना लाभहरू गुमाउनु पने रै्न। 

तपाईंले यो फाराममा हस्तािि गनुछभएको खण्डमा यो अनुसन्धान अध्ययनका साथै मागथ उक्तिक्तखत 

जानकािी तपाईंलाई मौक्तखक रूपमा व्याख्या गरिएको र् ि तपाईं सहभागी हुन से्वक्तच्छक रूपमा सहमत 

हुनुहुन्र् भने्न अथछ लाग्र्। तपाईंले सहभागी हुन सहमगत जनाउनुभयो भने तपाईंलाई अगनवायछ रूपमा 

हस्तािि गरिएको यो कागजातको एक प्रगत ि अङ्गे्रजी भाषामा यो अनुसन्धानको गलक्तखत सािांश गिइनु 

पर्छ ।   

 



Consent to Participate in Research – Short Form Revised 12.4.20  -  NEPALI by TranslationsDepartment.com (12/20) - Page 2 of 2 

तपाईंसँग यो अध्ययनका बािेमा कुनै प्रश्न, गुनासो वा चासो र्न् वा तपाईंलाई कुनै चोटपटक लागेको र् भने 

तपाईं गलक्तखत रूपमा उपलब्ध गिाइएको अध्ययनको सािांशमा गिइएको फोन नम्बि प्रयोग गिी 

अनुसन्धानकताछलाई सम्पकछ  गनछ सकु्नहुन्र्।  तपाईंसँग अनुसन्धानको सहभागीका रूपमा आफ्नो 

अगिकािका बािेमा कुनै प्रश्न र्न् वा अध्ययन टोलीसँग र्लफल गनछ असहज लागेका कुनै गजज्ञासा, गुनासो 

वा चासो र्न् भने कृपया गलक्तखत रूपमा उपलब्ध गिाइएको अध्ययनको सािांशमा गिइएको फोन नम्बि 

प्रयोग गिी मानवमा गरिने अनुसन्धानको सुििासम्बन्धी अगिविा (Human Research Protection 

Advocate) लाई सम्पकछ  गनुछहोस्। 

 

 

____________________________   ______________________________  ____________________ 

सहभागीको हस्तािि   सहभागीको नाम   गमगत/समय (आवश्यक 

पिेमा) 

 

 

 
साक्षी 

तपाईंले यो फाराममा हस्तािि गनुछभयो भने गनम्न कुिाहरू साँचो हुन् भने्न अथछ लाग्र्:  

 सािांश कागजातका साथै मञ्जुिी गलने व्यक्तिले प्रिान गिेका अन्य सबै थप जानकािी अनुसन्धानमा सहभागी हुने 

व्यक्तिलाई गनजले रुचाएको ि बुझे्न खालको भाषामा प्रिान गरिएको गथयो; ि 

 अनुसन्धानमा सहभागी हुने व्यक्तिका प्रश्नहरू िोभाषेमाफछ त उल्था गरिएका गथए ि मञ्जुिी गलने व्यक्तिले गिएका 

जवाफहरू सहभागीले रुचाएको ि बुझे्न भाषामा प्रिान गरिएको गथयो। 

 मञ्जुिनामा समे्मलनको गनष्कषछका रूपमा, सािांश कागजातमा उिेक्तखत जानकािीका साथै मञ्जुिी गलने व्यक्तिले 

प्रिान गिेका अन्य सबै जानकािी (सहभागीले गिेका प्रश्नका जवाफसमेत) सहभागीले बुझ्नुभयो वा बुझ्नुभएन भनेि 

उहाँले रुचाएको ि बुझे्न भाषामा प्रश्न सोगिएको गथयो ि उहाँले बुझे ँभने्न जवाफ गिनुभयो। 

 

____________________________ ______________________________  ____________________ 

सािीको हस्तािि   सािीको नाम                गमगत/समय 
 

 

िोभाषेद्वािा पुगि: 

मैले प्रसु्तत गरिएको संगिप्त जानकािीका साथै गबिामीका प्रश्न तथा अनुसन्धानकताछले गिएका जवाफहरू आफूले सक्दो 

िाम्रोसँग उल्था गिँे भने्न कुिा पुगि गिछरु्। 

 

 

____________________________ ______________________________  ____________________ 

िोभाषेको हस्तािि   िोभाषेको नाम                गमगत/समय 
 


