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तपाईंलाई एक अनुसन्धान अध्ययनमा भाग ललनको लागग भननदैँछ। अध्ययनको शीर्षक हो: 
   
   
   
   
   
 
यस अध्ययनबारे प्रमुख जानकारी तपाईंलाई उपलब्ध गराइदैँछ। तपाईं सहमत हुनुभन्दा पहहले, 
अनुसन्धानकर्त्ाषले तपाईंलाई यी कुरोहरूबारे अननवायष रूपमा बताउनुपनेछ (i) अनुसन्धानका उद्देश्यहरू, 
प्रक्रियाहरू, अनन यसको अवगध; (ii) यस्ता कुनै पनन प्रक्रियाहरू जो प्रयोगात्मक हुन;् (iii) अनुसन्धानका 
उगित ढङ्गमा पहहलेबाटै अनुमान लगाउनसक्रकने जोखखमहरू, असुववधाहरू, तथा लाभहरू; (iv) कुनै पनन 
यस्ता वैकल्पपक प्रक्रियाहरू अथवा उपिारहरू जसको लाभदायक ठहररने सम्भावना छ; अनन (v) 
गोपनीयतालाई कसरी कायम राखखनेछ, तथा (vi) तपाईंको जानकारी वा जैववक नमुनाहरूको भववष्यमा 
उपयोग। 

जहााँ लागू हुन्छ त्यहााँ, अनुसन्धानकर्त्ाषले तपाईंलाई यी कुरोहरूबारे पनन अननवायष रूपमा बताउनुपनेछ (i) 
िोटपटक लागेको खण्डमा उपलब्ध गराइने कुनै पनन क्षनतपूनतष वा गिक्रकत्सकीय उपिार; (ii) पहहलेबाट 
अनुमान लगाउन नसक्रकने जोखखमहरू; (iii) ती पररल्स्थनतहरू जब अनुसन्धानकताषले तपाईंको 
सहभगगतालाई रोक्न सक्छन;् (iv) तपाईंले बेहोनषपने कुनै थप खिषहरू; (v) यहद तपाईंले सहभागगतालाई 
रोक्ने ननर्षय ललनुभयो भने, के हुनेछ; (vi) यस्ता नयााँ खोजहरूबारे तपाईंलाई कहहले बताइनेछ जसले 
सहभागगताको तपाईंको इच्छालाई प्रभाववत पानष सक्छ; अनन (vii) अध्ययनमा कनतजना व्यल्क्तहरूले भाग 
ललनेछन,् (viii) वाखर्ल्ययक लाभ ननल्म्त तपाईंका जवैवक नमुनाहरूको उपयोग, (ix) अनुसन्धानका 
पररर्ामहरूबारे तपाईंलाई बताइनेछ वा छैन, (x) अनुसन्धानमा सम्पूर्ष जीनोम लसक्वेलसङ्ग (genome 
sequencing)-लाई समावेश गररनेछ वा छैन, तथा (xi) अनुसन्धानबारे जानकारीलाई ल्क्लननकल ट्रायल 
रेल्जल्स्ट्रमा सामेल गनषको लागग पठाइएको छ वा छैन अथवा पठाइनेछ वा छैन।  

यहद तपाईं सहभागगताको लागग सहमत हुनुभयो भने, तपाईंलाई यो कागजातको हस्ताक्षररत प्रनतललवप 
अनन अनुसन्धानको ललखखत रूपमा सार-सकं्षेप अननवायष रूपमा हदइनुपनेछ। 

यहद तपाईंलसत यस अनुसन्धान अध्ययन, यसका प्रक्रियाहरू, जोखखमहरू र लाभहरू, अथवा उपिारका 
वैकल्पपक शङृ्खलाहरूबारे कुनै पनन प्रश्नहरू, गिन्ताहरू वा गुनासोहरू छन ्भने, तपाईंले ननम्न व्यल्क्तलाई 
यसबारे बताउनुपनेछ 

प्रोटोकल डाइरेक्टर (ननदेशक),      

तपाईंले उहााँलसत अहहले नै वा पनछ यो समय     -मा सम्पकष  गनष सक्नुहुन्छ 

स््यानफोडष 
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अनुसन्धानमा भाग लिनको िागग सहमति 
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यहद तपाईं यो अनुसन्धान सञ्िाललत गररने ढङ्गलसत सन्तुष्ट हुनुहुाँदैन, अथवा यो अनुसन्धानबारे वा 
एक अनुसन्धान सहभागीको रूपमा तपाईंका अगधकारहरूबारे तपाईंलसत कुनै पनन गिन्ता, गुनासो, वा 
सामान्य प्रश्नहरू छन ्भने, अनुसन्धान टोलीमा सामेल नभएका तर सम्पूर्ष जानकारी राख्न ेकुनै 
व्यल्क्तलसत कुराकानी गनषको लागग कृपया (650)-723-5244 वा ननिःशुपक नम्बर 1-866-680-2906-मा 
स््यानफोडष संस्थागत समीक्षा बोडष [Stanford Institutional Review Board (IRB)]-लसत सम्पकष  
गनुषहोस।् तपाईंले Stanford IRB, Stanford University, 1705 El Camino Real, Palo Alto, CA 
94306-लाई पत्र पनन लेख्न सक्नुहुन्छ। 

यस अनुसन्धानमा तपाईंको सहभागगता स्वैल्च्छक हो, अनन यहद तपाईंले सहभागगतालाई अस्वीकार 
गनुषभयो वा यसलाई रोक्ने ननर्षय ललनुभयो भने पनन, तपाईंमागथ कुनै प्रकारको दण्ड थोवपनेछैन साथै 
तपाईंले कुनै पनन सुववधाहरू गुमाउनु हुनेछैन। 

यो कागजातमा हस्ताक्षर गनुषको अथष यो हो क्रक मागथको जानकारी लगायत यो अनुसन्धान अध्ययनबारे 
तपाईंलाई मौखखक रूपमा वर्षन गररएको छ, अनन तपाईं स्वेच्छाले यसमा भाग ललनको लागग सहमत 
हुनुभएको छ। 

सहभागीको हस्ताक्षर  ताररख  साक्षीको हस्ताक्षर 
(उदाहरर्ाथष, स्टाफ, 

दोभासे, पाररवाररक सदस्य) 

  ताररख 
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प्रयोगमा भाग लिन ेव्यक्तिका अगधकारहरूको मसौदा 

एक अनुसन्धान सहभागीको रूपमा तपाईंका अगधकारहरू ननम्न छन।् 

यी अगधकारहरूमा ननम्न सामेल छन ्तर सहभागीको अगधकार यनतसम्म मातै्र सीलमत छैन: 

• प्रयोगका प्रकृनत एवम ्उद्देश्यबारे जानकारी प्राप्त गने; 

• गिक्रकत्सकीय प्रयोगमा अनुसरर् गररने प्रक्रियाहरू, तथा उपयोगमा पयाइने कुनै पनन 

और्गध वा उपकरर्बारे ववस्ततृ वववरर् प्राप्त गन;े 

• हेरवविार गने व्यल्क्तलाई हुनसक्ने असुववधाहरू अनन जोखखमहरूबारे ववस्ततृ वववरर् 

प्राप्त गने, जो अपेक्षक्षत छ; 

• यहद लागू हुन्छ भने, अपेक्षा गनषसक्रकने कुनै पनन लाभहरूबारे ववस्ततृ वववरर् प्राप्त गने; 

• सहभागीको लागग लाभदायक ठहररने कुनै पनन उपयुक्त ववकपपहरू, और्गधहरू वा 

उपकरर्हरू, साथै उनीहरूको आफन्तलाई हुनसक्न ेजोखखमहरू र लाभहरूबारे खुलासा 

प्राप्त गने; 

• यहद जहटलताहरू उत्पन्न भयो भने अनन उपलब्ध छ भने, प्रयोग पश्िात ्सहभागीलाई 

प्रदान गनषसक्रकने गिक्रकत्सकीय उपिारका तररकाहरूबारे जानकारी प्राप्त गने; 

• प्रयोग तथा संलग्न प्रक्रियाहरूको सम्बन्धमा प्रश्नहरू सोध्ने अवसर प्राप्त गने; 

• गिक्रकत्सीय प्रयोगमा भाग ललने सहमनतलाई कुनै पनन समयमा क्रफताष ललन सक्ने साथै 

सहभागीले ववना कुनै क्षनत सहभागगतालाई रोक्नसक्ने सुववधाबारे ननदेशहरू प्राप्त गने; 

• ताररखसहहत हस्ताक्षर गररएको सहमनत फारामको प्रनतललवप प्राप्त गने; तथा 

• बल, धोखा, छलकपट, करकाप, जबजषस्ती जस्ता कुनै पनन तररकाहरूको हस्तक्षेप ववना वा 

सम्भाववत सहभागीको ननर्षयमागथ अनुगित प्रभाव ववना सहमनत प्रदान गने अथवा 

सहमनत प्रदान नगने ननर्षय ललने अवसर प्राप्त गने। 


