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प्रयोगात्मक िवषयको 

अिधकारपत्र 
 

तलका अिधकारह� अनसुन्धान अध्ययनमा ह�नका लािग अनरुोध ग�रने प्रत्येक व्यि�का अिधकारह� ह�न।् प्रयोगात्मक िवषयको �पमा, मसँग िनम्न 
अिधकारह� छन:्  
1)  अध्ययनल ेके खोज्ने प्रयास ग�ररहकेो छ भनी थाहा पाउने,  
2)  मलाई के ह�ने छ र कुनै पिन कायर्िविध, लागपूदाथर् वा यन्त्रह� मानक अभ्यासमा प्रयोग ग�रने भन्दा िभन्न छ वा छैन भनी थाहा पाउने,  
3)  अनसुन्धान प्रयोजनह�का लािग मलाई ह�ने कुराह�का बारम्बार र/वा मह�वपणूर् जोिखम, साइड इफेक्ट वा असहजताह� बारे थाहा पाउने,  
4)  मैले सहभागी भएर कुनै लाभको अपे�ा गनर् सक्छु वा सिक्दन, र यिद सक्छु भने, लाभ के ह�न सक्छ भनी थाहा पाउने,  
5)  मसँग भएका अन्य छनोटह� र ितनीह� अध्ययनभन्दा कि�का राम्रा वा खराब छन ्भनी थाहा पाउने,  
6)  अध्ययनको पाठ्यक्रममा संलग्न ह�न सहमित जनाउनअुिघ र त्यसको अविधमा दवुै अध्ययनसँग सम्बिन्धत कुनै पिन प्र� सोध्नका लािग अनमुित 

ह�ने,  
7)  कुनै जिटलता उत्पन्न भएमा, कस्तो श्रेणीको िचिकत्सा उपचार उपलब्ध छ भनी थाहा पाउने,  
8)  अध्ययन स�ु भएपिछ कुनै पिन हदसम्म सहभागी ह�न अस्वीकार गनेर् वा सहभािगताबारे मेरो िवचार प�रवतर्न गनेर् अिधकार छ। म अध्ययनमा 

िथइन भने, िनणर्यल ेमलाई प्रा� गरेको स्याहार प्रा� गनेर् मेरो अिधकारलाई प्रभाव पानेर् छैन,  
9)  हस्ता�र ग�रएको र िमित लेिखएको सहमित फारामको प्रितिलिप प्रा� गनेर्,  
10)  म अध्ययनमा सहभागी ह�न चाहन्छु वा चाहन्न भनी िवचार गदार् चापरिहत महससु गनेर्।  

अनसुन्धान अध्ययन खाद्य तथा औषिध प्रशासन (Food and Drug Administration, FDA) द्वारा िनयिन्त्रत ग�रएको छ वा छैन भनी मेरो 

अध्ययन िचिकत्सकले मलाई बताउन ुह�ने छ। यो अध्ययन सघंीय खाना, औषिध र कस्मिेटक ऐन (Federal Food, Drug, and Cosmetic 
Act, FD&C ऐन) अन्तगर्त FDA िनयिन्त्रत हो भन,े FDA ले अध्ययनमा मेरो सहभािगतासँग सम्बिन्धत सबै रेकडर्ह� अनसुन्धान गनर् र त्यसको 
प्रितिलिप बनाउन सक्छ भन्ने कुरा म बझु्दछु।  

________________________________ 
तपाईसंँग अन्य प्र�ह� छन ्भने, तपाईलंे अनसुन्धानकतार् वा अनसुन्धान सहायकलाई सम्पकर्  गनुर्पछर्। यसका साथै, तपाई ंअनसुन्धान प�रयोजनाह�मा 

सहभागीह�को सरु�ासँग सम्बिन्धत ह�ने संस्थागत समी�ा बोडर् (Institutional Review Board, IRB) लाई सम्पकर्  गनर् सक्नहु�न्छ। तपाई ं

IRB कायार्लयलाई: सोमबारदिेख शकु्रबारसम्म िबहानको 8 बजेदिेख िदउँसो 5 बजेसम्म (415) 476-1814 मा सम्पकर्  गरेर वा UCSF मानव 

अनसुन्धान सरु�ा कायर्क्रम, Box 1288, 490 Illinois Street, Floor 6, San Francisco, CA 94143 मा पत्र लेखेर वा 

irb@ucsf.edu मा इमेलद्वारा सम्पकर्  गनर् सक्नहु�न्छ।  
 
अनवुादनह� बारे जानकारीका लािग (415) 476-1814 मा कल गनुर्होस ्वा irb@ucsf.edu मा इमेल गनुर्होस।् 
 

सहमितका लािग सहभागीको हस्ता�र   
सहभागीको नाम   

िमित   
 


