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�व�िप्त सखं्या: _______________________ 
 
मखु्य जाँचकतार्को नाम:_____________________________________ 
 
सहम�त जाँचकतार्को नाम: ___________________________________ 
 
यो कागजातभ�र न ैभएको "�तमी" को प्रयोगले शोध सहभागीलाई जनाउँछ।  यसले यो शोध 
अध्ययनमा व्यिक्तको सहभा�गताको ला�ग स्वीकृती �दनको ला�ग आ�धका�रक व्यिक्तलाई प�न 
जनाउँछ। 

 
वकैिल्पक अध्ययनको ला�ग प�र�शष्ट 
 
तपा�लाई एक वकैिल्पक अध्ययनमा सहभागी हुन �नवेदन ग�रएको छ। य�द तपा�ले कुन ैप�न 
वकैिल्पक अध्ययनमा सहभागी नहुने �नणर्य गनुर्भएको छ भने, तपा� अझैप�न शोध अध्ययनमा 
सहभागी हुन सक्नहुुन्छ।  कृपया आफ्नो प�रवार र साथीहरूसँग यसबारे छलफल गनर् र �नणर्य 
�लन समय �लनहुोस।् 
 
यस वकैिल्पक शोधमा तपा�को सहभा�गता स्वेिच्छक हो, र य�द तपा�ले सहभागी हुन अस्वीकार 
गनुर्भयो वा बन्द गन� �नणर्य गनुर्भयो भने तपा�लाई दिण्डत ग�रनेछैन वा कुन ैप�न लाभहरू 
बिन्चत ग�रनेछैन।   
 
कृपया तपा�ले वकैिल्पक शोध अध्ययनमा भाग �लन चाहनहुुन्छ वा हँुदैन भनेर सकेंत गनुर्होस।् 
 
वकैिल्पक अध्ययन #1:  

 लागयूोग्य छैन 

 हो       ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 

 होइन  ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 
 
वकैिल्पक अध्ययन #2:  

 लागयूोग्य छैन 

 हो    ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 

 होइन ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 
 

वकैिल्पक अध्ययन #3:  
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 लागयूोग्य छैन 

 हो    ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 

 होइन  ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 
 
वकैिल्पक अध्ययन #4:  

 लागयूोग्य छैन 

 हो    ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 

 होइन ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 

वकैिल्पक अध्ययन #5:  

 लागयूोग्य छैन 

 हो    ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 

 होइन ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 
 
वकैिल्पक अध्ययन #6:  

 लागयूोग्य छैन 

 हो    ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 

 होइन ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 
 
वकैिल्पक अध्ययन #7:  

 लागयूोग्य छैन 

 हो      ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 

 होइन ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 
 
वकैिल्पक अध्ययन #8:  

 लागयूोग्य छैन 

 हो   ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 

 होइन ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 
 

वकैिल्पक अध्ययन #9:  
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 लागयूोग्य छैन 

 हो    ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 

 होइन ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 
 

वकैिल्पक अध्ययन #10:  

 लागयूोग्य छैन 

 हो   ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 

 होइन ____________________________नामको प�हलो अ�र________ �म�त 
 
 
__________________________________________________     _____________ 
सहभागीको हस्ता�र       `�म�त 

वा काननुी अ�धकार प्राप्त प्र�त�न�ध 
 
__________________________________________________________________      
काननुी अ�धकार प्राप्त प्र�त�न�धको सहभागीसँगको सम्बन्ध 
 
 
__________________________________________________     _____________ 
व्याख्याकार/सा�ीको हस्ता�र                       �म�त 
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