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वैकिल्क बायप्स   
 
यहाँ ग�रने भिनएको बायप्स ्ूणर्या अनु्न्ान �योजनको लािग हो र य्ले ््ा�लाई कुनै �कारको फाइदा �दँनै । य्ले भिवषयया अनय 
यािन्ह�लाई फाइदा ्ु� ्क् । ््ा�ले बायप्सका लािग "�न्" भनेर हस्ाार गरेको भए ्िन ््ा�ले कुनै ्िन ्ययया आफनो ्ारणा ्�रव्रन 
गनर ्�ु�न् । कृ्या ्लको वाकय ्ढनुहो्स र आफनो रोजाइको बारेया ्ोचनुहो्स । हरेक वाकय ्ढे्ि् तय्या गोलो घेरा लगाउनुहो्स र आफूलाई 
उ्यु� �ने �ारिमभक उ�र ्ोिचहालनुहो्स । य् अनु्न्ानया ्हभागस �ने िनणरय वैकिल्क हो, ््ा�ले जे िनणरय िलए ्िन केहस फरक ्द�न र 
तय्ले ््ा�को उ्चारया ्िन कुन ै�भाव ्ाद�न ।  
 
य य् अधययन अन्गर् अनु्न्ान ्रसाणह�का लािग �ूयर बायप्स गन� ्हयि् जनाउँ्ु ।   
 
हो  _____         होइन  _____       य् अधययनका लािग लागू �दँैन  _____          �ारिमभक उ�र _________ 
 
वैकिल्क अधययन 
 
हायस भिवषयया अनु्न्ानका लािग ्ंकिल् नयुना र डाटाह� ्ुरिा् रा� चाहन्छ । यो नयुना र डाटाको ्िहचान एउटा ्ांकेि्क अंकबाट �न्, 
््ा�को नायबाट �दँनै । नयुना र डाटाको �योग अनु्न्ान �योजनका लािग या� �न् र य्ले ््ा�लाई कुनै फाइदा �दँनै । ्ंकलन गरेर ्ुरिा् 
रािखएको डाटा र नयुना किहलयै �योगया नआउन ्िन ्क् । ््ा�को नयुना र डाटायािथ ग�रएको अधययनको ्�रणाय ््ा� वा ््ा�को 
डाकटरलाई ्िन �दइँदनै । यो भिवषयया कयान्र वा अनय रोग लागेका यािन्ह�लाई ्हयोगस �न ्क् ।  
 
््ा�ले अिहले आफनो नयुना र डाटा अनु् न्ानका लािग ्ुरिा् रा�े िनणरय गनुर�न् भने ्िन ्ि् ््ा�ले कुनै ्िन ्ययया आफनो ्ारणा ्�रव्रन 
गनर ्�ु�ने् । हायसलाई ्म्कर  गनुरहो्स र आफूलाई हायसले ््ा�को नयुना र/वा डाटा �योग गरेको कुराया अ्हयि् भएको जानकारस गराउनुहो्स । 
तय््ि् तयहा ँ कुनै नयुना भए तयो र ््ा�को डाटा भिवषयया अनु्न्ानका लािग �योग ग�रने्ैन ।  
 
कृ्या ्लको हरेक वाकय ्ढनुहो्स र आफनो रोजाइको बारेया ्ोचनुहो्स । हरेक वाकय ्ढे्ि् तय्या गोलो घेरा लगाउनुहो्स र आफूलाई उ्यु� �ने 
�ारिमभक उ�र ्ोिचहालनुहो्स । ््ा�ले जे िनणरय िलए ्िन केहस फरक ्द�न र तय्ले ््ा�को उ्चारया ्िन कुनै �भाव ्ाद�न ।  

 
1. येरो नयुना र डाटालाई कयान्रको जानकारस, तय्को रोकथाय वा उ्चार बारेको अनु्न्ानया �योग गनरका लािग ्ुरिा् गनर ्�कने् ।  
हो_____         होइन  _____         �ारिमभक उ�र _________ 
2. येरो नयुना र डाटा अनय सवाससय ्यसया (जस्ै: य्ुयेह, अलजाइयर्मबन्स रोगह� वा युटु रोग) को जानकारस, तय्को रोकथाय वा उ्चार बारेको 
अनु्न्ानया �योग गनरका लािग ्ुरिा् गनर ्�कने्  ।  
  
हो  _____         होइन  _____         �ारिमभक उ�र _________ 
 
3. भिवषयया क्ैले येरो नयुना र/वा डाटा नया ँअनु्न्ानया �योग गन� अनुयि् या� यलाई ्म्कर  गनर ्�े् ।  
 
हो  _____         होइन  _____         �ारिमभक उ�र_________ 


