
 

य.ूयस ग्लोबल हले्थ एिसस्टेन्स

ग्लोबल हले्थ एिसस्टेन्सका 
�ितबन्धह�मा जीवनलाई 
सरुिक्षत रा�े कुराको बारेमा
तपा�ले के जा� आवश्यक छ

 अन्तगर्त

गैर-आिधका�रक गाइड
सेप्ेम्बर 30, 2017





| 3 |

एच.आई.भि/एडस तथा एडस्बा् राहतको लाभि राष्ट्रपभतको आपतकाभलन योजना (President's Emergency Plan for AIDS Relief - PEPFAR)
क्षयरोि;
मलेररया, तथा राष्ट्रपभतको मलेररया पहल (President's Malaria Initiatives-PMI);
इन्फ्ययुएनजाको महामारी तथा अनय आकभ्मक जोभिमहरू तथा भिश्व ्िा््थय सयुरक्षा
उपेभक्षत ट्रभपकल रोिहरू तथा अनय संक्ामक रोिहरू
सरुिा नहुने रोिहरू
्िा््थय सेिा प्रणालीलाई सयुदढृ ्बनाउने
मातृ तथा भिियु ्िा््थय
पररिार भनयोजन तथा प्रजनन् ्िा््थय 
घरेलयु र सामयुदाभयक पानी, फोहोर मैला बयि्थापन तथा ्िच्छता (WASH) को काय्यक्म; र
पोषण।

अमेररकी िैर सरकारी सं्थाहरू;
िैदभेिक सरकारहरू
एडस, र्.्बी र मलेररया भिरूद्ध भिश्व कोष (Global Fund), साथसाथै Gavi, िोप िठ्बन्धन ज्तै ्बहुपक्षीय सं्थाहरू र “साि्यिौभमक राष्ट्र सहिािी 
िएका अनय ्बहुपक्षीय सं्थाहरू “।

नीभतको सीमा
मे १५, २०१७ ्बा् लािू हुने िरी, िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूले भनम्नभलभित अभत आिशयक जन ्िा््थयका चयुनौभतहरू सम्बो्धन िन्यका लाभि अमेररकी 
भिश्व ्िा््थय सहायता प्राप्त िन्य ततकाल यस नीभतका सत्यहरू भ्िकानयु्य तथा पालना िनयु्यपनने ्छ ।

यस नीभत लाि ूनहुने इकाईहरू (भि्तृत रूपमा प्छाभि िण्यन िररएको ्छ)
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यस नीभत लािू नहुने अनय काय्यक्म र क्क्याकलापहरू भनम्न ्छन्:

िि्यपतन निराएमा मभहलाको जयानमा ितरा पयुग्न सके् अि्थामा िा ज्बज््य ती करणी िा हािनाता करणीमा हुन ेिि्यपतन सिेा िा परामि्य र पे्रषण
िि्यपतन पश्ातका सिेाहरू िा काननूी िा िरैकाननूी िि्यपतन पभ्छ िएका क्षभत तथा रुगणताको उपचार
मानिीय सहायता, भििाि/मनत्ालय ्थानानतरण र िरणाथथी सहायताका साथसाथै USAID र रक्षा भििाि, भिपभति र मानिीय राहतका क्क्याकलापहरू
िाभनतको लाभि आहारा (P.L. ४८०) काय्यक्महरू, आकभ्मक राहत र भिकासका उदे्शयका लाभि िाद्य सहायता
आ्धारितू ्िा््थय अनयुसन्धान
घरेलयु उपयोि, भिद्यालय, ्िा््थय सं् था िा औद्योभिक र व्ापाररक प्रयोजनमा हुन ेिानपेानी र फोहोर मैला व्ि्थापनका सरंचनातमक िच्यहरू, साथै राभष्ट्रय नीभत 
भनमा्यण र िासन सञ्ालन सम्बन्धी क्क्याकलापहरू
िदैभेिक अमेररकी भिद्यालय तथा अ्पताल काय्यक्महरू

•
•
•
•
•
•

•

पररचय
जनिरी २३, २०१७ मा राष्ट्रपती िोना्ि ट्रमपद्ारा ”मेभ्सको भस्ी नीभत सम्बन्धी ज्ापनपत्” मा ह्ताक्षर िएको ्छ । उक्त ज्ापनपत्ले िूतपूि्य राष्ट्रपती जज्य 
िबलयु ्बयुि को िासनकाल (२००१–२००९) मा सञ्ालनमा आएको ”मेभ्सको भस्ी नीभत” लाई पयुन्य्थभपत िददै भ्ब्ताररत रूपमा सञ्ालनमा ्यार्इएको ्छ । 
साथै यसले पयुन्य्थभपत ज्ापनपत्को आिशयकता लाई भि्तार िन्यका लाभि ्िा््थय तथा मानिीय सेिा सभचिालयको समनियमा राजयको प्रमयुि सभचिालयलाई 
अमेररकी सरकारको स्बै भििाि र एजेनसीद्ारा प्रदान िररएको योजना काया्यनियन िन्य भनदनेिन क्दएको ्छ ।

यो भ्ब्ताररत ”मेभ्सको भस्ी नीभत” लाई "भिश्व ्िा््थय सहायतामा जीिनको रक्षा िददै" िनी नयाँ नाम क्दईएको ्छ (जसलाई आलोचकहरूले ”ट्रमप गलो्बल 
गयाि रुल” पभन िन्े िरेका ्छन्) । यो नीभतले ज्बरज्ती करणी, हािनाता करणी िा िि्यपतन निराएमा मभहलाको जयानमा ितरा पयुग्न सके् अि्थामा 
्बाहके िि्यपतन काय्यमा संलग्न (परामि्य लिायत सूचना तथा स्लाह क्दने िा िि्यपतनको लाभि प्रेषण िनने, िि्यपतनलाई कानूनी मानयता क्दलाउन लभ्ब िनने, 
िा िि्यपतनलाई ्बढािा क्दने आक्द काय्य िनने िराउने िैदभेिक कयु नै पभन िैरसरकारी सं्था (िैरसरकारी सं्था) हरूलाई प्रदान िररने सरकारी भिश्व ्िास।्थय 
सहायता अनति्यतको अनयुदानका साथै िैर सरकारी अनयुदान (non US government sources – USG) मा समेत प्रभत्ब््ध लिाएको ्छ। अभघ्लो 
ररपभबलकन प्रिासन ले अनय िैर सरकारी अनयुदान USG अनति्यत पररिार भनयोजनसँि सम्बभन्धत अनयुदानमा मात् प्रभत्बन्ध लिाएको भथयो िने अभहलेको ट्रमप 
प्रिासनले स्बै प्रकारको िैर सरकारी अनयुदानमा प्रभत्बन्ध लिाएको ्छ । 

िैदभेिक िैर सरकारी सं्था जसलाई अमेररकी नीभत र कानूनमा अनयु्बभन्धत निएको िैर सरकारी सं्था (नाफा र िैर नाफामूलक) िनेर पभन सम्बो्धन िररन्छ, 
तय्ता सं्थाहरूले केभह प्रकारका िि्यपतन सम्बन्धी क्क्याकलापमा संलग्न िएता पभन अमेररकी भिश्व ्िा््थय सहायता पाउन िने योगय हुने्छन् यस पयुभ्तकामा 
यस नीभतले लािू िरेका भििेष प्रभत्बन्धहरू ्प्् पानने र जीिन सयुरक्षा सम्बन्धी महतिपूण्य ्िा््थय हरेचाह सेिालाई यस नीभतले पानने िा पान्यसके् प्रिािहरूका 
्बारेमा िएका अनािशयक ्बृहत व्ाखयाहरूलाई ्बचाउने र संरक्षण क्दने प्रयास िरेको ्छ ।

अमेररकी िैर सरकारी सं्थाहरूले अमेररकी भिश्व ्िा््थय सहायताको योगयतालाई जोभिममा नरािी अनय िैर USG स्ोतहरू्बा् प्राप्त आरथ्यक सहायता्बा् 
िि्यपतन सम्बन्धी परामि्य, प्रेषण िा िकालतलाई सयुचारू राख्न स्द्छन् । यस नीभत अनति्यत अमेररकी िैर सरकारी सं्थाहरूलाई लिाइएको एक मात् आिशयक 
सत्य िनेको तीनका िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाका साझेदारहरूलाई, जो अमेररकी भिश्व ्िा््थय सहायताका उपप्राप्तकता्य ्छन् उनीहरूलाई यस् नीभतका 
आिशयकताका ्बारेमा जानकारी िराउने दाभयति हो ।
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नीभत काय्यनियन समय भन्धा्यरण
अमेररकी भिश्व ्िा््थय सहायता प्राप्त िनने अमेररकी िैर सरकारी सं्थाहरूले 
अमेररकी भिश्व ्िा््थय सहायता पाउनका लाभि िरेको समझौतामा नयाँ 
प्राि्धानलाई ्िीकार िरेपभ्छ यस नीभतको अनयुपालना िरी सयुभनभश्त िनदैपनने 
हुन्छ ।  यो त्ब लािू हुन्छ ज्ब िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूले मे १५, 
२०१७ िा ततपश्ात नयाँ आरथ्यक काय्यको सामना िनने्छन् । यो भनयम नयाँ 
अनयुदान र सहकाय्यमा िरेको समझौता िा आरथ्यक अि्था िृभद्ध िन्य अिभ्थत 
आरथ्यक र सहकाय्यमा िरेको समझौता संसो्धन हुदँा िा नयाँ सहायता थप िदा्य 
लािू हुने्छ । ततकालीन सहायता िा सहकाय्यमा िएको समझौता मा िएका 
िैदभेिक िैर सरकारी सं्था (अनयुदान प्राप्तकता्य िा उप प्राप्तकता्य) जसलाई 
पभहले नै सहायता िन्य अभनिाय्य र ्बाकीं रहकेो ्छ, तय्तो अि्थामा यो 
प्रभत्बन्ध लािू हुने ्ैछन ।

अमेररकी िैर सरकारी सं्थाहरूले आफैले नयाँ प्राि्धानको काय्यनियन 
िनने भ्िकारोभक्त अमेररकी सरकारसंि निरेसमम अमेररकी िैर सरकारी 
सं्थाहरूले यस नीभतका आिशयकताहरू आ्फना िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाका 
साझेदारहरूलाई जानकार िराउनयु पददैन । अमेररकी िैर सरकारी सं्थाहरूले 
नयाँ सहायताको सामना, नयाँ सहायताको समझौता िा सहकाय्यमा सहमभत 
िरेपभ्छ िा नयाँ थप सहायता प्राप्त िन्य अिभ्थत सहायता र सहकाय्यमा िरेको 
समझौतालाई संसो्धन िरेपभ्छ भिदिेी िैर सरकारी सं्थाहरूलाई यस नीभतका 
्बारेमा जानकार िराउनयु पनने्छ । 

सं्थाहरूले यस नीभतका प्राि्धानहरूलाई आफूले पाएका सहायतामा ्िीकार 
िरेर यस नीभतको पालना िनयु्यपनने हुन्छ । यसको लाभि अनय ्छयु टै् प्रमाणीकरणको 
आिशयकता पददैन ।

लामो अिभ्धदभेि भनषेभ्धत ्धेरैजसो िि्यपतन सम्बन्धी क्क्याकलापहरूमा हुने 
प्रतयक्ष अमेररकी िैदभेिक सहायता (1973 Helms संिो्धन तथा अनय िै्धाभनक 
प्रभत्बन्धहरू) प्रिािमा रभहरहने ्छन् । [अभतररक्त भििरणहरूको लाभि जाँचसूची 
हनेयु्यहोस्।]

यस नीभतको अभ्धन रहने िैर सरकारी  
सं्थाहरू 
अमेररकी सरकारको राभष्ट्रय भमिन, अमेररकी सहयोि एजेनसी, अमेररकी िैर 
सरकारी सं्था िा ्थानीय साझेदार सं्थाहरू माफ्य त भिश्व ्िा््थय सहायता 
पाउने भिदिेी िैर सरकारी सं्थाहरू (नाफा िा िैर नाफामूलक) ले अनय 
अनयुदान, सहकाय्यमा समझौता, उप अनयुदानको समझौता िा सहायताको अनयु्बन्ध 
िदा्य तयस सहायता यस नीभतको सत्य िा अि्थामा प्छ्य िा पददैन िनेर िहन 
समीक्षा िनयु्यपनने हुन्छ ।  सहयोिको स्ोत जहाँ्बा् िएपनी भिदिेी िैर सरकारी 
सं्थाहरूले यस नीभतको प्रभत्बभन्धत क्षेत्हरूको ्बाभहर रहरे आ्फना स्बै 
काय्यहरू सञ्ालन िनयु्यपनने हुन्छ।  सहायतालाई आरथ्यक अनयुदान मात् निनेर 
प्राभिभ्धक सहायता, आिशयक ताभलम, ि्तयुहरू तथा उपकरण िनेर व्ाखया 
िररएको ्छ ।

िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूसँि हुने अनयु्बन्धन अनततः यस नीभतभित् 
प्छ्य । यद्यभप, अनयु्बन्धनमा समािेि हुने प्राि्धानको भनमा्यण तथा घोषणा 
हुन ्बाँकीं रहकेो एकीकृत भनयम प्रक्क्याको पररणाम अनयुसार हुने्छ जयुन 
कभहले घोषणा हुन्छ भनभश्त िैसकेको ्ैछन । सेप्ेम्बर ३०, २०१७ सममको 
अनयु्बन्धनमा यो नीभत लािू हुने ्ैछन ।

यस नीभतको अभ्धन नरहने िैर सरकारी सं्थाहरू
िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरू जसले अमेररकी सरकारको भिश्व ्िा््थय 
सहायता केिल यस सहायताका मयुखय िा उप प्राप्तकता्यहरूलाई सामान िा 
सेिाहरू (कमपययु्र सहायता, व्ि्थापन र काया्यलय आपूरत्य) भ्बक्ी िन्य 
पाएका ्छन्, तय्ता िैर सरकारी सं्थाहरूले यस नीभतका प्राि्धानहरूको 
पालना िनयु्यपनने ्ैछन। अमेररकी भिश्व ्िा््थय सहायता प्राप्त िरेको 
सं्थाहरूको “सा्धारण प्रभिक्षण काय्यक्म“ मा व्भक्तित रूपमा िाि भलने 
सं्थाहरूलाई पभन यस नीभत ्बा् ्छयु ् क्दइएको ्छ (ज्तै, सा्धारण प्रभिक्षण 
क्क्याकलापमा संलग्न हुने सं्थाका व्भक्तित सहिािीहरू)।

भिदिेी सरकार र ्बहुपक्षीय सं्थाहरूलाई  
हुने ्ूछ्
भिदिेी सरकारको चासो र संरभक्षत सं्था अनति्यत प्रदान िररने ्िा््थय 
सेिाहरूलाई यस नीभतमा ्ूछ् िररएको ्छ । यक्द सरकारी काय्यक्महरूले 
िि्यपतनलाई पररिार भनयोजनको सा्धनको रूपमा प्र्तयुत िरेका ्छन् 
िा अनय प्रभत्बभन्धत िि्यपतन सम्बन्धी काय्यक्म सञ्ालन िरेका ्छन् िने 
तय्ता सरकार र संरभक्षत सं्थाहरूले अमेररकी सरकारको सहायता य्ता 
प्रभत्बभन्धत काय्यमा िच्य नहोस् िन्का लाभि USG िैदभेिक सहायता 
अरु्बा् अलि िातामा राख्नयुपनने हुन्छ । अमेररकी सरकारको सहायता्बा् 
िररद िररएका भचक्कतसकीय उपकरण र अमेररकी सहयोि्बा् प्राप्त िएका 
सेिा र सयुभि्धाहरू पभन िि्यपतन सम्बन्धी सेिाहरूमा प्रयोि िन्य नभम्ने 
हुन्छ । सरकारी क्षेत्लाई सहायता िनने िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूलाई 
िने यस नीभतले ्ूछ् क्दएको ्ैछन । 

सरकारद्ारा संचाभलत ्बृहत ्िा््थय सेिा अनति्यत िि्यपतन सेिा िा 
िि्यपतन सम्बन्धी अनयुसन्धान िनने भिश्वभिद्यालय र अ्पतालहरू, ज्तै 
भचक्कतसा भिद्यालय र भिक्षण अ्पतालहरूलाई यस नीभतले ्ूछ् िरेको ्छ ।

्बहुपक्षीय िा साि्यजभनक अनतरा्यभष्ट्रय सं् थाहरू 
ज्त ैभिश्व ्ि्थ सिंठन (WHO), भिश्व जनसखंया 
कोष (UNFPA) र अनय ्बहुपक्षीय इकाईहरू ज्त ै
एडस, र्.्बी र मलेररया भिरूद्ध भिश्व कोष 
(Global Fund), साथै GAVI - िोप िठ्बन्धनलाई, 
यस नीभत्बा् ्ूछ् क्दइएको ्छ। 

यस नीभतका कानूनी िाषा 
USG भििाि र एजेनसीहरू – अमेररकी सहयोि भनयोि (USAID), 
मनत्ालय/भििाि, राभष्ट्रय ्िा््थय सं्था (NIH), रोि भनयनत्ण र रोकथाम 
केनद्र (CDC) र रक्षा भििाि (DoD) ले - प्रयोिमा ्याएका कानूनी िाषा 
अनयुसार - िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूले अमेररकी भिश्व ्िा््थय सहायता 
पाएको अिभ्धिर िि्यपतनलाई पररिार भनयोजनको सा्धनको रूपमा प्रयोि 
िा सक्क्य रूपमा प्रचार िा य्ता काय्यक्म िनने कयु नै पभन िैदभेिक िैर सरकारी 
सं्थाहरूलाई आरथ्यक सहयोि निनने सहमभत िनयु्यपनने्छ ।

“आरथ्यक सहायता“ सम्बन्धी अनयुच्ेछदको दायरामा रहदँ,ै यस नीभतले 
िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूलाई अमेररकी सरकारको भिश्व ्िा््थय 
सहायता अनयुदान प्रदान िन्य उभचत लिनिीलता, अनयु्बन्धन र भनिरानीका 
आिशयकताका ्बारेमा ्बृहत जानकारी िराएको ्छ । यस नीभतले अनय 
पररभ्थभतमा यस कानूनी िाषालाई कसरी लािू िन्य सक्कन्छ िन्े ्बारेमा कयु नै 
पभन व्ाखया िरेको ्ैछन । आजको क्दनसमम अमेररकी सरकारले यस भ्बनदयुमा 
कयु नै पभन औपचाररक भनदनेिन क्दएको ्ैछन । यद्यभप, PAI ले परामि्य िरेका 
भिभिन् िैर सरकारी सं्थाहरूका अनयुसार, यी िनाईले यस नीभतका पालना 
िनने िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूले यस नीभतका प्राि्धानको उ्लङघन िनने 
ज्ता क्क्याकलाप िनने अनय सं्थालाई िा आ्फनै क्क्याकलापहरूलाई सहायता 
िन्य पाउने ्ैछनन् िन्े ्बयुभझन्छ ।
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अनयुसन्धान िनने, घ्ना सम्बन्धी साि्यजभनक सूचना प्रदान िनने, असयुरभक्षत 
िि्यपतनका कारण र पररणामहरू साि्यजभनक िनने र िि्यपतन सम्बन्धी 
राभष्ट्रय भनती भिकासमा सहिािी हुने सरकार प्रायोभजत स्लाहकार 
पररषदलाई पभन यस भनभत ्बा् ्ूछ् क्दर्इएको ्छ ।

्बहुपक्षीय िा साि्यजभनक अनतरा्यभष्ट्रय सं्थाहरू ज्तै भिश्व ्ि्थ संिठन 
(WHO), भिश्व जनसंखया कोष (UNFPA) र अनय ्बहुपक्षीय इकाईहरू ज्तै 
एडस, र्.्बी र मलेररया भिरूद्ध भिश्व कोष (Global Fund), साथै GAVI - 
िोप िठ्बन्धनलाई, यस नीभत्बा् ्ूछ् क्दइएको ्छ ।

जयानको जोभिम, ज्बज्य्ती करणी र हािनाता 
करणीमा िि्यपतनको िूभमका
िि्यपतन निराएमा मभहलाको जयानमा ितरा पयुग्न सके् अि्थामा िा 
ज्बरज्ती करणी िा हािनाता करणीको अि्थामा िि्यपतन िराउने 
िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरू अमेररकी भिश्व ्िा््थय सहायता पाउन 
योगय हुन्छन् । यस नीभत अनयुसार माभथ लेभिएका ्बाहके आमाको िारीररक 
र मानभसक अि्था र भिियुको असमानयता सभहतका, अनय कयु नै पभन 
पररभ्थभतहरू आएता पभन िि्यपतन ्बरज्यत िररएको ्छ ।

यद्यभप, अमेररकी ्िा््थय सहायता पाएका कयु नै िैदभेिक िैर सरकारी 
सं्थाहरूले ज्बरज्ती करणी, हािनाता करणी िा िि्यपतन निराएमा 
मभहलाको जयानमा ितरा पयुग्न सके् अि्थामा यस नीभतले क्दएको अनयुमभत 
अनयुसार िि्यपतन सेिा प्रदान िदा्य िा िरेमा िैर सरकारी सं्थाहरूले 
आ्फनो रेकि्यका लाभि उक्त पररभ्थभत, िि्यपतन िन्य प्रयोि िरेको 
प्रक्क्या र ्थानीय कानून अनयुसारको अनयुपालन िएको कयु रा उ्लेि िरी 
अभिलेिीकरण िन्य स््छन् । 

Vacuum aspiration िा dilation /curettage (D&C) मा प्रयोि 
हुने उपकरण िररद िा िि्यपतन निराएमा मभहलाको जयानमा ितरा पयुग्न 
सके् अि्थामा िा ज्बरज्ती करणी िा हािनाता करणीको अि्थामा िा 
िि्यपात िा िि्यपतनका जर्लताको जोभिमले सं्थालाई USG ्िा््थय 
सहायता पाउन्बा् अयोगय ठहर िददैन । यद्यभप, कयु नै पभन USG ्िा््थय 
सहायताको रकम य्ता ि्तयुहरू िररद िन्य िा भितरण िनने काममा िच्य िन्य 
पार्इने ्ैछन ।

िि्यपतनको परामि्य र प्रेषण
िि्यपतन निराएमा मभहलाको जयानमा ितरा पयुग्न सके् अि्थामा िा 
ज्बरज्ती करणी िा हािनाता करणीको अि्थामा िि्यपतन सम्बन्धी 
परामि्य र प्रेषण जायज माभनएको ्छ ।

िि्यपतन निराएमा मभहलाको जयानमा ितरा पयुग्न सके् अि्थामा 
िा ज्बरज्ती करणी िा हािनाता करणीको अि्थामा ्बाहके अनय 
कारणहरूमा िि्यपतनलाई कानूनी मानयता क्दइएको दिेहरूमा मभहला 
र ्िा््थय सेिा प्रदायक्बीच हुने ियुला कयु राकानीलाई समेत यस नीभतले 
प्रभत्बन्ध लिाएको ्छ । यक्द भनम्न भलभित चारैि्ा अि्था िएमा मात् 
तय्ता दिेहरूमा अनय कारणमा हुने कानूनी मानयता प्राप्त िि्यपतन सेिा 
प्रेषण िन्य पाइने्छ।

मभहला िि्यिती हुनयुहुन्छ;
मभहलाले िि्यपतन िनने “भनण्यय िररसकेको ्पष्टरूपमा उ्लेि िनयु्यहुन्छ”;
मभहलाले सयुरभक्षत कानूनी िि्यपतन कहाँ प्राप्त िन्य सक्कन्छ िनी 
“भिभिष्टरूपमा सोध्युहुन्छ”; र
्िा््थय ्याहार प्रदायकले राष्ट्रको भचक्कतसकीय नीभतसँि उहाँलाई 
सयुरभक्षत, कानूनी िि्यपतन उपलब्ध िराउन आिशयक िरेको भिश्वास िनने 
कारण ्छ।

•
•
•

•

अमेररकी सरकारको नीभतले िैदभेिक िैर 
सरकारी सं्थाहरूलाई कानूनी िा िैरकानूनी 
िि्यपतन्बा् िएका क्षभत िा रुगणताहरूको 
उपचार, उदाहरणको लाभि िि्यपतन पश्ातको 
उपचार (POST ABORTION CARE) िन्य ्पष्ट 
अनयुमभत क्दएको ्छ ।

िि्यपतन सम्बन्धी परामि्य र प्रेषण को प्रभत्बन्ध नहुने एक थप ्ूछ् यस नीभतमा 
समािेि िररएको ्छ । िि्यपतन निराएमा मभहलाको जयानमा ितरा पयुग्न सके् 
अि्थामा िा ज्बरज्ती करणी िा हािनाता करणीको अि्थामा ्बाहके अनय 
कारणले हुने िि्यपतनमा यक्द ्थानीय कानून अनयुसार परामि्य िा प्रेषण िनने सेिा 
प्रदायकको “कत्यबय” रहकेो पररभ्थभतमा भिदिेी िैर सरकारी सं्थाहरूले USG 
सहायताको योगयताको जोभिममा रहनयु पनने ्ैछन । यस ्ूछ् लािू हुनेमा र उपयोि 
मा आउनेमा प्रश्नभचनह लािेको ्छ र ित्यमान राभष्ट्रय कानूनमा अिभ्थत प्राि्धानमा 
भनि्यर पनने ्छ । यद्यभप, भिदिेी िैर सरकारी सं्थाहरूलाई राभष्ट्रय र ्थानीय तहमा 
यो ्ूछ् लािू ्छ िा ्ैछन थाहा पाउन USG प्रदान िरेको सं्थाको कम्यचारी िा 
तयस दिेका अनय USG सहायता साझेदारहरूसँि भिचार-भिमि्य िन्य प्रोतसाहन 
िररएको ्छ ।

िि्यपतनमा लब्बंि
US भिश्व ्िा््थय सहायता पाएका िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूले िि्यपतन 
निराएमा मभहलाको जयानमा ितरा पयुग्न सके् अि्थामा िा ज्बरज्ती करणी 
िा हािनाता करणी ज्ता अि्था ्बाहकेका अनय अि्थामा हुने िि्यपतन 
सेिालाई कानूनी ्बनाउन सरकारसंि लब्बंि िन्य िा कानूनी िि्यपतनलाई जारी 
राख्न लब्बंि िन्य पाउने ्ैछनन् ।

साथै, ययु. एस. भिश्वबयापी ्िा््थय सहायता प्राप्त िनने िैदभेिक िैरसरकारी सं्था 
हरूले जीिनलाई ितरा पयुग्नसके् । अि्थामा िा ज्बरज्ती करणी िा हािनाता 
करणीको अि्थामा ्बाहके िि्यपतन को फाइदा र/िा िि्यपतनको उपलब्धता ्बारे 
साि्यजभनक सूचना िा जानकारीहरू सञ्ालनमा ्याउन पाउने ्ैछनन् । यद्यभप, 
तल ्बताए अनयुरूप केही िैर सरकारी सं्थाहरूले (USG सहायता नपाएका 
अमेररकी िैर सरकारी सं्था िा िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरू) िि्यपतन 
सम्बन्धी जनसांभखयकीय र ्िा््थय अनयुसन्धान (Demographic and 
Health Research) को प्रयोि िरी यसलाई आ्धार ्बनाएर िि्यपतनलाई 
कानूनीकरण िन्य भिदिेी सरकारसँि लब्बंि िनने कयु राहरूलाई यस नीभतले 
्बभहषकार िरेको ्ैछन ।

िि्यपतन पश्ात हुने जर्लताको उपचाराथ्य ताभलम 
तथा उपकरण
अमेररकी सरकारको नीभतले िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूलाई कानूनी िा 
िैरकानूनी िि्यपतन्बा् िएका क्षभत िा रुगणताहरूको उपचार, उदाहरणको 
लाभि िि्यपतन पश्ातको उपचार (post abortion care) िन्य ्पष्ट अनयुमभत 
क्दएको ्छ । सं्थाहरूलाई िि्यपतन पश्ातका जर्लताको उपचार आफैले िन्य 
(उदाहरणको लाभि, सेभप्क िा अ्धयुरो िि्यपतन) िा ग्ाहकलाई उपचार िन्य 
सहयोि िनने (उदाहरणको लाभि मभहलालाई अ्पतालसमम साथी आइक्दन) 
आग्ह िररएको ्छ । 
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अमेररकी सहयोि भनयोि (USAID) को सहयोिले िि्यपतन पश्ातको 
उपचारमा सेिा प्रदायकको ताभलम मा सहयोि िन्य, उपचार िन्य र अनय 
प्राभिभ्धक सहयोि िन्य सक्कने ्छ । तर एजेनसीको भनती अनयुसार, USAID 
को सहयोि्बा् Manual Vacuum aspiration (MVA) िररद िन्य िा 
िि्यपतनपभ्छको ्याहारको प्राि्धानको लाभि औषभ्ध िा अनय केही िररद िन्य 
पाइने ्ैछन । यद्यभप, MVA िा िि्यपतन पश्ातको उपचारका अनय सामग्ी 
िररद िरी USAID को लाित साझेदारी (cost sharing) आिशयकताको 
अनयुपालना िन्य िैर सरकारी सं्थाहरूले प्रयोि िनने िैर अमेररकी सहायतामा 
प्रभत्बन्ध लिाइइएको ्ैछन ।

िि्यपतन पश्ातका िि्य भनरो्धक सा्धनको  
परामि्य र सेिा
िैर सरकारी सं्थाहरूले अमेररकी सहायता्बा् िैरकानूनी िि्यपतन सभहतका 
अनय ्िािाभिक िा प्रेररत िि्यपतन िराएका मभहलाहरूलाई िि्य भनरो्धक 
परामि्य क्दन पाउने ्छन् । िि्यपतन पश्ात का िि्य भनरो्धक सा्धन िा प्रजनन् 
्िा््थय सेिा सयुभि्धा प्रदान िनने सं्थाहरूले ्िा््थय सेिा प्रदायक सभहत अनय 
िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूसंि ्छलफल र समनियन िन्य सके््छन् ।

िि्यपतनमा ्बायोभचक्कतसकीय अनयुसन्धान
१९८१ मा अमेररकी कांग्ेसद्ारा लािू िररएको प्रभत्बभन्धत कानून अनयुसार 
– अमेररकी िैर सरकारी सं्था र िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरू दयु्बैले US 
भिश्व सहायताको रकम िि्यपतनको ्बायोभचक्कतसकीय अनयुसन्धानमा िच्य िन्य 
पाउंदनैन् । अमेररकी िैर सरकारी सं्थाहरूले अनय श्ोत्बा् प्राप्त रकम य्ता 
अनयुसन्धानमा िच्य िन्य पाउंने्छन् ।

यस नीभतको काया्यनियनको प्राि्धानमा अनयुसन्धानका प्रकारहरूलाई भििेष 
उ्लेि िररएको ्ैछन । यद्यभप, प्राि्धानमा “सक्क्य रूपमा िि्यपतनलाई ्बढािा 
क्दने” भिषयको व्ाखया भि्तृत िनदा पभन उदाहरणातमक रहकेो ्छ (समािेि 
िररएका तर माभथका काय्यक्महरूमा भसभमत निररएका) । भिदिेी िैर सरकारी 
सं्थाहरूले ्बायोभचक्कतसकीय अनयुसन्धान िरेमा, अनयुसन्धानको श्ोत जहाँ्बा् 
िएपभन तय्ता िैर सरकारी सं्थाहरू गक्् जि्बभतज बककषकत्बलअि को 
लाभि अयोगय ठहरीने जनाएको ्छ । 

िि्यपतनमा जनसांभखयक र ्िा््थय  
अनयुसन्धान
िि्यपतन सम्बन्धी केभह प्रकारका अनयुसन्धानमा संलग्न िएका भिदिेी िैर 
सरकारी सं्थाहरूले भिश्व ्िा््थय सहायता नपाउने जोभिम ्बेहोनयु्यपनने 
्ैछन । यसको अभतरक्त, ग्ाहकको िि्यपतनको भनयभमत जानकारी भलनका 
लाभि, सं्थाहरूले िि्यपतनका घ्नाहरू र तयसका कारण, असयुरभक्षत 
िि्यपतन्बा् िएको मृतययुदर र यसका हाभननो्सानी र िि्यपतनको ्िा््थय 
हरेचार प्रियुती प्रणालीमा हुने िच्यको भििरण राख्न स््छन् । य्ता प्रकारका 
ईभपिभेमयोलोभजकल िा भ्ब्बरणातमक अनयुसन्धान िन्यकालाभि अमेररकी 
सरकार को आरथ्यक सहयोि भलन सक्कने्छ ।

भिश्व ्िा््थय सहायता पाएका िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूले य्ता 
अनयुसन्धानका पररणाम (अमेररकी सरकारले सहयोि िरेको िा निरेको 
कयु नै पभन) िा अनय अनयुसन्धानका पररणामहरू जयानको जोभिम, ज्बज्य्ती 
करणी िा हािनाता करणी ्बाहके अनय िि्यपतनका कयु रामा लब्बंि िन्य िा 
कानूनी िि्यपतन सम्बन्धी अभियान िन्य िा कानूनी िि्यपतन जारी राख्नेज्ता 
क्क्याकलापमा प्रयोि िन्य पाउने ्ैछनन् । तर अनय सं्थाहरूले िि्यपतन 
कानून सयु्धार िन्य लािू िरेको अनयुसन्धानमा सहिािी हुदँा सं्थाहरूले USG 
भिश्व ्िा््थय सहायता नपाउने जोभिममा ्बस्यु पनने हुदँनै। यसका अभतरक्त, 
िि्यपतनमा जनसांभखयकीय र ्िा््थय अनयुसन्धानका पररणामहरू िि्यपतन 
कानूनको उदारीकरण िा प्र्ताि िन्य प्रयोि निरेसमम य्ता अनयुसन्धानका 
पररणामको साि्यजभनक प्रकािन िन्य भिदिेी िैर सरकारी सं्थाहरूलाई 

िैर सरकारी सं्थाहरूले अमेररकी 
सहायता्बा् िैरकानूनी िि्यपतन सभहतका 
अनय ्िािाभिक िा प्रेररत िि्यपतन िराएका 
मभहलाहरूलाई िि्य भनरो्धक परामि्य क्दन 
पाउने ्छन् । 

्ूछ् क्दइएको ्छ (उदाहरणको लाभि, भिदिेी िैर सरकारी सं्थाहरू आफैले 
प्रकािन िा भितरण िरेको जन्यल लेिहरू िा अनय प्रकािनहरू) । 

्िा््थयमा काय्यक्मीय र संचालकीय  
अनयुसन्धान
प्राि्धानमा ्पष्ट व्ाखया िा सभममभलत निररएतापभन “िैज्ाभनक अनयुसन्धान, 
काय्यक्भमय िा काय्यक्म संचालकीय अनयुसन्धान, सिनेक्षण, मू्याङकन र 
अमेररकी सरकारको भनयद्ब भिश्व ्िा््थय सहायता लाई सयु्धार िन्य क्षमता 
अभििृभद्ध” ज्ता क्क्याकलापमा संलग्न हुने िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूले 
राजय भििािको प्रेस भनदनेिन अनयुसार आ्फनो समझौतामा यस नीभतका 
प्राि्धानहरू भ्िकार िन्यपनने हुन्छ ।

िि्यभनरो्धको प्राि्धान
यस नीभतले संययुक्त राजय िाद्य तथा औषभ्ध प्रिासन (FDA) ्बा् अनयुमती 
प्राप्त आकभ्मक िि्यभनरो्ध सभहतका अनय कयु नै पभन उपलब्ध िि्यभनरो्धक 
सा्धन प्रदान िन्य भिदिेी िैर सरकारी सं्थाहरूलाई भनषेभ्धत िरेको ्ैछन 
। भिश्व ्िा््थय सहायता पाएका स्बै भिदिेी िैर सरकारी सं्थाहरूले 
िि्यभनरो्धक सा्धनको परामि्य, िि्यभनरो्धक सा्धन र सेिा भितरण िन्य र 
्थानीय कानून र नीभत अनयुसार िि्यभनरो्धक सा्धनसम्बन्धी जािरुकताको 
प्रचार िन्य पाउने्छन् ।

प्राभिभ्धक सहायता
यस नीभत अनयुसार अनय सं्थाहरूलाई सहयोि प्रदान िनयु्यलाई सहयोि 
प्रदान िनने िनेको ज्तै प्राभिभ्धक सहायताको प्राि्धानलाई स्ोत सा्धनको 
प्रभत्बद्धता िनेर लेभिएको ्छ । सं्थाहरू्बीच प्राभिभ्धक सहायता सम्बन्ध 
िन्ाले सीप ्थानानतरण िनने र सहयोि प्राप्तकता्य िैर सरकारी सं्थाको 
क्षमता अभििृभद्ध िनने अनिरत र पया्यप्त सम्बन्ध िनेर ्बयुझाइएको ्छ । यद्यभप, 
सं्थाहरू्बीच हुने अभनयोभजत अनतरक्क्यालाई (उदाहरणको लाभि, िे्िाता्य, 
परामि्य, त्थयांक संकलन िा अनतिा्यता्य) प्रभत्बन्धको घेरामा भलएर नआउने 
व्ाखया िररएको ्छ ।

व्भक्तित ्बनाम सं्थाित काय्य
यस नीभतका प्रभत्बन्धहरू केिल सं्थाहरूलाई लािू हुने्छ । यस नीभत पालना 
िरेका िैदभेिक िैर सरकारी सं्थामा काय्यरत व्भक्तले य्ता क्क्याकलापहरूमा 
आ्फनो भनजी क्षमता अनयुरूप संलग्न हुन सके््छन् । य्ता क्क्यापलपहरूमा 
सं्थाित रूप्बा् संलग्न हुन प्रभत्बन्ध लिाइएको ्छ ।  एक व्भक्तले य्ता 
प्रभत्बभन्धत क्क्याकलापहरूमा त्ब संलग्न हुन पाउँ्छन् ज्ब “ती व्भक्त आ्फनो 
काया्यलय अिभ्धभित् हुदँनैन् िा आ्फनो सं्थाको पररसर मा हुदँनैन्”, सं्थाले 
तय्ता काय्यलाई समथ्यन िा सहयोि िरेको हुदनै र तय्ता व्भक्तले सं्थाको 
तफ्य ्बा् “अनयुभचत प्रभतभनभ्धति” निरुन िन्का लाभि सं्थाले उपययुक्त कदम 
चालेको हुन्छ । [माभथ व्ाखया िररएका िैरसरकारी सं्था-सम्बद्ध व्भक्तहरूको 
प्रभिक्षणको अपिाद पभन हनेयु्यहोस्।]
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अनयुपालना र भनिरानीको भजममेिारी
US भिश्व ्िा््थय सहायता पाएका अमेररकी िैर सरकारी सं्थाहरूलाई आ्फना िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाका साझेदारहरूलाई यस नीभतका ्बारेमा 
जानकारी िराउने र साझेदारहरूले यस नीभतको अनयुपलना िरेको िा निरेको भनिरानी िनने भजममेिारी रहकेो ्छ । िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूलाई अमेररकी 
सरकार्बा् प्रतयक्ष US भिश्व ्िा््थय सहायता पाउदा यो नीभतलाई आफैले अनयुपालना िनयु्यपनने, आफू्बा् US भिश्व ्िा््थय सहायता का उप प्राप्तकता्य अनय 
िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूलाई यस नीभतका ्बारेमा जानकारी िराउनयु पनने र साझेदारहरूले यस नीभतको अनयुपालना िरेको िा निरेको भनिरानी िनयु्यपनने 
भजममेिारी रहकेो ्छ । 

भनम्न भलभित काय्यहरू अनयुपालना सयुभनभश्त िनने कदमका रूपमा भलन सक्कन्छ:

प्रारभमिक प्र्ताि भनमा्यण चरणको क्ममा िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूलाई ्छानभिन िनने प्रक्क्याको भिकास िरेर
USG ्िा््थय सहायता पाउन िैदभेिक िैर सरकारी सं्था सक्षम िएको पयुभष्टकरण िरेर र नीभतका प्राि्धानहरू अनयुपालन िनने समझौता अभनतम ह्ताक्षर 
िररने सहायता समझौतामा समािेि िरेर
िैदभेिक िैर सरकारी सं्थाहरूले यस नीभतको अनयुपालन िरेका ्छन् िनेर सयुभनभश्त हुनका लाभि यथोभचत समीक्षा िरेर 
दिे भित्का, क्षेत्ीय िा मयुखयालयका कम्यचारी्बा् भनिरानीमूलक क्षेत् भ्रमण (क्फ्ि भिभज्) र अनयुपालना जाँचसूची र/िा पररयोजना प्रिभत ररपो ््यमा 
अनयुपालनको ररपोर ््यङ सभहत, पररयोजनाहरू सूचारू िइरहकेो ्बेला भनरनतर रूपमा अनयुपालभनत भनिरानी िरेर;
भनयमािली र अनय जानकारीमूलक सामग्ीको उतपादन र भितरण सभहत कम्यचारीहरूलाई भनयम सम्बन्धी भिक्षा र ताभलम प्रदान िरेर; र
िङका्पद उ्लङघन पभहचान िरी सयु्धारातमक काय्य िन्यका लाभि सङिठनातमक प्रो्ोकलको भनमा्यण िरेर।

•
•

•
•

•
•
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“मेभ्सको भस्ी प्रहरी—अनतरा्यभष्ट्रय भिकासको लाभि अमेररकी एजेनसीको प्रिासक र ्िा््थय तथा मानि सेिाहरूको सभचत र राजय सभचिको लाभि ज्ापन-पत्,” 
जनिरी 23, 2017। https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/23/presidential-memorandum-regarding-mexico-
city-policy

राजय भििाि त्थय पाना (https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/05/270866.htm) र िररष्ठ प्रिासन अभ्धकारीहरूद्ारा पृष्ठिूभम भरिक्फङको 
ट्रानसक्क्प् (https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/05/270879.htm), मे 15, 2017।

अमेररकी राजय भििाि, जनसङखया, िरणाथथीहरू र आप्रिासनको बयूरो, “भिश्वबयापी ्िा््थय सहायतामा जीिनको सयुरक्षाको काया्यनियन (जसलाई भिितमा “मेभ्सको 
भस्ी नीभत”) िनेर भचभनन्थयो”, PRM पत्कार भनदनेिन, मे 15, 2017। https://pai.org/wp-content/uploads/2017/09/FINAL-MCP-Press-
Guidance_2017-05-14.pdf

भनम्नसभहत नीभतको आनतररक सनदिेहरूको काया्यनियन: 

थप जानकारी
यो रिोसरमा रहकेो जानकारीको स्ोतहरूमा भनम्न कािजातहरू पद्य्छन्:
•

•

•

अमेररकी राजय भििाि, प्रिासन बयूरो, अभ्धप्राभप्त अभ्धकारीको काया्यलय, “भिश्वबयापी ्िा््थय सहायतामा जीिनको रक्षा िददै”, संघीय सहायता व्ि्थापन 
स्लाहकार सङखया 2017-01, मे 15, 2017। https://pai.org/wp-content/uploads/2017/09/FAMA-2017_01-Protecting-Life-in-
Global-Health-Assistance.pdf

USAID, काय्यकारी सभचि, “भिश्वबयापी ्िा््थय सहायतामा जीिनको रक्षा िददै को काया्यनियन (जसलाई भिितमा मेभ्सको भस्ी” नीभत िनेर भचभनन्थयो)”, 
USAID/सा्धारण सूचना, मे 15, 2017। https://pai.org/wp-content/uploads/2017/09/Implementation-of-Protecting-Life-in-
Global-Health-Assistance_USAIDGeneral-Notice.pdf

•

•

नीभतलाई काया्यनियन िनने पररिो्धनसभहत, िैरसरकारी सं्थाहरूसँिको USAID सहमभतहरूसभहत मानक प्राि्धानहरू। “िैर-अमेररकी, िैरसरकारी प्रापकहरूको 
लाभि अभनिाय्य मानक प्राि्धानहरू” मा रहकेो U.S., USAID, “भिश्वबयापी ्िा््थय सहायतामा जीिनको रक्षा िददै (मे 2017)” िणि (पृष्ठहरू 83-93) हनेयु्यहोस्। 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf

िैरसरकारी सं्था र अनय सानदरि्यक अमेररकी भििाि तथा एजेनसीहरूको भिश्वबयापी ्िा््थय सहायता समझौताहरूको ्बीचमा सामेल हुनयुपनने प्राि्धानहरूको पूण्य 
पाठको लाभि, कृपया हनेयु्यहोस्:
    •  राजय भििाि: https://www.state.gov/documents/organization/271867.pdf
    •  NIH: https://grants.nih.gov/policy/protecting-life-global-health-assistance.htm
    •  CDC: https://www.cdc.gov/grants/additionalrequirements/ar-35.html

िि्यपतनसँि सम्बभन्धत USG िैदभेिक सहायतामाभथ हालको भनयामक र नीभत प्रभत्बन्धहरूको लाभि, https://www.usaid.gov/what-we-do/global-
health/cross-cutting-areas/legislative-policy-requirements मा िि्यपतन प्रभत्बन्धहरूको USAID िे्बसाइ् हनेयु्यहोस्
 
्ियंसेिा र सूभचत भिक्प सयुरक्षाहरूको लाभि, https://www.usaid.gov/what-we-do/global-health/family-planning/voluntarism-and-
informed-choice मा USAID िे्बसाइ् हनेयु्यहोस्

भिश्वबयापी ्िा््थय सहायतामा जीिनको रक्षा िददै को लाभि भिश्वबयापी ्िा््थय इ-भसकाई केनद्र प्रमाणीकरणको लाभि, 
https://www.globalhealthlearning.org/course/protecting-life-global-health-assistance-and-statutory मा जानयुहोस्

•

•

•

•

•

भिश्वबयापी ्िा््थय सहायतालाई असर िनने USG प्रभत्बन्धहरूको आभ्धकाररक ्पष्टीकरणको लाभि, सं्थाहरूले प्रतयक्षरूपमा USG भििाि िा सहायता िरेको 
एजेनसीसँि प्रतयक्ष परामि्य भलनयुप्छ्य। यसमा िाभिङि्न महािािा र क्फ्ि भमिनहरूमा िएका कम्यचारीको समपक्य हरू पभन पद्य्छन्।

यो संक्षेपमा तोक्कएका िा सनदि्य िररएका कािजातहरूको प्रभतभलभपहरूको लाभि, भिद्यमान USG नीभतहरू ्बयुझनमा सहायताको लाभि िा नीभतकाया्यनियन िरेका 
सं्थाहरूको अनयुििको ्बारेमा जानकारी पेि िन्यको लाभि, कृपया PAI लाई  PLGHA@pai.org मा इमेल िरेर िा  
(२०२) 557-3400 मा फोन िरेर समपक्य  िनयु्यहोस्।

यस रिोसरमा रहकेो कयु नै पभन जानकारीलाई आपभतिजनक िा PAI, यसको सञ्ालक सभमभत िा नीभतको कम्यचारीको तफ्य ्बा् लाक्दएको भिज्ापन िा USG द्ारा 
यसको काया्यनियन र समपादन िनी व्ाखया िररने्ैछन। 

यस रिोसरका सामग्ीहरू सा्धारण जानकारीको लाभि मात् हुन् र कानूनी स्लाह भनमा्यण िददैनन्। लोक-क्याणाथ्य कानूनी सयुझाि पभन उपलब्ध ्छ। नीभतमा 
िैरसरकारी सं्थालाई सयुझाि क्दनका लाभि अभ्धिक्ताहरूसँि जोभिनका लाभि कृपया PAI लाई समपक्य  िनयु्यहोस्। 

साथै, िैरसरकारी सं्थाहरूले िैर-USG भिति व्िभ्थत क्क्याकलापहरूको लाभि नीभतको व्िहाररकता भन्धा्यरण िन्यको लाभि आ्फना िैर-USG दाता र भिति 
व्ि्था सहमभतहरूसँि परामि्य भलनयुप्छ्य।

अ्िीकरण
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नीभत प्रभत्बन्धहरू लािू हुन्छन्?
हुन्छन् हुदँनैन्

सहायता काय्यक्महरू*
• एच.आई.िी./एडस तथा एडस्बा् राहतको लाभि 
  राष्ट्रपभतको आपतकाभलन योजना (PEPFAR)
• क्षयरोि
• मलेररया, तथा राष्ट्रपभतको मलेररया पहल  
  (President's Malaria Initiatives-PMI)
• इन्फ्ययुएनजाको महामारी तथा अनय आकभ्मक  
  जोभिमहरू तथा भिश्व ्िा््थय सयुरक्षा
• उपेभक्षत ट्रभपक रोि र अनय संक्ामक रोिहरू,  
  नहुने रोिहरू र ्िा््थय सेिा प्रणालीलाई सयुदढृ ्बनाउने  
  सभहत अनय साि्यजभनक ्िा््थय जोभिमहरू
• सामयुदाभयक र िृह्थी-्तरमा पानी, सरसफाई  
  र ्िा््थय (WASH) सभहत मातृ तथा भिियु ्िा््थय
• पररिार भनयोजन तथा प्रजनन् ्िा््थय
• पोषण

• राजय भििाि आप्रिासन र िरणाथथी  
  सहायता तथा USAID र रक्षा भििाि भिपभति  
  तथा मानिीय राहतसभहत मानिीय सहायता
• भिकास सहायता
• पानी तथा सरसफाई पूिा्य्धार र भिकास सहायताद्ारा 
  भिति व्ि्था िररएका सेिाहरू
• िाना सहायता (P.L. 480)
• िैदभेिक अमेररकी भिद्यालय तथा अ्पताल काय्यक्महरू

्बजे् िा भिभनयोजन िाताहरू
• भिश्वबयापी ्िा््थय काय्यक्महरू (GHP)
• एच.आई.भि/एडस तथा एडस्बा् राहतको लाभि राष्ट्रपभतय  
  आपतकाभलन योजना (PEPFAR)
• आरथ्यक सहायता कोष (ESF)
• पूिथी ययुरोप, ययुरेभिया र मधय एभसयाको लाभि  
  सहायता (AEECA)

• भिकास सहायता (DA)
• आप्रिासन तथा िरणाथथी सहायता (MRA)
• अनतरा्यभष्ट्रय भिपभति सहायता (IDA)
• िाभनतको लाभि आहरा िीष्यक II अनयुदानहरू (P.L. 480)
• संययुक्त राजय आकभ्मक आप्रिासन तथा  
  िरणाथथी सहायता कोष (ERMA)

सं्था तथा इकाईहरू
• दयु्बै नाफामूलक र िैर-नाफामूलक को लाभि
  िैदभेिक िैरसरकारी सं्थाहरू

• िैदभेिक सरकारहरू
• ्बहुपक्षीय सं्थाहरू
• संययुक्त राजय िैरसरकारी सं्थाहरू
• एडस, र्.्बी र मलेररया भिरूद्ध भिश्व कोष (Global Fund),  
  साथसाथै Gavi, िोप िठ्बन्धन

िैदभेिक िैरसरकारी सं्थाहरूको लाभि सहायता उपकरणहरू
• अनयुदानहरू
• सहकारी समझौताहरू
• समझौता अनति्यत अनयुदानहरू
• समझौताहरू (९/३०/१७ को ज्तो ्बलपूि्यक होइन)

• िैदभेिक सरकार्बा् उपदानहरू
• िौभतक सामान िा सेिाहरूको लाभि भिश्वबयापी  
  ्िा््थय सहायताको प्राि्धानसँि प्रतयक्ष रूपमा सम्बभन्धत  
  निएका सामानहरू िररद िनयु्यहोस् (उदाहरण भिभपङ)

सहायता र समथ्यनका प्रकारहरू
• भिति व्ि्था
• प्राभिभ्धक सहायता
• भजनसी समान
• फेलोभिपहरू
• उपकरणहरू
• प्रभिक्षण (अभ्धकांि—भििेषिरी सं्थाित क्षमता िृभद्ध िरेमा

• ऋणहरू
• सीभमत अिभ्धको लाभि नयूनतम समपक्य हरू (उदाहरणको  
  लाभि परामि्य, अनतरिाता्य, िा्ा संकलन,  
  ्छपाइहरू)
• िररद िररएको सामान िा सेिा (उदाहरणको  
  लाभि कमपययु्र, व्ि्थापन, काया्यलय आपूरत्यहरू)

समथ्यनको व्भक्तित प्रापकहरू
• िैरसरकारी सं्थाको नाममा काय्यरत िैरसरकारी सं्थासँि सम्बद्ध  
  व्भक्त
• तदनयुकूल प्रभिक्षणमा सहिािी हुने िैरसरकारी सं्थासँि सम्बद्ध  
  व्भक्तहरू

• आ्फनो भनजी क्षमताहरूमा काय्यरत िैरसरकारी सं्थासँि सम्बद्ध  
  व्भक्तहरू
• “सा्धारण प्रभिक्षण काय्यक्ममा सहिािी हुने िैरसरकारी  
  सं्थासँि सम्बद्ध व्भक्तहरू”

* अमेररकी राजय भििाि, प्रिासन बयूरो, अभ्धप्राभप्त अभ्धकारीको काया्यलय, “भिश्वबयापी ्िा््थय सहायतामा जीिनको रक्षा िददै”, संघीय सहायता व्ि्थापन स्लाहकार सङखया  
२०१७-०१, मे १५, २०१७ र िैदभेिक सहायता मानकीकृत काय्यक्म संरचना अनति्यत ्िा््थय िि्य हनेयु्यहोस् (https://www.state.gov/f/releases/other/255986.htm#HL)
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क्क्याकलापको प्रकार

िि्यपतनको काय्यसमपादन

  • िि्यपतन निराएमा मभहलाको जयानमा ितरा पयुग्नसके् अि्थामा, ज्बरज्ती     
    करणी िा हािनाता करणीको अि्थाहरूमा िि्यपतन िनने

  • भि्तृत ्िा््थयको आ्धारहरू 
    (िारीररक तथा मानभसक), “भ्रयुणको असामानयताहरू” र  
    आरथ्यक-सामाभजक कारणहरू िा अनयुरो्धसभहत अनय संकेतहरूको लाभि  
    िि्यपतन िनने

परामि्य र भसफाररसहरू

  • कानूनी िएमा, िि्यपतनको भसफाररस िनने

  • िि्यपतनको ्बारेमा परामि्य क्दने

  • िि्यपतन पश्ातका िि्य भनरो्धक सा्धनको परामि्य, भसफाररस र सेिाहरू

जनमत तयार िनने

  • िैदभेिक सरकारलाई जीिनको ितरा, ज्बरज्ती करणी िा हािनाता    
    करणी्बाहकेको अनय कारणहरूको लाभि िि्यपतनलाई कानूनी मानयता क्दन िा  
    “कानूनी ्बनाउन जारी राख्न” को लाभि जनमत तयार िनयु्यहोस्

  • “साि्यजभनक जानकारी अभियान सञ्ालन िनयु्यहोस् । जीिन ितरामा पयुग्ने  
    अि्थामा िा ज्बरज्ती करणी िा हािनाता करणीको अि्थामा ्बाहके  
    िि्यपतन को फाइदा र/िा िि्यपतनको उपलब्धता ्बारे

िि्यपतन-पश्ातको ्याहार

  • मयानयुअल भयाकयु म भनश्वास (MVA) क्क्हरू िररद िनने िा भितरण िनने

  • िि्यपतन पश्ातका जर्लताहरूको उपचारको लाभि भचक्कतसकीय काम्यचारीहरूको  
    प्रभिक्षण (उदाहरणको लाभह सेभप्क िा अ्धयुरो िि्यपतनहरू)

  • िि्यपतन-पश्ातको ्याहारको लाभि MVA क्क्हरू सभहत लभजभ्््स  
    प्रणालीहरूलाई ्बभलयो ्बनाउनका लाभि सहायता उपलब्ध िराउने

अनयुसन्धान ✣

  • िि्यपतनको ्बारेमा ्बायोभचक्कतसकीय अनयुसन्धान सञ्ालन िनने

  • िि्यपतनको जनसांभखयकीय, इभपिभेमयोलोभजकल िा सामाभजक भिज्ान  
    अनयुसन्धानमा संलग्न हुने

नीभत िा भिद्यमान कानूनअनति्यत जायज माभनएको िि्यपतन-सम्बभन्धत क्क्याकलापहरू
कयु ञ्ी

१९७३ Helms संिो्धन, नीभत िा अनय 
लािूयोगय िै्धाभनक प्रभत्बन्धहरूमधये एक 
अनति्यत अनयुमभत क्दइएको क्क्याकलाप।

भिद्यमान कानून र नीभतअनति्यत अनयुमभत 
क्दइएको तर अमेररकी िैरसरकारी 
सं्थाले िैदभेिक िैरसरकारी सं्थामा 
मधय्थताकता्यको रूपमा भनि्यर निई 
सेिाग्ाहीहरूलाई प्रतयक्ष सेिा प्रदान िनने्छन् 
िा ्ैछनन् िा कभत समयको अनतरालमा िनने्छन् 
(िरेपभन) िन्े अ्पष्ट रहकेो ्छ।

केही भनकै भिभिष्ट अि्थाहरू अनति्यत मात् 
अनयुमभत क्दइएको क्क्याकलाप (“भनभषक्य 
भसफाररसहरू” को थप भि्तृत ्छलफलको 
लाभि रिोसरको पाठ हनेयु्यहोस्)।

यस नीभतको काया्यनियनको प्राि्धानमा 
अनयुसन्धानका प्रकारहरूलाई भििेष उ्लेि 
िररएको ्ैछन । तथाभप, प्राि्धानमा “सक्क्य 
रूपमा िि्यपतनलाई ्बढािा क्दने” भिषयको 
व्ाखया भि्तृत िनदा पभन उदाहरणातमक 
रहकेो ्छ (समािेि िररएका तर भनम्न 
काय्यक्महरूमा भसभमत निररएका)। भिदिेी 
िैर सरकारी सं्थाहरूले ्बायोभचक्कतसकीय 
अनयुसन्धान िरेमा, अनयुसन्धानको श्ोत 
जहाँ्बा् िएपभन तय्ता िैर सरकारी 
सं्थाहरू गक्् जि्बभतज बककषकत्बलअि को 
लाभि अयोगय ठहरीने जनाएको ्छ । साथै, 
आिेदन, नीभतदभेि काया्यनियन भिज्ान र 
सञ्ालन अनयुसन्धानको ्छलफलको लाभि पभन 
रिोसरको पाठ हनेयु्यहोस।

िैरसरकारी सं्थाहरूले जायज 
क्क्याकलापहरूको व्िहाररकता भन्धा्यरण 
िन्यको लाभि आ्फना िैर-USG दाता र भिति 
व्ि्था सहमभतहरूसँि परामि्य भलनयुप्छ्य।

✩

✔

✱

✣
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िैदभेिक िैरसरकारी सं्था
USG सहायता िैर-USG सहायता

अमेररकी िैर सरकारी सं्था
USG सहायता िैर-USG सहायता

✔ ✔ ✩ ✩

✩

✱ ✱ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔✔ ✔

✔ ✔✔ ✔

✣ ✔

✔ ✔✔ ✔



PAI को ्बारेमा
PAI चयाभमपयनस नीभतहरूले मभहलालाई आ्फनो प्रजनन् अभ्धकारहरूको प्रयोि िन्य समिि िराउँ्छन् र मभहलाहरू र 
उनीहरूलाई आिशयक ्याहारको ्बीचमा रहकेो नीभतित ्बा्धालाई ह्ाउन संघष्य ि्छ्यन्। हामी मभहलाहरूको प्रजनन् 

अभ्धकारहरूलाई भिकभसत िन्यको लाभि िाभिङि्नमा नीभत भनमा्यताहरू र भिश्वबयापी दभक्षणमा साझेदारहरूको सञ्ालसँि 
काय्य ि्छछौं। १९६५ मा ्थापना िररएको, PAI एक भनजी िैर-नाफामूलक समूह हो र कयु नै सरकारी कोषहरू ्िीकार िददैन।

नीभतको ्बारेमा थप जानकारीको लाभि, www.pai.org मा जानयुहोस्।

1300 19th Street NW, Suite 200
Washington, DC 20036-1624 USA
(202) 557 3400
www.pai.org • info@pai.org


