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ਕ�ਟ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਰਾਹਤ ਗ��ਟ 

ਸੰਘੀ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� 

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵ� 

ਿਜਵ� ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ� ਜ� ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਫੰਡ� ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ), 
ਠ� ਕੇਦਾਰ ਜ� ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ (ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੰੂ "ਠ� ਕੇਦਾਰ" ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹ)ੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਡਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਰੂਰਤ�, ਮੱੁਖ ਖਰਚੇ, 

ਅਤੇ HHS ਅਵਾਰਡ� ਲਈ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਲੋੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਜਵ� ਿਕ 26 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 45 

CFR ਭਾਗ 75, HHS ਗ��ਟ� ਪਾਿਲਸੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ, ਅਤੇ ਹੇਠ� ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਵਿਧਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

1. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ 
ਠ� ਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਦੀ ਵਰਤ� ਗ��ਟ ਜ� ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ  
ਿਵਧੀ ਰਾਹ�, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਧਰ II ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
(ਸੈਕਸ਼ਨ 202) 

2. ਗਨ ਕੰਟ�ੋਲ ਏਡਵੋਕੇਸੀ (ਬੰਦੂਕ ਿਨਯੰਤ�ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ) 
ਠ� ਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜ� ਕੁਝ 
ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦੂਕ ਿਨਯੰਤ�ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਜ� ਇਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 210) 

3. ਲਾਿਬੰਗ (ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨਾ) 
(a) ਠ� ਕੇਦਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਦੀ ਵਰਤ� ਆਮ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ-
ਿਵਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪ�ਚਾਰ ਜ� ਪ�ਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ, ਿਵਤਰਣ ਲਈ, ਜ� ਿਕਸੇ ਿਕੱਟ, 
ਪ�ਫਲੈ�ਟ, ਿਕਤਾਬਚੇ, ਪ�ਕਾਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਸੰਚਾਰ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵੀਯਨ, ਜ� ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ  ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕ�ਗਰਸ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜ� ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ 
ਦੇਣ ਜ� ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਿਸਵਾਏ ਕ�ਗਰਸ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜ� ਖੁਦ ਸਥਾਨਕ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਜ� ਿਜਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ 
ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਜ� ਬਕਾਇਆ ਿਨਯਮ, ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਜ� ਆਰਡਰ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਜ� ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਜ� ਖੁਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ। 

(b) ਠ� ਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ��ਟ ਜ� 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜ� ਅਿਜਹੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ� ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 
ਅਿਜਹੇ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ ੋਕਾਨੰੂਨ, ਿਨਰਧਾਰਣ, ਿਨਯਮ, ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜ� ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹ ੈਜੋ ਕ�ਗਰਸ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 
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ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਜ� ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਜ� ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, 
ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ-ਿਵਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧ ਜ� ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ 
ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਜ� ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਏਜੰਸੀ ਜ� ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ  

ਤ� ਇਲਾਵਾ। 

(c) ਉਪ-ਧਾਰਾਵ� (a) ਅਤੇ (b) ਦੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ, ਬਕਾਇਆ ਜ� ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜ� ਸਥਾਨਕ 
ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ, ਜ� ਿਕਸੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ, ਬਕਾਇਆ, ਜ� ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ� ਿਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ 
ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਜ� ਇਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਜ� 
ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਿਨਯੰਤਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜ� ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹ।ੈ (ਸੈਕਸ਼ਨ 503) 

4. ਗਰਭਪਾਤ 
(a) ਠ� ਕੇਦਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ 
ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(b) ਠ� ਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਿਸਹਤ ਲਾਭ� ਲਈ ਨਹ� ਖਰਿਚਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

(c) ਸ਼ਬਦ "ਿਸਹਤ ਲਾਭ ਕਵਰੇਜ" ਦਾ ਅਰਥ ਿਕਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜ� ਹੋਰ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਜ� 
ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤ� ਹ।ੈ (ਸੈਕਸ਼ਨ 506) 

5. ਗਰਭਪਾਤ ਫੰਿਡੰਗ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� 
(a) ਿਪਛਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸੀਮਾਵ� ਉਸ ਸਮ� ਗਰਭਪਾਤ �ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆਂ— 

(1) ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜ� ਿਵਭਚਾਰ (ਅਨਾਚਾਰ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹ;ੈ ਜ� 

(2) ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਰੀਰਕ ਿਵਗਾੜ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗਰਭ 
ਅਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿਥਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ 
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ ੋਗਰਭਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਔਰਤ ਨੰੂ ਮੌਤ ਦੇ ਖਤਰ ੇਿਵੱਚ ਪਾ�ਦੀ ਹ।ੈ 

(b) ਿਪਛਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਰਾਜ, ਇਲਾਕੇ, ਇਕਾਈ, ਜ� ਰਾਜ ਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਜ� ਿਨਜੀ ਫੰਡ� 
(ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ� ਇਲਾਕੇ ਦੇ Medicaid ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਫੰਡ� ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ) ਦੁਆਰਾ ਖਰਿਚਆਂ �ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਏਗਾ। 

(c) ਿਪਛਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ� ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਜ� 
ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਫੰਡ� ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਵੱਖਰ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ �ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਏਗਾ (ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ� ਇਲਾਕੇ ਦੇ Medicaid ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਫੰਡ� ਦੇ 
ਯੋਗਦਾਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ)। 
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(d) (1) ਠ� ਕੇਦਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹ� ਕਰਵਾ�ਦੀ, ਅਦਾਇਗੀ ਨਹ� ਕਰਦੀ, 
ਕਵਰੇਜ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਜ� ਹਵਾਲਾ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ। 

(2) ਇਸ ਉਪ-ਭਾਗ ਿਵੱਚ, “ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ” ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਹੋਰ 
ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸੇ਼ਵਰ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗਠਨ, ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ 
ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ, ਸੰਗਠਨ, ਜ� ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ (ਸੈਕਸ਼ਨ 507) 

6. ਭਰੂਣ ਖੋਜ 
(a) ਠ� ਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ— 

(1) ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਭਰੂਣ ਜ� ਭਰੂਣ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ; ਜ� 

(2) ਅਿਜਹੀ ਖੋਜ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖੀ ਭਰੂਣ ਨਸ਼ਟ ਹ ੋਜ�ਦੇ ਹਨ, ਿਤਆਗ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਜ� ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ 
ਜ� ਮੌਤ ਦੇ ਉਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਧਾਰਾ (42 U.S.C. 289g(b)) 45 
CFR 46.204(b) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 498(b) ਅਧੀਨ ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਿਵੱਚ ਭਰੂਣ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

(b) ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ, “ਮਨੱੁਖੀ ਭਰੂਣ” ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸਨੰੂ 20 ਦਸੰਬਰ, 2019 
ਅਨੁਸਾਰ 45 CFR 46 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨੱੁਖੀ ਿਵਸੇ਼ ਵਜ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸਨੰੂ ਇੱਕ ਜ� ਵਧੇਰ ੇਮਨੱੁਖੀ ਗੇਮੈਟਸ ਜ� 
ਮਨੱੁਖੀ ਿਡਪਲੋਇਡ ਸੈ�ਲ� ਤ� ਉਰਵਰਨ, ਪਾਰਥੀਨ� ਜੀਨ� ਿਸਸ, ਕਲੋਿਨੰਗ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ� ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
(ਸੈਕਸ਼ਨ 508) 

7. ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥ� ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ 
(a) ਠ� ਕੇਦਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਗਤੀਿਵਧੀ 
ਲਈ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੋਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥ� ਦੇ 
ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੇ ਸ਼ਿਡਉਲ I ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜ� ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀਕਰਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਿਸਵਾਏ 
ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ-ਕ�ਗ�ੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਚਾਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ। 

(b) ਉਪ-ਭਾਗ (a) ਿਵੱਚ ਸੀਮਾ ਉਸ ਸਮ� ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ� ਇਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ� ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ� ਲਈ ਉਪਚਾਰ 
ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਡਾਕਟਰੀ ਪ�ਮਾਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ� ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਯੋਿਜਤ ਕਲੀਿਨਕਲ 
ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼� ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹੋਣ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 509) 

8. ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਵਤਰਣ ਕਰਨਾ 
ਠ� ਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੋਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜ� ਗੰੁਮਰਾਹਕੰੁਨ ਹੋਵੇ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 515(b)) 

9. ਪੋਰਨ� ਗ�ਾਫੀ (ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰ�) 
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(a) ਠ� ਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਕੰਿਪਉਟਰ 
ਨ� ਟਵਰਕ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜ� ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਨ� ਟਵਰਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰ� 
ਨੰੂ ਵੇਖਣ, ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਨਹ� ਰੋਕਦਾ। 

(b) ਉਪ-ਭਾਗ (a) ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਕਸੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਕਬੀਲੇ, ਜ� ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜ� 
ਅਪਰਾਿਧਕ ਜ�ਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜ� ਿਨਰਣਾਇਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ� ਦੀ 
ਵਰਤ� ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 520) 

10. ਏ.ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਐ�ਨ.ਏ (ACORN) ਜ� ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਜ� ਸਿਹਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 
ਠ� ਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ 
ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ੰਜ਼ ਫੌਰ ਿਰਫੌਰਮ ਨਾਓ (Association of Community Organizations for Reform Now, 
ACORN), ਜ� ਇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਹਯੋਗੀ, ਸਹਾਇਕ, ਸਾਥੀ ਸੰਗਠਨ�, ਜ� �ਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ  
ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 521) 

11. ਸੂਈ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ 
ਠ� ਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਦਵਾਈ ਦੇ ਹਾਈਪੋਡ�ਿਮਕ ਟੀਕੇ ਲਈ ਿਨਰਜੀਵ ਸੂਈਆਂ ਜ� ਸਿਰੰਜ� ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਏਗਾ: ਬਸ਼ਰਤੇ, ਅਿਜਹੀਆਂ 
ਸੀਮਾਵ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਖਰੀਦ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੱਤ� ਲਈ ਫੰਡ� ਦੀ ਵਰਤ� �ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਰਾਜ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ, ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਰਾਜ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ , ਿਜਵ� ਿਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀ ਲਾਗ 
ਜ� ਐਚਆਈਵੀ ਫੈਲਣ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ ੈਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਜ� ਇਹ ਇਸਦੇ ਖਤਰ ੇਅਧੀਨ ਹ,ੈ ਅਤੇ 
ਅਿਜਹਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ (ਸੈਕਸ਼ਨ 527) 

ਸਰਕਾਰ-ਿਵਆਪਕ ਸਧਾਰਣ ਿਵਵਸਥਾਵ� 

(PL 116-93, 20 ਦਸੰਬਰ, 2019, 133 ਸਟੈਟ 2317 - ਿਡਵੀਜ਼ਨ C, ਿਸਰਲੇਖ VII) 

12. ਪ�ਚਾਰ 
ਠ� ਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਿਸੱਧ ੇਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਉਪ-ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਜ� ਪ�ਚਾਰ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕ�ਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹ� ਹਨ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 718) 

13. ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਐਕਟ 
ਠ� ਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਿਸਰਲੇਖ 5 ਦੇ 
ਸੈਕਸ਼ਨ 552a, ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਕੋਡ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹ)ੈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ� ਲਈ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 732) 
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14. ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 
(a) ਠ� ਕੇਦਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ� ਉਪ-ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬਰਬਾਦੀ, ਜ� ਦੁਰਵਰਤ� ਦੀ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਜ� ਿਬਆਨ� �ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� 
ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ� ਉਪ-ਠ� ਕੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਕਸੇ ਫੈਡਰਲ ਿਵਭਾਗ 
ਜ� ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਿਨਯਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਜ� ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਕੋਲ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜ� 
ਦੁਰਵਰਤ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਜ�ਚ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦੇ ਹੋਣ। 
(b) ਉਪ-ਧਾਰਾ (a) ਿਵਚਲੀ ਸੀਮਾ, ਸਟ�ਡਰਡ ਫਾਰਮ 312, ਫਾਰਮ 4414, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਾਰਮ �ਤੇ ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 742) 

15. ਜ਼ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਇਹ ਪ�ਾਵਧਾਨ (1) ਵਰਗੀਿਕ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, (2) ਕ�ਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ, (3) ਿਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ, ਿਨਯਮ, ਜ� ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜ� 
ਦੁਰਵਰਤ�, ਫੰਡ� ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ�, ਜ� ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ 
ਖਾਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਜ� (4) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਖਿਬਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਜ� ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਿਧਕਾਰ�, ਜ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਇਕਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ� � ਨੰੂ ਨਹ� ਬਦਲਦੇ, ਇਨ� � ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਜ� ਇਨ� � ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹ� 
ਕਰਦੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�, ਜ਼ਰੂਰਤ�, 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਿਧਕਾਰ, ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰੋਧਕ ਹਨ। 
(ਸੈਕਸ਼ਨ 743) 

16. ਨਾਭੁਗਤਾਨ-ਕੀਤੀ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 
ਠ� ਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਨਾਭੁਗਤਾਨ-ਕੀਤੀ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ, 
ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰ ੇਿਨਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਉਪਚਾਰ ਪੂਰ ੇਹ ੋਗਏ ਹਨ ਜ� ਖ਼ਤਮ ਹ ੋਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 
ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮ� ਿਸਰ ਅਦਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਜਦ� ਤੱਕ 
ਕੋਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜ� ਉਸ ਨੰੂ ਅਹੁਦੇ ਤ� ਹਟਾਉਣ �ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਲ�ਦੀ 
ਿਕ ਇਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਹੱਤ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹ।ੈ 

ਠ� ਕੇਦਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਪ-ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਦੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਕੋਈ ਨਾਭੁਗਤਾਨ-ਕੀਤੀ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਨਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਉਪਚਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 
ਜ� ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਸਮ� ਿਸਰ ਅਦਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜ� ਉਸ ਨੰੂ ਅਹੁਦੇ ਤ� ਹਟਾਉਣ �ਤੇ 
ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਲ�ਦੀ ਿਕ ਇਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਹੱਤ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ  
ਨਹ� ਹੈ। (ਸੈਕਸ਼ਨ 744) 

17. ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੀਮਾ 
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ਠ� ਕੇਦਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ 24 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਿਧਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ 
ਦੋਸ਼ੀ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਕੋਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜ� ਉਸ ਨੰੂ ਅਹੁਦੇ ਤ� ਹਟਾਉਣ 
�ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਲ�ਦੀ ਿਕ ਇਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਹੱਤ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਨਹ� ਹੈ। 

ਠ� ਕੇਦਾਰ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਪ-ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ 24 
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਿਧਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ 
ਕੋਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜ� ਉਸ ਨੰੂ ਅਹੁਦੇ ਤ� ਹਟਾਉਣ �ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 
ਨਹ� ਲ�ਦੀ ਿਕ ਇਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਹੱਤ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹ।ੈ (ਸੈਕਸ਼ਨ 745)  

ਹੋਰ ਿਵਿਨਯੋਜਨ ਿਵਵਸਥਾਵ� 

18. ਿਚੰਪ�ਜ਼ੀ 
ਠ� ਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹ� ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ  
�ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲ� ਤ� ਿਚੰਪ�ਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣਾ ਜ� ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ  
(42 U.S.C. 289d ਨ� ਟ) 

ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਵਸਥਾਵ� 

19. ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ (ਟ�ੈਿਫਿਕੰਗ ਇਨ ਪਰਸਨਸ) 
ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਨ 2000 ਦੇ ਟਰੈਿਫਿਕੰਗ ਪੀੜਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 (g) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਿਜਵ� 
ਿਕ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਹ ੈ(22 U.S.C. 7104) 

(a) ਠ� ਕੇਦਾਰ, ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪ-ਠ� ਕੇਦਾਰ ਜ� ਉਪ-ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ: 

(1) ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਿਕਸਮ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ; 

(2) ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਸ ਐਕਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਜ� 

(3) ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜ� ਉਪ-ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ। 

(b) ਪੈਰ�ਾ (a) ਦੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - 

(1) ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਜ� 

(2) ਉਹ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ� ਇੱਕ ਉਪ-ਠ� ਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਜੋ ਿਕ ਜ� ਤ� - 

i. ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ; ਜ� 

ii. ਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ� ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਠ� ਕੇਦਾਰ ਜ� ਉਪ-ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇਿਜਸ ਨੰੂ 2 CFR ਭਾਗ 180, 
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“ਗਵਰਨਮ�ਟ ਵਾਈਡ ਡੀਬਰਮ�ਟ ਐਡਂ ਸਸਪ�ਸ਼ਨ (ਨਾਨ-ਪ�ਿਕਓਰਮ�ਟ(ਗੈਰ-ਵਸੂਲੀ)) ਸੰਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ OMB 
ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼�” ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਵ� ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ 2 CFR ਭਾਗ 376 ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

(c) ਠ� ਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਪੈਰ�ਾ (a) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ 
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(d) ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ: 

(1) “ਕਰਮਚਾਰੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ: 

i. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਇੱਕ ਉਪ-ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਜੋ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਅਧੀਨ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਜ� 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹ;ੈ ਜ� 

ii. ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਅਧੀਨ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਜ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਜਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਜ� ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ ੈਿਜਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� 
ਲਈ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੰਡ ਜ� ਮੇਲ ਖ�ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਵਜ� ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ 

(2) “ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹ:ੈ ਅਣਇੱਛਤ 
ਗੁਲਾਮੀ, ਮਾਲਕ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਬੰਧ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜ� ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਾਕਤ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ� 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਤਸਕਰੀ ਕਰਨਾ, 
ਵੇਚਣਾ, ਜ� ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। 

(3) “ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਿਕਸਮ�,” “ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਸ ਐਕਟ” ਅਤੇ “ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ” ਦੇ ਮਤਲਬ TVPA ਦੀ ਧਾਰਾ 

103 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਹ ੈ(22 U.S.C. 7102)। (ਸਨ 2000 ਦੇ ਤਸਕਰੀ ਤ� ਪੀੜਤ� ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 (g), ਿਜਵ� ਿਕ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਹ ੈ(22 U.S.C. 7104)) 

20. ਮੁਖਿਬਰ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਠ� ਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 828 ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 48 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 3.908, ਿਜਸ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਿਵੱਤੀ 
ਸਾਲ (FY) 2013 ਲਈ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਿਡਫ�ਸ ਆਥੋਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (National Defense Authorization Act, NDAA) ਦਾ 
“ਪਾਇਲਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਏਨਹ�ਸਮ�ਟ ਆਫ ਕੰਟ�ੈਕਟਰ ਇਮਪਲਾਈ ਿਵ�ਸਲਬਲੋਅਰ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ੰਜ਼” ਹ ੈ(ਪਬ.  L. 112-239,  
2 ਜਨਵਰੀ, 2013 ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

21. ਮਨੱੁਖੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਜੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� 
ਠ� ਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਉਨ� � ਖੋਜ ਅੰਸ਼� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� HHS/OASH ਔਿਫਸ ਔਫ ਿਹਊਮਨ ਿਰਸਰਚ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ( Office of 
Human Research Protection, OHRP) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਭਰੋਸਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਿਚਤ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ OHRP ਕੋਲ ਜਮ�ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 



ਪੰਜਾਬੀ 
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22. ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ 
HHS ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਿਵਭਾਗ (Department of Health and Human Services) 
ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਿਵਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬਰਬਾਦੀ, ਦੁਰਿਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ� ਤ� ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 


