
2022 सार्वजनिक प्रभार अन्तिम नियम स्पष्ट पािे 
अमेररकी गृहभुनम सुरक्षा नर्भाग (DHS) ले संघीय रजजस्टरमा प्रकाजित हुि ेअन्तिम नियम जारी गरेको छ, जसले DHS ल ेअस्वीकायवताको 

सार्वजनिक प्रभार आधारलाई कसरी व्यर्स्थापि गिेछ भिेर गैर-िागररकहरूलाई स्पष्टता र न्तस्थरता उपलब्ध गराउँछ। पूर्व प्रिासिले पूरक सार्वजनिक 

स्वास्थ्य लाभहरू जस्तै Medicaid र पोषण सहायतालाई सार्वजनिक प्रभार अस्वीकायवता निधावरणको नहस्साको रूपमा नर्चार गिव सुरु िगरेसम्म यस 

नियमले दिक ँदेजि अर्न्तस्थत 'सार्वजनिक प्रभार' को ऐनतहाजसक बझुाइलाई पुिस्थावनपत गछव। आज घोषणा गररएको नियमले हाम्रो कािुिी अध्यागमि 

प्रणालीमा नर्श्वास पुिस्थावनपत गि ेBiden प्रिासिको प्रनतबद्धता बारे बोल्छ। 

गैर-िागररक जसलाई 'सार्वजनिक प्रभार' बन्न सके्न सम्भानर्त मानिन्छ, जसको अर्व प्रार्नमक रूपमा जीनर्काको लानग सरकारमा निभवर हुिे सम्भार्िा 

भएकालाई प्रर्िे र्ा र्ैध स्थायी निर्ास अस्वीकार गिव सनकन्छ भने्न हो (बोलचालको भाषामा ग्रीि कार्व भिेर जचनििे)। 2019 अनघ, Medicaid र्ा 

पोषण सहायताहरू जस्ता लगभग सबै गैर-िगद सरकारी लाभहरूलाई नर्चारबाट बानहर राजिएको जर्यो। 2019 नियम, जुि अित: निताव गररएको जर्यो र 

अब लागू न्तस्थनतमा छैि, जसको पररणामस्वरूप अस्वीकायवताको सार्वजनिक प्रभार आधार अिगवत िरहेका व्यनिहरूल ेत्यस्ता कायवक्रमहरूमा िामाङ्कि गिव 

कमी आएको छ, जस्त ैनमजित-न्तस्थनत पररर्ारहरूमा अमेररकी िागररक बालबाजलकाहरू। संघीय रजजस्टरमा यस नियमको प्रकाििल ेिब्दको ऐनतहाजसक 

बुझाइलाई औपचाररक रूपमा संनहताबद्ध गरेर यी प्रभार्हरूलाई बेर्ास्ता गछव। 

यस नियमको सार्, DHS ले अस्वीकायवताको सार्वजनिक प्रभार आधारलाई निम्नािुसार लागू 

गिव िोज्छ: 

नर्नियनमत जिताका लानग निजितता उपलब्ध 

गराउँछ; 

काँगे्रसको नदिासँग सुसंगत छ; 

अजधकारी र गैर-िागररक र उिीहरूका 

पररर्ारहरूका लानग स्पष्ट र उिीहरूले 

बुझ्ि सके्न छ; 

समाि न्तस्थनत भएका व्यनिहरूलाई 

असमाि रूपमा व्यर्हार गिे जोजिम कम 

गिव निष्पक्ष र सुसंगत निणवयहरूतिव  

निदेजित गछव; 

आर्ेदकहरूलाई अिार्श्यक अर्रोधहरू 

हटाउँछ; र 

सार्वजनिक प्रभार आधार अिगवत 

िभएकाहरूद्वारा सार्वजनिक लाभहरूको 

प्रयोगलाई निरुत्सानहत गिवबाट बचाँउछ । 

ियाँ र बोजझला िारामहरू र सहायक 

कागजातहरू भररराख्न आर्श्यक गदैि; 

जनटल र भ्रामक मापदण्डहरू स्थापिा गदैि; 

गैरआप्रर्ासी आरे्दिहरू र बसाइको 

नर्स्तार र न्तस्थनत पररर्तविको लानग 

याजचकाहरू लागू गदैि; र 

“र्रलाग्दो प्रभार्हरू” बाट बच्िे महत्त्वलाई 

अपहेलिा गदैि – अर्ावत्, कुिै व्यनि पनहलो 

स्थािमा नियमको अजधिमा िभए पनि, 

िकारात्मक अध्यागमि पररणामहरूको र्रको 

आधारमा सार्वजनिक लाभ कायवक्रमहरूमा 

व्यनिको सहभानगतालाई निरुत्सानहत गिे। 
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