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कोलोराडो ससंदको २०२१ साधारण स�

आ�वासी–समावेशी �वधेयकह�को नोट

● सभा �वधेयक २१-१०५४ (सेन. जे. गो�जालेस तथा रेप �ड. �याकसन) यस �वधेयकले अमे�रकामा काननुी

उपि�थ�त नभएकाह�ले रा�य तथा �थानीय आवास सहयोग �ा�त गरेको स�ुनि�चत गछ�। केह� आवास

काय��मह�सँग आ�वासन ि�थ�तको �नि�चत �क�सम आव�यक हुने गर� फेडरेल यो�यता भए ताप�न,

अ�लेखीकृत �यि�तह� तथा प�रवारह�सँग आवास �था�य�व ससंाधनह�मा ब�दो पहँुच हुनेछ।

● �सनेट �वधेयक २१-०७७ (सेन जे गो�जालेस र रे�स ए. बेने�भडजे, �स. �कप): रा�य तथा �थानीय

लाइसे�सह�, �माणप�ह� वा रिज��ेसनका ला�ग आ�वासन ि�थ�त अब यो�यता भई रहने छैन।

यसका उदाहरणमा �ामा�णक न�स�ह सहयोगीह�, वा �य�ुन�सपल �बिजनेस लाइसे�सह� सामेल छन।्

यस प�रवत�नले काननुी उपि�थ�त नभएका सबै कोलोराडोवासीह�लाई असर गन�छ, जसमा �डए�सए

�ा�तकता�ह� ज�ता काय� अ�धकार भएकाह� प�न सामेल छन।्

● �सनेट �वधेयक २१-००९ (सेन एस. �या�वेज ले�वस तथा रेप. वाइ �यारा�भयो): नयाँ काय��मको �सज�ना

माफ� त �लेखीकरण नभएका स�हत कोलोराडोवासीह�लाई गभ� �नरोधण तथा परामश� सेवाह� मा पहँुच

हुनेछ जसले गदा� उनीह�ले आफूह� तथा आ�ना प�रवारह�का ला�ग के सव��म हु�छ योजना गन�छन।्

● �सनेट �वधेयक एस�ब २१-१३१ (सेन जे. गो�जालेस तथा रेप एस गो�जालेस-ग�ुटइअरेज)। चालक

लाइसे�सह� स�हत रा�य काय��मह� तथा सेवाह�मा आवेदकह�को त�या�क गोपनीयता स�ुनि�चत

गन�का ला�ग, रा�यका एजे�सीह�ले �यि�तगत �पमा प�हचान गन� स�कने जानकार� आ�वासन

काया��वयनको उ�दे�यका ला�ग �कट�करण गन� पाउनेछैनन,् जबस�म सो अदालतले जार� गरेको

स�मन, वारे�ट वा आदेश हँुदैन। साझा ग�रएका डटेाबेसह�मा पहँुच �दान गनु� अ�घ रा�य एजे�सीह�ले

�माणीकरणह� �ा�त गनु� पन�, आव�यक हुने ग�र मा� आ�वासन ि�थ�तमा�थको जानकार� स�कलन

सी�मत गनु� पन�, तथा नयाँ काननुको अनपुालन गरेको स�ुनि�चत गन� �नय�मत �रपोट�ह� बझुाउनु
पन�छ।

● सभा �वधेयक २१-११५० (सेन जे. गो�जालेस तथा रेप आइ जोडहे)। �म तथा रोजगार �वभाग अ�तग�त

नयाँ अमे�रक�ह� काया�लय �सज�ना ग�रनलेु आ�वासन-स�बि�धत म�ुदाह�लाई रा�य सरकार�वारा

उठाउन र स�बोधन ग�रने कुरा स�ुनि�चत गद�छ। यस �वधेयकले एउटा समदुाय स�लाहकार स�म�त
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�नमा�ण गद�छ तथा समदुाय आधा�रत स�गठन सरंचनामा लगानी गन� ल�य रा�छ जसले गदा�

आ�वासीह�लाई अवसरह�मा समान पहँुच स�ुनि�चत गन� स�कयोस।्

● सभा �वधेयक २१-११९४ (सेन �ड. मोरेनो तथा रे�स के �टपर, एन �र�स): एउटा आ�वासन काननुी

��तर�ा कोष जसले आ�वासन ���याह�मा रहेका �यनू-आय �यि�तह�का ला�ग �नःश�ुक काननुी

सेवाह�को उपल�धता तथा ��त�न�ध�व �व�तार गन�छ, जसमा आ�वासन ब�द�गहृमा रहेकाह� तथा

रा�यको �ामीण इलाकामा �न�कासन भोगीरहेकाह�लाई �ाथ�मकता �दइनेछ। नयाँ अमे�रक� काया�लयले

�नःश�ुक काननुी स�लाह, परामश�, र ��त�न�ध�व �दान गन�का ला�ग कोलोराडोका गरैनाफामलूक

स�गठनह�लाई यस कोष माफ� त अनदुान �दान गन�छ।

● सभा �वधेयक २१-१९९ (सेन एस. �या�वेज ले�वस, एफ �व�टर तथा रे�स �ड. एसगर, एस.

गो�जालेस-ग�ुटइअरेज)। अवसरह�मा समानता �सज�ना गन�का ला�ग, १ जलुाई २०२२ बाट लागू हुने गर�,

फेडरेल काननुले अनमु�त �दएस�म केह� रा�य तथा �थानीय सामदुा�यक लाभह�का ला�ग काननुी

उपि�थ�त आव�यक रहनेछैन। यसले एस�ब २१-०७७ र एच�ब २१-१०५४ अ�तग�त उपल�ध हुने भ�दा

प�त�र पहँुच �दान गद�छ।

● सभा �बल २१-१०५७ (से�स आर रो��गेज, जे कूक; रे�स के �टपर, �ड. रोब��स)। हालको काननुले पसैा वा

मह�वपणू� साम�ीह� चोन�का �न�म� अक� �यि�तको आ�वासन ि�थ�त �रपोट� गन� धमक� �दनु
आपरा�धक काय� बनी उ�लेख गरेको छ। यसमा थप, कसलैाई केह� गन� लगाउन (वा नगन� लगाउन) का

ला�ग कसकैो आ�वासन ि�थ�त �रपोट� गन� धमक� �दनु प�न आपरा�धक काय� हो।

● सभा �वधेयक २१-१०७५ (सेन जे गो�जालेस तथा रेप एस. लाRep. S. लो�टाइन)। श�दह�को मह�व

हु�छ। यस �वधेयकले सेवाह�का ला�ग करारह�मा 'अवधै �वदेशी' श�दको �योग खारेज गरेको छ र

�यसलाई "अि�तयार� नभएको कामदार" ले ��त�था�पत गरेको छ।

● �सनेट �वधेयक २१-२३३ (से�स आर रो��गेज तथा �स हानसेन; रे�स ए. बेना�भडजे, एस.

गो�जालेस-गटुइअरेज)। काननुी उपि�थ�त नभएका धेरै आ�वासीह� उनीह�को आ�वासन ि�थ�त

मा�का कारण बेरोजगार सहयोगका ला�ग अयो�य छन।् यस �वधेयकले हा�ो रा�यमा अ�लेखीकृत

कोलोराडोवासीह�का ला�ग बेरोजगार लाभह�मा समावेश ग�रनु क�तो दे�ख�छ भ�ने कुरा ब�ुन म�दत

गन� सहजीकरण गद�छ।
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● सभा �वधेयक २१-१०६० (सेन जे गो�जालेस तथा रे�स एच. गो�जालेस-गटुइअरेज तथा आइ. जोडहे)। "यु
�भसा" ले �नि�चत अपराधह�का ला�ग आ�वासी पी�डतह� तफ� काननुी �थायी बसोबासका ला�ग फेडरेल

आ�वासन काननु अ�तग�त एउटा माग� �दान गद�छ। यो�य आवेदकह�सँग काननु काया��वयनबाट �लइए

एउटा �माणीकरण हुनु पन�छ जसले सो �यि�त पी�डत रहेको र अपराधको अनसु�धान वा अ�भयोगमा

सहयोगी रहेको उ�लेख गनु� पन�छ। यस �वधेयकले काननु काया��वयन एजे�सीह�ले एउटा �नद��ट

समयमा �माणीकरण परूा गरेको स�ुनि�चत गन�छ, तथा �वचार ग�रनु पन� कारकह� प�न रेखा��कत

गन�छ, आ�वासन पदा�धकार�ह�बाट �यि�तगत जानकार� सरु��त रा�छे, तथा य�ुभसाका �वषयमा

काननु काया��वयनले पी�डतह�लाई भनेको स�ुनि�चत गन�छ।

● एस�ब २१-०८७ (से�स जे डा�नयलसन तथा �ड. मोरेनो तथा रे�स के �याकको�म�क तथा वाइ �यारा�भयो)

आ�वासन ि�थ�त जेसकैु भए ताप�न, यस �वधेयकले अ�य धेरै कामदारह�ले खाइपाइ आएको स�ुवधा

सरं�ण अ�तग�त नै कृ�षज�य कामदारह�लाई �याएर, कृ�षज�य कामदारह�का अ�धकारह�को �व�तार

�सज�ना गद�छ – �यनूतम �याला �यारे�ट�ह� तथा ओभरटाइम तलब, खाना तथा �व�ाम �ेकह�,

स�गठन गन� अ�धकार, कम�चार� आवासमा आग�तकु �याउन पाउने र अ�तकाय� तथा �वा��य

सरं�णह�मा पहँुच।
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