
पुलिस सुधार कार्यबि बैठक 

अगस्त १७, २०२० 

 

उपलस्ित 

कार्यबि सदस्र्हरू: जोर् िेलिर्र, डेलिड ह्याररस, एन्जेिा रेनोल्ड्स, ररचडय गारल्र्ान्ड, भ्र्ािेरी म्र्ाकडोनाल्ड रोबर््यस )सह-अध्र्क्ष(, र्ोनी बेल्रान, डा .

कलविन्र्ीन बुि  (अध्र्क्ष-सह) , पेरलसर्ा िेफ्र्लिच, निनेि र्ाप, शेरोन िनयर, लर्म स्र्ीिन्स, अमाांडा ग्रीन-हक िं स, रब्बी रोन साइमन्स 

 

अलतलिहरू: प्राध्र्ापक लिन्डा लिलिर्म्स )NOBLE रालररर् अध्र्क्ष(, डा. जोसेफ ए. म्र्ाकलमिन )पूिय NOBLE रालररर् अध्र्क्ष(, पेररस प्रेर् लसलनर्र 

)सहार्क स्पेशल एजेन्ट इन चाजज, रू्. डब्िू. ड्रग प्रितयन प्रशासन, लपर््सबगय लजल्िा कार्ायिर् , िािोनी लिकरस्र्ाफ )सहार्क प्रमखु, लपर््सबगय पुलिस 

ब्रू्रो(, लिओडोर डब्ल्रू्. जॉनसन )अध्र्क्ष, पररिीक्षा र प्र्ारोि पररषद(, अनेस्र् डब्ल्रू्. लििरो )लपर््सबगय च्र्ाप्र्र अध्र्क्ष(, मौररता ब्रार्न्र् )सेिालनितृ्त 

सहार्क अधीक्षक, एल्गेनी काउन्र्ी पुलिस( 

 

कमयचारी: लिलिर्म िामर, अिेव्र्ाण्डर लफशर, हषय मेरेंस्र्ीन )स्िानीर् सरकार र सामदुालर्क सम्बन्ध समन्िर्क(, अिा मोहम्मद )नीलत सांर्ोजक(, रेबेका 

ललिकम्र्ान )प्रलशक्षािी (, शतारा मफी )साियजलनक सुरक्षा लििाग(, लिन्डसे पािेि )सहार्क कमयचारी प्रमखु( 

 

"कािा जातीका िालग कानून प्रितयन अलधकारीहरूको रालररर् सांगठन" )NOBLE) प्रस्तुतीकरण 

• एल्गेनी काउन्र्ी िा लपर््सबगयमा हुने कुनै खास मदु्दाहरूिाई सम्बोधन गने कुनै अलिप्रार् राख्दैनौ ौँ, तर प्रश्नहरूको उत्तर लदन खशुी छौ ौँ । 

• खिुा सञ्चारको माध्र्मबार् मातै्र पुलिस सुधारमा सकरात्मक पररितयन आउन सवछ । 

• लिन्डा लिलिर्म्स, गुप्तचर सेिामा सहार्क लनदेशकको रूपमा सेिालनितृ्त, उनी हाि NOBLE को ४३ औां रालररर् अध्र्क्षको रूपमा कार्यरत 

लछन् । 

o NOBLE पुलिस कार्य र प्रलतकार्यहरुबार् हुन गएको जजय फ्िोइडको मतृ्रु्िरणको लनन्दा गनय राररमा सामेि हुन्छ । 

o न्र्ार् लनरपक्ष, पारदशी र समान हुनुपछय । 

o र्ो महत्िपूणय छ लक सम्बलन्धत अलधकारीहरू मालि मदु्दा चिाइन्छन्, सािै सांरचनात्मक मदु्दाहरू सम्बोधन पलन गररन्छन् । 

o र्सिे साियजलनक सुरक्षा सुधार गरी लिश्वास र पारदलशयता िलृि गनय मद्दत गदयछ । 

o NOBLE र्स प्रकारिे पुलिलसांग आधलुनकीकरण गनय समियन गदयछ: घािंटी अठ्याउन लनषेध, कुनै पलन एजेन्सीबार् खारेज 

िएकाहरूको िालग रालररर् रेलजस्री कार्ायन्िर्न, अलनिार्य लनरकृर्ता / अन्तलनयलहत पूिायग्रही तालिम, मान्र्ता प्राप्त रोग प्रलतरोध 

क्षमतामा सीलमतता, शरीरमा िगाउने वर्ामेराका िालग आिश्र्कताहरु, कानून कार्ायन्िर्नद्वारा प्रर्ोग गररएको बिको रालररर् रेकडय, 

आलद । 

▪ र्सिे धेरै प्रहरी अलधकारीहरू लचन्दछ जसिे साहसका साि आफ्नो समदुार्को सेिा गनुयका सािै आधलुनक पुलिलसांग 

कार्ायन्िर्नको िालग आफूिाई समलपयत गछयन् । 

▪ र्सिे २१ औां शताब्दीको प्रिािकारी पुलिलसांग िागू गनय काांग्रेसिाई आह्वान गछय । 

▪ र्सिे लिस्ततृ र समग्र पररितयनको आिश्र्कतािाई स्िीकाछय 

• डा. जोसेफ म्र्ाकलमिन, गुप्तचर सेिामा कानून प्रितयन अलधकारीका रुपमा सेिालनितृ्त किद्यािाररकि फेलो । 

o "र्लद हामी समस्र्ा देख्न सवदैनौं िने, हामी समस्र्ा समाधान गनय सवदैनौं ।" 

▪ िास्तलिक सुधार कस्तो देलखन्छ? 

o NOBLE लिश्वास गदयछ लक प्रहरी सांस्कृलत सम्बोधन गनय लिस्ततृ दृलिकोण आिश्र्क पदयछ । 

▪ र्ो राररपलत ओबामाद्वारा लिकलसत २१ औां शताब्दीका पुलिलसांगिाई अगालड बढाउनमा सांिलन छ । 

▪ र्ो अपेक्षाहरूको स्पि सेर् स्िापना गनुयपने आिश्र्कतमा लिश्वास गछय । 

▪ र्सिे  पुलिस अनुशासनात्मक कार्य साियजलनक समीक्षाको िालग खिुा हुनुपदयछ िन्ने लिश्वास गछय । 

o २१ औां शताब्दीमा पुलिलसांग कार्यबि स्तम्िहरु 

▪ लिश्वास लनमायण र िैधालनकता 

▪ नीलत र लनरीक्षण 

▪ सामदुालर्क पुलिलसांग र अपराध लनर्न्त्रण  



o प्रजातन्त्र लसिान्तको ध्रिुीर्ता- र्सिे उत्पीडनको मदु्दा सम्बोधन गनय प्रजातन्त्रको प्रर्ोग गदयछ । 

o अलहिेको अन्तरलनियरताको समर्मा समाधानको रुपमा एउर्ा ध्रिूको पछी िागेर सामस्र्को समाधन गनय सलकदै ौँन । मतलिन्नाताको 

समाधानको आधार िनेको मतलिन्नातािाई प्रलिर्ा )उदाहरण: न्र्ार् र देर् प्रलिर्ा( द्वारा समािान गनुय नै हो । 

o NOBLE िे नीलत लिकासका साि सािै पुलिसको २१ औां पुलिलसांग र सांस्कृलतिाई रूपान्तरण गने लमशनको सुरुिात गरेको छ । 

• पेररस प्रैर् लसलनर्र, डीईएका सहार्क स्पेशल एजेन्ट इन चाजज । 

o  केलह पररितयन गनयका िालग तपाई ौँिे त्र्सिाई लित्रबारै् पररितयन गनुयपदयछ । 

o  DEA का २३१ घरेिु अलधकारीहरू,९१ अन्तरायलररर् अलधकारीहरू छन् । 

o  लपर््सबगय ३६० रणनीलतका िालग पार्िर् कार्ायिर् लिर्ो । 

▪ र्सका उद्देश्र् समदुार्मा अलधक प्रिाि पान ेर मनोिलृत्त बदल्ने हुन् । 

•  रे्ड जोनसन, उनी पररलिक्षा र प्र्ारोि पररषदका अध्र्क्ष हुन् । र्स िन्दा पलहिे उनिे पलिम PA का िालग सांघीर् पररिीक्षा प्रमखुका रूपमा 

काम गरेका छन् । 

o पुनःप्रिेश अदाित, िागूऔषध अदाितमा िारी सिंलग्नता छ । 

o पूिय-अपराधीहरूिाई बालहर आउन र रोजगारमा सांिलन हुन मद्दत गने प्रर्ास गदैछन् । 

o २०१६ SC लबरूि लमिर - िे िने लक हामी अब लकशोरहरुिाई जीिनदण्डको सजार् लदन सक्षम छैनौ ौँ । 

▪ त्र्स बेिादेलख, PBP िे लनणयर् गनुज िन्दा पलहि ेजेिमा रहकेा ३०० लकशोर आजीिन कैदीहरुिाई प्र्ारोि गररसकेको 

छ । 

o  Mad Dads बारेमा धेरै उत्कर् - र्सिे कानून प्रितयनसौँग समन्िर् गदयछ र बाधा पैदा गनेहरूका िालग बाधा बन्दछ । 

▪ उनीहरु उच्च लिद्यािर्हरूका समस्र्ा (झगडा, आलद) सन्दियमा देखा पदयछन् । 

▪  उनीहरु  बालहर जान्छन् र समस्र्ा क्षेत्रहरूमा समर् लबताउौँछन् । 

o सबै सफिताहरूको िालग साझा लिषर् = सहकार्य हो । 

▪ कानून प्रितयन, समदुार् र सबै अन्र् एजेन्सीहरूिे सहकार्य गनुय आिश्र्क छ । 

• अनेस्र्  लििरो, उनी NOBLE लपर््सबगयका िालग च्याप्टर अध्र्क्ष हुन् । 

o  कार्यद्वारा न्र्ार्मा जोड लदन्छ । 

▪ मालनसहरुिे आफ्नो लस्िलत बताउन, समुदार्मा जान र लिरोध प्रदशयन गनय महत्त्िपूणय छ । 

o पुलिस लििाग र अन्र् अलधकारीहरू समुदार् लििागमा राख्नुपने लसफाररस गदयछ (उनीहरू सबै NOBLE बैठकहरूमा स्िागतयोग्य 

छन्) । 

•  िािोनी लिकरस्र्ाफ , उनी सहार्क प्रमुख र NOBLE को एक २०+ बषय सदस्र् हुन् । 

o लपर््सबगय शालन्तको िालग र्ोजना 

o लिगत ५ बषयमा PBP िे अपराध दर ३०% घर्ाएको छ । 

▪ सामदुालर्क पहुौँचमा खुिा घरहरू, नाई पसिहरूमा अध्र्र्न गने, फार्रसाइड च्र्ार्हरू, सामदुालर्क सांिगन्ताको 

कार्ायिर्, के्षत्र ५ सामदुालर्क खुिा घर, साियजलनक सरुक्षाका लनलम्त सामदुालर्क बैठकहरू, र्ाउन हिका बैठकहरू 

समािेश छन ्। 

• मौररता ब्रार्न्र्, उनी एल्गेनी काउन्र्ी पुलिसका सेिालनितृ्त सहार्क अधीक्षक हुन् । 

o  त्र्हाौँ धेरै सुधार िएका छन् । त्र्हाौँ र्स्तो समर् लिर्ो जब पुलिसिे अल्पसांख्र्क समदुार्का कुनै पलन मदु्दा देख्दैन लिए । 

o  पुलिस बालहर गएर समदुार्हरूसौँग सांिलन हुनमा सक्षम बन्न दबुै पक्षको एक स्तरको सहर्ोग चालहन्छ । 

o राररपलत ओबामाद्वारा लनलमयत २१ औां शताब्दी पुलिलसांग सबै पुलिस लििागहरुि ेपछ्र्ाउनका िालग ढािंचा हो । 

▪ हामीिे केिि ३ लसिान्तहरुिाई त्र्स स्िानमा राख्नु पछय । 

o गत शलनबार ओकल्र्ान्डमा प्रदशयनकारीको लगरफ्तारीको बारेमा आिोश 

▪  कलहिेकाौँही पररलस्िलतिाई लनरकृर् गनय, तपाई ौँिे जलतसवदो चाौँडो उपिब्ध स्रोतहरू उपर्ोग गनुयपछय । 

o "तपाई ौँिाई पुलिस चालहन्छ र पुलिसिाई तपाई ौँ चालहन्छ," "हामी लबरूि उनीहरु " िन्न ेमानलसकताबार् पर सनुयहोस् । 

o कानून प्रितयनिे समदुार्सौँग सञ्चार गनुयपछय र उनीहरुिाई सुन्नु पदयछ । 

▪ उत्तरहरू सधै ौँ तथ्र्ाङ्कमा लनलहत हुौँदैनन् । 



▪ सबै एक साि कोठामा बस्न आिश्र्क छ, स्पि कुराकानीको साि र्ो सबै बालहर प्रष््टयाउनु पछय । 

 

छिफि 

• पेलरलसर्ा- शनू्र् सलहरणतुा शलनबारको लिरोधमा प्रदशयन गररएको लिएन, कार्यबिले गरररहकेो कामलाई कमजोर पाछय । 

o मौररर्ा- एक नकारात्मक घर्नाको कारण काम गनय नरोवनुहोस् । र्सिाई लठक गनय के गनय आिश्र्क छ गनुयहोस् । 

• भ्र्ािेरी- के तपाौँई शलनबार घर्नाको बारेमा मेर्रको बर्ान बाहके केलह िप कुरा साझा गनय सवनुहुन्छ ? 

o सुश्री लबवकरस्र्ाफ- मात्र बर्ान छिफि गनय सवनुहुन्छ । 
 

• डेलिड- समहू लहांसा पहि; र्ो कसरी काम गदयछ ? कसि ेर्सिाई चिाउौँछ ? 

o सुश्री लबवकरस्र्ाफ - २०१५ मा शरुू िएको २१ औां शताब्दीको पुलिलसांगको एक लहस्सा, लहांसािाई कम राख्न सबै गैर-घातक 

गोिीबारी, पुलिस र रु्िा आउर्रीच कामदारहरू सौँगै काम गन ेकुरामा केलन्ित छ । 

• एन्जेिा- के त्र्हाौँ पुलिसिे लिने मदु्दाहरू छन् जुन सम्िितः अन्र् समहूहरू (मानि सेिाहरू, सामालजक सेिाहरू, आलद) मा बदल्न सलकन्छ 

? र्स दृलिकोणमा NOBLE को प्रलतलिर्ा के हो ? 

o श्री जोन्सन- कुनै प्रकारको सहर्ोग हुनु आिश्र्क छ, कुन प्रकारको कििाई कानून प्रितयनको आिश्र्कता पदैन िन्न ेकुरामा 

लनलित छैन । 

o सुश्री ब्रार्न्र्- त्र्हाौँ पहिहरु पलहिे नै एिेगेनी काउन्र्ीमा शरुू िइरहकेो छ, DHS िे केलह गरररहकेो छ; र्लद कि लहांसात्मक 

िएको अिस्िामा केिि पुलिस जलहिे पलन नलजकै िएको देख्न सवदछ (समहूहरूिे एकसाि प्रलतलिर्ा लदन सवदछन् । ) 

o पेलरलसर्ा - हुनसवछ हामीिाई लिशेष पुलिस चालहन्छ (मानलसक स्िास्थ्र् किका िालग अलधकारी, ओिरडोज किका िालग 

अलफसर, आलद) ? 

▪ सुश्री ब्रार्न्र्- त्र्हाौँ केलह अलधकारीहरू छन् जसिे लिशेष CIT प्रलशक्षण लिएका छन्; त्र्हाौँ धेरै अलधकारीहरू छन्, 

कलहिेकाौँही एक किबार् अको किमा तालनन्छ, र्सैि ेलिशेष नागररक सहर्ोग पुलिसको बोझ हर्ाउन चाहन्छ । 

• लर्म- तपाौँई कसरी पुलिस र समदुार् बीच लिश्वास लनमायण गनुयहुन्छ ? तपाौँई कसरी अपराध दरहरू कम गनुयहुन्छ ? 

o डा. म्र्ाकलमिन-लिश्वास समर्को साि अन्तलिय र्ा, सञ्चार, कुराकानी (लनरन्तर सांिलनता) को माध्र्मबार् लनलमयत हुन्छ । 

▪ पुलिसिे उनीहरूको सेिा गन ेसमदुार्हरुमा "लबिालहत" हुनु आिश्र्क छ ( उदाहरण: लिद्यािर्मा प्रहरीि ेरु्िा 

सांिलनताको राम्रो नलतजा लिन सवछ । ) 

▪ र्ो समदुार् कार्यहरू माफय त हो, सबैजना रे्बिमा आउौँदछन् । 

▪ तपाौँई जलहि ेपलन लिश्वास र िैधालनकता हर्ाउनबार् एक घर्ना र्ाढा हुनुहुन्छ । 

▪ जबसम्म खराब अलधकारीहरू काममा रहन्छन्, नराम्रो लिश्वास र सम्मान हुन्छ । 

• र्ो हुनबार् रोवनको िालग कार्यिमहरू िाग ूगनुयहोस् ( प्रारलम्िक चेतािनी, आलद ) । 

o श्री. जोनसन- समदुार् लित्र िती; धेरै रु्िाहरू आफ्न ैसमदुार् लित्र िती िइरहकेा छन् / कानून प्रितयनमा आउन रुलच राख्छन् 

जसिे आफ्न ैसमदुार्िाई राम्ररी लचन्छन् र त्र्हाौँ सम्मान / लिश्वास गररन्छ । 

▪ हामी र्ो कसरी गछौं ? िेलस्र्ांगहाउस ROTC तर अकग्नकनयन्र हरूको िालग; कानून प्रितयन विबहरू, सामालजक 

कार्य विबहरू जुन रु्िा उमेरमा रु्िाहरूिाई कानून प्रितयनको अांशहरूमा जोड्दछ जुन उनीहरूिे देख्दैनन्; िगातार, 

चलिरहकेो छ । 

▪ डा. म्र्ाकलमिन- सही नेताहरू सौँग कानून प्रितयन अन्िेषक कार्यिम (त्र्ो समदुार्का अन्र् अलधकारीहरू) । 

▪ सुश्री ब्रार्न्र्- त्र्हाौँ किेलजएर् सेलर्ांलसमा NOBLE च्याप्टरहरू छन् । 

• लपर््सबगय लिश्वलिद्यािर्मा शरुू गनय इच्छुक ( प्र्ालरलसर्ासौँग जोकिनेछन् ) । 

• ररचडय- त्र्हाौँ र्स हप्ताको लिरोधमा िएको घर्नाको बारेमा केही िन्नु आिश्र्क छ । पारदलशयता महत्िपूणय छ । कार्यबििे एक बर्ान लसजयना 

गरी बालहर राख्नु पछय । 

o सुश्री ब्रार्न्र्- पारदलशयता पररितयन िएको छ, स्िचालित प्रलतलिर्ा केिि 'कुनै लर्प्पणी छैन' को रूपमा प्रर्ोग गररर्ो । 

o आशा छ लक उल्िेख गररएको जस्तो धेरै कार्यिमहरू लिद्यािर् र लिश्वलिद्यािर्हरूमा िागू हुनेछन् । 



o श्री. जोनसन- जुिेनाइि पररलिक्षािे एक कार्यिम (DMC , असमान अल्पसांख्र्क सम्पकय  ) गरे जसिे रु्िाहरुिाई पुलिस 

अलधकारीहरुसौँग जोडे, लिलल्कन्सबगयि ेएक पुलिस एकेडेमी गरे (Mad Dads मध्रे् कोहीि ेर्समा िाग लिएका लिए अको पक्षको 

राम्रो ज्ञान प्राप्त गनय ); मान्छेहरू बस्छन् र औांल्र्ाउौँदैनन् । 

o डुवस्नेबार् आएका श्री कोन्रे् प्रार्लितको िालग जाौँदैछन् र कैदीहरूसौँग कुरा गदैछन्, जस बार् सकारात्मक नलतजा प्राप्त िएको छ ( 

NOBLE र्सको एक लहस्सा हो । ) 

• भ्र्ािेरी - सुश्री ििोनी र्लद र्सको समीक्षा िएको छ िने तपाौँई साियजलनक स्कूि मा साियजलनक सुरक्षा पाठ्र्िम को लिकास कसिे गरेको पत्ता 

िगाउन सवनुहुन्छ ? 

• निालनएि- हामी सांस्कृलतमा पररितयनिाई जोड लदइरहकेा छौ ौँ (र्ोिा >> अलििािक मोडेि ( ? र्ी पररितयनहरू अपनाउने महत्िपूणय चरणहरू 

तपाौँईि ेके देख्नुहुन्छ ? PBP लित्र र्स अलििािक मोडेििाई अपनाउने सम्बन्धमा कसरी मेिलमिाप गछौं जब हामीसांग पुलिस दवु्र्र्िहारको 

उदाहरणहरू (लिरोधको उदाहरणबार्) छन्? 

o चीफ लबकरस्र्ाफ- पुलिसिे बुझ्दछ लक पररितयन आिश्र्क छ, सबैिन्दा प्रिािकारी पररितयन क्षेत्र लित्रका अनौपचाररक नेताहरू 

(सजेन्र्हरू, गस्ती अलधकारीहरू, इत्र्ालद) द्वारा गनय सलकन्छ, तर शीषय-कनम्न नेततृ्िबार् पलन गनय सलकन्छ । 

• रब्बी साइमन्स- अमेररकी पुलिस बि िागेका दासहरूिाई कब्जा गनय लडजाइन गररएको लिर्ो । के र्स ऐलतहालसक पररप्रेक्ष्र्मा िैधालनकता छ ? 

o डा. म्र्ाकलमिन- र्समा ऐलतहालसक िैधालनकता छ, हामीिे र्सिाई पररितयन गनय समस्र्ा देख्नुपदयछ । 

o सुश्री लिलिर्म्स- हामीिे र्सिाई पार गनुय अलघ हामीि ेहाम्रो इलतहासिाई स्िीकानुयपदयछ र सम्बोधन गनुयपदयछ, र्सको िालग सहर्ोगी 

प्रर्ासको आिश्र्क पदयछ, लकनलक कसैि ेअनुिि गदैन िन्दैमा र्सि ेआफ्नो अलस्तत्ििाई बेिास्ता गदैन । 

o रोन- म लपर््सबगयको कािो लनिासी हुौँ र त्र्ो सत्र् िाहा पाएर पुलिसिाई स्िीकानय जारी राख्न सलवदन । 

• र्ोनी- एन्जेिाि ेगठजोि फु ाईको बारेमा सोधे ो प्रश्नमा फकेर : के कसैिे हामीिाई पुलिस अलधकारीहरूि ेअनुलचत प्रलतलिर्ा लदइरहकेा 

किहरूको प्रकारहरू के हुन् िनेर कसरी पलहचान गनय सलकन्छ िनेर जान्न सलकन्छ ? 

o सुश्री ब्रार्न्र्- स्कूि लित्र धेरै मदु्दाहरू पुलिस हस्तक्षेप, रुन्सी मदु्दाहरू, केलह ओिरडोज केसहरूको िालग कि लबना समाधान गनय 

सलकन्छ । 

o सुश्री लबकरस्र्ाफ - चोर अिामय, पालकिं ग गुनासो, धेरै र्ातार्ात रो ािटहरू, घरलिहीन मदु्दाहरू, मानलसक स्िास्थ्र् किको केलह 

प्रकार। 

▪ हराइरहकेो व्र्लिको किहरू पुलिसिे ह्यान्डि गनय आिश्र्क छ (प्रार्: गैर-पुलिस प्रलतलिर्ामा र्सिाई िुकाउन 

कोलसस गररर्ो ।) 

• सुश्री लबकरस्र्ाफ- सलिर् लबस्र्नडर प्रलशक्षण (ABLE) जुन पुलिसिे हाि प्राप्त गरररहकेो छ पुलिस सांस्कृलतको अलििािक मोडेिमा रूपान्तरण 

गनय सम्बलन्धत छ । 

 

कार्यबि मात्र छिफि 

 

Corner of Forbes Ave. and S. Bouquet St. को अगस्त १५ को कार्यिमको िालग कार्यबि  थन "अगस्त १५ मा पुलिस सुधारको लपर््सबगय 

सामदुाकय  कार्यबििे Corner of Forbes Ave. and S. Bouquet St. मा भए ो लपर््सबगय पुलिस अलधकारीहरूको गैर-िदी समहूको कार्यको कडा 

शब्दमा लनन्दा गदयछ । हामीिे हाम्रो समदुार्का असांख्र् सदस्र्हरूबार् सुनेका छौ ौँ, कानून प्रितयन अलधकारीहरू र उनीहरूको लिरोधको पलहिो सांशोधन 

अलधकार प्रर्ोग गनेहरू पलन समािेश छन्, जो अब र्ी पुलिस रणनीलतहरू पररितयन गनय व्र्ाकुि छन् । जब हामी कार्यबिको रूपमा आफ्नो काम जारी 

राख्छौं, हामी हाम्रो अलन्तम प्रकतिेदनमा त्र्स्ता पुलिस रणनीलतहरूिाई सम्बोधन गने िाचा गदयछौ ौँ, र हामी मेर्र पेडुर्ो, साियजलनक सुरक्षा लनदेशक लहलस्रक, र 

चीफ स्कुबर्यिाई र्स घर्नािाई तुरुन्त सम्बोधन गनय र समदुार्िाई पूणय पारदलशयता प्रदान गनय आग्रह गदयछौ ौँ । हामी लपर््सबगय पुलिस ब्रू्रो र लिरोधी 

नेताहरुिाई पलन सांिलन गरी सबैको सुरक्षा सुलनलित गनय सौँगै काम गनय आग्रह गदयछौ ौँ ।” 

 

कार्यबि बैठकपलछ लिलिन्न सिंचार माध्यमहरू र सामालजक सञ्जाि माफय त तत् ाल  थन पठाइयो । 


