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�ट�फनी िसमोनोक्स (युवा र िशक्षा �बन्धक- मेयरको कायार्लय) र िसओरा थोमस (अध्यक्ष र संस्थापक, SisTers 
PGH) को साथ LGBTQIA + सल्लाहकार प�रषद ��ो�र। 
 युवापरामशर् प�रषद एक आयोग ब� ेल�यको साथ िडसेम्बर २०१६ मा गठन भएको िथयो । आयोगलाई 
नगर प�रषदल ेअनुमोदन गरेको छ र ८ स्थानह�को लािग आवेदन अब खुला छन ्। िसयोरा थोमस परामशर् 
प�रषदको अध्यक्षको �पमा सेवा गदर्िछन ्। उनल ेSisTers PGH स◌्थापन  र िनद�शन ग�छन,् जसले 
ते�ोिलङ्गी र गैर-बाइनरी �ि�ह�को लािग संसाधनह� �दान गदर्छ । SisTersको िस्वसभेलमा सामुदाियक केन्� 
रहकेो छ, र �ोजेक्ट T माफर् त आवास �दान गदर्छ । िसयोरा LGBTQ मािमलामा PA आयोगको सह-उपाध्यक्षका 
�पमा पिन सेवा गदर्िछन ्। 
 
��ो�र सु� �न्छ: 

• नथिनएल: तपाईकँा शीषर् िचन्ताह� के छन ्�कन�क यो PPB र LGBTQIA + समुदायसँगको 
अ�रिक्रया सँग सम्बिन्धत छ? 

o �ट�फनी: LGBTQIA + परामशर् प�रषद अन्तगर्त पन� सावर्जिनक सुरक्षा सिमितल ेकमाण्डर 
होम्सलाई भेटे। उनीह� नयाँ आउन ेसदस्यह�का लािग SOGIE �िशक्षण आवश्यक पन� भएकाल े
�भािवत भए (तर सबै सदस्यह�को लािग होईन)। धेरै वषर् अिघ सामेल भएका अ�फसरह�ल ेत्यो 
�िशक्षण �ा� गद�नन्। 
 सावर्जिनक सुरक्षा सिमितले सबै PPB कमर्चारीह�लाई SOGIE �िशक्षण �ा� गनर् 

िसफा�रस गरेको छ। 
o िसयोरा: हामीले िवरोध �दशर्न र �ि�गत �ाहक सम्पकर्  माफर् त पुिलससँग कुराकानी गरेका छौ ँ। 

एउटा चि◌ज�काशमा आउँछित यौनकम�ह�सँग सम्बिन्धत झगडा, "वेश्यावृि�का 
�स्टगह�"�न्। 
 अिस्थर आवास, खा� असुरक्षा, र भेदभाव जस्ता आ�थक आवश्यकताको कारण 

यौनकम�ह� (�ायः LGBTQIA र कालो वा खैरा) यौन काममा जबरजस्ती ढकेिलन्छन ्। 
 यौनकम�ह�लाई अपराधीकरण गनार्ल ेउनीह�लाई हािनको दाियरामा राख्दछ । ACJ 

सुरिक्षत छैन । यौनकम�लाई दोषारोपण गनार्ल ेती �ि�बाट संसाधनह� हराउछ न् 
जसलाई सबैभन्दा बढी संसाधनह�को आवश्यक पदर्छ। 

 िमिडया आफ्नो �रपो�टगमा यौनकम�ह�लाई सनसनीर अमानवीकरण गदर्छन ्। 
 किहलेकाँही, िमिडया आफैल ेती �ि�लाई (यौनकम�ह�, घरिवहीन, �ान्सको �पमा) 

घोिषत / पिहचान ग�र�दन्छन्। 
 यौनकम�ह� पिन �हसाको िसकार �न्छन ्। उनीह�लाई पुिलसल ेकलं�कत बनाएका छ्न ्

। त्यसकारण उनीह�ल ेक्षित अनुभव गदा� पिन 
ह◌ामीस�पु�स�ैनन् । 



 िसओरा आफू पूवर् यौनकम� र पिहलेको घरबारिवहीन �ि�को �पमा आफ्नो 
अनुभवबाट बोिल्छन ्। 

• एन्जेला: जब हामी कालाह�को जीवन मह�व राख्छन ्भ� ेबारेमा कुरा गछ�, हामीले यौनकम� र 
ते�ोलि◌◌ंगी मान्छे सिहत सबै क◌ाला  जीवनको बारेमा कुरा गनुर् आवश्यक छ । यी कथाह� राि�य 
स्तरमा सु� पाइँदैनन ्।िसयोरा, त्यहाँ अन्य के  िचन्ताह� छन ्? 

o िसयोरा: सुरक्षा र सेवा गनर् असफल पुिलस अिधकारीह�को जवाफदेिहता। 
 पुिलसलाई िनगरानी गनर् सिजलो उपकरण बनाउन आवश्यक पदर्छ। 
 त्यहाँ अिधकारीह�  छन ्जसल ेLGBTQ �ि�ह�लाई यौन द�ुर्वहार गरेका छन ्। म 

शहर र राज्य िभ� मेरो भूिमका माफर् त पीिडतह�का लािग बोल्छु। �ि�ह� जोसँग यी 
भूिमकाह� छैनन ्उनीह�को के गित �न्छ ? 

o िसयोरा: SOGIE �िशक्षण र ते�ोलि◌◌ंगी �ि�ह�बाट �िशक्षण। 
 एक अिधकारी एक �ि�को पिहचानसँग सहमत न�न सक्छ। उनीह�को िव�ास 

उनीह�को काममा आउनबाट रो� �यास / नीितह�ठीक स्थानमा रा�ुपदर्छ । यो 
�िशक्षण सबै पुिलसलाई �दनुपछर्। 

 SisTers PGH ते�ो�लगी �ि�लाई कसरी समावेश गन� र सम्मान गन�, सवर्नाम 
कसरी �योग गन� बारे �िशक्षण �दान गदर्छ। 

o िसयोरा: पुिलसल ेिपट्सबगर् �ाईडको सम्मान गनर् आवश्यक छ। 
 जब हामी �ाईडमा कुन ैपुिलस को ल◌ािग  माग गद�नौ,ँ त्यो एक तकर्  �न ु�दँैन । 

LGBTQ मुि�को सु�देिख नै LGBTQ �ि� र �हरीह�मा रि◌सइवी छ । यस 
इितहास लाई मा�ुपदर्छ र सम्मान गनुर्पदर्छ। 

o यो कुराकानीले मूतर् समाधान र कायर् वस्तुह� तफर्  डोहोयार्उन आवश्यक छ । यो िसओराल े�स्तुत 
गरेको पिहलो कायर् बल वा जूरी होईन ।  

• �टम: के तपाई ँअिहले PPB लाई �िशक्षण �दन ेकाममा संल� �नु�न्छ? 
o िसयोरा : होईन । हामीले करीव २ वषर् पिहल ेजेलमा ACJ र अिधकारीह�सँग काम गरेका िथयौ ँ

तर ती कुराकानीह� रो�कए �कन�क तािलम �दन ेएक ते�ोलि◌◌ंगी मिहलालाई �ान्सफोिबक 
�टप्पणी �दइएको भे�टयो । तािलम पाइरहकेो पुिलसल ेउनको िखिल्ल र हाँसो उडाए त्यसैले त्यो 
सम्बन्ध टु��यो। हामी िस�ैमा त्यो �िशक्षण ग�ररहकेा िथयौ।ँ 

• �टम: के तपाईलँ ेत्यो सम्बन्ध सच्याउन े�यास गनुर्भयो ? 
o िसयोरा: यो शि�को द�ुपयोगको अवस्था िथयो, सम्बन्ध सुधार गनर् हा�ो उ�रदाियत्व िथएन, 

त्यो पुिलसको िथयो । 
• �टम: सकेसम्म चाँडो एक सारांश िलन ेत�रकाल ेसोध्छन ्" तपाइँ के भएको दे� चाहनु�न्छ र �कन 

चाहनु�न्छ "। cav.pgh@gmail.com 
• भ्यालेरी: जब समाचार म◌ा�म ले त्यहाँ एक "वेश्यावृि� चि◌ज" भएको छ र त्यहाँ एक ते�ो�लगी 

�ि� संल� िथयो भनेर घोषणा गछर्, के यो समाचारले उनीह�को िवचारलाई �रपोटर् गद�छ? वा उनीह� 
�हरी �रपोटर्बाट प�ढरहकेा छन ्? त्यसो भए समाचारले पुिलस �रपोटर्बाट सूचना िलन ेगदर्छन ्(िसयोरा 
टाउको हल्लाउँिछन)् । ठीक छ अिन बलात्कार �रपो�टग को बारेमा? के मािनसह� �रपोटर् गछर्न ्? 

o िसयोरा : यो मु�ा ब◌ाट मु�ामा भर पछर् । मािनसह� य�द बाध्य महसुस गछर्न ्तब �रपोटर् गछर्न ्। 
केिह �ि�ह� डराउँदछन ्र उही �ि�लाई �रपोटर् गनर् चाहदँैनन ्जसल ेउनीह�लाई अित�मण 
गरे । 

• भ्यालेरी:  सबैभन्दा धेरै उजूरी कहाँ पाउन स�कन्छ? �ि�गत घटना वा समूहह�बाट? 
o िसयोरा : दबैुमा, �ाईडको िवरोधमा र पुिलससँग ैकारमा एक्ल ैभएका �ि�ह�बाट  

• भले�रया: �िशक्षण �दान गन� मिहलाह�लाई किहले अपमान ग�रयो? 
o िसयोरा: त्यो २ वषर् पिहल ेभएको िथयो। त्यहाँ LGBTQIA + सल्लाहकार काउिन्सल अन्तगर्त 

"सावर्जिनक सुरक्षा सिमित" भिनन ेकायर् समूह रहकेो िथयो। 
o िसयोरा: य�कन छैन �क यो रेकडर् ग�रएको छ �क छैन। एक सामािजक स�ालमारािखएको िथयो। 
o �ट�फनी: कमाण्डर होम्स यस बारे भएको कुराकानीमा संल� िथए। 
o िसयोरा र �ट�फनी : अनुगमन गनर् प◌ु�ेछौं  । 
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• �टम: तपाईकँो दिृ�कोणबाट हने� हो भन,े कसरी �स्तुतकतार् र �हरीबीचको त्यसता अन्तर��याबाट बच्न 
�शि◌क्षणह� �दन स�कन्छ, य�द त्यहाँ फे�र कुन ैघटना भयो भन,े त्यसलाई कसरी सम्भाल्न ुपछर् ? 

o िसयोरा : यो �वहारलाई सहन ु�दँैन । �ान्सफोिबक भएको कारण �ि�लाई िनकाल्न ुपछर् । य�द 
उनीह� शािन्तसँग बसेर सुरक्षा र सेवा कसरी �दने िस� तैयार छैनन ्भन,े उनीह�लाई बखार्स्त 
ग�रनुपछर् । 

• �रचडर् गारल्याण्ड: एक यौनकम� को हो र उनीह� कसरी पुिलससँग अन्त��या गछर्न ्? 
o िसयोरा : एक यौनकम� एक त्यस्तो �ि� हो जो आ�थक अवस्थाका कारण यौनलाई आ�थक 

उपकरणको �पमा �योग गनर् बाध्य ह◌ुन् छ । यो पुिलस�ारा अपरािधक ग�रएको छ । 
वास्तवमा, पुिलस र सरकारी अिधकारीह� भाग िलन्छन,् र यी सेवाह�को लािग माग गदर्छन ्। 
हामीले यो सुिनि�त गनुर् पछर् �क यौनकम�ह� उनीह�को काम गदार् सुरिक्षत छन ्। 

• नथिनएल: यौन क◌ाय� को िस्थितमा �ित��या �दन े�ाय जसो �हरीह� �न्छन ्। आदशर् संसारमा कसले 
यी प�रिस्थितह�को जवाफ �दनुपदर्छ? के त्यहाँ वैकिल्पक सेवाह� छन?् के हामीसँग ती छन ्वा उनीह� 
कतै बनाईएका  छन ्? 

o िसयोरा : मैल ेयहाँ कुन ैदेखेको छैन। हामीलाई घरेल ु�हसा हटलाइन वा केन्�ीय 
स◌्थान चािहन्छ जसल ेपुि� गनर् सक्छ, पुिलस होइन । �नसक्छ, शायद कायर्दललाई पिहलो 
�रपोटर् गनर् स�कन्छ । यसल ेLGBTQ समुदायमा भई आएको घरेल ुर यौन �हसा समावेश गनुर्पछर् 
। 

• नथिनएल: के तपाई ँकसैको कल्पना गनुर्�न्छ जो यस्ता अवस्थामा घरबारिवहीनको सहयोगमा िवशेषज्ञता 
राख्छ ? 

o िसयोरा : यो उपयोगी �न सक्छ, तर तपाईलँ ेआफ्नो अपेक्षाह� िवस्तार गनर् आवश्यक छ । 
घरबारिवहीनताको िवशेषज्ञता भ�ाले  पिहल ेघरबारिवहीन �ि�लाई पिन बुझाउँछ । ती जोसँग 
पूवर् अनुभव छ उनीह�सँग कु�ी ज्ञान �न्छ, र जसल ेपिहल ेनै अनुभव ग�रसकेका छन ्उनीह�को 
सश� उत्थान �न ुपछर् । 

• बब्बी: हामीसँग सामेल �नुभएकोमा दबैुलाई धन्यवाद । म फे�र उ�रदाियत्वमा फ�कन चाहन्छु । िसयोरा 
तपाईलँ ेउल्लेख गनुर्भयो �क पुिलस जसको तपाईसँँग पिहल ेनै मु�ा छ उनीह�लाई �रपोटर् गनर् गा�ो छ । के 
कुराल ेम�त गनर् सक्छ ? कस्तो �कारको उ�रदायी  संयन्� वा स◌ंरचना ल ेम�त गदर्छ ? 

o िसयोरा : मेरो �दमागमा के आउँछ भन ेउनीह�लाई बखार्स्त गनुर्पछर् । हामीले कुन ै�ि� मािथ 
उनीह�को शि� द�ुपयोग गनर् अनुमित �दनु�� । 
 �िशक्षणल ेकाम गद�न । मैल ेदेखेको छु अिधकारीह� �िशक्षण गदर्छन ्र सोच्छन ्�क 

उनीह� बदिलएर बािहर आउँछन ्तर त्यस्तो �दँैन । उनीह� मानव �न ्र उनीह� 
�णालीसँग कसरी खेल्न ेजान्दछन ्। उनीह�ल ेसेवा �दने मािनसह�लाई हािन गनर् जारी 
रा�ु �दँैन । यो मेरो जन्म �नुभन्दा अिघदेिख चल्दै आएको छ । उनीह�ल े�िशक्षण �ा� 
गछर्न ्र त्यसको अक� ह�ा उनीह� अझै पिन �ान्सफोिबक �न्छन ्। कायर् कुन ैप�रणाम 
िबना ग�रएको छ । 

• बब्बी: य�द जवाफदेही संस्थामा अनुसन्धानमा पुिलस अिधकृत ह� सिम्मिलत �दँैनन ्भन ेत्यसले केही 
फरक पाछर्? 

o िसयोरा: हो, एक स्वतन्� अनुसन्धान जान ेउ�म मागर् हो �कनभन ेत्यसमा पुिलसलाई सुरक्षा गन� 
पुिलस �दँैन । 

o िसिल्भया �फल्ड्स: के यो भत� मु�ा पिन हो ? यो जरादेिख सिम्मिलत छ, हामीले पुिलस 
अिधकारी ब� चाहनेलाई अनुशािसत गनर् अझ रा�ो काम गनुर्पदर्छ, र उनीह�को जाँच गनुर्पदर्छ र 
�ान्सफोिबक आचरण भएकाह�लाई िनकाल्नुपछर् । मलाई थाहा छ केिह �ि�ल े�पान्तरण गनर् 
सक्दछन,् तर �ाय बेला मािनसह� आफू जस्तो छन ्त्यस्त ैरहन्छन्। 

o िसयोरा: हो, 
केिहवषर्अिघमैले�ान्सअिधकृत लाईबलमाल्याएकोबारेमापढँे।सबैलेसोचे�कहामीअिधकसमावे
शी�नेछौ ँ! तर�ान्सअ�फसरलाई�ान्सफोिबकपुिलसकोव�रप�ररहन गा�ोभइरहकेोिथयो। 

• रोनिसमोन्स: िसयोरा, त्यहाँअन्यसमुदायह�िपट्सबगर्भन्दारा�ोग�ररहछेन ्? 
केत्यहाँ�ान्सबलभएकोपुिलसरउनीह�लLेGBTQसमुदायह�सँगकसरीकुराकानीगछर्न्बीचकोसम्बन्धछ ? 



o िसयोरा: 
मैलेयोवास्तिवकताको�पमादेखेकोछैन।मैलेजुन�ान्सअिधकृत कोबारेपढेकोिथएँत्यसकैमा�मैले
सुनेकोिथएँ। 

• रोन: त्यसोभएकुनसमुदायलेयसलाईअझरा�ोग�ररहकेोछ ?  
o िसयोरा: योभ�दखुदायीछ, 

तरत्यहाँएउटापिनछैन।हा�ोइितहासयसरि◌सइवी माजिडतछ।धेरै�ि�ह� ACJ 
अिधकारीह�रपुिलसबीचको�शासिनकिभ�ताह�बुझ्दैनन,् 
त्यसैलेकुनैपिनदोषजोमािथपिनलगाई�दन्छन◌् ।फे�र, योत्यस्तोिस्थितहोइनजुन LGBTQ 
समुदायले�ठकगनुर्पदर्छ, योउनीह�कोअन्तर��यार�ित�ाममर्तगन�पुिलस�नपुदर्छ। 

• एन्जेला: तपाईदँबैुकालािग: केनाग�रकह�पुिलससमीक्षाप�रषदयस्तोठाउँमाछन्जहाँ LGBTQ 
समुदायजानसक्छ ? 

o �ट�फनी: मलाईकेिहकेसह�थाहाछजुनदतार्ग�रएकोछ, 
तरमलाईलाग्छ�कजाग�कतात्यहाँछैनरमािनसह��ितशोधकोबारेमािचिन्ततछन ्(केयोबेनामीछ, 
केमेरोकायर्कोलािगमु�ाचलाइनेछ), 
िवशषेगरी�हरीकोनाममाडर�ा�छ।त्यसैले���याकोगोपनीयताकोबारेमाअझबढीकाम�नुआवश्य
कछ, रनाग�रकह�लाईपुिलससमीक्षाप�रषदमाकेल्याउनस�कन्छभ�बेारेजाग�कता 
(मत्यहाँकस्ता�कारकाचि◌जह�िलनसक्छु) । 

o िसयोरा: िनि�तगनुर्होिस्कतपाईसँँगयीप�रषदह�मा LGBTQ �ितिनिधत्वछ। 
• �टम: �ट�फनी, 

य�दतपाईलँेकसैलाईहस्ताक्षरगनुर्पन�गुनासोपेशगद��नु�न्छभनेकसरीनामकोसुरक्षागनु� �न्छ ? 
तपाईकँोज्ञानकोलािग, केत्यहाँसंगठनह�बाटकोहीछन्जोपुिलस�िशक्षणमासंल�छन ्? 

o �ट�फनी: होईन, त्यहाँकुनै LGBTQIA + 
�िशक्षणह�स्थानीयसमूहह��ारा�दइएकाछैनन्।त्यहाँएकर◌ाि��य  SOGIE 
�िशक्षण�दइएकोछ।योएक�िशक्षकप◌्रिश�ण िविधहो, तरय�द�िशक्षककोअनुभवछैनभन,े 
तपाईलँ◌े धेरैनैगुमाउनु�न्छ। 

• भ्यालेरी: हामी HR 
लाईमनोवैज्ञािनक�िशक्षणकोबारेमासो�सक्छौ।ँत्यहाँपुिलसअिधकारीह�छन्जोपक्षपातीछैनन,् 
रधेरै,धेरैजोछन्।केत्यहाँकिहल्यैगैर-पक्षपातीअिधकारीह�कोबैठकभएको छ ? 

o िसयोरा: छ◌ैन ,मेरोअनुभवमाछैन।केिह�ि�गत�पमापु�सक्छ। 
• �टम: केत्यहाँयौनक◌ाय� ग◌ैर -अपराधीकरण कोबारेमाकुराकानीभएकोछ ?  

o िसयोरा: छ, योअन्यशहरह�माचिलरहकेोकुराहो। 
o �ट�फनी: केिहशहरह�लेयसलाईग◌ैर -अपराधीकरण गरेकाछन,् रकेिहल ेSTING 

कायर्ह�रोकेकाछन्।हामीयीिसफा�रसह�मापठाउनेछौ।ँ 
• अमांडा: पुन: यौनक◌ाय� कोसाथन◌ीित प�रवतर्न।यो DA 

कोकायार्लयसंगकुराकानीगनर्लायक�नसक्छ , 
रितनीह�लाईयौनकम�ह�कोमु�ाचलाउनबाटरो�सहमतगराउनसक्छ।त्यसोभए,पुिलसलेयौनकम�ह�िलने
सम्भावनाकम�न्छ। 

 
डा. अनुपमाजैन (कायर्कारीिनद�शक, लैिङ्गकसमानताआयोग) �ारालैिङ्गकसमानताआयोग�स्तुतीकरण। 

• भ्यालेरी: 
अनु२०१७देिखशहरमाकामग�ररहेकीिछन् ।लैिङ्गकसमानताआयोगलाईपूवर्काउिन्सलमिहलान
तािलया�िडयाकलेकानूनस�त बनाएकोिथयो। 

• अन:ु GEC �स्तुतीकरण। 
(यीस्लाइडह�लेतपाईलँाईशहरमात�ाड़क माप�चँ�दन्छजुनसहयोगी�नसक्छ।) 

o लि◌� आधा�रतपूवार्�हकोिवरासतअझैअविस्थतछ। GEC 
स��यसामािजकन्यायदिृ�लाईनीितमा�पान्तरणगनर्िसजर्नाग�रएकोिथयो।योशहरकोसबैभन्दानयाँ
आयोगहो, जनताकोलािगखुलाछ। 



o हामीसबैमिहलाह�कोलािगल◌ै◌ंिगकसमानता मा�ितब�छौ।ँयीमानवीयमु�ाह��न,् 
मिहलामु�ाह�होइनन:् हामीसबैिलङ्गवाज◌ाित बाट�भािवत�न्छौ।ँ 

o GEC अत्यािधकस्वयंसेवीसमूहहो।उनीह�लेनीितिसफा�रसह�उत्पादनगरे 
"एकसमाननयाँनम�ल िनमार्ण।" नम्बर१, पुिलस�हसालाईसम्बोधनगद�, सारांश: 
 पुिल�सगसमुदायमाआधा�रत�नुआवश्यकछ। 
 िलङ्गमिहलािव��पुिलस�ूरताकोढाँचामाउत्प��न्छ (कालार�ान्स।) 
 िनिहतपूवार्�ह�िशक्षणजारी�नुआवश्यकछ। 
 घरेलुरघिन�साझेदार�हसाकोलािगअिधकजाग�कताकोआवश्यकताछ।जबपुिलसअपराधी

�न्छन्तबयसलेस्पशर्स�पिन गद�न। 
 पुिलसिविवधीकरण।हामीसँगअदालतलेकोटाभाडामािलनेआदेश�दनेगरेकािथए, 

तरतीहटाइयोरत्यसपिछिविवधतापतनभयो। 
 समावेशीवातावरणिस्ट�रयोटाइ�पगरउत्पीडनरो�।मिहला�रपोटर्गछर्िन्कयोहालकोसंस्कृ

ितहो। 
 मिहलार BIPOC कालािगअवसरह�कोमागर्दशर्नगद�। 
 गभार्वस्था, प�रवारिबदाआ�दव�रप�रपारदश�रन्यायसंगतन◌ीित ह�। 
 #SayHerName अ��क�अमे�रक�न◌ीित फोरम। 
 पुिलससुधारकोबारेमाअनसुन्धानअन्त�निहत�नुपदर्छ।वडी क्यामकानूनललेि◌� आ

धा�रत�हसाकोिचन्तािलनपुछर्। 
 प�रवतर्नको�भावना�कालािगपुिलसलाईसो�ुपन���ह�। 

• एन्जेलारेनल्ड्स: �तु�टप्पणी। BET शिनबार११मा#SayHerName 
आन्दोलनसम्बोधनगद�अनकु◌ोिवचार �सारण�नेछ।िसफा�रसमा�� # २तथ्याड़कसंकलनर # 4 मिहला 
/ आ�दकोलािग�ाथिमकतासेवाह�।कसरीकायर्बललेयसलाईसमथर्नगनर्सक्छ ?  

o अन:ु GEC 
स◌्थािपत �नेएउटाकारणतथ्याड़कमाफरा�कलोलैिङ्गकिभ�ताहो।उदाहरणकोल◌ािग , 
कारसुरक्षापरीक्षणपु�षडमीह�सँगग�रयो।त्योएकस्थायीलामोसमयदेिखकोसमस्याहो।हामीसँगत
थ्याड़कछैन।हामीसँगकसरीसंकलनगन�साझा�णालीछ ? 
त्यहाँएकिचन्ताछ�कतथ्याड़कअिधकसीमान्तकृतगनर्वामािनसह�लाईलिक्षतगनर्�योग�नेछ, 
तरत्यहाँ�णालीह�छन्जहाँहामीिवचारशील�नसक्छौ ँ।हामीयोगन�सुर माछ�, 
हामीसु�गद�छौ।ँ GEC समुदायआधा�रतसहभािगतामूलकअनुसन्धानमाकामग�ररहकेोछ। #4: 
हामीसंरचनात्मकअवरोधह�कमगनर्शहरिवभागह�माकामग�ररहकेाछौ।ँसेवाह�कोलािगवन -
स◌्टपशप बनाउन�यासगद�छौं ।न◌ोकरशाही हटाउनुहोस्। 

• डेिभडह�ैरस: मिहलालाईरोजगारीमारा�े, 
रअिभभावकीय संस्कृितमाप�रणतगन� ।तपाईतँि◌अिभभावकीय गुणह�पाउनु�न्छजब
तपाईअँिधकमिहलाह�रा�ु�न्छ�कनभनेसमूहको�पमाउनीह�लाईडि◌-
एस्केलेसनमाबढी�िच�न्छ।२०१५मा PPB कोलािगअिन्तमसंख्या१६% 
मिहलाअिधकारीह�रहकेाछन्।केत्यहाँस��य�यासह�छन ्PPB मिहलाभत�गनर् ? के 
GCEलेहालकामिहलाअिधकारीह�सँगकुराग�ररहकेोछ�कम◌ापन गनर्कोलािगप�रिस्थितअझखराब�दैँछ / 
अझरा�ो�दैँछ ?  

o अन:ु हो, 
संख्याह�अबकमछन्।हामीअझरा�ोभएकाछैनौ।ँ�विस्थतनि◌यु�� कोबारेमामेरोबुझाइयो
हो�कत्यहाँकुनैपिनछैन।ममिहलार LGBTQ 
अिधकारीह�सँगअनौपचा�रकसम्पकर्माछुरहल्काशब्दमायोएक�ितकूलवातावरणहो।सँगैग�रएकोअ
नुगमनरभत�लेयसलाईसम्बोधनगनर्सक्छ, 
तरअक�मु�ायोहो�कमिहलालेकसरीनेततृ्वकोभूिमका�ा�गनर्सक्दछन्भ�ेकुराअस्प�छ। 

• रोनिसमोन्स: ल�यसंख्याकेहो ? कुनअन्यपुिलसिवभागह�लेयसलाईरा�ोग�ररहछेन ्?  
o अन:ु मउपाध्यक्षसँगमोडेलह�स◌ाझा गन�छु। 



o अन:ु 
हामीलेउत्�े�रतगनर्चाहकेोआदशर्योहो�कहा�ासबैनेताह�रमोचार्कामािनसह�लेसमुदायह�को�ित
िनिधत्वसमानर◌ुपमा गदर्छन।्५२% मिहलाखराबआकांक्षाहोइन, 
तरहामीत्यसबाटअझै टाढाछौ।ँतरयसकोअथर्योपिन�न्छ�कहा�ोपिुलसबलसबैग◌ोरो छैन, 
तरहामीलेयोपिनसुिनि�तगनुर्आवश्यकछ�कहामीलेअल्पसंख्यकह�लाई�ितकूलवातावरणमाफ्याँ
�करहकेाछैनौ।ँ 

• बब्बी: तथ्याड़क��ह�माफकर् दै।तथ्याड़ककहाँछ ? हामीकसरीएकि�ततथ्याड़क�ा�गनर्सक्छौ ँ? 
हामीकसरीतथ्याड़किबनासमुदायह�कोबारेमािनणर्यिलनसक्छौ ँ? 
हामीकसरीयोतथ्याड़कसंकलनगनर्िसफा�रससंरचनागनर्सक्छौ ँ? 

o अन:ु योएउटाचुनौतीहो।िवगतमा, 
हामीलेवास्तवमैरा�ोस◌ंग म◌ाग�िचत्रकोरेकाछैनौं वाहामी�गितग�ररहकेा
छौभँ�कोलािग , 
�विस्थतवामानवीयश◌ैलीअपनाएका छ◌ैनौं ।मसँगएउटािवचारछ�कहामीयोकामगनर्म
�तकोलािगअन्यसँगसाझेदार, िव�िव�ालयह�जस्ता, 
सम��त त�रकामागछ�।हामीसंवेदनशीलत�रकामा�ि�ह�कोपिहचानसो�सक्छौ ँ
रहामीहा�ोसमुदायमायोगनर्सक्षममािनसह�लाईउत्थानगनर्सक्छौ ँ। 

• �टम: 
मभत�र�िशक्षणमाध्यान�दनचाहन्छु।हामीसमूहको�पमाअिस्तत्वबाटबािहरजाँदैछौतँरहामीयोसुिनि�तगनर्
चाहन्छ��कहामीलामोसमयसम्मचलेकोिवरासतछोड्छ�।कृपयातपाइँकािसफा�रसह�साझागनुर्होस्। 

o अन:ु मअनुगमनपठाउँछु। 
 
 
कायर्बलमा�छलफल 

• �टम: कसरीयीिसफा�रसह�स◌ंकलन ग�रनेछ ? हामीकसरीआगत�स्तावगन�ह�लाईस्वीकारगदर्छौ ँ? 
o हामीिसफा�रसह�शीषर्कअनुसार�मब�गनर्सक्दछ�, सामान्यिसफा�रश�दनवाअन्य�ि�कोसूची�दन। 

• भ्यालेरी: हामीकसरीअगािडबढ्नसक्छौ ँ? 
o �त्येकउपसिमितलेसुनेकोआगतकोआधारमाआफ्नो�रपोटर्तयारगनुर्पदर्छ।हामीकायर्दलकासदस्यह�को

लागीबैठकअिघसमीक्षागनर्�रपोटर्ह��सारगन�छौ।ँयसलेसदस्यह�लाईकागजातसमीक्षागनर्रउनीह�को
िवचाररिसफा�रसह�भेलागनर्समयरअनुमित�दनेछ। 

o हामीसकेसम्मिवस्तृतरसटीक�नसक्दो�यासगन�छौ।ँ 
o हामीशब्दमाहोइनसाम�ीमामा��टप्पणीगन��यासगन�छौ।ँ 

• बब्बी: 
स्केलएकमु�ा�नजान्छजबयीिववरणह�सँगआैउँछन्।हामीसबैसँगजानकारीकोिविभ�मा�ाउपलब्धछ।हामी
सँगिविभ�व�ाह�छन्जसलेहा�ोउपसिमितह�मा�ितच्छेदनगछर्न्।अन्तमा, 
हामीअिन्तमिववरणचाहन्छ�जुनपढ्नयोग्यरकायर्वाहीयोग्यछ। 

• एन्जेला: वास्तिवकस◌ं�ेषणकता� कोहो ? स��िलत �लक, स्व�पण, आ�द। 
o डा. 

बुलोकले�स्तावलाईअिन्तम�प�दनम�तगनर्स्टाफसँगकामगन�छन्।थपसहयोगकोलागीआवश्यकताअ
नुसारअनुरोधग�रनेछ। 

• टोनी: 
हामीसँगिविभ�व�ाह�बाटधेरैमहानिसफा�रशह�छन्।हामीकसरीप�ागछ��कहामीतीसबैसमािहतगदर्छौ?ँ 

o अला: म◌ाइ�ुट रव�ा िसफा�रसह�Google Drive 
माउपलब्धछन्।�रपोटर्लेस्वीकृितमाएकखण्डपिनसमावेशगदर्छ। 

 
डा. बुलोकरएन्जेला: 
हामीअक�बैठकउपसिमितह�ल◌ाईकामगराउन �योगगनर्सक्दछौ।ँ�त्येकउपसिमितलउेनीह�कोिसफा�रसह�



कोसूचीसंकलनगन�छरितनीह�डा. बुलोकलाईसोमबार, 
अगस्त३१मापठाउनेछ।सोमबारसावर्जिनकZoomबैठक�नेछैन। 


