
िपट्सबगर्का आप्रवासी तथा अन्तरार्िष्ट्रय समुदायहरूद्वारा आयोिजत मेयरल 
फोरम 

अनुवादका लािग ट्रान्सिक्रप्ट

मई 6, 2021 मा द ग्लोबल िस्वचबोडर् (The Global Switchboard) को संयोजकत्वमा 
अल फर अल कोअिलसन (All for All Coalition) ले िपट्सबगर्का आप्रवासी तथा 
अन्तरार्िष्ट्रय समुदायहरूद्वारा प्रबन्ध िमलाइएको मेयरल फोरमको आयोजना गरकेो िथयो । 
यस फोरममा िपट्सबगर्को मेयरका लािग उम्मेदवारी िदनुभएका चारजना डेमोके्रिटक 
उम्मेदवारहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो – िरिप्रजेने्टिटभ एड गेनी, श्री टोनी मोरनेो, मेयर िबल पेडुटो 
र श्री माइक थोम्प्सन । यस फोरमको लक्ष्य भनेको आप्रवासी तथा शरणाथीर् 
समुदायहरूको आवाजहरूलाई चुनावी चक्रमा उठाउने र केिन्द्रत गनेर् रहकेो िथयो जसले 
आप्रवासी तथा िवदेशबाट आएर बिसरहकेा मािनसहरूका लािग बसोबास योग्य शहरसँग 
सम्बिन्धत रहकेा िविशष्ट मािमलाहरूलाई उपेक्षा गरकेो र िकनारा लगाएको छ । हाम्रो 
शहरको समग्र जीवन्तता रािष्ट्रय मूल, धमर्, भाषा, सामािजक-आिथर् क िस्थित, जाित, 
िलङ्ग वा यौिनकता जेजस्तो भएतापिन यस शहरको संरचनामा आप्रवासी तथा िवदेशबाट 
आएर बिसरहकेा मािनसहरूको समावेशीकरण र सशक्तीकरणमा मूल रूपमा िनभर्र रहन्छ 
।

यस फोरममा पेश गिरएका प्रश्नहरू अल फर अल कोअिलसनका सदस्यहरूद्वारा 
ध्यानपूवर्क छनौट गिरएको िथयो जसको िपट्सबगर्मा बसोबास गिररहकेा आप्रवासी तथा 
िवदेशबाट आएर बिसरहकेा मािनसहरूको अनुभवहरूसँग संगठनात्मक र व्यिक्तगत 
सम्बन्धहरू छ । हामी मई 18 र नोभेम्बर 2, 2021 मा िनवार्चनहरूतफर्  जाँदै गदार् यस 
फोरमको उदे्दश्य सबै िपट्सबगर्वासीहरूलाई समावेश गनेर् रहकेो िथयो तर यो िवशेष रूपमा 
िपट्सबगर्लाई घर भनेर बोलाउने सबै आप्रवासी तथा िवदेशबाट आएर बिसरहकेा 
मािनसहरूका लािग समिपर् त िथयो ।



यस फोरमलाई भािषक रूपमा पहँुचयोग्य बनाउनका लािग हामील ेछवटा प्रश्नहरू छनौट 
गरकेा छौं जसले आप्रवासी तथा िवदेशबाट आएर बिसरहकेा मािनसहरूसँग सम्बिन्धत 
मािमलाहरूमा उम्मेदवारहरूका िवचारहरूमा प्रकाश पाछर् । प्रश्न छनौट मापदण्डहरू 
जवाफहरूको सारभूततामा आधािरत िथए जसबाट मेयरको रूपमा िनवार्िचत भएको 
खण्डमा हरके उम्मेदवारलाई जवाफदेही ठहराउन सिकनेछ । यी जवाफहरूलाई ग्लोबल 
वडर्िस्मथ्स (Global Wordsmiths) द्वारा मािनसहरू प्रयोग गररे अनुलेखन र अनुवाद 
गिरएको छ । सो फोरमको पूणर् रकेिडर् ङ अंग्रेजी भाषामा द ग्लोबल िस्वचबोडर्को यटु्युब 
च्यानलमा उपलब्ध छ ।

अस्वीकरण: अल फर अल कोअिलसनले उम्मेदवारहरू प्रस्तुत यी नीितगत रायहरू 
मध्ये कुनैलाई पिन समथर्न गदैर्न, नत यसल ेिपट्सबगर्को मेयर पदका लािग 
उम्मेदवारहरू मध्ये कुनैलाई पिन समथर्न गदैर्न । यहाँ प्रकाश पािरएका जवाफहरूको 
तथ्यको जाँच गिरएको छैन । तटस्थता कायम राख्नका लािग अल फर अल 
कोअिलसनल ेिटप्पणी िबया उम्मेदवारहरूको जवाफहरूलाई अनुवाद गदैर्छ । 
हामीलाई आशा छ िक यी अनुवािदत जवाफहरूले मतदाताहरूलाई सुसूिचत िनणर्य 
िलनका लािग थप श्रोतसाधनहरू उपलब्ध गराउनेछन् ।

प्रश्न #3 भाषासम्बन्धी अवरोधहरूले यस शहरमा सेवा प्रदायकहरूका साथसाथै आप्रवासी 
तथा शरणाथीर्हरूमा स्पष्ट र अत्यावश्यक सङ्कट गराएका छन् । दोभाषे तथा अनुवाद 
सेवा उपलब्ध नगराइँदा अंग्रेजी भाषामा सीिमत प्रवीणता भएका आप्रवासीहरू 
सवारीचालक अनुमितपत्र प्राप्त गनेर्देिख िलएर कोिभड-19 खोप प्राप्त गनेर्सम्म सब ै
कुराहरूमा पहँुचबाट विञ्चत छन ्। िसिभल राइट्स एक्ट (नागिरक अिधकार ऐन) को 
टाइटल VI र EO 13166 का साथसाथै िसटी अफ िपट्सबगर्को आफ्नै कोड अफ 



अिडर् नेन्स (अध्यादेश संिहता) अन्तगर्त भाषासम्बन्धी सहयोग आवश्यक पछर् भन्न ेप्रावधान 
रहकेो अवस्थामा तपाईंको प्रशासनल ेिपट्सबगर् र िसटीको स्थानीय सरकार आफैँ मा 
भाषासम्बन्धी पहँुचयुक्ततालाई बढाउनका लािग कसरी काम गनेर्छ ?

िरिप्रजेने्टिटभ गेनी: मैले समुदायसँग काम गनेर् बारमेा कुरा गदार् त्यो मैले कुरा गिररहकेा 
मािमलाहरू मध्येको एक हो । हामीलाई थाहा छ िक समुदायसँग काम गदार् हामील े
अनुवादकहरू उपलब्ध गराउन सक्छौं तर त्यहाँसम्म हामीलाई िलएर जानका लािग हामीसँग 
कोही हुनुपछर्; मलाई लाग्छ िक तपाईंले भन्नुभएका कुराहरू मध्ये एउटा कुरा एकदमै 
महत्त्वपूणर् िथयो; कोिभड-19 रिहरहँदा त्यसको खोप कहाँ लगाउन ेभनेर थाहा नहुने, 
आफूलाई कोिभड-19 लागेको छ िक भनेर हनेर्का लािग उनीहरू परीक्षण गराउन कहाँ 
जानुपछर् भन्ने कुरा पिन थाहा नहुन े। यहीं नै स्थानीय नेतृत्वले सबै समुदायहरूसँग, प्रत्येक 
समुदायसँग उनीहरूलाई के-के कुराहरू आवश्यक पछर् भनेर थाहा पाउनका लािग 
निजकबाट काम गनर् जरुरी छ । र यिद परीक्षण गराउन उनीहरू कहाँ जानुपछर् वा खोप 
लगाउन कहाँ जानुपछर् भनेर बुझ्नमा मद्दत गनर्का लािग उनीहरूलाई अनुवादकहरू आवश्यक 
पछर् भनेर हामीले उनीहरूसँग िमलेर काम गनुर्पछर् । यो सब ैहामी एकअकार्सँग कसरी काम 
गछौर्ं भन्ने सम्मानका सम्बन्धहरू िनमार्ण गनेर् बारमेा छ र म उनीहरूसँग काम गनर् इचु्छक छु; 
उनीहरूसँग उनीहरूलाई आवश्यक पनेर् अनुवादकहरू छन ्भनेर सुिनिश्चत गनर् र हामीले 
पालना गनर् सक्ने एजने्डा िनमार्ण गनर्मा म उनीहरूसँग काम गनर् इचु्छक छु ।

श्री थोम्प्सन: हो, भाषासम्बन्धी अवरोधहरू एकदमै ठूलो समस्या हो । मेरो पृष्ठभूिम 
भन्नुपदार् अिस्ट्रयाबाट आएको यहुदी शरणाथीर्को रूपमा रहकेो िथयो; मेरो हजुरबुबा 
िक्रस्टलनाच्ट लगत्त ैअिस्ट्रयाको िभयनाबाट भाग्नुभएको िथयो । त्यसैल,े यिद मैले 
अिस्ट्रयाको दोहोरो नागिरकता चाहें भने म अिस्ट्रया िफतार् जान योग्य हुनु्छ, तर मैले जमर्न 
भाषा बोल्न जानै्दन, त्यसैल ेयिद म अिस्ट्रयामा भएको भए म मूलतः जेिनटर (सफाइ 
कमर्चारी) को रूपमा काम गिररहकेो हुन्थे िकनभन ेतपाईंले जमर्न भाषा बोल्नुभएन भने 



तपाईंले गनर् सक्न ेभनेको त्यहीं काम मात्र हो र यिद मलाई त्यहाँ बस्नुपथ्योर् र मलाई सो 
भाषा ठीकसँग बोल्न आउँदैन भने मलाई त्यहाँ यताउता गनर्मा एकदमै समस्या हुन्थ्यो । र 
मसँग कलेजको िडग्री छ तर म सो भाषा बोलै्दन; यहीं कुरा िपट्सबगर्मा आउने धेर ै
मािनसहरूमा लागू हुन्छ । यिद तपाईं भाषा बोल्नुहुन्न भने त्यो समस्या हो । त्यसैल,े 
तपाईंहरूए वास्तवमा अन्य शहरहरूमा भए जस्तै कायर्क्रम गनर् आवश्यक छ; कल-इन सेवा 
धरे ैराम्रो हुन्छ होला जहाँ तपाईंले फोन गनुर्हुन्छ र उता दोभाषे उपलब्ध रहन्छन्; केही धरे ैवा 
थोर ैप्रयोग हुने भाषाहरूका लािग पूणर्कालीन दोभाषे आवश्यक पछर् िक पदैर्न भनेर मलाई 
थाहा छैन तर हामील ेिनिश्चत रूपमै िविभन्न सेवाहरूसँग साझेदारी गनर् सक्छौं जहाँ तपाईंले 
फोन गनुर्हुन्छ र उता दोभाषे उपलब्ध रहन्छन् र उक्त व्यिक्तले प्रिक्रयाभिर तपाईंलाई मद्दत 
गछर्न् । 

श्री मोरनेो: हामीले प्राथिमकता िदनुपछर्; मलाई थाहा छ िक कानुन कायार्न्वयन र प्रहरी 
िवभागमा दोभाषेहरू प्राप्त गनर् हामीले संघषर् गछौर्ं र सडकमा हँुदा दोभाषेलाई सम्पकर्  गनर्का 
लािग घन्टौं नलागे पिन प्राय: केही िमनेट पकै्क लाग्छ, धेरजैसो त्यो एकदमै ठूलो समस्या 
बन्ने गछर् िकनभने हामील ेमािनसहरूलाई सो तिरकामा िहरासतमा राख्नुहँुदैन । साथै 
उनीहरू नेबरहुडहरूमा बसाई सररे आएपिछ हामीले रिसयाली शरणाथीर्हरूको नमुना प्रयोग 
गनुर्पछर् जसमा शीतयुद्धपिछ उनीहरू स्क्वायरल िहलमा आएका िथए; उनीहरूले अंग्रेजी 
तथा रिसयाली दुवै भाषाहरू बोल्ने मािनसहरूलाई िनयुक्त गरकेा िथए, उनीहरूले 
शरणाथीर्हरूलाई तयार गरकेा आवासहरूमा राख्न सफल भएका िथए; उनीहरूसग त्यसका 
लािग योजना िथयो, अिहल ेहामीसँग त्यस्ता योजनाहरू छैनन ्वा हामीले यी मािनसहरूले 
कष्ट पाइरहकेो देख्दा हामीले कम्तीमा पिन ितनीहरूलाई सही तिरकामा प्रयोग गिररहकेा 
छैनौं । नथर्भ्यु हाइट्समा म सहभागी एउटा कायर्क्रममा आइरहकेा धरे ैमािनसहरूका लािग 
एकजनाले दोभाष ेसेवा गिररहकेा िथए । त्यसैले त्यो भइरहकेो देख्दा र िबचभ्युमा दोभाषे 
सेवा प्राप्त गनर् उनीहरूलाई समस्या भइरहकेो थाहा पाउँदा हामीले प्रिविधको प्रयोग गररे 
उनीहरूलाई सेवा िदन पिन सक्छौं; हाम्रा धेरजैसो आधुिनक सेलफोन तथा ल्यापटपहरूमा 



आफूले जानेको भाषामा बोल्ने र त्यसको आधारमा ितनीहरूले चाहकेो भाषामा जवाफ 
फकार्उने िवशेषताहरू पिन हुन्छ ।

मेयर पेडुटो: यो वेल्किमङ िपट्सबगर्को महत्त्वपूणर् िहस्सा हो; हामीले िसटी अफ 
िपट्सबगर्मा रहकेा िविभन्न सेवा प्रदायकहरूको डेटाबेस तयार गनर् सफल भएका िथयौं 
जसले गदार् कोिभड सुरु हँुदा हामीले तत्कालै ती प्रदायकहरूसँग बैठक बस्न सफल भएका 
िथयौं । दोस्रो, हामील ेअगुवाइ गरकेो क्वाइट केयर क्याम्पेनमाफर् त भएको िथयो । त्यसको 
दोस्रो िहस्सामा हामीले प्रदायकहरूसँग मात्र नभएर शरणाथीर् तथा आप्रवासी 
समुदायहरूसँग पिन साप्तािहक रूपमा बैठकहरू गनर् सफल भएका िथयौं तािक हामीले 
प्रत्यक्ष तथा िवशेष रूपमा प्रश्नहरूको जवाफ िदन सकौं । र तेस्रो, हामील ेतेस्रो पक्षलाई 
िनयुक्त गररे नया ँभाषा ट्रान्सफर पोटर्ल िनमार्ण गरकेा िथयौं जसले हाम्रा सब ैमुख्य 
कागजातहरूलाई िविभन्न भाषाहरू तयार गरकेो िथयो र अब 311 िवश्वमा भएको कुनै पिन 
भाषाका आधारमा कुनै पिन अनुरोध तथा आवश्यकताहरूलाई िलन सक्छ । 

प्रश्न #4: मेयरको रूपमा, तपाईंल ेसांसृ्कितक तथा भािषक रूपमा आप्रवासी तथा 
शरणाथीर् बालबािलका र पिरवारहरूका आवश्यकताहरू प्रित उत्तरदायी रहन ेउच्च 
गुणस्तरीय बालस्याहार र शिैक्षक अवसरहरूमा िकफायतीपन र पहँुचलाई सुिनिश्चत गनर्का 
लािग राज्यका िनवार्िचत पदािधकारी, सु्कल बोडर् र अन्य क्षेत्रीय नेतृत्वहरूसँग कसरी काम 
गनुर्हुन्छ ?

श्री थोम्प्सन: हामीले िनिश्चत रूपमै सु्कल बोडर् र राज्यका नेतृत्वहरूसँग िमलेर काम 
गनुर्पछर् । हामील ेवास्तवम ैगनर् सक्ने भनेर मलाई लागेको कुरा भनेको िपट्सबगर्को िविवध 
प्रकृितका बारमेा कुरा गनुर् हो । साथै, यिद तपाईंले यहा ँसधैंभिर बसोबास गरकेा 
मािनसहरूसँग कुरा गनुर्भयो भने उनीहरू मध्य ेधेरजैना यहा ँआप्रवासीको रूपमा अन्य 
स्थानहरूबाट आउनुभएको िथयो । र हामीले वषौर्ं पिहले हामी कहाँबाट आएका िथयौं भन्ने 



बारमेा बढीभन्दा बढी कुरा गनुर्पछर् र हाम्रा िभन्नताहरूको सट्टामा हामीहरू बीचमा के-के 
साझा छन् भनेर हनेुर्पछर् । प्रायजसो शरणाथीर् वा आप्रवासी रहकेा मािनसहरूलाई िभन्न 
तिरकामा व्यवहार गिरन्छ, मानौं िक उनीहरू फरक प्रकारका हुन्, जबकी उनीहरू वास्तवमा 
हामी जस्तै समान मानवहरू हुनहुुन्छ र अमेिरका आप्रवासीहरूको राष्ट्र हो । र हामीले हामी 
को हौं भन्ने यस आधारलाई याद राखुपछर् ।

श्री मोरनेो: हामीले अिहले भखर्र ैिपट्सबगर्मा अश्वेत मिहलाहरूका लािग बालस्याहार पिन 
भेटाउन सकै्दनौं जसबाट उनीहरूले आफूलाई आफ्नो गिरबीबाट मािथ उठाउन सकून्, 
त्यसैले त्यो नै पूणर् प्राथिमकता हुनुपछर् । हामीले यी कुराहरूलाई व्यविस्थत गछौर्ं भनेर 
हामीले सुिनिश्चत गनुर्पछर् र अब तपाईंल ेसञ्चार गनर्मा समस्या हुने आप्रवासीलाई समावेश 
गदार् हामीले सबैभन्दा पिहल ेप्रारिम्भक बाल िवकासमा अंग्रेजी भाषा बोल्ने िशक्षकहरूलाई 
ल्याउनुपछर् िकनभन ेजब म हुिकर् रहकेो िथएँ मैल ेमेरो बुबालाई उहाँल ेमलाई स्पेिनस भाषा 
िकन िसकाउनु भएन भनेर सोधेको िथएँ र उहाँले 1968 मा बच्चाहरूल ेस्पेिनस भाषा 
िसकेको राम्रो नमािनने भनेर बताउनुभएको िथयो । र मैले यो कसरी बुझें भने मेरा अिधकांश 
साथीहरू मेिक्सकन िथए र स्पेिनस भाषा मात्र बोल्ने अिभभावक नभएसम्म उनीहरू कसैले 
पिन स्पेिनस भाषा बोलै्दन िथए । त्यसैल ेउनीहरूले उनीहरूका लािग अनुवाद गिरिदन्थे । 
त्यसैले, हामीले यी घरपिरवारहरूमा गएर उनीहरूले कसरी सञ्चार गिररहकेा छन् भनेर पत्ता 
लगाउनुपछर् िकनभने अंग्रेजी भाषा नबोल्ने अिभभावकले अिधकांश समयमा अंग्रेजी भाषा 
िसक्ने गनुर्हुन्न र हामील ेबच्चाहरूलाई अंग्रेजी भाषा िसकाउनुपछर् तािक उनीहरूल ेआफ्ना 
अिभभावकहरूसँग दोहोरो तिरकामा सञ्चार गनर् सकून् । यिद हामील ेयसलाई प्राथिमकता 
िदयौं भने जीवनयापन गनर् सिजलो हुन्छ र तपाईंले उनीहरूलाई आफ्नो शैिक्षक प्रिक्रयामा 
आवश्यक पनेर् सेवाहरू उनीहरूका लािग व्यवस्था गनर् सक्नुहुन्छ । 

मेयर पेडुटो: िवशेषगरी हाम्रा युवा िपट्सबगर्वासीहरूलाई िशक्षामाफर् त अवसरका बारमेा 
आश्वस्त पानर्का िनिम्त हामीले गनर् सक्ने मुख्य तिरकाहरू मध्ये एउटा भनेको िपट्सबगर् 



पिब्लक सु्कल्समा दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजीका लािग पैरवी गनेर् र त्यसलाई बढावा िदने 
हो र पेन्सलभेिनया राज्यको माध्यमबाट आवश्यक आिथर् क सहायता उपलब्ध गराउने र 
लगानी गनेर् हो । दोश्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी कायर्क्रमले आप्रवासी पिरवारहरूलाई आफ्नो 
बच्चाहरूलाई अंग्रेजी भाषामा मात्र िसक्ने मात्र नभएर आफ्नो गृह भाषामा पिन िसक्नमा 
मद्दत गछर् । मेरो अंकल इटालीबाट यस देशमा आउनुभएको िथयो र उहाँल ेअंग्रजेी बोल्न 
सक्नुहँुदैन िथयो - उहाँको समयमा त्यो किहल्यै पदार्न गिरँदैन िथयो । 

िरिप्रजेने्टिटभ गेनी: पिहलो कुरा, हामीले बाल स्याहार लाइन आइटमका लािग पैसा 
िविनयोजन गदार् यो बढाइएको छ भनेर सुिनिश्चत गनर्का लािग हामीले हाम्रा राज्यका 
पदािधकारीहरूसँग सधैं काम गनर् जरुरी हुन्छ िकनभने यो कित्तको महत्त्वपूणर् हुन्छ भनेर 
हामीलाई थाहा छ । दोस्रो कुरा, हामील ेसु्कल िडिस्ट्रक्टसँग िमलेर काम गनुर्पछर् । िशक्षा 
सवर्व्यापी होस् भन्नका लािग हामीसँग िविवध समूहका िशक्षकहरू छन ्भनेर सिुनिश्चत गनर् 
हामीले सु्कल िडिस्ट्रक्टसँग िमलेर काम गनुर्पछर् । िकनभन ेिविभन्न पृष्ठभूिमहरूबाट हामीसँग 
जित धेर ैिशक्षकहरू हुनुहुन्छ हामील ेत्यित धेर ैिसक्न सक्छौं भन्न ेकुरालाई हामीलाई 
बुझेका छौं । तेस्रो कुरा, हामीसँग िसटीको बजेटमा बाल स्याहारका लािग दुई िमिलयन 
रहकेो छ जुन अिहलेसम्म खचर् भएको छैन । हामीले सो रकमलाई बाल स्याहारमा खचर् 
गनुर्पछर् तािक हामीले बाल स्याहार हुनुको फाइदालाई बुझेका छौं भनेर िसटी अफ 
िपट्सबगर्लाई देखाउन जारी राख्न सकौं । त्यसैले शहरको रूपमा हामील ेनेतृत्व गनर् सक्ने 
यी तीन क्षेत्रहरू हुन् ।

प्रश्न #5:  िकस्टोन िरसचर् सेन्टर अनुसार, िपट्सबगर्मा रहकेा आप्रवासीहरूले शहरमा 
आफ्नो समानुपाितक जनसङ्ख्याको तुलनामा सबै साना व्यवसाय मािलकहरूको ठूलो 
िहस्सालाई प्रितिनिधत्व गछर्न ्। न्यु अमेिरकन इकोनोमी अनुसार, संयकु्त राज्य अमेिरकामा 
जिन्मएका बािसन्दाहरूको तुलनामा आप्रवासीहरूले व्यवसाय सुरु गनेर् 36% बढी सम्भावना 
रहन्छ । िपट्सबगर्को आप्रवासी उद्यमीहरूको राम्रो आिथर् क क्षमतालाई हदेार् तपाईंको 



प्रशासनले इचु्छक आप्रवासी उद्यमीहरूलाई िपट्सबगर्मा व्यवसाय खोल्नका लािग कसरी 
सहायता गनेर्छ ?

मेयर पेडुटो: साना व्यवसायका लािग उपलब्ध रहने कुनै पिन प्रकारको कायर्क्रम िनधार्रण 
गनर्मा सक्षम हुनका िनिम्त हामीले यसलाई यथासम्भव सरल बनाउँछौं । त्यसैल,े गएको 
सात वषर्मा आप्रवासीहरूद्वारा सुरु गिरएका िविभन्न कम्पनीहरूसँग काम गदार् ितनीहरू मध्ये 
केही बाधाहरूमा वास्तवमा स्थानीय स्तर, राज्य स्तर वा सङ्घीय स्तरमा के उपलब्ध रहकेो 
िथए भनेर बुझ्नु िथयो । हाम्रो अबर्न िरडेभलपमेन्ट अथोिरटील ेअिहले मूल रूपमा रडे टेप 
(अत्यिधक िनयम तथा िनयन्त्रणहरू) लाई घटाउन र रडे कापेर्ट (िवशेष व्यवस्था) लाई सुरु 
गनर्का िनिम्त वन-से्टप शप (सबै जानकारी तथा सेवाहरू एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउन)े को 
िनमार्ण गरकेो छ । यसल ेगदार् शहरभिर नै हामीले आप्रवासीहरूद्वारा सुरु गिरएका नयाँ 
कम्पनीहरू देख्न सकेका छौं । समुदायिभत्र काम गनेर् प्रदायकहरूसँग हातेमालो गदैर् काम 
गररे उनीहरू हामीलाई आफ्नै व्यवसाय सुरु गनर् चाहनेहरूसँग िसधैं सम्पकर्  गराउन सफल 
भएका छन् ।

श्री मोरनेो: यहीं कारणले गदार् नै आप्रवासीहरू संयुक्त राज्य अमेिरका आउने गछर्न्, 
िकनिक यहीं नै तपाईं आएर अमेिरकी सपना भेट्टाउन र आफ्नै व्यवसाय सुरु गनर् सक्नुहुन्छ 
। मेरो हजुरबुबाले मोरनेो ट्रिकङ सुरु गनुर्भएको िथयो । उहाँ एकदमै सफल हुनुहुन्थ्यो र 
उहाँले आफ्नो समुदायलाई मद्दत पिन गनुर्भयो । त्यसैल,े जब तपाईंले यहा ँआइरहकेा यी 
आप्रवासीहरूलाई देख्नुहुन्छ, यी भनेका हामी नै हौं । यी हाम्रा मािनस हुन ्। यी 
आइरहकेाहरू मानवहरू हुन ्। हामीले उनीहरूका लािग यी व्यवसायहरू सुरु गनर्का लािग 
सिजलो बनाउन जरुरी छ तािक उनीहरूलाई डर नहोस ्िकनभन ेउनीहरू िसधैं कुनै स्टोरमा 
गएर काम पाउन सकै्दनन ्।  उनीहरूले के गनर् चाहन्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ । 
लाइसेिन्सङ एण्ड पिमर् ट्स ब्युरोबाट हुने अठ्याउने िनगरानील ेमौजुदा िपट्सबगर्वासीहरूलाई 
पिहलेदेिख नै किठन गराएको छ । कल्पना गनुर्होस् िक तपाईंलाई भाषासम्बन्धी समस्या छ 



र तपाईं ती कुराहरू पूरा गनर् प्रयास गिररहनुभएको छ । यसल ेभ्रम िसजर्ना गछर् । त्यसैल े
यिद हामीले यसलाई सुरु गनर् सक्यौं र उनीहरूले बुझ्न सक्ने र व्यवसायलाई सरुु गनर्का 
लािग सिजलो गराउन सक्ने स्थानमा ितनीहरू उपलब्ध हुन्छन ्भनेर सुिनिश्चत गनर् सक्यौं र 
अरूहरूले जस्तै पालना गराउन सक्यौं भने उनीहरू धेर ैसङ्ख्यामा आउनेछन ्र यिद हामील े
उनीहरूलाई उक्त अवसर िदयौं भए उनीहरू सफल हुनेछन ्। यसमा भएको यित न ैहो । 

श्री थोम्प्सन: यो एकदमै रोचक छ । समयको क्रमसँग ैमैले देखेका कुराहरू मध्ये एउटा 
कुरा के छ भने अमेिरका िविभन्न प्रकारका मािनस, समुदायहरूबाट िमलेर बनेको समाज हो 
र हामीले सधैं नयाँ अमिेरकीहरू िनमार्ण गछौर्ं । अमिेरकामा सबैजना अङ्गीकृत नागिरकता 
प्रदान गिरने र हामील ेनयाँ नागिरकहरू गराउने समारोहमा जानुपछर् । त्यसैल ेतपाईंले 
सोध्नुपछर्, "गुगलको िनमार्ण कसले गर्यो ?" यिद तपाईंले मािनसहरूलाई गुगलको स्थापना 
कसले गरकेो िथयो भनेर सोध्नुभयो भने दुईजना अमेिरकीहरू छन् र उनल ेआफ्नो पिरचय 
अमेिरकीको रूपमा िदन्छन् तर वास्तवमा उनीहरू आप्रवासीहरू हुन् । त्यसैले मेन्टोिरङ 
कायर्क्रम जस्तो केही हनेर् पाउँदा राम्रो हुनेछ । िकनभने अरू देशहरूबाट आएका हाम्रा धेर ै
अमेिरकी नागिरकहरूसँग अनुभव छ, उनीहरू यसलाई भोगेर आएका छन ्। उनीहरू 
अमेिरकाभन्दा बािहर अरू कहींबाट आएर यहाँ सफल भएका छन ्र वास्तवमा उनीहरू िसटी 
अफ िपट्सबगर्द्वारा सहायता प्रदान गिरएको औपचािरक कायर्क्रममा अरूहरूलाई मेन्टर 
गनर्मा मद्दत गनर् सक्षम हुनुपछर् । आप्रवासीको सानो व्यवसाय अमेिरकीको सानो 
व्यवसायभन्दा केही फरक हुन सक्ने भएकोल ेतपाईंलाई सबै िनयमहरू थाहा नहुन सक्छ । 
अन्य केही देशहरूमा भन्दा अमेिरकामा कुराहरू केही फरक हुन्छन् । र थप स्वागितलो 
कायर्क्रम हुनु वास्तवमै राम्रो हुन्छ र थप औपचािरक कायर्क्रम उतृ्कष्ट सरुुवात हुनेछ ।

िरिप्रजेने्टिटभ गेनी: हो, धन्यवाद । हामीलाई थाह ैछ िक साना व्यवसायहरू यस शहरमा 
पीडामा छन् र यो पीडा दशकौंदेिख रिहआएको छ । हामील ेहाम्रो अथर्व्यवस्थामा िविवधता 
ल्याउन आवश्यक छ । र तपाईंले आफ्नो अथर्व्यवस्थामा कसरी िविवधता ल्याउनुहुन्छ भनेर 



भन्नुपदार् साना व्यवसायहरूमा लगानीमाफर् त हो । हामीले अवसर तथा पुँजीमा पहँुचको 
िनमार्ण गनर् आवश्यक छ िकनभने अवसर र पुँजीिबना साना व्यवसायहरू बढ्न सकै्दनन ्। 
PLI का बारमेा कुरा गदार् हामीले यसलाई पिरवतर्न गनुर्पछर्, हामील ेत्यसमा सुधार 
ल्याउनुपछर् । पैसा न ैसमय हो र समय नै पैसा हो । र अिहले PLI प्रणाली जसरी अगािड 
बिढरहकेो छ हामीलाई त्योभन्दा पिन िछटो अगािड बढ्ने प्रणाली जरुरी छ । तेस्रो कुरा, 
हामीले हाम्रो खिरद प्रिक्रयालाई टुक्राउन आवश्यक छ जसले गदार् हामीसँग साना व्यवसाय 
र उद्यमीहरूले बोलपत्र पेश गनर् सकून ्भन्नका लािग थप कन्ट्याक्टहरू हुनसक्छ । र 
अन्तमा, हामीले प्रािविधक सहयोग उपलब्ध गराउन जरुरी हुन्छ । यी कन्ट्रयाक्टहरूमा धरे ै
शब्दावलीहरू हुन्छन् र यी पिरयोजनाहरूमा ठ्याकै्क कसरी बोलपत्र पेश गनेर् भनेर 
मािनसहरूलाई थाहा हँुदैन । त्यसैले, हामीले प्रािविधक सहयोग उपलब्ध गराइरहकेा छौं 
भनेर सुिनिश्चत गनर् आवश्यक हुन्छ र म पुन: यो सिुनिश्चत गनर् चाहनु्छ िक यो यहीं क्षेत्र हो 
जहाँ यी प्रिक्रयाहरूलाई टुक्राउन र उनीहरूलाई बुझाउनमा मद्दत गनर्का िनिम्त हामीलाई 
सक्षम बनाउनमा मद्दत गनर्का लािग हामीसँग अनुवादकहरू हुनेछन ्। यहीं तिरका प्रयोग 
गररे तपाईंले िसटी अफ िपट्सबगर्मा साना व्यवसायहरूलाई अगािड बढाउनहुुन्छ ।

प्रश्न #6: केही वषर् पिहल ेनेसनल म्युिनिसपल पोिलसी नेटवकर्  र सेन्टर फर पपुलर 
डेमोके्रसीले पािरश्रिमकको चोरीको िवरुद्ध शहरहरूले लड्न सक्ने तिरकाहरू भएका 21 
वटा िसफािरसहरू ल्याएको िथयो र पािरश्रिमकको चोरी भनेको रोजगारदाताले न्यनूतम 
पािरश्रिमक तथा/वा ओभरटाइम भुक्तानी गनर् असफल हुने वा काम गरकेो समयका लािग 
कमर्चारीलाई केही पिन भुक्तानी गनर् असफल हुने अवस्थालाई बुझाउँछ । िसफािरसहरूमा 
गैर-नाफामूलक संघसंस्थाहरूलाई अनुदानहरू उपलब्ध गराउनेदेिख िलएर दावीहरूको 
छानिबन गनेर्देिख िलएर पािरश्रिमकको चोरीमा संलग्न व्यवसायको व्यावसाियक 
इजाजतपत्रलाई िनलिम्बत वा खारजे गनेर् रहकेा िथए । इकोनोिमक पोिलसी इिन्स्टच्युटले 
अमेिरकामा कम पािरश्रिमक प्राप्त गनेर् कामदारहरूको $50 िबिलयनभन्दा बढी पािरश्रिमक 
चोरी गिरने भनेर अनुमान लगाएको छ । पािरश्रिमकको चोरी िवशेषगरी रसुे्टरने्ट र 



कन्स्ट्रक्सन उद्योगहरूमा प्रमािणत कागजपत्र नभएका कामदारहरूका बीचमा एकदमै 
सामान्य हुन्छ । मेयरको रूपमा तपाईंले िसटी अफ िपट्सबगर्मा आफूले गरकेो कामका 
लािग प्रमािणत कागजपत्र नभएका कामदारहरू लगायतका कामदारहरूले आफूले पाउनुपनेर् 
पािरश्रिमक प्राप्त गछर्न् भनेर सुिनिश्चत गनर्का लािग तपाईंले के गनुर्हुन्छ ? 

श्री मोरनेो: मैले यहीं क्षेत्रका बारमेा सुरुमै कुरा गरकेो िथएँ । पिहलो कुरा, हामील ेयी 
मािनसहरूलाई आवश्यक पनेर् कागजपत्रहरू प्राप्त गनर्मा प्राथिमकता िदनुपछर् जसल ेगदार् 
उनीहरूले नागिरकता प्राप्त गनेर् बाटोलाई सुरु गनर् सक्छन् र काममा जान सरुु गनर् सक्छन् र 
यस बारमेा डर नमानून ्। यहाँ रहकेा ती व्यवसायहरूले यी मािनसहरूलाई काबूमा राख्न र 
उनीहरूले प्राप्त गनुर्पनेर् पािरश्रिमक भुक्तानी नगनर् त्यसलाई हितयारको रूपमा गछर्न् र 
उनीहरूलाई कम भुक्तानी िदन्छन् र उनीहरूले कष्ट पाउँछन् । उनीहरूल ेजीवनयापनको खचर् 
बेहोनर् सकै्दनन् र यो अत्याचारपूणर् हुन्छ । हामीले हाम्रो लाइसिेन्सङ एण्ड पिमर् ट्स ब्युरोलाई 
यस तिरकामा ती क्षते्रहरूलाई छानिबन गनर्का लािग प्रयोग गछौर्ं भनेर सुिनिश्चत गनुर् ठीक 
होइन । यी अपराधहरू हुन् । उनीहरूलाई प्रहरी िवभाग वा िडिस्ट्रक्ट अटनीर्को कायार्लयमा 
बुझाउन जरुरी छ भनेर थाहा पाइसकेपिछ उनीहरूलाई जिरवाना लगाइनुपछर् र उनीहरूको 
िवरुद्ध मुद्दा चलाइनुपछर् । र यसलाई प्राथिमकतामा रािखनुपछर् । िकनभने यो भएको छ । 
हामीले अिहले पिन यो भइरहकेो देख्न सक्छौं । तपाईं शहरमा जहाँसुकै जानुहोस् तपाईंले 
आप्रवासीहरूले काम गिररहकेो देख्नुहुन्छ र तपाईंलाई थाहा हुन्छ िक उनीहरूलाई सही 
भुक्तान गिरएको छैन । यो भइरहकेो छ भन्ने कुरा मलाई व्यिक्तगत रूपमा थाहा छ ।

श्री थोम्प्सन: अन्य शहर तथा राज्यहरूले सवर्साधारणहरूलाई थाहा िदनका िनिम्त 
पािरश्रिमकको चोरीका बारमेा िरपोटर् गनर् र पािरश्रिमकको चोरीका बारमेा छानिबन गनर्का 
लािग 1-800 नम्बरको व्यवस्था गररे राम्रो काम गरकेा छन ्। तपाईंल ेकुन-कुन कानुनहरू 
उल्लंघन भएका छन् भनेर सोध्नुपछर् । यिद तपाईंले पािरश्रिमकहरू भुक्तानी गिररहनुभएको 
छैन भने सामान्यतया त्यो राज्यको कानुनको िवषय हो, त्यसैल ेअिभयोजन राज्यबाट हुन 



आवश्यक पनेर्छ । तर तपाईंसँग पािरश्रिमकको चोरी छानिबन गनेर् एकाइहरू हुन सक्छ 
जसले आप्रवासी समुदायहरूका साथै गैर-आप्रवासी समुदायहरूमा गएर कुरा गनर् सक्छ; 
दुभार्ग्यवश यो सबै अमिेरकीहरूमा हुन्छ र यो आप्रवासी समुदायहरू जस्ता सीमान्तकृत 
समुदायहरूमा अझ बढी हुने गछर् । तर, यस मािमलामा तपाईंले वास्तिवक कायार्न्वयन 
गराउन सक्नुहुन्छ । मलाई लाग्छ िक हामील ेराज्यका अिधकारीहरूसँग समन्वय गनर् र 
कानुनहरू उल्लंघन गनेर् िवरुद्ध मुद्दा चलाइन्छ भनेर सिुनिश्चत गनर् जरुरी छ र हामील े
मािमलाका बारमेा थप सचेतना फैलाउन आवश्यक पछर् ।

िरिप्रजेने्टिटभ गेनी: पिहलो कुरा भनेको हामीसँग इक्वेल अपुचर्िनटी िरभ्यु किमसन रहकेो 
छ र यो त्यसका लािग धेर ैराम्रो ठाउँ हुनेछ । जसले गदार् शहरिभत्र व्यवसाय गिररहकेो 
जोकोही पिन पािरश्रिमकको चोरीमा संलग्न रहमेा उक्त समयदेिख नै त्यसलाई शहरसँग 
काम गनर्का प्रितबन्ध लगाइनेछ । हामीले त्यसलाई सहन गनेर् छैनौं । दोस्रो कुरा, हामील े
गैर-नाफामूलक संघसंस्थाहरू - आप्रवासनसम्बन्धी गैर-नाफामूलक संघसंस्थाहरू काम 
गनेर्छौं - पािरश्रिमकको चोरी गिररहकेा भनेर उनीहरूलाई लागेका ससं्था तथा 
व्यवसायहरूलाई हामीले कसरी लिक्षत गनर् सक्छौं भनेर कुरा गनर्का लािग जसले गदार् हामी 
सुरुदेिख नै संलग्न हुनेछौं र हामील ेउनीहरू को भनेर बुझ्नेछौं । र तेस्रो कुरा भनेको 
पािरश्रिमकको चोरी गरकेा ती संस्था वा व्यवसायहरूलाई िजम्मेवार ठहर गराइन्छ भनेर 
सुिनिश्चत गनर्का लािग हामीले यस बारमेा राज्यका अटनीर् जनरलकहाँ िरपोटर् गनेर्छौं । यी 
तीन कुराहरू छन् । पिहलो, हामीले इक्वेल अपुचर्िनटी िरभ्यु किमसनसँग काम गनेर्छौं 
िकनभने पािरश्रिमकको चोरीमा संलग्न संस्था वा व्यवसायहरूलाई हटाउन ेयो राम्रो तिरका 
हो । दोस्रो, त्यस्तो कायर् गिररहकेा संस्थाहरूलाई लिक्षत गनर्का लािग हामीले गैर-
नाफामूलक संघसंस्थाहरूसँग िमलेर काम गनेर्छौं र त्यस्तो कायर् गिररहकेाहरूका बारमेा 
हामीले राज्यको अटनीर् जनरलकहाँ िरपोटर् गनेर्छौं । गेनी प्रशासन अन्तगर्त हामील ेत्यसलाई 
यसरी व्यवस्थापन गनेर्छौं । 



मेयर पेडुटो: हामी काउिन्सलर कोर ेओकोनरसँगै कायर्दलमा सहभागी हुन पाउँदा गवर् 
महसुस गछौर्ं । अिप्रल 15, ट्याक्स डे (कर िदवस) मा, मैले पािरश्रिमकको चोरीमा संलग्न 
कुनै पिन कन्ट्रयाक्टर िवरुद्ध कायर्वाही गनेर् कायर्कारी आदेश पािरत गरकेो िथएँ । यो 
अपराध हो । यो फौजदारी संिहताको िहस्सा हो । जब तपाईंले टेबल मुिनबाट कसैलाई 
भुक्तानी गदैर् हुनुहुन्छ भने ती करका त्यस्ता डलरहरू हुन् जो सु्कल िनमार्ण गनर् वा सडकलाई 
छाप्नका लािग किहल्यै िफतार् आउँदैनन ्वा त्यस्ता पिरवारहरू हुन्छन् जसले स्वास्थ्य सेवा 
वा अरू सुिवधाहरू किहल्यै पाउनेछैनन् । र उनीहरूले सम्पूणर् उद्योगलाई तल झाछर्न् । 
हामीले आश्वस्त पानेर् कुरा के हो भने हामीले कन्ट्रयाक्टहरू कम रकमको हुने कारणको 
रूपमा कामदारहरू हुन्छन ्भनेर किहल्यै हुन िदनेछैनौं । साथै प्रत्येक कन्ट्रयाक्टलाई आफूले 
तलब वा सुिवधाहरू वा पूणर् प्याकेज जुन भएपिन त्यसलाई पूरा गनुर्पछर् थाहा हुन्छ । र 
सहमित नजनाउने र टेबल मुिनबाट भुक्तानी गनेर्हरूलाई पक्राउ गिरनेछ । 

प्रश्न #7: सन् 2014 मा लागू भएर अिहलेसम्म कायार्न्वयनमा रहकेो "अन्बायस्ड पुिलिसङ 
पोिलसी (िनष्पक्ष प्रहरी नीित)" अनुसार िपट्सबगर् ब्यरुो अफ पिलसल ेसङ्घीय 
अदालतद्वारा सुनाइएको आदेश नहँुदासम्म ICE भनेर िचिनन ेयुनाइटेड से्टट्स ब्युरो अफ 
िमग्रेसन एण्ड कस्टम इन्फोसर्मेन्टसँग सहकायर् गनेर्, जानकारी साझा गनेर् वा समन्वय गनेर् 
कामहरू गदैर्न । यिद िनवार्िचत हुनुभएको खण्डमा ICE सँगको समन्वयका बारमेा तपाईंको 
नीित के हुनेछ ? 

श्री थोम्प्सन: हो, मलाई हामीले ICE सँग समन्वय गनुर्पछर् भन्ने लागै्दन । मलाई वतर्मान 
नीित ठीक र सही नीित हो भन्ने लाग्छ । मूल रूपमा, िबल पेडुटोलाई सलाम छ, त्यो सही 
नीित हो र हामीले ICE सँग सहकायर् गनुर्हँुदैन ।

िरिप्रजेने्टिटभ गेनी: हामीले ICE सँग कुनै पिन व्यवहार गनुर्हँुदैन । हामील ेहाम्रा आप्रवासी 
नागिरकहरूको संरक्षण गनुर्पछर्, त्यसैले हामीले ICE सँग कुनै पिन प्रकारको व्यवहार 



गनुर्हँुदैन । हाम्रो काम भनेको मािनसहरूलाई ICE लाई चोटपटक लगाएको र पिरवारहरू 
छुिट्टएको हनेेर् होइन । त्यो अमेिरकाले गनेर् र हामीले गनेर् कुरा होइन । हामील ेगनेर् भनेको 
पिरवारहरूलाई पुनिमर् लन गराउने र उनीहरूलाई एकसाथ ल्याउने हो र उनीहरूले डरका साथ 
िजउनुपनेर् जीवन नभएर उनीहरूको सुरिक्षत जीवन छ भनेर हामील ेसिुनिश्चत गछौर्ं । मलाई 
लाग्छ िक भयमा िजउँदा त्यसले एकदमै बढी ट्रमा गराउँछ । हामी िपट्सबगर्का हाम्रा 
नागिरकहरूमा ट्रमा होस् भन्ने चाहन्नौं । हामीले गनर् चाहकेो कुरा भनेको हामी हामीसँग 
हामीले मद्दत गनेर् प्रणाली हो भनेर सुिनिश्चत गनर् चाहन्छौं । र ICE मा मद्दत गनेर् कुनै 
प्रणाली छैन, उनीहरूको सजाय िदने प्रणाली छ । र त्यो हामीले हाम्रो शहरमा चाहकेो होइन 
। त्यसैले, हामीले ICE सँग िमलेर काम गनेर् छैनौं; हामीले हाम्रा आप्रवासी 
जनसङ्ख्याहरूसँग िमलेर काम गनेर् छौं र हामीले उनीहरूका जीवनहरूलाई कसरी समथर् 
बनाउन सक्छौं भनेर पत्ता लगाउनछेौं ।

मेयर पेडुटो: म श्री गेनील ेभनेका कुराहरूमा सम्मानका साथ असहमित जनाउँछु । उहाँसँग 
त्यो अवसर िथयो र उहाँल ेडोनाल्ड ट्रम्पसँग जोिडने र ई-भेिरफाइलाई समथर्न गनेर् भनेर 
रोज्नुभयो । ई-भेिरफाइ त्यस्तो कायर्क्रम हो जसमा यिद कन्स्ट्रक्सन पिरयोजना वा अन्य 
ठाउँका कामदारले कागजपत्रहरू देखाएनन ्भने उनलाई ICE समक्ष बुझाउन अिनवायर् 
गिरएको हुन्छ । जब तपाईंले त्यसका लािग मतदान गनुर्हुन्छ, तपाईंले ICE सँग काम गनेर् 
भएर समथर्न जनाएको हुन्छ र त्यित मात्र नभएर तपाईंले यसलाई अिनवायर् गराउने 
पेन्सलभेिनया राज्यको िवधानलाई समथर्न गनुर्हुन्छ । मेरो प्रशासनले हाम्रो प्रहरी िवभाग र 
ICE बीचमा अन्तरिक्रयालाई प्रितबन्ध लगाएको िथयो । हाम्रो रकेडर्मा एकदमै ठूलो 
िभन्नता छ । एउटा डोनाल्ड ट्रम्पको िवरुद्ध खडा भयो र उसल ेराष्ट्रपितबाट जेलमा हािलने 
धम्कीको सामना गर्यो । अकोर्ले उनको पक्ष िलग्यो र कानुनलाई पािरत गर्यो जसले गदार् 
प्रमािणत कागजपत्रहरू नभएका कामदारहरूलाई िडपोटर् गिरनेछ ।



श्री मोरनेो: यो कानुन कायार्न्वयन गराउनेसम्बन्धी मािमला हो । त्यसैल,े यिद हामीले कानुन 
लागू गनेर् कुरालाई सिुनिश्चत गछौर्ं र यिद कसैले अपराध गछर् र उ प्रमािणत कागजपत्र 
नभएको कामदार हो भने ICE ले खास केही फरक पादैर्न िकनभने हामीहरूल ेयी 
समुदायहरूको संरक्षण गनुर्पछर् । तपाईं समुदायहरूमा जाँदा उनीहरूको अरुहरूको जस्तै 
संरिक्षत हुने हक रहन्छ । यिद अपराध गनेर् यो व्यिक्त अब आप्रवासनसम्बन्धी नीित, 
उल्लंघन अन्तगर्त आउँछ भने त्यसपिछ हामीले त्यस बारमेा के गनुर्पछर् ? हामील ेयो सङ्घीय 
सरकारको आप्रवासन नीितमा िफतार् जान्छ र त्यहाँ यसको प्रयोग गिरन्छ भनेर सुिनिश्चत 
गनर् आवश्यक हुन्छ । अिहले म यो वास्तवमा भिनरहकेो छैन िक ICE हाम्रा आप्रवासन 
क्षेत्रहरूमा आइरहनुपछर्, त्यस्ता क्षेत्रहरूमा जहाँ आप्रवासीहरू बिसरहकेा छन ्िकनभने 
त्यसले ितनीहरूलाई त्रासमा मात्र पाछर् । मैल ेत्यो मेरो हजुरबुबाल ेचलाएका खेतहरूमा 
भएको देखेको िथए । हामील ेगनर् आवश्यक भनेको उनीहरू सुरिक्षत छन ्भएर सुिनिश्चत 
गनुर् हो र यिद कसैले कानुनीको उल्लंघन गिररहकेो भएमा र उनीहरूले गनर् नहुन ेत्यस्तो कुनै 
कायर् गिररहकेो भएमा त्यसलाई उिचत तिरकामा प्रयोग गिरनुपछर् । आप्रवासनसम्बन्धी 
कानुन भनेको कानुन नै हो । 

प्रश्न #11: िडपोटेर्सनको सामना गिररहकेा आप्रवासीहरूका लािग फौजदारी अदालतमा 
व्यवस्था गिरए झैं सरकारी सहायता रकम प्राप्त गनेर् अटनीर्को व्यवस्था गिरँदैन । 
पिरणामस्वरूप, विकलको खचर् बेहोनर् नसक्ने आप्रवासीहरू सो खचर् बेहोनर् सक्ने 
आप्रवासीहरू भन्दा तुलनात्मक रूपमा िडपोटेर् हुने उच्च जोिखममा रहन्छन् । यस कठोर 
वास्तिवकताको प्रितकायर् स्वरूप िफलाडेिल्फयासिहत रािष्ट्रयभिरका 39 वटा 
नगरपािलकाहरूले सावर्जिनक सहायता रकम सिहतको िडपोटेर्सन प्रितरक्षा कायर्क्रमहरू 
तयार गरकेा छन् । 

के तपाईं िडपोटेर्सनको सामना गिररहकेो प्रत्येक व्यिक्त कानुनी प्रितिनिधत्वका लािग 
हकदार रहकेो भनेर िवश्वास गनुर्हुन्छ ? यिद त्यसो हो भने के तपाईं िपट्सबगर्मा यसलाई 



सुिनिश्चत गनेर् पहलका लािग भुक्तानी गनर् िसटीका सहायता रकमहरूलाई समिपर् त गनेर् 
कुरामा प्रितबद्धता जनाउनुहुनेछ ?

श्री मोरनेो: पकै्क पिन । यो संयुक्त राज्य अमेिरका हो, तपाईं प्रितिनिधत्वका लािग योग्य 
हुनुहुन्छ । हामीसँग यहा ँिपट्सबगर्मा आप्रवासनसम्बन्धी विकलहरू छैनन,् िवशेषज्ञता प्राप्त 
गरकेा कोही पिन छैनन्, मैले दु:खका साथ भन्नुपदार् आप्रवासनसम्बन्धी कानुनमा िवशेषज्ञता 
प्राप्त गरकेा एकदमै थोर ैमािनसहरू मात्र छन् । आप्रवासनको सम्बन्धमा िवशेषज्ञता प्राप्त 
गनुर्भएका कुनै पिन न्यायाधीशहरू हुनुहुन्न । उनीहरू त्यसो केहीको अगािड गइरहकेा छन ्
जो अजेय छ । यिद हामीले मािनसहरूलाई तानेर िडपोटर् गनर् लाग्यौं भने त्यो अनुिचत हुन्छ 
िकनभने अिधकांश समय उनीहरू यहाँ आउँदा उनीहरूलाई यो ठीक हो भन्ने गिरएको छ । 
त्यसैले, यिद हामील ेउनीहरूको प्रितिनिधत्व गराउन सक्यौं, उनीहरूले गम्भीर अपराध गरकेा 
छैनन् भने हामील ेप्रितिनिधत्वसिहत अमेिरकी नागिरकहरू बन्ने प्रिक्रया पूरा गनर्मा 
उनीहरूलाई मद्दत गनर् सक्षम हुनुपछर् । हामीले उनीहरूको छेउमै पिहलदेेिख बिसरहकेा अरू 
कोहीलाई व्यवहार गनेर्भन्दा फरक उनीहरूलाई व्यवहार गनुर्हँुदैन । उनीहरू यहा ँबसोबास 
गिररहकेा छन्, उनीहरू काम गदैर्छन,् उनीहरूले प्रगित गिररहकेा छन्, उनीहरूका पिरवारहरू 
यहा ँछन् । उनीहरूलाई प्रितिनिधत्व आवश्यक पछर् । हामीले यहा ँिवशेषज्ञहरू ल्याउन 
जरुरी छ, जस्तै िक जोय मफीर् जो न्यायाधीशका लािग उठ्दै हुनुहुन्छ, उहाँल ेअिहले भखर्र ै
क्लेयरटनमा मािनसहरूलाई आवश्यक पनेर् कुराहरू प्राप्त गनर् मद्दत गनुर्हुन्छ र उहाँल े
उनीहरूको प्रितिनिधत्व गनुर्हुन्छ, र हामीलाई यो गनर्का लािग त्यहीं तिरका आवश्यक छ । 
यस तरह हामीले हाम्रा आप्रवासीहरूलाई माया देखाउँछौं ।

मेयर पेडुटो: पकै्क पिन । तपाईंहरूलाई थाह ैछ िक ट्रम्प प्रशासनको दौरान हामी हारकेा 
िथयौं र हामी एक पसु्ता पछािड गएका िथयौं । त्यस्तो पुस्ता जसल ेआप्रवासीहरूका 
अिधकारहरूका लािग लडेको िथयो जसमा प्रमािणत कागजपत्रहरू भएका तथा नभएका 
दुवै िथए । र गएको वषर् व्यिक्तगत केसहरूमा कासा सेन जोससँग काम गदार् तपाईंलाई 



थाह ैहोला िक हामील ेधेरपैटक प्रो-बोनो (पािरश्रिमक निलकन) काम गनेर् अटनीर्हरू भेटाउन 
सफल भएका िथयौं । तर चाहें त्यो आप्रवासी वा आप्रवासीका बच्चाहरूलाई िदइएका 
अिधकार वा कायर्क्रमहरू खोसेर िलएर जाने होस् वा शुल्कहरू बढाउन ेहोस ्वा चाहें ट्रम्प 
प्रशासनले चालेका अन्य प्रकारक कायर्वाहीहरू नै िकन नहोस ्हामीले ितनीहरूसँग हरके 
पटक लडेका िथयौं । हामीले ितनीहरूलाई अदालतमा िलएर गएका िथयौं र 
अिधकारहरूलाई सुरिक्षत राख्नका िनिम्त हामी अिमकस िब्रफहरूसँग जोिडएका िथयौं । 
यी भनेका ती अिधकारहरू हुन जसका लािग मािनसहरूले पुस्तौंदेिख लडाइँ लडेका िथए र 
िसटी अफ िपट्सबगर् ितनीहरूलाई पूवर् अवस्थामा फकार्उन र िवस्तार गनर्का लािग मैले 
िबडेन प्रशासनसँग िमलेर काम गनेर् आशा गरकेो छु । 

श्री थोम्प्सन: यो हामीले गनर् आवश्यक रहकेो कुराहरू मध्ये एकदमै महत्त्वपूणर् कुरा हो । 
मािनसहरू बारम्बार ध्यानाकषर्ण गनर् वा सहयोग प्राप्त गनर् वा समावेश हुनबाट असफल हुने 
गछर्न् । तपाईंलाई थाह ैछ िक कानुनी प्रणाली धिनहरूका लािग मात्र होइन । गिरब, 
आप्रवासी, शरणाथीर् मािनसहरू पिन कानुनी प्रितिनिधत्व प्राप्त गनर्का लािग योग्य हुन्छन ्। 
यिद तपाईंले अन्य शहरहरू, जस्तै िक न्यूयोकर्  िसटी, हनेुर्भयो भने घरवारिवहीनता, 
िडपोटेर्सन वा अन्य सब ैप्रकारका समस्याहरूको सामना गिररहकेा मािनसहरूलाई मद्दत 
गनर्का लािग उनीहरूले वास्तवमै टेनान्ट (भाडावालसम्बन्धी) विकलहरू िनयुक्त गनेर् गछर्न् । 
र स्थानीय स्तरका हाम्रा पहलहरूका लािग कम आिथर् क सहायता प्रदान गिरन्छ वा यस 
पहलका लािग आिथर् क सहायता न ैप्रदान गिरन्न । तपाईंलाई थाह ैछ िक फौजदारी 
सुनुवाइहरूमा तपाईंसँग अटनीर् राख्ने अिधकार हुन्छ तर अन्य कानुनी मािमलाहरूमा 
तपाईंले गनर् सक्नहुुन्छ नै भन्न सिकँदैन र यो अमेिरकी समाजको ठूलो प्वाल हो र हामीले 
िनश्चय पिन यसलाई पुनर्का लािग काम गनर् आवश्यक छ । मैले भन्न खोजेको यो सङ्घीय 
स्तरबाट हँुदै तल आउन ुउपयुक्त हुन्छ तर स्थानीय रूपमा हामील ेअझ धरे ैगनर् सक्छौं र 
हामीले गनुर्पछर् ।



िरिप्रजेने्टिटभ गेनी: हो, अवश्य पिन । त्यसैले गदार्, राज्यमा मैले शरण िदन ेशहरहरूलाई 
संरक्षण गनर्का लािग मतदान गरकेो िथएँ । मलाई त्यो एकदमै महत्वपूणर् भएको लागेको 
िथयो । र त्यसपिछ मलाई उनीहरूले िफलाडेिल्फयामा गिररहकेो कामको मोडल राम्रो 
लागेको छ र मलाई िवश्वास छ िक हामील ेत्यसलाई यहाँ िपट्सबगर्मा गनर् सक्छौं । 
उनीहरूले िफलीमा के गिररहकेा छन् भनेर सुिनिश्चत गनर्का लािग हामील े
आप्रवासनसम्बन्धी गैर-नाफामूलक संघसंस्थाहरूसँग काम गनर् सक्छौं िकनभन ेयसल ेकाम 
गिररहकेो हामीले देिखरहकेा छौं, यो अगािड हामीले देिखरहकेा छौं र यसल ेधेर ैराम्रा 
कुराहरू गनेर् हामीले देिखरहकेा छौं । त्यसैले, िदनको अिन्तममा हामीले हाम्रो मोडल 
अपनाउन जरुरी हुन्छ र हामीले त्यसलाई िपट्सबगर्मा ल्याउन आवश्यक पछर् । र हामील े
यसलाई िपट्सबगर्मा कायार्न्वयन गनर् आवश्यक छ तािक हामील ेहामी अग्रसिक्रय छौं, 
प्रितिक्रयाशील छैनौं भनेर सुिनिश्चत गिररहन सकौँ । र गैर-नाफामूलक संघससं्थाहरू, 
आप्रवासनसम्बन्धी गैर-नाफामूलक संघसंस्थाहरूसँग काम गदार्को िहस्साको रूपमा 
हामीसँग यहाँ कायर्क्रम छ भनेर सुिनिश्चत गनर्का िनिम्त हामील ेत्यसका लािग पैसा 
उठाएका िथयौं; म गलत छैन िफलील ेयस्तै 100,000 डलर प्राप्त गरकेो िथयो । तर 
हामीले त्यसलाई ठीक यहाँ िसटी अफ िपट्सबगर्मा गनर् सक्छौं जसल ेमािनसहरूलाई 
हामीले हाम्रो आप्रवासी जनसङ्ख्यालाई संरक्षण गनर्का लािग काम गिररहकेा छौं भनेर 
थाहा िदनेछ ।


