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लिङ्ग-आधाररत हहंसा 
विरुद्धको अभभयानको 16 
ठदने सवक्रयतािाद के हो? 
लिङ्ग-आधाररत हहंसा विरुद्धको अभभयानको 16 ठदने सवक्रयतािाद (Gender-Based 
Violence, GBV) नोभेम्बर 25, मवहिा विरुद्ध हहंसा उन्मूिन अन्तरा्यव्रिय ठदिस देखि धिसेम्बर 
10, मानिाधधकार ठदिससम्म िार्षंक रूपमा आयोजना हुने िार्षंक अभभयान हो। 1991 मा 
यसको स्थिापना भए यता, यो अभभयायन GBV अन््त्य गन्यका िावग एउटा अन्तरा्यव्रिय आन्दोिन 
बनेको ्छ। 

हाम्ा साझेदार सङ्गिनहरू तथिा सहरका एजेन्सीहरूसँगको सहकाय्यमा घरेिु तथिा लिङ्ग-
आधाररत अन््त्य गनने मेयरको काया्यिय (End Domestic and Gender-Based Violence, 
ENDGBV), िैङ्वगक वनष्पक्षता आयोग (Commission on Gender Equity, CGE), 
मेयरको वनष्पक्षता काया्यिय (Mayor’s Office of Equity, MOE) िे NYC अभभयानको 
सह-नेतृ्त्ि ग्छ्यन्। उक्त अभभयान अन्तरअनुभागीय रहेको ्छ, जसिे िप््टटएका बहुरूपी 
विभेदहरूको पवहचान गद्य्छ, र  अन्य संरभक्षत िग्यहरूवबच उमेर, जातीयता/जात, आस्थिा, 
िैङ्वगक पवहचान िा अभभव्यलक्त, आप्रिासन स्स्थिवत, शारीररक तथिा मानलसक क्षमता, यौवनक 
झुकाि, तथिा सामाप्जकआर्थिंक अिस्थिा जेसुकै भएता पवन सम्पूण्य मावनसहरू विरुद्ध GBV 
अन््त्य गन्य आह्ान गद्य्छ। 

हरिे नगरमा लिङ्ग-आधाररत रहंसा उन्मूिन
2022 अभभयानको मिू विषय आफ्ना समुदायहरूमा आरम्भ गरेर GBV विरुद्ध काम गन्य 
सम्पूण्य न्युयोक्य  िासीहरूका आिश्यकताहरू प्रवतवबम्म्बत गन्यका वनधमत्त "हरेक नगरमा लिङ्ग-
आधाररत हहंसा उन्मूिन” रहेको ्छ।
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सूचीत रहनुहोस्

GBV िस्तो 
देखिन्छ?

GBV िे विभिन्न रूपिरू धािण गि्दछ, जसमा वनम्न 
सामिे छन् ति यवतमै सीममत छैनन्:
•	 घरेिु हहंसा, घवनष्ट सम्बन्ध हहंसा, वकशोरवकशोरी िेठटङ 

हहंसा र पररिार हहंसा 
•	 ज्येष्ठ दुव्य्यिहार
•	 मवहिा यौनाङ्ग ्ेछदन/कटाइ
•	 मानि तस्करी, जस्तै यौन तस्करी तथिा श्रम तस्करी
•	 संस्थिागत तथिा संरचनाजन्य हहंसा, गभ्यपात वनषेधहरू 

िा जबरजस्ती बन््धयाकरण
•	 अनिाइन उ्त्पीिन
•	 यौवनक हहंसा, यौवनक उ्त्पीिन तथिा आक्रमण
•	 पछ्ाउनु 
•	 सिक उ्त्पीिन

िे GBV मा 
सधैँ शारीररि 
रहंसा हुन्छ?

िैन, GBV मा हिंसािा एि िा बहु रूपिरू सिंग्न हुन 
सक्छन्, जसमा वनम्न सामिे छन्:
•	 आर्थिंक
•	 भािना्त्मक िा मनोिैज्ावनक
•	 संस्थिागत िा संरचनागत
•	 शारीररक
•	 यौवनक
•	 मौखिक

लिङ्ग-आधाररत रहंसा 
(Gender‑Based 
Violence, GBV) िे हतो?

GBV लिङ्गहरूबीच असमान सम्बन्धहरूिाई 
लिएर शोषण गन्यमा आधाररत भािना्त्मक, 
शारीररक, मौखिक, यौवनक, आर्थिंक र/िा 
संरचनागत दुव्य्यिहार हो। 
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जनुसकैु पषृ्ठभूधमका जनुसकैु व्यलक्तिे GBV अनुभि 
गन्य सक््छन्, यद्यवप केटीहरू, मवहिा, तथिा ट्ान्सजने्िर, 
लिङ्ग अवनधा्यररत तथिा गैर-बाइनरी (Transgender, 
gender non‑conforming and non‑binary, 
TGNCNB) मावनसहरू तथिा अन्यहरू बढी प्रभावित हुन््छन्।
अशक्त विभेद, उमेरजन्य विभेद, समिैङ्वगक विभेद, 
जावतिाद, यौनिाद, तथिा अवपररधचतमावनस भयिाद 
सवहत िप््टटएका दमनकारी प्रणािीहरूको प्रवतफि 
स्िरूप GBV को बढी जोखिममा पनने मावनसहरूका 
केही उदाहरणहरू वनम्न ्छन्: 
•	 मवहिा समलिङ्गी, पुरुष समलिङ्गी, ववि-लिङ्गी, 

तथिा क्िेयर (Lesbian, gay, bisexual, and 
queer, LGBQ) समुदायहरू

•	 आप्रिासी समुदायहरू
•	 आठदिासी समुदायहरू
•	 अशक्तता भएका मावनसहरू
•	 गैरशे्त मावनसहरू
•	 युिा मावनसहरू तथिा ज्येष्ठ ियस्कहरू

NYC मा 
GBV ितो बढी 
जतोखिममा छ 
र किन?

सबैवति, ति विशेष गिी वनम्न स््थान त्था समुिायिरू 
बढी जोखिममा ििेिा छन्:
•	 वनम्न कुराहरूिे पीधित भएकाहरू सवहत प्रणािीगत 

दमनबाट बढी प्रभावित समुदायहरू ्छन्:
o गररबी
o रोजगार अिसरहरूको अभाि
o न्यावयक प्रणािीबाट संस्थिागत सहयोगको अभाि
o समुदायभभत्र यौवनक हहंसाको समग्र सवहष्णुता

•	 धिप्जटि तथिा अनिाइन स्थििहरू
•	 स्कूिहरू तथिा किेज पररसरहरू सवहत शैभक्षक 

व्यिस्थिापनहरू,
•	 घरहरू
•	 बार, क्िब, आठदजस्ता रावत्रजीिन स्थििहरू
•	 स्थिानान्तरण केन्द्रहरू/स्टेसनहरू
•	 काय्यस्थििहरू

GBV िहाँ 
घरटत हुन्छ?
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तथ्याङ्कहरू: NYC मा लिङ्ग-आधाररत रहंसा

2021  

2020 देखि 2021 सम्ममा NYC 
मा LGBTQ+ मानिसहरूप्रति 
लक्ष्यिि रिपोर््ट  गरिएका 
पक्षपािका घर्िाहरू   

2018 को एक सर्वेक्षणले

1    https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/Community‑District‑FA‑IPV‑Final‑Report‑Website.pdf
2   https://www.hrc.org/resources/fatal‑violence‑against‑the‑transgender‑and‑gender‑non‑conforming‑community‑in‑2021
3   https://www1.nyc.gov/site/nypd/stats/reports‑analysis/hate‑crimes.page
4   https://wagner.nyu.edu/files/faculty/publications/Pink%20Tax%20Survey%20Results_finaldraft4.pdf
5   https://comptroller.nyc.gov/reports/results‑of‑a‑survey‑of‑lgbtq‑new‑yorkers/
6   https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/2022‑Annual‑FRC‑Report.pdf

75%
मरहिा 

तथा

 47%
पुरुषहरूिे

अमेरिकामा TGNCNB 
मानिहरूका लानग सबैभन्ा 
घािक र्र््ट िहेको नियो।2

न्यूयोक्ट  पुनलस तर्भाग (New York 
City Police Department, NYPD) 
मा रिपोर््ट  गरिए अिुसाि 2020-2021 
मा NYC का मरहलाहरूको घनिष्ट 
सम्बन्धीले गिवे आक्रमणबार् पधीरिि 
हुिे सम्ार्िा पुरुर्हरूको िुलिामा 

154%
3

उत्पीडन वा चोरपी   
अिुभर् गिकेो देिाएका नियो।4

2017 को एक सर्वेक्षणले पत्ा लगाए अिुसाि 

आफयू हरूका लानग समाि व्यर्हाि र्ा सेर्ाहरू 
ददि अस्धीकाि गरिएको र्ा सार््टजनिक 
स्ािहरूमा मौखिक र्ा शािधीरिक रूपमा 
उत्धीरिि गरिएको बिाए।5

3x
बढधी िहेको नियो।1

70%  
TGNCNB न्यु 

योक्क वासीहरूले 

2010 देखि 2021 सम्ममा, 
NYC मा घननष्ट 
सम्बन्पीहरूद्ारा गररएको 
भववतव्यमा अश्िे ििा 
रहस्ानिक मरहलाहरूको 
प्रवतशत 57% रहकेो लथियो
जबतक समग्र 
जिसङ्ख्ाका लानग उक्त 
प्रवतशत 28% रहकेो 
लथियो। 6
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संिग्न हुनुहोस्
सने्श फैिाउनुहतोस् 
ह्ासट्ागहरू #NYCAgainstGBV (#एनिाइलसएगेन्सटजजविभि) र #OrangeTheWorld 
(#ऑिेंजििर््ल््द) प्रयोग गरेर िा तिका धचत्रहरू प्रयोग गददै GBV का विषयमा सामाप्जक 
सञ्जािमा पोस्ट गरी उक्त अभभयानिाई सहयोग गनु्यहोस्। नोभेम्बर 28 का ठदन यस 
अभभयानको आधधकाररक रङ सुन्तिे रङ िगाएर तथिा आफ्ना धचत्रहरू ह्ासट्ाग सवहत 
सामाप्जक सञ्जािमा पोस्ट गरेर सचेतना फैिाउन मद्दत गनु्यहोस्। पुनः नोभेम्बर 28 का ठदन 
पवन सुन्तिे रङ प्रज्ज्िलित गन्यका िावग NYC भिनहरू तथिा स्थिान-धचन्हहरू िोज्नुहोस्!

नमुना सामाप्जक सञ्जाि धचत्रहरू
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िुनै िार््यक्रममा उपस्थित हुनुहतोस् वा सङ्गरित गनु्यहतोस् 
िैङ्वगक विभेद विरुद्ध 16 ठदने सवक्रयतािादको अंश स्िरूप व्यलक्त-उपस्स्थित िा भचु्यअि 
काय्यक्रमहरू आयोजना गन्य हामी सम्पूण्य न्युयोक्य िासीहरू तथिा न्यु योक्य  सहरका 
सङ्गिनहरूिाई आह्ान गद्य्छौँ। हाम्ो िेबसाइट (www.nyc.gov/16Days) मा काय्यक्रम 
बुझाउने फाराम भरेर आफ्नो सहरब्यापी अभभयान क्यािेन्िरमा वनःशुल्क साि्यजवनक काय्यक्रम 
थिप गनु्यहोस्।

सहरभरर गररने काय्यक्रमहरूको एउटा सूचीका िावग हाम्ो िेबसाइट  
(www.nyc.gov/16Days) मा अभभयान क्यािेन्िर हेनु्यहोस्। 

सामर्थ्य लनमा्यण गनु्यहतोस्
GBV तथिा यसका असरहरूका बारेमा सचेतना िृप्द्ध गन्यका िावग आफ्नो काय्यस्थििमा 
ENDGBV तालिम टोिीबाट GBV र यसका अन्तरअनुभागीहरूमालथि एक तालिमका िावग 
अनुरोध गनु्यहोस् िा कुनै सामुदावयक काय्यशािा तय गन्यका िावग ENDGBV को सम्पक्य  
टोिीसँग जोधिनुहोस्। तालिम अनुरोध (www.nyc.gov/site/ocdv/programs/
training-institute.page) गनने विषयमा बढी जान्नहुोस् िा सम्पक्य  टोिीसँग जोधिनुहोस्  
(https://www1.nyc.gov/site/ocdv/programs/outreach.page)।

1 बाँचेिािरूिाई सियोग गनु्दिोस्, उनीहरूका कुरा सुन्नुहोस् र विश्ास गनु्यहोस्
2 GBV िा बािेमा आगामी पुस्तािाई लसिाउनुिोस् ि संिग्न गिाउनुिोस्, तथिा 

उनीहरूबाट लसक्नुहोस्
3 आफ्नो समिुायिा आिश्यितािरू सम्बोधन गन्द GBV प्रवतवरिया सिेािरूिा िावग 

आह्ान गनु्यहोस्
4 सिमवत बुझ्नुिोस्, र कुनै पवन घवनष्ट वक्रयाकिापका िावग सो उपिब्ध रहेको सुवनभचित 

गनु्यहोस्
5 GBV िा सङ्िेतिरू र कसरी मद्दत गन्य सवकन््छ लसक्नहुोस्
6 आफ्नो समुदायमा GBV का विषयमा िुिािानी आिम्ि गनु्दिोस्
7 मद्दत कसरी उपिब्ध गराउने भन्ने विषयमा संसाधनिरू त्था जानिािी लिनुिोस्
8 GBV िोि्थाम ि सम्बोधन गनने  सङ्गिनहरूको सुदृढीकरण गनु्यहोस् र सहयोग गनु्यहोस्
9 आफू ि अन्यिाई जबाफिेिी बनाउनुिोस् 
10 GBV को तथ्याङ्कका बारेमा आफैँ िाई लशभक्षत गनु्यहोस् र बढी तथ्याङ्क माग गनु्यहोस्

* UN मवहिा  (https://www.unwomen.org/news/stories/2020/11/
compilation‑take‑action‑to‑help‑end‑violence‑against‑women) बाट लिइएको 

लिङ्ग-आधाररत रहंसा उन्मूिन गन्यिा िालग तपाईिेँ मद्दत गन्य सके् 10 कवधधहरू 
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बाँचेिाहरूिाई सहर्तोग गनु्यहतोस्, उनीहरूिा िुरा सुन्ुहतोस् र कवश्ास 
गनु्यहतोस् 
आफ्नो जीिनमा तपाईँ GBV का पीधितहरू तथिा उत्तरजीिीहरूिाई कसरी सहयोग गन्य 
सक्नुहुन््छ।
•	 यदि तपाईँ िा अरू िोिी तात्िालिि ितिामा िए 911 मा फोन गनु्दिोस्। यसिे 

पुलिसको प्रवतवक्रया वनम््त्याउने ्छ भन्ने कुरा नोट गनु्यहोस्।
•	 तपाईँिाई बताउने मावनसिाई विश्ास गनु्दिोस्। राय व्यक्त नगरी िा सल्िाह नठदई 

सुन्नहुोस्:
o ्त्यस्ता व्यलक्तिाई वनण्यय गन्य दबाब नठदनुहोस्। 
o आफूिे ठदने सहयोगमा सत्यहरू नतसे्या्यउनुहोस्।
o हानी गनने व्यलक्तिाई निसाल्नुहोस्। यसिे हानी गररएको व्यलक्तिाई तपाईँसँग 

कम बोल्ने गराउन सक््छ।
•	 तििा जस्ता सम्थ्दनात्मि िाषा त्था िक्तव्यिरू प्रयोग गनु्दिोस्: 

o "यो तपाईँको गिती होइन; तपाईँिाई ्त्यस्तो हुनुहुन्नथ्यो" 
o "आज तपाईँिाई सहयोग गन्य म के गन्य सक््ुछ?" 
o "म तपाईँको सुरक्षाका िावग धचन्न्तत ्ुछ; तपाईँिाई आफू सुरभक्षत रहेको अनुभि 

गन्य केिे मद्दत ग्छ्य जस्तो िाग््छ?" 
•	 आफ्नो पक्षपातिरू जाँच्नुिोस्:

o 'उनी' को साटो 'उनीहरू', िा 'केटासाथिी' को साटो 'साथिी' जस्तो िैङ्वगक 
रूपमा तटस्थि भाषा प्रयोग गनु्यहोस्।

o आफ्नो अनुहारको भाि तथिा शारीररक मुद्राबारे सचेत रहनुहोस्। 
o उक्त व्यलक्तको धम्य िा संस्कृवतिाई दोष ठदने िा प्रवतरक्षा गननेबाट बच्नुहोस्। 

•	 पीम्ल्तिाई िोष दिने िक्तव्यिरूबाट बच्नुिोस्, जस्त:ै 
o "तपाईँिे उनीहरूिाई ्त्यस्तो व्यिहार गन्य वकन ठदएको?" 
o "यस्तो हुने गरी तपाईँिे के गनु्यभयो?" 
o "तपाईँ वकन ्त्यहाँबाट वहँि्नुभएन, िा वकन चाँिै मद्दत माग्नुभएन?"

•	 उनीिरूिाई त्यस्ता मावनसिरूसँग िुिा गन्द प्रोत्सावित गनु्दिोस् जसिे उनीिरू 
तयाि िएपलछ मद्दत गन्द सिून्:
o उनीहरूको सुरक्षाका िावग उनीहरूको गोपनीयता तथिा व्यलक्तगत सरोकारहरूको 

सम्मान गनु्यहोस्। 
o तपाईँ सहमत नहुँदा पवन वनण्यय गनने उनीहरूको अधधकारको सम्मान गनु्यहोस्। 
o धैय्य गनु्यहोस् र उनीहरूिे पुनः हहंसा हुन सक्ने पररस्स्थिवतमा बस्न चाहे भने आफूिे 

ठदने सहयोगिाई वनरन्तरता ठदनुहोस्। 
•	 यदि दुव्य्दििािबाट पीम्ल्त व्यलक्तिे चािे िने, विश्ालसिो स्ोतबाट प्रा्टत जानकारी 

उनीहरूिाई बताउनुहोस्। उनीहरूिाई िेब www.nyc.gov/nychope, मा र फोन 
800-621-4673 मा NYC को अनिाइन संसाधन कोश NYC Hope बारे जानकारी 
ठदनुहोस्, जहाँ उनीहरूिे वनःशुल्क र गोपनीय जानकारी तथिा सेिाहरू प्रा्टत गन्यका िावग 
पररिार न्याय केन्द्रहरू तथिा अन्य ध्छमेक संसाधनहरू पत्ता िगाउन सक्ने्छन्।
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संसाधनहरू
NYC HOPE
NYC HOPE (www.nyc.gov/nychope) एउटा अनिाइन संसाधन हो जसमा सम्पूण्य पाँच 
नगरहरूमा घरिेु तथिा लिङ्ग-आधाररत हहंसाका उत्तरजीिीहरूसँग काम गनने समुदाय-आधाररत 
सङ्गिनहरूका विषयमा जानकारी सामेि ्छ।

उक्त कोषिाई वनम्न तररकािे िोज्न सवकन््छ:

•	 नगर
•	 उपिब्ध सेिाहरू, जसमा आिास सहयोग, परामश्य, कानुनी सेिाहरू, आपातकािीन 

आर्थिंक सहयोग सामेि ्छन् तर ्त्यवतमै सीधमत ्ैछनन्
•	 वनर्दंष्ट जनसङ्ख्यािाई सिेा ठदनमा विशेषज्ता हालसि गरेका सङ्गिनहरू, जसमा 

LGBTQ+ व्यलक्तहरू तस्करीबाट बचेकाहरू, वकशोरवकशोरीहरू, आप्रिासीहरू सामेि 
्छन् तर ्त्यवतमै सीधमत ्ैछनन्

•	 प्रदान गररने भाषाहरू जसमा स््टयावनस, धचवनयाँ (मान्िाररन, क्यान्टोवनयािी 
र ताइिावनयािी), रलसयािी, बङ्गािी, हैठटयािी वक्रयोि, कोररयािी, अरबी, 
उर््य, फ्ान्सेिी, पोलिलसयािी सामेि ्छन् तर ्त्यवतमै सीधमत ्ैछनन्

•	 व्यलक्त उपस्स्थित, अनिाइन, िा भह्िचेयरबाट पहँुच राख्न सवकने स्थिानहरू 

NYC HOPE अनलाइन प्ाप्त गनयु्कहोस् 

www.nyc.gov/nychope

तात्ालीन सयुरक्ा योजना, आश्रय सहयोग, तथा अन् संसाधनहरूका 
लागग 

NYC को 24/7 हटलाइनमा फोन गनयु्कहोस्:

800-621-4673
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NYC पररवार न्ार् िेन्द्रहरू 
NYC का पररिार न्याय केन्द्रहरू (Family Justice Centers, FJCs) (www1.nyc.gov/
ocdv/programs/family-justice-centers.page) िे घरिेु तथिा लिङ्ग-आधाररत हहंसाका 
पीधित तथिा उत्तरजीिीहरूिाई फोन माफ्य त िा व्यलक्त-उपस्स्थित रूपमा वनःशुल्क सेिाहरू तथिा 
गोपनीय सहयोग प्रदान गद्य्छन्। भाषा, िैङ्वगक पवहचान, िा आप्रिासन स्स्थिवत जेसुकै भए 
तापवन सबैजनािाई स्िागत गररन््छ।

व्यलक्त-उपस्स््थत सेिािरूिा िावग, यठद तपाईँ र्र सिेाहरूमा सुरभक्षत तथिा भरपददो 
वकलसमिे संिग्न हुन सक्नुहुन्न भने एपोइन्टमेन्ट तय गन्यका िावग िा सबैभन्दा नप्जकको FJC 
मा जानका िावग तपाईँिे FJC (सोमबार-शुक्रबार, वबहान 9 देखि साँझ 5 बजेसम्म) िाई फोन 
गन्य सक्न ुहुने्छ।

दूि सेिािरूिा िावग आफ्नो सबैभन्दा नप्जक रहेको FJC सँग जोधिन तपाईँिे 311 मा िा ति 
सूचीकृत नम्बरहरूमा फोन गन्य सक्नहुुने्छ। यठद तपाईँिाई अनुरोध गररयो र ्त्यसो गन्य सुरभक्षत 
हुन््छ भने, कृपया सन्देश ्छोि्नुहोस् र कोही तपाईँिाई मद्दत गन्य आउन्ेछन्।

BRONX
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
198 EAST 161ST STREET, 2ND FL. 
(718) 508-1220

BROOKLYN
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
350 JAY STREET, 15TH FL.  
(718) 250-5113

MANHATTAN
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
80 CENTRE STREET, 5TH FL.  
(212) 602-2800

QUEENS
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
126-02 82ND AVENUE  
(718) 575-4545

STATEN ISLAND
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
126 STUYVESANT PLACE  
(718) 697-4300
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