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ਇਨਸਾਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ: ਪੁਲੀਸ ਦ ੇਕਾਰਜ ਵ ਿੱ ਚ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਵਧਤ ਗੌਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਖਿਚਾਰ -  
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ 
ਸਬਖਿਸ਼ਨ | ਨਿੰਬਰ  2021 

ਪੂਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ (ਅੰਗਰੇਜੀ ਮ ਿੱਚ) ਇਿੱਥੇ ਦੇਖੋ: bchumanrights.ca/SCORPA 

ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ (ਵਸਸਟੇਮੈਵਟਕ) ਨਸਲਿਾਦ ਿੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਖਹਸ ਦਾ ਸਿਾਂ ਿਤਿ ਹੋ ਖਿਆ 
ਹੈ - ਖਕਉਂਖਕ ਇਹ ਖਬਿਖਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਖਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤ ੇਇੰਖਿਖਜਨਸ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਿਭਾਖਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 
ਵਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। । ਇਹ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਾਂ ਹੈ। 

ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਭੇਦਭਾ   ਾਲੇ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਿਭਾਖਿਤ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਖਰਆਂ ਨੇ ਲਿਾਤਾਰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 
ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਿੰਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਜਸ ਖਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਖਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਕਿੇਿੀ ਔਨ 
ਖਰਫੌਰਖਿੰਿ ਦ ਪੁਲੀਸ ਐਕਿ (SCORPA) ਦ ੇਸਾਹਿਣੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਿੈਨਕੂਿਰ ਅਤੇ ਨੈਲਸਨ ਪੁਲੀਸ ਖਿਭਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਸਰੀ, ਿੰਕਨ ਅਤੇ ਖਪ੍ਿੰ ਸ ਜਾਰਜ ਖਿੱਚ RCMP (ਪੂ੍ਰੀ ਸਬਖਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਖਤਕਾ ਬੀ ਦੇਿ)ੋ ਦੇ ਿੇਿਾ ਦਾ ਖਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਿੱਲ 
ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਕਖਹ ਰਹੇ ਹਨ: 

• ਖਕ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵਗਿਫਤਾਰੀਆਂ/ਚਾਰਜਯੋਗ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦੇ ਅੰਕਵਿਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇੰਵਿਵਜਨਸ ਅਤੇ ਕਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਰ ਜਾਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਤੌਰ `ਤੇ ਵ ਜਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਵਲਸ ਅਵਧਕਾਰ 
ਖੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਹਸਪੈਵਨਕ ਅਤੇ ਅਰਬੀ/ਪਿੱਛਮੀ ਏਸੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ  ੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵ ਜਆਦਾ ਹੈ। 

• ਖਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਖਿਆਦਾਤਰ ਿਤੀਖਿਧੀਆਂ ਖਿੱਚ ਿਾਨਖਸਕ ਖਸਹਤ ਸਿੱਖਸਆਿਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਖਿੱਚ  ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ  ਾਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇੰਖਿਖਜਨਸ, 
ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਅਰਬੀ /ਪੱ੍ਛਿੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ  ੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵ ਜਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

https://bchumanrights.ca/SCORPA
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• ਖਕ, ਜਦੋਂ ਖਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਗਿਫਤਾਰੀਆਂ/ਚਾਰਜਯੋਿ ਘਿਨਾਿਾਂ ਦੇ ਅੰਕਖੜਆਂ ਖਿੱਚ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਔਰਤਾਂ ਦੀ 
ਵਗਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ , ਬੀ.ਸੀ. ਖਿੱਚ ਜਾਂਚੇ ਿਏ ਖਿਆਦਾਤਰ ਅਖਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਖਿੱਚ ਵਗਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਅੰਕਖੜਆਂ ਖਿੱਚ ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਰ ਜਾਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਤੌਰ `ਤੇ ਵ ਜਆਦਾ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਾਿਖਲਆਂ ਖਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਿੋਰ ੇਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਹੈ, । 

ਇਹ ਨਸਲੀ ਅਸਿਾਨਤਾਿਾਂ ਿਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਸਰਫ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪੱ੍ਿਪ੍ਾਤ ਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖਕਉਂਖਕ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਿਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕਾਇਦਾ (ਵਸਸਟੇਮੈਵਟਕ)  ਨਸਲਿਾਦ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੱਧ ਅਪ੍ਰਾਧੀਕਰਨ ਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਇੰਖਿਖਜਨਸ, ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਿੈਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਕਾਂ ਦ ੇਸੰਿਿ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਖਬਨਾਂ, ਖਨਆਂ ਪ੍ਿਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਸਰਕਾਰ 
ਵ ਚਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਖਿੰਿੇਿਾਰੀ ਹੈ ਖਕ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ (ਵਸਸਟੇਮੈਵਟਕ)  
ਅਸਿਾਨਤਾਿਾਂ ਨਾਲ ਨਖਜੱਠਣ ਜੋ ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਅਤੇ ਪ੍ਿੋਫੈਸਰ ਿੌਰਿਲੇ ਦੇ ਿੇਿਾ ਖਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਖਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਹੋਰ 
ਸਮੂਹਾਂ) ਨੰੂ ਪ੍ਿਭਾਿਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਬਖਿਸ਼ਨਾਂ ਖਿੱਚ, ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਿਨੱੁਿੀ ਅਖਧਕਾਰ ਕਖਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ (ਵਸਸਟੇਮੈਵਟਕ)  
ਨਸਲਿਾਦ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ- ਇਨਸਾਫ ਖਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਖਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ  
ਿਤੀਖਿਧੀਆਂ ਖਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਿੁੱ ਿ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਖਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

• ਖਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ (ਸੈਟਲਰਾਂ) ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ  ਸਾਉਣ ਲਈ ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਖਨਯੰਤਖਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸਤੀਿਾਦੀ ਦ ੇਆਦੇਸਾਂ'ਤੇ ਅਧਾਖਰਤ ਹੈ। 

• ਖਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਿੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਖਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ 

• ਖਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਭੇਦਭਾ   ਾਲਾ ਕਾਰਜ ਭਾਈਚਾਖਰਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਿੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਇਸ ਦੇ ਉਲਿ ਕਖਿਊਖਨਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨਸਾਫ  ਿਰੂਰੀ ਹੈ 

• ਖਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਿ ਅਤੇ ਿਰੂਰੀ ਹੈ 

 ਇਹ ਖਸਫਾਖਰਸ਼ਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਬੰਦੂ ਹਨ: 

ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਿਤੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆ ਂਖਿੰਿੇਿਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਸਿਝਣਾ 
1. ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਵ ਿੱਚ  ਖਿਚ ਖਿਧਾਖਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਕੰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

2. ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਵ ਿੱਚ  ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿੱਚ ਭਾਿੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦ ੇਯੋਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਫੰਿ ਿੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 



536-999 Canada Place, Vancouver, BC V6C 3E1 3 
info@bchumanrights.ca | 1 844 922 6472 bchumanrights.ca 

 ਿੱਖ  ਿੱ ਖ ਸਿੇਣੀਆ ਂਵ ਿੱ ਚ  ੰਵਿਆ ਿੇਿਾ 
3. ਪ੍ਬਖਲਕ ਸੇਫਿੀ ਦ ੇਿੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੌਖਲਸਿਰ ਜਨਰਲ ਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਐਕਿ ਖਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਿ ਚੁੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵ ਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ (ਵਸਸਟੇਮੈਵਟਕ) ਖਿਤਕਰੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਲਈ 
ਨਸਲ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹੋਰ ਿੇਟਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਿੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕੇ। 

4. ਪਬਵਲਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੌਵਲਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਸਿੇਣੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ  ੰਿੇ ਿੇਟਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਿਾਂ ਨੰੂ ਵਤਆਰ 
ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਵਿਵਜਨਸ ਿੇਟਾ ਗ ਰਨੈਂ ਸ ਦੇ ਮਾਿਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਿੇਟਾ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਵਹਤ ਸਥਾਪਤ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਗ ਰਨੈਂ ਸ ਬੋਰਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।   
 

5. ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਗ ਰਨੈਂ ਸ ਬੋਰਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਿੱ ਕ, ਕਵਮਸਨਰ ਵਸਫਾਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੁਲੀਸ ਸਰਵ ਸਜ਼ ਦਾ 
ਿਾਇਰੈਕਟਰ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਸਿੇਣੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ  ੰਿੇ ਪੁਲੀਸ ਿੇਟਾ ਦੇ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ,  ਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ 
ਸੰਬੰਵਧਤ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40(1)(a.1)(vii) ਦੇ ਤਵਹਤ ਮਾਪਦੰਿਾਂ ਨੰੂ ਵ ਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੰਵਿਵਜਨਸ ਿੇਟਾ ਗ ਰਨੈਂ ਸ ਬੋਰਿ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੇ। 

 
6. ਪ੍ਬਖਲਕ ਸੇਫਿੀ ਅਤੇ ਸੌਖਲਸਿਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਿੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਕਖਿਊਖਨਿੀ ਿਿਰਨੈਂ ਸ ਬੋਰਿ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਿਰਾ 

ਕਰਕੇ (ਜਾਂ ਕਖਿਊਖਨਿੀ ਿਿਰਨੈਂ ਸ ਬੋਰਿ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ) ਸੂਬਾਈ ਿੇਟਾ 
ਰੀਿੇਨਸ਼ਨ ਸਿਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ੁਖਲਸ ਸੇਿਾਿਾਂ  ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ 
ਉਹ ਿੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿੇਟਾ ਿੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਖਿੱਚ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਅਤੇ ਅਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਿਾਲੇ ਿੇਿਾ ਨੰੂ ਕਾਇਿ 
ਰੱਿਣ। 

7. ਅਟੌਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੰੂ ਇਨਫਰਮੇਸਨ ਐਿਂ ਪਿਾਈ ੇਸੀ ਕਵਮਸਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 
ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਿੇਟਾ ਮਾਪਦੰਿਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਿੇਟਾ ਦੇ ਇਕਿੱਤੀਕਰਨ,  ਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਵ ਸਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ 
ਵਚੰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਰੱਥਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਿੀਿ ਚੈਕ 
8. ਪ੍ਬਖਲਕ ਸੇਫਿੀ ਅਤੇ ਸੌਖਲਸਿਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਿੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਿਰਿੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ, ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ 

ਲਈ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਿੋਖਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲੀਵਸੰਗ ਸਿੈਂਿਰਿ, 6.2 ਪੁਲੀਸ ਸਿੌਪ੍ਸ (ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 
ਿਾਪ੍ਦੰਿ ਜੋ ਪ੍ੁਖਲਸ ਸਿਾਪ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ) ਖਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਸਰਫ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਜਿੇਂ ਖਕ ਇਹਨਾਂ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ 47 ਸਫੇ `ਤੇ ਵ ਸਥਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ। 
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9. ਪ੍ਬਖਲਕ ਸੇਫਿੀ ਅਤੇ ਸੌਖਲਸਿਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਿੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਿਰੈਖਫਕ ਸਿਾਪ੍ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਨਰਪੱ੍ਿ ਪੁਲੀਵਸੰਗ ਸਿੈਂਿਰਿ 
ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੈਂਿਰਿ ਵ ਿੱ ਚ ਟੈੈ੍ਰਵਫਕ ਸਟਾਪਾਂ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਦੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਸਪਸਟ ਰੂਪ ਵ ਿੱ ਚ ਵਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੋਂ ਅਵਜਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਫੀ ਹੋਣ ਨੰੂ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਵਕਆਂ (sobriety checkpoints)  ਰਗੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਕਵਰਆਸੀਲ 
(ਪਿੋਐਕਵਟ ) ਕਾਰਜਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਦੀ ਹੋ ੇ।  

ਪੁਵਲਸ ਦੀ ਿੀ-ਟਾਸਵਕੰਗ 

10. ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਵਧਕ ਵਨਆਂ ਪਿਤੀਵਕਵਰਆ 
(ਕਰਵਮਨਲ ਜਸਵਟਸ ਵਰਸਪਾਂਸ) ਦੀ ਥਾਂ  ਧੇਰੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ  ਾਲੀਆਂ ਹੋਰ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਿੱ ਜਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਵਸ ਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਵ ਿੱਚ 
ਚਲਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵ  ਸਥਾ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇੰਵਿਵਜਨਸ, ਫੈਿਰਲ, 
ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਵਮਉਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

11. ਪ੍ਬਖਲਕ ਸੇਫਿੀ ਅਤੇ ਸੌਖਲਸਿਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਿੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9-1-1 ਸੇਿਾਿਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ 
ਇਕ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ  ਜੋਂ ਸਾਮਲ ਹੋ ੇ ਨਾ ਵਕ ਪਹੁੰ ਚਣ  ਾਲੀ ਪਵਹਲੀ ਵਧਰ  ਜੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਖਿਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਪੰ੍ਨਾ 58 'ਤੇ 
ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ ਖਦੱਤੇ ਿਏ ਹਨ। 

12. ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਵਸ ਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਿਿਾਈ (ਅਰਥਾਤ, ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਖਸਹਤ ਅਖਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਕਖਿਊਖਨਿੀ-ਆਧਾਖਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਿਿਾਈ)  ਾਲੀਆਂ ਿਾਨਖਸਕ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਖਿੱਚ ਿਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਖਨਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ: 

• ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਕਲੀਨੀਸੀਅਨਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਸੋਸਲ  ਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਅਰ  ਰਕਰਾਂ  ਾਲੀਆਂ 
ਬਹੁ-ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਟੀਮਾਂ  ਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ  ਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ (urgent response centres) ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ  ਾਲੇ ਮੈਿੀਕਲ ਮਾਿਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਪਅਰਾਊਂਿ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। 

• ਿੰਭੀਰ ਿਾਨਖਸਕ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਿੁੰ ਝਲਦਾਰ 
ਦੇਿਭਾਲ  ਾਲੀ ਵਰਹਾਇਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖਿੱਚ ਖਨਿੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ 
ਸਬਖਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੰ੍ਨਾ 58 'ਤੇ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ ਖਦੱਤੇ ਿਏ ਹਨ। 

13. ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ ਬੇਘਰੇਪਣ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਖਿਕਖਸਤ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, 
ਬੇਘਰੇਪ੍ਣ, ਿਾਨਖਸਕ ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

14. ਸਕੂਲ ਬੋਰਿਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਖਲਏਿੌਨ ਅਫਸਰ (SLO) ਪ੍ਿੋਿਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਤਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਕ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ 
ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਹ ਵਸਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਿ ਹੋਰ ਤਰੀਖਕਆ ਂਨਾਲ ਪੂ੍ਰੀ ਨਹੀਂ 
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ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਿਾਂ ਲਈ  ਇੰਖਿਖਜਨਸ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਖਦਆਰਥੀ 
ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਐੈੱਸ ਐੈੱਲ ਓ (SLO) ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰਾਂ  ਿੱਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

15. ਐੈੱਸ ਐੈੱਲ ਓ (SLO)  ਦੀਆ ਂਿਨੋ-ਸਿਾਖਜਕ ਅਤੇ ਖਿਖਦਅਕ ਭੂਖਿਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਕੋਖਚੰਿ ਅਤੇ ਪ੍ਾਠਕਿਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆ ਂਹੋਰ 
ਿਤੀਖਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਿਿਾਈ ਕਰਨ, ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੌਂ ਵਸਵਲੰਗ ਦੇਣ, ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਪਿਭਾਵ ਤ ਅਮਲਾਂ,, ਖਜਨਸੀ 
ਹਮਵਲਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ, ਨਸੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਖਸੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਲੀਇੰਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਖਿੱਚ ਤਜਰਬਾ 
ਰਿੱ ਖਣ  ਾਲੇ ਵਸ ਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਖਪ੍ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਐੈੱਸ ਐੈੱਲ ਓ (SLO)  ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 
ਜਾਣ  ਾਲੇ ਫੰਿ ਅਤੇ  ਸੀਲੇ  ਇਹਨਾਂ ਭੂਖਿਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸ ਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 

ਪੁਲੀਸ ਜਿਾਬਦੇਹੀ 
 

16. ਅਿੌਰਨੀ ਜਨਰਲ ਿੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਖਸਖਿਖਲਅਨ ਖਰਖਿਊ ਐਿਂ ਕੰਪ੍ਲੇੇੰਿਸ ਕਖਿਸ਼ਨ ਫੌਰ ਦ ਆਰ ਸੀ ਐੈੱਮ ਪੀ  (CRCC), 

ਇੰਿੀਪ੍ੈਂਿੈਂਿ ਇਨਿੈਸਿੀਿੇਸ਼ਨਸ ਔਖਫਸ (IIO), ਔਖਫਸ ਔਫ ਪੁਲੀਸ ਕੰਪ੍ਲੇੇੰਿਸ ਕਖਿਸ਼ਨਰ ਔਫ ਖਬਿਖਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 

(OPCC) ਅਤੇ BC ਖਹਊਿਨ ਰਾਈਿਸ ਖਿਿਖਬਊਨਲ ਕੋਲ ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਖਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ 
ਪ੍ਿਤੀਖਨਧਤਾ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਿ ਸਿੇਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਕਾਲਤ (ਲੀਗਲ ਐਿ ੋਕੇਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਿੋਿਰਾਿਾਂ ਲਈ ਫੰਿ 
ਿੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

17. ਪ੍ਬਖਲਕ ਸੇਫਿੀ ਅਤੇ ਸੌਖਲਸਿਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਿੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ IIO ਨੰੂ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਸ ਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸੌਂਪਣ 
ਦੇ ਿੀਚ ੇਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਾਂ-ਸੀਿਾ ਖਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

18. OPCC ਨੰੂ ਖਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ OPCC ਨੰੂ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਸ ਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਿੀਚ ੇਨੰੂ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਾਂ-ਸੀਿਾ ਖਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

19. ਪ੍ਬਖਲਕ ਸੇਫਿੀ ਅਤੇ ਸੌਖਲਸਿਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਿੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਾਂ-ਸੀਿਾ ਖਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਜੋ CRCC   ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇ  ਵਕ ਉਹ (ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆ ਂਖਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ) ਖਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ 
ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਸ ਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਿੀਚੇ ਿੱਲ ਿਧ ਸਕੇ। 

20. ਪ੍ਬਖਲਕ ਸੇਫਿੀ ਅਤੇ ਸੌਲੀਖਸਿਰ ਜਨਰਲ ਿੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਜਾਂ ਤਾਂ RCMP ਨੰੂ 
OPCC ਦੇ ਅਖਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਖਿੱਚ ਖਲਆਂਦਾ ਜਾਿੇ, ਖਜਿੇਂ ਖਕ ਬੀ. ਸੀ. ਵ ਿੱ ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ 
ਕਖਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਜਾਂ OPCC ਅਤੇ CRCC ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਿਖਕਖਰਆਿਾਂ ਨੰੂ 
ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 

21. ਪ੍ਬਖਲਕ ਸੇਫਿੀ ਅਤੇ ਸੌਲੀਖਸਿਰ ਜਨਰਲ ਿੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ OPCC ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ OPCC ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣ ਸਕੇ, ਖਕਸੇ ਿੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਖਿੰਿੇਿਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ 
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IIO ਨੰੂ ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ OPCC ਦੇ ਅਖਧਕਾਰ ਦਾ ਖਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ OPCC ਸਿਾਫ ਨੰੂ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਸਿਲਾਈ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

22. ਪ੍ਬਖਲਕ ਸੇਫਿੀ ਅਤੇ ਸੌਲੀਖਸਿਰ ਜਨਰਲ ਿੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਖਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ IIO ਦੇ 
ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਖਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 74(2)(t.4) ਖਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਖਨਯਿ ਬਣਾਉਣ 
ਦੇ ਅਖਧਕਾਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ IIO ਦੇ ਅਖਧਕਾਰ ਦਾ ਖਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, IIO 

ਜਾਂਚਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਖਲੰਿ-ਆਧਾਖਰਤ ਖਹੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁਹਾਰਤ ਦਾ ਖਨਰਿਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

23. ਘਰੇਲੂ ਖਹੰਸਾ ਅਤੇ ਖਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਿਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਪਿਤੀਵਕਵਰਆ ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਪ੍ਕ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਿਰਿ 
ਿੂਿੈਨਸ ਸਪ੍ੋਰਿ ਸਰਖਿਖਸਿ ਦੁਆਰਾ SCORPA ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਖਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

24. ਅਿੌਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੰੂ ਸਿਾਖਜਕ ਸਖਥਤੀ ਅਤੇ ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਪ੍ਛਾਣ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਧਾਰਾਂ ਿਜੋਂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਿਨੱੁਿੀ ਅਖਧਕਾਰ ਕੋਿ ਖਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਿ ਚੁੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

25. ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਖਧਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਪੁਲੀਸ ਬੋਰਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਖਰਆਂ ਦੇ 
ਪ੍ਿਤੀਖਨਧ ਹਨ ਖਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਖਰਆਂ ਦੇ ਪ੍ਿਤੀਖਨਧ ਹਨ ਜੋ 
ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵ ਜਆਦਾ ਪਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਿਭਾਖਿਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਜਸ ਖਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੁਲੀਸ ਬੋਰਿ ਵ ਿੱ ਚ 
ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਪ੍ਿਤੀਖਨਧਤਾ ਦੀ ਸਰਤ ਦਾ ਸਾਮਲ  ਹੋਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 

26. ਪ੍ਬਖਲਕ ਸੇਫਿੀ ਅਤੇ ਸੌਖਲਸਿਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਿੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਿੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਖਸਿਲੀਅਨ 
ਪੁਲੀਸ ਬੋਰਿਾਂ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਖਿੱਚ RCMP ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

27. ਪ੍ਬਖਲਕ ਸੇਫਿੀ ਅਤੇ ਸੌਖਲਸਿਰ ਜਨਰਲ ਿੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਬੋਰਿ ਦੀ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਨੰੂ ਖਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਬੋਰਿਾਂ ਲਈ ਿਾਧੂ ਜਨਤਕ ਖਰਪ੍ੋਰਖਿੰਿ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਖਿਕਖਸਤ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

28. ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਿਬੂਤ ਅਤੇ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਫੰਿ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਨਾਿਖਰਕ ਪੁਲੀਸ ਖਨਿਰਾਨ ਸੰਸਥਾ (ਜਾਂ 
ਖਕਸੇ ਅਖਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਖਪ੍ਤ ਪ੍ਿਖਤਸ਼ਠਾਿਾਨ ਨਾਿਖਰਕ ਖਨਿਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਿਾਿਾਂ) ਦੀ 
ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਜਸ ਖਿੱਚ ਖਿਖਭੰਨ ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਸੱਖਭਆਚਾਰਕ ਵਪਛੋਕਿਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਔਰਤਾਂ, 
ਲੜਕੀਆ ਂਅਤੇ LGBTQ2SAI+ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਿਾਇੰਦਿੀ ਲਾਿਿੀ ਹੋ ੇ, ਖਜਿੇਂ ਖਕ ਲਾਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ 
ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ (Missing and Murdered Indigenous Women and Girls) ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਦੀ ਅੰਖਤਿ ਖਰਪ੍ੋਰਿ ਖਿੱਚ ਿੰਿ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਨਾਿਖਰਕ ਖਨਿਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਬਖਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 
ਪੰ੍ਨਾ 71 'ਤ ੇਿਧੇਰੇ ਖਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਖਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

29. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਨਾਿਖਰਕ ਖਨਿਰਾਨ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ 
ਉਸ ਘਿਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸ ਲੀਅਨ ਖਨਿਰਾਨ ਖਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਜਸ ਘਿਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
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ਿਜੋਂ ਖਕਸੇ ਇੰਖਿਖਜਨਸ ਖਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿੌਤ ਜਾਂ ਿੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਭਾਿੀਦਾਰੀ 
ਲਈ ਖਕਸੇ ਿੀ ਰੁਕਾਿਿ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿਨੱੁਿੀ ਅਖਧਕਾਰ ਕਖਿਸ਼ਨਰ ਿਨੱੁਿੀ ਅਖਧਕਾਰਾਂ, ਸਿਾਨਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਨਆ ਂਦੇ ਨਾਂ 'ਤ ੇਖਸਲੈਕਿ ਸਿੈਂਖਿੰਿ ਕਿੇਿੀ ਨੰੂ 
ਪੁਲੀਸ ਐਕਿ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ  — ਅਤੇ, ਬਾਅਦ ਖਿੱਚ, ਖਬਿਖਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ—ਨੰੂ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ 
ਸਬਖਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਸੂਬੇ ਖਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਖਿਕਾ 
ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ। 


