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ਇੱਕ ਆਧੁਿਨਕ ਅਤੇ ਿਵਿਵਧ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਪੁਿਲਸ 
ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ 
08 ਦਸੰਬਰ, 2022  

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ 
ਪੁਿਲਸ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਪ�ਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ 
ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਸਵੇਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। 

ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਪ�ਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ 
ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਿਲਸ ਸੋਧ ਅਿਧਿਨਯਮ (Police Amendment Act) ਪੁਿਲਸ 
ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ, ਪੁਿਲਸ ਰੀਿਵਊ ਕਿਮਸ਼ਨ (Police Review 
Commission) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ ਪੁਿਲਸ 
ਹਣੁ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਂਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਪ�ਸਤਾਵ - ਜੋ 34 ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪੁਿਲਸ ਐਕਟ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ - ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ 
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ RCMP ਦਆੁਰਾ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ 
ਿਵੱਚ ਰਸਮੀ ਨਾਗਿਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ 
ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਹੈ। 

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸੁਧਾਰ ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਨਵ� ਿਸਰੇ ਤ� ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਮੁੜ 
ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਨਵ� ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ 
ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ 
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ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਨਸ਼ਾ ਮਕੁਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ 
ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਿਵਿਵਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ�ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਵਿਵਧ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ 
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਤਿਬੰਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸਮਝਣ। 

ਸੋਧਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆ ਂਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੌਤ ਅਤੇ 
ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਿਮਉਸਂੀਪਲਟੀਆਂ ਦਆੁਰਾ 
ਿਨਯੁਕਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਿਫਸਰਾ ਂ(ਪੀਸ ਆਿਫਸਰਾਂ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਲਬਰਟਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਸੀਡ�ਟ ਿਰਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (ASIRT) ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਨਵਾਂ 
ਅਿਧਿਨਯਮ ਪੁਿਲਸ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮਆਰੀ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇਕਸਾਰ 
ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਨਵੀ ਂਸੁਤੰਤਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਦਰਜਾਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਏਗਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਸੂਚੀ ਤੱਥ 
ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਫੌਰੀ ਤੱਥ 

• 2018 ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਿਹੱਤਧਾਰਕ ਜੁੜਾਵ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਖੇਤਰਾਂ, ਿਮਉਸਂੀਪਲਟੀਆਂ, ਆਿਦਵਾਸੀ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਅਤ ੇਿਵਿਵਧ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਲਗਭਗ 200 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਲਗਭਗ 15,000 ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਈ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ 
ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ। 

• ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਵੀ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 
1,500 ਜਵਾਬ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। 

https://open.alberta.ca/dataset/a7aac4e8-ea71-420b-aae0-91bb933b3f39/resource/97aef468-a161-40d9-a62a-c68f9239a438/download/pses-police-amendment-act-2022.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/a7aac4e8-ea71-420b-aae0-91bb933b3f39/resource/97aef468-a161-40d9-a62a-c68f9239a438/download/pses-police-amendment-act-2022.pdf
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ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਪਬਿਲਕ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਨ ਅਿਧਿਨਯਮ (Modernizing the Police Act) 
• ਪੁਿਲਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤਥੱ ਸ਼ੀਟ (Police Amendment Act fact sheet) 
• ਿਬਲ 6: ਪੁਿਲਸ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2022 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

• ਿਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖ ੋ
• ਿਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੰੂ ਸੁਣੋ 

 

http://www.alberta.ca/modernizing-albertas-police-act.aspx
https://open.alberta.ca/dataset/a7aac4e8-ea71-420b-aae0-91bb933b3f39/resource/97aef468-a161-40d9-a62a-c68f9239a438/download/pses-police-amendment-act-2022.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.assembly.ab.ca%2Fassembly-business%2Fbills%2Fbill%3Fbillinfoid%3D11991%26from%3Dbills&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Cb2040650a60f449f1d0f08dad967765c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638061335636129566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=63K5whV%2BwChLNbuPqT7EMDXKrzBgPTghGl0TMoeyqdo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMM8qH8ZSFcA&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Cb2040650a60f449f1d0f08dad967765c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638061335636285751%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fcvDn8tw6wrG%2BDc01wwTcf55281AbLI876eT1OkDPtY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fyour-alberta%2Fpolicing-reforms-for-albertas-future-december-8-2022&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Cb2040650a60f449f1d0f08dad967765c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638061335636285751%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fULNaWmoVGGfPGGVc2l%2BZvwStbnxAoN2x1M%2BDi1zax8%3D&reserved=0
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