मेयर विवियम पेडुटोिे प्रहरी सुधार एजेण्डा
सािवजविक गिुवहुन्छ
पिट्टसबर्ग, PA (जुन 4, 2020) मेयर पिपियम िेडुटोिे आज प्रहरी सुधारका िापर् उहााँको एजेण्डाको
प्रारूि बनाउनुभएको छ ।
मेयरिे राज्यका प्रपिपनपध समर िी र एड र्ैनीिे िक्राउको क्रममा प्रहरीिाई घािक शक्ति प्रयोर् र्नगबाट
रोक्दै हापनकारक सम्भापिि खिराबाट जोर्ाउन मात्र प्रयोर् र्रे को बि प्रयोर् कानूनको समर्गनबारे को
उहााँको अपघल्लो अनुमोदनिाई दोहोयाग उनुभयो।
मेयरिे राज्य पिधायक प्रहरी सुधार कायग समूहको पसफाररसहरूको स्लेटको िूर्ग समर्गन िपन र्नुगभयो।
कायगसमूहिे अन्य सम्भापिि सुधारहरूको सूची जारी र्रे को छ, जसमा चोकहोल्डको प्रयोर्िाई र्ैरकानुनी
बनाउने, र्म्भीर चोटिटक िा मृत्युको िररर्ाम हुने कुनै िपन प्रहरी मुठभेडको स्विन्त्र समीक्षा प्रपक्रया
स्र्ािना र्ने र प्रहरी नीपिका कारर् हुनसक्ने रोकर्ामका िापर् प्रहरी नीपि र व्यिहारको व्यिक्तस्र्ि
समीक्षा र्नग एक जना इन्स्पेक्टर जनरििाई मनोनयन र्ने समािेश हुन्स्छ ।
सार्ै, मेयर िेडुटोिे पिट्टसबर्ग प्रहरी र राज्यभरका सबै प्रहरीिाई िापषगक पनपहि िूिागग्रह र पड-एस्केिेसन
िापिम र्नुगिने आव्हान र्नुगभएको छ । यो पिट्टसबर्ग प्रहरीिे िपहिे नै प्राप्त र्ने िापिम हो िर र्ि पनयपमि
रूिमा प्राप्त र्नेछन् ।
यसबाहेक, मेयरिे र्ि आिश्यक जिाफदे पहिा र िारदपशगिा पसजगना र्नग स्र्ानीय सरकारको क्षमिािाई
चुनौिी पदएको र्ि आिश्यक रहेको ह्याररसबर्ग सुधारिाई प्रकाश िानुगभयो ।
अपहिे िेक्तििभेपनया कानूनअन्तर्गि, शहरी नेिाहरूिे मध्यस्र्किागहरुबाट अनुशासनिाई उल्ट्याउन मात्र
दु व्यगिहारको िापर् प्रहरी अपधकारीहरुिाई हटाउन िा अनुशासन पदन सक्छ, र अपधकारीहरु मात्र
उनीहरुिाई अिराधको अपभयोर्हरुमा दोषी िाएमा मात्र उनीहरुिाई दु राचारको िार्ी प्रमापर्ि र्नग
सपकन्स्छ।
र्ि सुधारमा यी समािेश हुन सक्छन््ः
•

अनुशासनको कायगपिधीमा सम्झौिाको दायरा पसपमि र्नग िा पिशेष र्री अनुशासनको सजाय िररमाजगन

•

र्नग श्रम मध्यस्र्को अपधकारिाई पसपमि र्नगका िापर् ऐन 111 संशोधन र्ने
"सािगजपनक नीपि अििाद" अििम्बन र्नग ऐन 111 संशोधन र्ने, जसिे एक अपधकारीको रोजर्ारीको

•
•

पनरन्तरिा जनपहिमा प्रपिकूि छ भन्ने आधारमा एक अपधकारीिाई काममा फकागउने मध्यस्र्को
पनर्गयिाई चुनौिी पदन शहरहरूिाई सक्षम बनाउनेछ
रोजर्ारदािािे दु राचारमा संिग्न अपधकारीहरूिाई पनिम्बन र्नुगिने र्री अिस्र्ाहरू पिस्तार र्नगका
िापर् कक्तिडे ि इन ि इिोसगमेन्ट एक्टको संशोधन र्ने
म्युपनपसिि िुपिस अपफससग एजुकेसन एण्ड टर े पनङ कपमसन (MPOETC) िाई अपधकृिहरूबाट
प्रमापर्करर् पफिाग पिने िा प्रमापर्करर्हरू पनिम्बन र्नग िा पफिाग पदनका िापर् बि प्रयोर्को
पशकायिहरूको समीक्षा र्ने अपधकारको र्ि अपधकार पदने

िररििगन सधैं घरबाटै शुरू हुनैिछग । पसटीिे िूर्ग रूिमा "8 Can’t Wait" अपभयानिाई अनुमोदन
र्रररहेको छ (धेरै जसो शहरिे िार्ू र्ररसकेको छ) र यसिे िपहिे नै नीपिहरूको समीक्षा र्नग सुरु
र्ररसकेको छ जसिे र्दाग पिट् सबर्गमा यसो भएको सुपनपिि हुनेछ:
•
•
•
•
•

•
•
•

अपधकारीहरूिाई बि प्रयोर् र्नुग अपघ, सम्भि भएको बेिामा पड-एस्केिेट र्नग आिश्यक र्दग छ।
बि प्रयोर्को नीपिमा फोसग कक्तन्टपनयम िा म्यापटर क्स राख्नुहोस्, बि/हपियारहरूका प्रकारहरू
िररभापषि र्नुगहोस् जुन पनपिि प्रकारको प्रपिरोधको प्रपिपक्रया पदन प्रयोर् र्नग सपकन्स्छ।
पष्ट रूिमा चोकहोल्डहरू र स्टर ् यांर्होल्डहरू (क्यारोपटड रोकािटसपहि) पनषेध र्नुगहोस् िा यी
रर्नीपिहरू घािक शक्ति अपधकृि भएको क्तस्र्पिहरूमा मात्र पसपमि र्नुगहोस्।
अपधकारीहरूिे घािक शक्ति प्रयोर् र्नुग अपघ मौक्तखक चेिािनी पदनु आिश्यक हुन्स्छ।
सिारी साधनबाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट घािक खिरा नदे क्तखएसम्म र्ुपडरहेका सिारी साधनहरूमा
रहेका व्यक्तिहरूिाई र्ोिी हान्नबाट अपधकारीहरूिाई पनषेध र्दग छ (उदाहरर्का िापर्, र्ाडीबाट
व्यक्तिहरूमा र्ोिी हान्न)।
अपधकारीहरूिाई घािक शक्ति प्रयोर्को सहारा पिनुअपघ अन्य सबै उपचि पिकल्पहरू पनकास र्नग
आिश्यक िदग छ।
अको अपधकारीिाई अत्यापधक बि प्रयोर् र्नग रोक्न अपधकारीहरुिे हस्तक्षेि र्नुगिछग ।
अपधकारीहरुिे बन्स्दुक रहे को अको नार्ररकिाई धम्काउने िर्ायि बिको सबै प्रयोर्हरु ररिोटग र्नग
आिश्यक छ।
सार्ै, मेयरिे यी प्रयोजनका िापर् राष्टरिपि ओबामाको माइ ब्रदजग पकिर अिायि प्लेज हस्ताक्षर
र्नुगभयो:
1. मेरो समुदायमा बि नीपिहरूमा प्रहरीको प्रयोर् समीक्षा र्नग
2. हाम्रो समीक्षाका िापर् मेरो समुदायिाई पिपभन्न दायराका प्रपिपक्रया, अनुभि र कर्ाहरू समािेश र्री
संिग्न र्ने
3. हाम्रो समीक्षाको निीजा मेरो समुदायमा ररिोटग र्ने र यो संकल्प हस्ताक्षर र्रे को 90 पदनपभत्र िृष्ठिोषर्
खोज्ने
4. निीजाका आधारमा मेरो समुदायको प्रहरीिे बि प्रयोर् र्ने नीपििाई िुनगसंरचना र्ने
अन्तमा, कानून िािनाका क्रममा "अनुकम्पा र्कान" को मुद्दा िररिरर बढ् दो अनुसन्धान अनुरूि, पसटीिे
कमगचारीहरूको कामको अपनिायग यिाउिा सरूिाको अन्वेषर् र्नग र्ाल्ट्नेछ जसिे दीघगकािीन, उच्च
िनाि कायगको प्रभाि कम र्नग सहयोर् र्नग सक्नेछ ।
"यी हामीिे पिनैिने संिेदनशीि कदमहरू हुन् र हामीिे िी अपहिे नै पिनुिछग । हामीिे प्रहरी र
उनीहरूिे सेिा र्ने सबैको बीचमा पिश्वास पसजगना र्नगका िापर् काम र्नुगिछग । हामीिे रं र्को समुदायमा
िीडा पदएका, सिाइएका र जीिन र्ुमाइएका प्रर्ािीहरूिाई िूिगिि पफिाग र्राउनुिछग । यो िपहिो कदम
हो, हामीिे हरे क पदन अझ राम्रो र्नगका िापर् प्रयास र्नैिछग ," मेयर िेडुटोिे भन्नुभयो ।

