
 

 

 

Aotearoa حکمت عمیل  سالمتی یک قویم لینڈ یک پہیل نیوزی 

 ایک زیادہ محفوظ اور صبر آزما قوم ےک لی  

 
 

 بڑھانی  
ے
اپتی قویم سالمتی ےک تحفظ اور اےس آگ

 ےک لیے مل کر کام کرنا  

حکمت عمیل قویم سالمتی ےک موجودہ اور مستقبل ےک  

۔ 
ی

 خطرات پر توجہ مرکوز کرے یک

  ،
ی

یہ ہمارے قویم سالمتی ےک مفادات کا خاکہ پیش کرے یک

 موجودہ اور مستقبل ےک سیکورٹی چیلنجوں یک نشاندیہ کرے

ایک ملک ےک طور پر ہمارے سیاق و سباق اور  
۔  ي ہے

 تجربات میے تبدییل آٹ 

کرائسٹ چرچ مساجد پر دہشت گردانہ حمےل یک تحقیقات ےک  

  ہیے جنہیے   44رائل کمیشن یک رپورٹ میے  
ی

سفارشات پیش یک یک

۔    حکومت نی اصویل طور پر قبول کر لیا ہے

ایک    المتی میے رپورٹ میے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ قویم س

، اس ےک ساتھ ساتھ ایک   ورت ہے مضبوط قیادت اور سمت یک ضی

۔ رپورٹ   نت  سکیورٹی ایجنیس قائم کرنی یک بیھ سفارش یک گت  ہے

میے ایک جوابدہ فیصلہ سازی اور قویم سالمتی ےک امور پر عوایم  

۔    بحث میے اضافی یک اہمیت کو بیھ اجاگر کیا گیا ہے

رپورٹ یک تجاویز کو عمیل جامہ   رائل کمیشن آف انکوائری

۔   پہنانی کا ایک  طریقہ قویم سالمتی یک حکمت عمیل ہے

ہماری جغرافیاٹ  دوری اور چھوٹا سائز اب ہماری پہےل جییس  

۔ نیوزی لینڈ کو بڑھیی ہون  سیکورٹی   حفاظت نہیے کر سکیی

چیلنجز کا سامنا ہے اور ہمیے ان خطرات یک شناخت، روک تھام  

۔   اور ان کو کم ورت ہے  ےک لیے جلد کاررواٹ  کرنی یک ضی
 کرنی

قویم سالمتی یک حکمت عمیل اس ےک حصول اور ایک زیادہ  

۔  محفوظ اور صبر آزما 
ی

 میے ہماری مدد کرے یک
 نیوزی لینڈ بنانی

 

 

 چاہتی ہیے 
 ہم قویم سالمتی پر آپ یک ران 

لینڈ یک پہیل قویم سالمتی یک    نیوزی Aotearoaحکومت  

۔ حکمت عمیل پر    کام کر ریہ ہے

اس حکمت عمیل کو تیار کرنے می  مدد ےک طور پر ہم  

قویم سالمتی ےک لی  اپنے طویل المدتی نقطۂ نظر ےک بارے  

۔    می  آپ یک سوچ اور خیاالت سننا چاہنی ہی 

 قویم سالمتی کیا ہے اور یہ کیوں اہمیت رکھتی ہے 

لوگوں ےک  لینڈ کو ان  لینڈ کا قویم سالمتی کا تصور نیوزی نیوزی

بدنیتی پر مبتی خطرات ےس بچانی پر مرکوز ہے جو ہمیے نقصان  

۔ قویم سالمتی نیوزی
ی
لینڈ ےک باشندوں یک   پہنچانا چاہیے ےک

لینڈ اور   فالح و بہبود میے کردار ادا کرٹی ہے اور اس میے نیوزی

لینڈ ےک باشندوں پر اثر انداز ہونی واےل خطرات یک   نیوزی

 ےک لیے کام    شناخت، اور دھمکیوں یک
تخفیف اور جواب دیتی

، بشمول:   کرنا شامل ہے

 ہر قسم یک دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی  •

ہماری جمہوریت میے کیس دورسے ملک یک مداخلت )مثال   •

ےک طور پر ہمارے انتخاٹر عمل اور ووٹنگ ےک فیصلوں پر  

 خفیہ طور پر اثر انداز ہونا( 

 واےل سائبر واقعات  اہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کو متاثر کرنی  •

رساٹ  کا خاتمہ، ڈیٹا  )مثال ےک طور پر بینک اکاؤنٹس تک

(  نکالنا، یا   بجیل یک فراہیم میے رکاوٹیے

 ہمارے لیے یہ مواقع بیھ فراہم کرٹی ہے کہ ہم  
قویم سالمتی

 بڑھانی ےک لیے مل کر  نیوزی
ے
لینڈ ےک قویم سالمتی ےک مفادات کو آگ

۔  کام کر سکیے
  

 

 

.   



 

  

 

یہ آپ ےک پاس پہیل ہماری قویم سالمتی یک 
 حکمت عمیل کو تشکیل دیتی کا موقع ہے  

 آپ حکمت عمیل پر اپن  رائے 9 اکتوبر  2022 تک رائے جمع کروائ  

۔ hui یک آن الئن سہولت یا   ےک ذریےع جمع کروا سکتے ہیں

ہم نی قویم سالمتی پر بات چیت یک دیگر حالیہ نشستوں،   

ٹی بریفنگ، میے عوام    بصبے
بشمول قویم سالمتی یک طویل مدٹی

 ہمیے مزید  
۔ آپ یک ران  یک ران  پہےل ےس یہ ےل رکیھ ہے

۔  
ی

 معلومات فراہم کرے یک

قویم سالمتی یک حکمت عمیل رائل کمیشن یک رپورٹ میے تجویز  

۔کردہ اصالحات کو پال
ی

 ییس میے شامل کرے یک

ےک وسط تک حکمت عمیل کو حتیم    2023ہمیے امید ہے کہ  

۔  
ی

 شکل دے دی جان  یک

 مزید معلومات حاصل کرنی کا طریقہ 

 National Security  ٹیک ویب سائ  DPMCآپ 

 .Strategy   پر حکمت عمیل اور اپتی ران  کو آن الئن

جمع کرانی ےک طریقی ےک بارے میے معلومات حاصل کر  

۔    سکیی ہیے

رائل کمیشن آف انکوائری رپورٹ پر حکومت ےک ردعمل  

کرائسٹ چرچ  ےک بارے میے مزید معلومات ےک لیے  

حقیقات کا رائل  مساجد پر دہشت گردانہ حمےل یک ت 

کمیشن | ڈیپارٹمنٹ آف پرائم منسبی اینڈ کیبنٹ 

(DPMC ) دیکھیے 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بڑھانی  
ے
اپتی قویم سالمتی ےک تحفظ اور اےس آگ

 ےک لیے مل کر کام کرنا  

حکمت عمیل قویم سالمتی ےک موجودہ اور مستقبل ےک  

۔ 
ی

 خطرات پر توجہ مرکوز کرے یک

 ،
ی

یہ ہمارے قویم سالمتی ےک مفادات کا خاکہ پیش کرے یک

موجودہ اور مستقبل ےک سیکورٹی چیلنجوں یک نشاندیہ کرے  

 اور نظام میے اصالحات اور رسمایہ کاری ےک لیے ترجییح  
ی

یک

۔ 
ی

 شعبوں یک شناخت کرے یک

 کہ ہم کس طرح  ح 
ی

کمت عمیل ایک منصوبہ مرتب کرے یک

Te Tiriti o Waitangi   نیحر شعیر اور ، ی اکت داروں، کمیونٹبے رسر

۔   اکت داروں ےک ساتھ مل کر کام کر سکیی ہیے ی االقوایم رسر  بیے

 حکمت عمیل :  

 کہ نیوزی •
ی

لینڈ اپتی قوم ےک لیے قویم سالمتی ےک   یقیتی بنان  یک

 ر سک سلسےل میے مناسب انتخاب ک

• Te Tiriti o Waitangi   ےک لیے ہمارے عزائم یک عکایس کرے

 افراد ےک کردار کو تسلیم کرے Māoriاور قویم سالمتی میے 

ی گہرے  • پیسفک یک اہمیت اور نیوزی لینڈ اور خےط ےک مابیے

 باہیم روابط یک اہمیت کو تسلیم کرے

 

حکمت عمیل یک تیاری قویم سالمتی اور اس یک حمایت کرنی  

ڈھانچوں ےک بارے میے عوایم بات چیت کرنی کا ایک موقع    واےل

۔   بیھ ہے

 

https://consultation.dpmc.govt.nz/national-security-strategy/contribute/
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