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2019/72 

 

 بار� مںی  حم� � � 2019مارچ  15کرا�سٹ چ�چ � مساجد پر 
 2019 کا حکمنامہ  رائل کم�شن �(تحق�قات) انکوائری 

 

، �گر سلطنتوںبفضل خدا نیوزی لینڈ اور د کہ، اور عالقہ جات � مل�ہ ال��تھ ثاین  محافظ دین:  ��راە دولت مش��

 —بنام 

 Sir William Gillow Gibbes Austen Young, KNZM معّزز 

 آداب! 

۔ کا کو کرا�سٹ چ�چ � مساجد پر حم� � تحق�قات    2019مارچ  15ہم، بذر�عہ کم�شن ہذا،   رائل کم�شن قائم کر�� ہنی

 —یہ آرڈر ان کاؤ�سل (شا� ا�ماء پر حکمنامہ) و �شک�ل دی�ن واال ہمار� کم�شن ک

)a(  �ز 'مل�ہ ال��تھ ثاین �  ہر م�جسی ل آف نیوزی لینڈ � عہدے  'پیڻنٹلی�� � مل�ن وا� اخت�ار � تحت گورنر ج�ن
 ؛ اور1983*ا�ت��ر  28� ق�ام، مؤرخہ 

)b(  مل�ن وا� اخت�ار � تحت اور اس ا�کٹ � ف�صلوں � تحت؛ اور 6� س�کشن  2013انکوائ��ز ا�کٹ � 

)c( ۔��  جاری ک�ا جا ر�ا  مندی �ا�گ��کڻیو کاؤ�سل � مشور� اور رضا 
*SR 1983/225 

 (حکمنامہ) آرڈر 

 عنوان 1

آرڈر  رائل کم�شنانکوائری کا کو کرا�سٹ چ�چ � مساجد پر حم� � تحق�قات � ل�ی   2019مارچ  15یہ حکمنامہ 
۔ 2019 �� 

 آغاز 2

۔ گزٹیہ حکمنامہ   منی مشتہر ک�ی جا�ن � تار�ــــخ � بعد ا�� دن � مؤثر ��

 معاین  3

  —اس حکمنا� منی 

کو کرا�سٹ چ�چ � مساجد پر حم� �   2019مارچ  15 انکوائری کا رائل کم�شن جو  ��  مطلب کا   انکوائری
 اس حکمنا� � تحت قائم ہوا ��  ل�ی � تحق�قات
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ن کا مطلب �� نیوزی لینڈ   داروںا� س�ک��  �کاری متعلقہ س�کوری� انٹ�ل�جنس �وس، گورنمنٹ کمیون�ک�ش�ن
نیوزی لینڈ پول�س، نیوزی لینڈ کسڻمز �وس، ام�گ��شن نیوزی لینڈ، اور کویئ ب� دو�ا ادارە س�کوری� بیورو، 
، غور ک�ا جانا چاہی�ئ تا�ہ انکوائری �طرز جس� فرائض �ا  ائط عمل پر، اس انکوائری � را� منی  دائرە کار � ��

۔ �  یپور   جائنی
 

 کا ق�ام  رائل کم�شن آف انکوائری 4

۔  ہو قائم رائل کم�شن ری کا ئانکوا� کو کرا�سٹ چ�چ � مساجد پر حم�    2019مارچ  15  گ�ا ��
 

 ��  س � تحق�قات مطلوبمعاملہ جکا �ت  اہم عوا� 5

ن � ہدا�ت  س � امعاملہ ج �ت کا اہم عوا�   — �� � جا ر� نکوائری کو چھان بنی

)a(  گرمیوں � بار� منی ک�ا علم تھا   شخصس�ک�� � اداروں کو، حم� � پہ�، اس  ی� ر�اسمتعلقہ� �
کو کرا�سٹ چ�چ منی النّور مسجد اور لن ووڈ اسالمک سن��  پر حم� � جرائم   2019مارچ  15 پر  جس

 ؛ اور� ل�ی فرد جرم عائد � گیئ �� 

)b(   ا�ر کویئ  اقدامات ک�ی ک�ا متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � اداروں �ن اس علم � روشین منی)تھ�  ات ک�ی ماقدا
 تو)؛ اور

)c(  ؛ کر سک�� تھ�تھ� جو متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � ادار� حم� کو روک�ن � ل�ی  اضا�ن اقدامات ا�� کویئ   آ�ا
 اور

)d(  کر�ن چاہینئ جن � مستقبل منی ا�� حم� کو�� اضا�ن اقدامات    متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � اداروں کو
۔رو�   جائنی

 
 مم�� ا ک  انکوائری 6

۔  Sir William Gillow Gibbes Austen Young, KNZM معّزز  ن ک�ا گ�ا ��  کو انکوائری کا مم�� متعنی

 
وع کر سکی� �� شواہد پر غور کرنجب انکوائری وە تار�ــــخ  7  ا ��

وع کر سکی� ��  2019میئ  13انکوائری   ۔� شواہد پر غور کرنا ��

 
ائط 8  دائرە کار � ��

۔ ائط ش�ڈول منی واضح � گیئ ہنی  انکوائری � دائرە کار � ��

 
 متعلقہ ڈیپارڻمنٹ 9

ز  4� س�کشن  2013انکوائ��ز ا�کٹ  نل افی�ئ متعلقہ انکوائری � ل�ی � مقاصد � ڈیپارڻمنٹ آف ان��
۔�� اور  ڈیپارڻمنٹ  انکوائری � تعلق رکھ�ن وا� انتظا� معامالت � ل�ی ذمہ دار ��

  

cl 4 
 � حم� � بار� مںی  2019مارچ  15کرا�سٹ چ�چ � مساجد پر 

 2019/72 انکوائری (تحق�قات) � رائل کم�شن کا حکمنامہ
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 ش�ڈول 
ائط  دائرە کار � ��

cl8 
 �س منظر 1

ا�ک شخص �ن نماز�وں � کرا�سٹ چ�چ منی النّور مسجد اور لن ووڈ اسالمک سن�� پر   جب کو   2019مارچ  15 )1(
جن منی � کچھ شد�د زخ�  افراد زخ� ہو� 50افراد مار� گ�ئ اور م��د  50نماز ادا کر�ن � دوران حملہ ک�ا تو 

 چال�ا جاۓ گا۔جس پر عدالت منی مقدمہ  فرد جرم عائد � گیئ ��  ا�ک شخص پر  حم� � ل�ی ۔ اس ہو�
 

ن � ل�ی حکومت �ن اعالن ک�ا �� کہ  )2( ن ک�ا جاۓ گا کہ متعلقہ ا�ک رائل کم�شن  اس بار� منی چھان بنی کو متعنی
ر�اسی� س�ک�� � اداروں کو حم� � پہ� اس شخص � �گرمیوں � بار� منی ک�ا علم تھا، اور ان معلومات پر 

حم� کو روک�ن � ل�ی ک�ا اقدامات کر سک�� تھ�، اور مستقبل منی ا��  ا�ر انہوں �ن کچھ ک�ا تو ک�ا ک�ا تھا، ادار�
۔  حملوں کو روک�ن � ل�ی اداروں کو ک�ا اقدامات کر�ن چاہینئ

 
 

ان معامالت پر فوری طور پر ر�ورٹ کر�ن � پابند �� تا�ہ حکومت کو ان معامالت پر ا�ک خودمختارانہ یہ انکوائری  )3(
دال�ا  انناطمیمسلمان گرو�وں سم�ت نیوزی لینڈ � عوام کو � نیوزی لینڈ  جس �ر�ورٹ حاصل ہو  معت�� اور 
متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � ادار� تمام مناسب اقدامات کر ر��  کہ ان� سالمی� اور تحفظ �قیین بنا�ن � ل�ی   ۓجا

۔  ہنی
 

   رکھ� رابطہحکومت توقع کری� �� کہ انکوائری ان معامالت منی نیوزی لینڈ � مسلمان گرو�وں �  )4(
�

 ۔�
 

 

ن دہان�اں کرایئ گیئ ہنی اور حکومت توقع کری� �� کہ متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � ادار�، اف�ان ا�� حکومت کو  )5( �قنی
ن  ن انکوائری کو سون�� گ�ئ معامالت � چھان بنی اور ر�ورڻنگ � اہم�ت � پ�ش نظر انکوائری � ساتھ اور مالزمنی

۔
�

 تعاون کر�ن � ل�ی اپین پوری کوشش ک��ں �
 

  انکوائری کا مقصد اور عوا� اہم�ت کا معاملہ 2

ن � ہدا�ت � گیئ �� وە یہ ��   —انکوائری کو عوا� اہم�ت � جس معام� � چھان بنی

)a(  � �پہ�، اس شخص � �گرمیوں � بار� منی ک�ا علم تھا متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � اداروں کو، حم
کو کرا�سٹ چ�چ منی النّور مسجد اور لن ووڈ اسالمک سن��  پر حم� � جرائم   2019مارچ  15جس پر 

؛ اور  � ل�ی فرد جرم عائد � گیئ ��
 

)b(   ا�ر) کویئ اقدامات ک�ی تھ� متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � اداروں �ن اس علم � روشین منی ک�ا اقدامات ک�ی
 تو)؛ اور

 

)c(  �کر سک�� تھ�؛ حم� کو روک�ن � ل�ی  آ�ا کویئ ا�� اضا�ن اقدامات تھ� جو  متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � ادار
 اور

)d(  �متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � اداروں کو کو�� اضا�ن اقدامات کر�ن چاہینئ جن � مستقبل منی ا�� حم
۔  رو� جائنی

 

 انکوائری کا دائرە 3

ن کر� کر�ن � ل�ی انکوائری پر الزم �� کہ انکوائری  حاصلاپنا مقصد   —ان معامالت � چھان بنی

 

2019/72 
 � حم� � بار� مںی  2019مارچ  15کرا�سٹ چ�چ � مساجد پر 

 شیڈول انکوائری (تحق�قات) � رائل کم�شن کا حکمنامہ
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)a( �حم� � پہ� اس شخص � �گرم�اں، �شمول اس— 

)i(  �ل�ا منی گزر�ن وا�  �؛ اور زما�ن � متعلقہ معلوماتآس��

)ii( نیوزی لینڈ منی اس شخص � آمد اور ر�ا�ش؛ اور 

)iii( ن االقوا� سفر؛ اور  اسکا نیوزی لینڈ � اندر سفر اور بنی

)iv(  ؛ اور� حاصل کنی کیال�سنس، ہتھ�ار اور گول�اں   بندوق کا اس �ن 

)v(  م�ڈ�ا کا استعمال؛ اوراسکا سوشل م�ڈ�ا اور دو�� آن الئن 

)vi(  ن االقوا� تعلقاتاس� دو�وں � ساتھ  ہوں؛ اورتعلقات ، خواە یہ نیوزی لینڈ منی �ا بنی

)b(  اور حم� � پہ� اس شخص � �گرمیوں � بار� منی ک�ا علم تھا  متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � اداروں کو
آ�ا کویئ ا�� اضا�ن ، اور امات ک�ی تھ� تو)�ن اس علم � روشین منی ک�ا اقدامات ک�ی (ا�ر کویئ اقد انہوں

 کر سک�� تھ�؛ اور  حم� کو روک�ن � ل�ی  اقدامات تھ� جو  متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � ادار�

)c(  ا ا�� دو�وں کو دی�ن �ا کر�ن معلومات ا�ڻ�   حم� � متعلقہ آ�ا متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � اداروں � ل�ی� 
، قانوین رکاوڻوں سم�ت؛ اور معلومات پر قدم اڻھا�ن منی کویئ   رکاوڻنی تھنی

)d( کویئ   ا آ�ا حم� � پہ� متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � اداروں � جانب � دہشت گردی � خالف وسائل ک
 ، �ا کویئ ترج�� ترت�ب ت�۔ارتکاز نامناسب 

 
 ںی مطلوب ہ معلوماتوە معامالت جن پر  4

 اپ�ن علم منی آ�ن وا� باتنی ر�ورٹ ک��ں: انکوائری پر الزم �� کہ مندرجہ ذ�ل معامالت منی 

)a(  ا�� معلومات فراہم � گیئ تھنی �ا ک� اور طور پر دست�اب تھنی  آ�ا متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � اداروں کو
دار ہو سک�� تھ� �ا  � بنا پر جن   دار ہونا چاہی�ئ تھا اور، ا�ر ا�� معلومات انہنی انہنی وە حم� � خ�� خ��

، تو اداروں �ن ان معلومات فراہم � گیئ تھ پر ک�ا ردعمل ک�ا، اور آ�ا نی �ا ک� اور طور پر دست�اب تھنی
 وە ردعمل مناسب تھا؛ اور

)b( ا�ک � متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � اداروں کا آ�س کا واسطہ، جس منی یہ ب� شامل �� کہ آ�ا متعلقہ ادار
 اور؛ � ک� طور پر قا� ر�� تھ�دو�� کو معلومات دی�ن 

)c(  �دہشت گردی � خالف وسائل کو نامناسب طور پر جمع کر�ن �ا آ�ا متعلقہ ر�اسی� س�ک�� � ادار
کا اندازە لگا�ن �ا اس � ل�ی منص��ہ حم�  دہشت گردی � دو�� خطرات کو ترجیح دی�ن � وجہ � 

 ؛ اوربندی کر�ن منی نا�ام ر�� 

)d(  ع�اروں کو پورا کر�ن منی نا�ام ر�ا �ا ک� اور طور پر متعلقہ ر�اسی� س�ک�� کا کویئ ادارە مطل��ہ مآ�ا
 ، مکمل �ا جزوی طور پر؛ اورقصوروار تھا 

)e(  انکوائری � مقصد � تعلق رکھ�ن وا� کویئ اور معامالت، اس حد تک جو ا�ک مکمل ر�ورٹ فراہم کر�ن
وری ہو۔  � ل�ی �ن

  

 شیڈول
 � حم� � بار� مںی  2019مارچ  15کرا�سٹ چ�چ � مساجد پر 

 2019/72 انکوائری (تحق�قات) � رائل کم�شن کا حکمنامہ
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  وە معامالت جن پر تجاو�ز درکار ہںی  5

 مندرجہ ذ�ل معامالت پر انکوائری جو تجاو�ز مناسب خ�ال کر�، وە پ�ش کر�:  )1(

)a(  ، ، اور تجز�ی ا�ک دو�� کو دی�ن آ�ا متعلقہ �کاری س�ک�� � اداروں � جانب � معلومات ا�ڻ� کر�ن
ی آیئ �� جس � حم� کو روکا جا سکتا تھا �ا جس � مستقبل منی ا�� حملوں  � کارروایئ منی کویئ بہ��

، اس منی یہ ب� شامل �� ل�کن یہ محض اس تک محدود  : متعلقہ �کاری کو روکا جا سکتا �� نہنی
 ا �ا معلومات میچ کر�ن ک ا�ک دو�� کو دینا افشاء، معلومات  ا س�ک�� � اداروں � درم�ان معلومات ک

 باہ� ر�ط؛ اور  اور ان کارروائیوں کا  ا مؤثر ہون ں اور بروقت، موزو 

)b(  ل�ی کویئ تبد�ل�اں عمل کارروایئ کو بہ�� بنا�ن �  ط��ق  �ا � نظاموں ا�ر متعلقہ �کاری س�ک�� � اداروں
، تا�ہ مستقبل منی ا�� حملوں کو روکنا �قیین بنا�ا جاۓ؛ اور  منی الین چاہینئ تو یہ کو�� تبد�ل�اں ہنی

)c(  وری  � متعلقہ مندرجہ باال د�گر کویئ معامالت، اس حد تک جو ا�ک مکمل ر�ورٹ فراہم کر�ن � ل�ی �ن
 ہو۔

، تجاو   )2( )، پال��، اصولوں، �ز کا تعشک و شبہ� � بچ�ن � ل�ی ن نہنی ن (ل�کن آ�شنی اسل� � قواننی لق قواننی
ائط � متعلقہ مع�اروں �ا  ، اس معموالت  دائرە کار � �� � � ہو سکتا �� منی ط�ح کہ ا�ک جمہوری معا��

۔بالعموم   قائم ر��
�

   �سل�م � جا�ن وا� اقدار � ہم آہن�

 انکوائری � دائرە اخت�ار � حدود 6

، فوجداری �ا انضبا� ذمہ  11� س�کشن  2013انکوائ��ز ا�کٹ  )1( � مطابق انکوائری کو ک� شخص � دیواین
ن کر�ن کا اخت�ار حاصل نہنی �� ل�کن اپ�ن اخت�ارات کو استعمال اور اپ�ن فرائ کو ادا کر�� ہو�،   ضداری کا تعنیّ

ن کر�ن � ل�ی م��د انکوائری قصور در�افت کر سکی� �� �ا ا�� تجاو�ز پ�ش کر سکی�   �� کہ ذمہ داری کا تعنی
۔ اڻھاۓاقدامات   جائنی

ن انکوائری ک� ا�� شخص کا قصور �ا �� گنا�  )2( جس پر حم� � سلس� منی  نہ کر�معلوم کر�ن � ل�ی چھان بنی
۔  جرائم � فرد جرم عائد � گیئ �� �ا عائد � جا سکی� ��

ن کر�، نہ  )3( ن نہ کر�، نہ معام� کا تعنی ی �ا ا� عبور انکوائری مندرجہ ذ�ل منی � ک� ب� معام� منی چھان بنی
 ر�ورٹ کر�: طور پر حت� 

)a( کیونکہ حکومت اس) ن منی تبد�ل�اں ):  آ�شنی اسل� � قواننی  معام� پر الگ � کام کر ر� ��

)b( م�ڈ�ا پل�ٹ فارمز: � �گر�، جی�   �ا تنظ�موں اداروں �کاری س�ک�� � باہر 

)c(  وع ہو�ن پر کی� جوای� کارروایئ �۔  2019میئ  15�ن متعلقہ �کاری س�ک�� � اداروں  کا حملہ ��

 �� دو�ی تحق�قات �ا نظر ثاین پر غور کر سکی� انکوائری  7

د�گر تحق�قات �ا نظر ثاین � نتائج کو مدنظر رکھ سکی� �� جو انکوائری � دائرە  ک�انکوائری اس معام� منی  
۔ ائط � تعلق رکھ�� ہوں ل�کن یہ ک� ا�� تحق�قات � نتائج �ا تجاو�ز � ک� طور پر پابند نہنی ��  کار � ��

 �ا افراد � مشورە کر سکی� ��  اداروںئری د�گر انکوا 8

ل آف انٹ�ل�جنس اینڈ س�کوری� سم�ت، د�گر  )1( ، ا�ر  اداروںانکوائری، ا�سپ�ک�� ج�ن �ا افراد � مشورە کر سکی� ��
 ر انکوائ

�
  ۔ی � را� منی مشور� � سبب ا� اپین ذمہ دار�اں ادا کر�ن منی مدد م� �
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 جو نیوزی عانکوائری موزوں قابل�ت رکھ�ن وا� ا�ک شخص �ا اشخاص کو مت حکومت توقع کری� �� کہ )2(
�

ن کر� � نی
� ساتھ واس� منی انکوائری � مدد ک��ں، اور یہ کہ انکوائری کو جب ب� اپین ذمہ لینڈ � مسلمان گرو�وں 

ورت ہو تو انکوائری   � ل�ی اس� �ن
�

   اندار�وں � ادائ��
�

 ۔گرو�وں � ساتھ مشورە کر� �

 انکوائری کا طرزعمل 9

 —کر�  پر غور  گواہیوں انکوائری � توقع � جای� �� کہ اپین تحق�قات انجام دی�� ہو� مندرجہ ذ�ل �

)a( ؛ اور ن  متعلقہ اداروں � اف�ان اور مالزمنی

)b( مسلمان گرو�وں � افراد سم�ت د�گر متعلقہ افراد۔ 

 � اصول انکوائری 10

وط،  )1( ورت � م�� ائط منی ب�ان کردە معامالت کو مؤثر طور پر ر�ورٹ کر�ن � �ن کو   انکوائریدائرە کار � ان ��
ٹ ر ہدا�ت � جای� �� کہ اس انداز منی اپ�ن اخت�ارات استعمال کر� اور اپ�ن فرائض ادا کر� اور اس انداز منی ر�و 

 ، کویئ فرد �ا گروە کو ح�  ک��ا اس� ر�ورٹ، �ا اس�کر� کہ یہ امکان کم � کم ہو جاۓ کہ اس� کاروائیوں 
قانوین �گرمیوں � فروغ � ل�ی �� (اس فرد � سم�ت جس پر حم� � جرائم � ل�ی فرد جرم عائد � گیئ  ) غ�ی

ر پہنچا  ۔�ن � ل�ی استعمال کر�استعمال کر� �ا د�گر طور پر  عوا� مفاد کو �ن

انٹ�ل�جنس � اداروں اور س�کوری� � اداروں انکوائری کو تحق�قات � ل�ی سون�� گ�ئ معامالت کا تعلق براە راست  )2(
رکھا  راز منی عوام � سالمی� �قیین بنا�ن � ل�ی  ج�� ��  ط��ق کار متعلقہ �کاری س�ک�� � اداروں �  سم�ت

، تا�ہ حکومت کھر  راز منی جاتا �� اور  وری �� ن االقوا� تعلقات  نا �ن کو تعصب � محفوظ نیوزی لینڈ � بنی
 اور قانون کو روا رکھا جاۓ۔اور حکومت نیوزی لینڈ کو اعتماد � بن�اد پر معلومات فراہم ہوں رکھا جاۓ، 

وری سمجھ� تو  )3( تحق�قات لہذا، انکوائری پر الزم �� کہ جب ب� انکوائری ا�� رازداری کو برقرار رکھ�ن � ل�ی یہ �ن
۔ انکوائری پر یہ ب� الزم �� کہ انکوائری کو حاصل ح�ا اس� ک� ب� ح� کو عل�  منی انجام دے سکی� ��

�
د�

ں، رولنگز، سماعتوں � تح��ری ر�کارڈ، اور گواہوں �ا د�گر افراد � و ہو�ن وا� معلومات (شواہد، عرضداشت
ورت سمجھی� ہو ) تک رسایئ کو محدود کر�، جہاں انکوائسم�ت شناخت �   ری ا�� اقدامات � �ن

)a(  تا�ہ— 

)i(   ن االقوا� تعلقات کو نیوزی لینڈ � س�کوری� �ا دفا� مفادات �ا حکومت نیوزی لینڈ � بنی
 :  رکھا جاۓ محفوظ

)ii(  � ن االقوا� ادار� � جانب حکومت نیوزی لینڈ کو اعتماد � بن�اد پر ک� دو�� مل� �ا بنی
 : رکھا جاۓکو راز   تمعلومافراہم � گیئ 

)iii( گواہوں �ا د�گر افراد � شناخت کو محفوظ رکھا جاۓ : 

)iv(  ،ن اور در�افت سم�ت  قانون � پاسداری منی تعصب � بچا جاۓ: جرائم � روک تھام، چھان بنی

)v(  :یہ �قیین بنا�ا جاۓ کہ فرد � منصفانہ مقد� � حقوق کا تحفظ ک�ا جاۓ 

)vi( انضبا� �ا د�گر کارروائ�اں تعّصب � پا� ہوں؛ یہ �قیین بنا�ا جاۓ کہ آئندە فوجداری، دی ، واین
 �ا
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)b( کری� ہو۔  ک� ب� دو�ی وجہ � ج� انکوائری مناسب خ�ال   

 202)1( نش� س�ک 2017پر الزم �� کہ حّساس معلومات (ج�سا کہ انٹ�ل�جنس اینڈ س�کوری� ا�کٹ  انکوائری )4(
،(a) )2( ،)b(  ا�)c( (   ۔  کو افشاء نہ کر�   منی واضح ک�ا گ�ا ��

 ر�ورڻنگ 11

ل کو انکوائری  )1( ، گورنر ج�ن پ�ش پر الزم �� کہ اپین در�افتوں اور تجاو�ز سم�ت اپین ر�ورٹ، تح��ری صورت منی
 � ز�ادە کا وقت نہ �۔ 2019دسم��  10کر� اور اس منی 

ورت کو مدنظر رکھ�� ہو�، انکوائری  )2( عوا� تحفظ �قیین بنا�ن � ل�ی ہر ط�ح � اقدامات بالتاخ�ی کر�ن � �ن
ن � بعد �، ہر ممکن حد تک جلدی کر�� ہو�، یہ غور کر� کہ آ�ا ا�  کو ہدا�ت دی جای� �� کہ اپ�ن تعنی

، اور  گورنر  ، اور ا�ر ا�سا ہو تو یہ عبوری تجاو�ز کب تک دی جا سکی� ہنی ل کو عبوری تجاو�ز دیین چاہینئ ج�ن
ل کو اپین حت� ر�ورٹ پ�ش کر�ن � پہ� ک� ب� وقت پ�ش کر دے۔  یہ تجاو�ز  گورنر ج�ن

قات � سام�ن آ�ن وا� کویئ � کر� کہ آ�ا اس� تحق� اپین حت� ر�ورٹ پ�ش کر�ن � پہ�انکوائری پر الزم �� کہ  )3(
 —ب� ا�� معامالت ہنی 

)a(  انٹ�ل�جنس منی مذکور  192� س�کشن  2017انٹ�ل�جنس اینڈ س�کوری� ا�کٹ کہ جن � انکوائری کو
؛ �ار�ن � کوشش ککمیی� کو ر�ورٹ کاینڈ س�کوری�    رین چاہی�ئ

)b(  شمول ا�� ک� ب� معام� � جو اطالعات � حصول اور� ، جو کارروایئ � لحاظ � حّساس ہنی
�ا معلومات � ذرائع � تعلق رکھ�� ہوں، جن � انکوائری کو انٹ�ل�جنس اور  ط��قوں �، حصول �

ل آف  ا�سپ�ک�� ، �ا وز�ر س�کوری� � اداروں � ل�ی ذمہ دار  ، �ا ان دونوں کو انٹ�ل�جنس اینڈ س�کوری� ج�ن
 اور ؛اطالع دیین چاہی�ئ 

۔ ، تو ا� حسب ہذا ر�ورٹ � کوشش �ا ر�ورٹ کرین چاہی�ئ  ا�ر ا�سا ��

ن منی آج  کو نیوزی لینڈ   2019 اپ��ل 8اس دستاو�ز � گواە بن�� ہو� ہم �ن اپنا یہ کم�شن جاری ک�ا �� اور اس پر و�لنگن�
۔� مہر   ثبت � ��

 ،Dame Patsy Reddy عا� مرتبت دلع��ز ہماری معت�� اور ہر 

“Chancellor and Principal Dame Grand Companion of Our New Zealand Order of Merit, 
Principal Companion of Our Service Order, Governor-General and Commander-in-Chief in 
and over Our Realm of New Zealand.” 

Patsy Reddy, 
لگ   ورنر ج�ن
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 عزت مآبحکم ب

Jacinda Ardern, 
 وز�ر اعظم

 کاؤ�سل منی منظور شدە

Michael Webster, 
 کاؤ�سلکلرک، ا�گ��کڻیو   

 

 

 

 � اخت�ار � تحت جاری کردە 2012ل�جسل�شن ا�کٹ 
 2019اپ��ل  8منی مشتہر ک�ی جا�ن � تار�ــــخ:  گزٹ

ز  یہ نل افی�ئ ۔ � ز�ر انتظامآرڈر ڈیپارڻمنٹ آف ان�� �� 
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