
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਿਲਕ 

ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੋ
ਸਿਥਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ





ਘੋਸ਼ਣਾ: ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਿ੍ ਤਿੱਚ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱ ਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱ ਤਖਆ ਲਈ 
ਪੀਪਲਜ਼ ੍ੀਪਬਤਲਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਦੀ ਤਪਛੋਕੜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕ੍ਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ 
ਸਮੱਗ੍ੀ ਦੀ ੍ੂਪ੍ੇਖਾ ਤਦੰਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਿੱਚ ਕੁਝ ਆਮ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਤਦੰਦੀ ਹ।ੈ

ਅਨੁਿਾਤਦਿ ਸੰਸਕ੍ਣ ਕੇਿਲ ਹਿਾਲੇ ਲਈ ਹ।ੈ 
ਅਨੁਿਾਤਦਿ ਸੰਸਕ੍ਣ ਅਿੇ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਣ ਤਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਿ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਸਤਿਿੀ ਤਿੱਚ, ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਣ 

ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਿੇਗਾ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਿ੍ ਤਿੱਚ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ੍ੀਪਬਤਲਕ 

ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ



ਮੁਖਬੰਧ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਾਿੀ ਨਾਗਤ੍ਕ,

 ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲਜ਼ ੍ੀਪਬਤਲਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ (“PRC”) ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਤਿਸੇ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤਨਕ ਖੇਿ੍ (“HKSAR”) ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਦੀ 23ਿੀਂ ਿ੍ਹਰੇਗੰਢ ਮਨਾ ੍ਹੇ 
ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗ੍ਸ (“NPC”) ਦੀ ਸਿਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ "ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਿਸੇ਼ਸ਼ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਿ੍ ਤਿੱਚ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ਾਖੀ ਬਾ੍ੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਤ੍ਪਬਤਲਕ 
ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ"("੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ") ਪਾਸ ਕੀਿਾ ਹ,ੈ ਪੀਪਲਜ਼ 
੍ੀਪਬਤਲਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਿਸੇ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਿ੍ ਤਿੱਚ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਬਾ੍ ੇਤਕਹਾ ਅਿੇ ਮੂਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਧਾ੍ਾ 18 ਦੇ ਅਨੁਸਾ੍ ਮੁਢਲੇ 
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ III ਤਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਿਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ HKSAR ਤਿੱਚ 
ਘੋਤਿਿ ਕ੍ਕੇ ਉਸੇ ਤਦਨ ਲਾਗੂ ਿੀ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹ।ੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਿਾ, ਖੇਿ੍ੀ 
ਅਖੰਡਿਾ ਅਿੇ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ਾਖੀ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਤਸਸਟਮ ਤਿੱਚ ਸੁਧਾ੍ ਕ੍ਨਾ 
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹ।ੈ ਇਹ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਤਸਸਟਮ" ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ'ਿੇ ਿਾਪਸ 
ਆਉਣ ਤਿੱਚ ਮਦਦ ਕ੍ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਦਸ਼ਾ ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕ੍ਦਾ ਹ,ੈ ਅਿੇ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਿੱਚ ਸਤਿ੍ਿਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕ੍ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼੍ੂ੍ੀ ਅਿੇ ਸਮੇਂ ਤਸ੍ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 
ਦ੍ਸਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

 ਤਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਿਂੋ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌ੍ਾਨ, ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਅਿੇ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਤਹ੍ਾਂ, ਮੇ੍ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਅਿੇ ਮੈਂ, ਸਿਾਨਕ ੍ਾਜਨੀਿਕ ਅਿੇ ਿਪਾ੍ਕ 
ਨੇਿਾਿਾਂ ਅਿੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਿ੍ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਾਂ ਨੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਿੋਂ 
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਲਈ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ਾਖੀ 
ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੰੂਨੀ, ਿ੍ਕਸੰਗਿ ਅਿੇ 
ਿਾਜਬ ਹ।ੈ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧ੍ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆ੍ੀ, 
ਤਨਆਂਇਕ ਸੁਿੰਿ੍ਿਾ ਅਿੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ੍ ਾਜ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਿ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਤਨਆਂ ਤਿਭਾਗ 
ਆਪਣੇ ਅਪ੍ਾਤਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਿੋਂ ਮੁਕਿ ੍ ਹੇਗਾ।  ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਦੇ ਨਾਗਤ੍ਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਅਿ ੇਤਹੱਿਾਂ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਹ 
ਕਾਨੰੂਨ ਤਸ੍ਫ ਚਾ੍ ਤਕਸਮ ਦੇ ਅਪ੍ਾਧ ਕ੍ਨ ਿਾਲੇ ਤਿਅਕਿੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ 
ਸਮੁਹ ਨੰੂ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਤਹਿ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀ੍ਿਾ ਨਾਲ ਖਿ੍ੇ ਤਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਿੌ੍ ਿੇ  ਅਿੇ ਨਾਗਤ੍ਕਾਂ 
ਦੇ ਜੀਿਨ ਅਿੇ ਸੰਪਿੀ, ਬੁਤਨਆਦੀ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਅਿ ੇਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ੍ ੱ ਤਖਆ ਕ੍ਦਾ ਹ।ੈ 



 ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਪੱਧ੍ 'ਿੇ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਿੇ ਤਿਦੇਸ਼ ਤਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਿੇ 
ਤਿਅਕਿੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ ਤਨੰਦਾ ਅਿ ੇਿ੍ਾ੍ਿੀ ਹਮਤਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ 
ਤਟੱਪਣੀਆਂ ਅਿੇ ਗਲਿ 

ਪ੍ਰਦ੍ਿਨ ਤਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੌ੍ਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਤ੍ਆਂ ਨੂੰ ੍ੁਕਣ ਅਿੇ 
ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕ੍ਦਾ ਹਾਂ। "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਤਸਸਟਮ" ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਅਮਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਂੇਦ੍ੀ ਲੋਕ ਸ੍ਕਾ੍ (CPG) ਅਿ ੇHKSAR ਸ੍ਕਾ੍ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋ੍ 
ਕੌਣ ਤਦ੍ਰੜ ਹਨ? ਤਪਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਿੋ,ਂ ਕੀ ਇਹ ਤਿਦੇਸ਼ੀ ੍ਾਜਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹ੍ੀ ਿਾਕਿਾਂ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਤਿਕਾਸ ਨੰੂ ਅੰਿ੍੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਤਿੱਿੀ, 
ਆਿਾਜਾਈ ਅਿੇ ਿਪਾ੍ਕ ਕਂੇਦ੍ ਬਣਾਉਣ ਤਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕ੍ ਤ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 
ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਚ, "ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ", "ਸਿੈ-ਤਨ੍ਣੇ" ਅਿੇ "ਜਨਿ ਸੰਮਿ" ਦੀ 
ਿਕਾਲਿ ਕ੍ਕੇ, ਅਿੇ ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਸ੍ਕਾ੍ਾਂ ਦੁਆ੍ਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮਾਮਤਲਆਂ ਤਿੱਚ 
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕ੍ਨ ਜਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਤਿ੍ੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕ੍ਕੇ ਕੌਣ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਹੱਿਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕ੍ ਤ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤਿਨਾਸ਼ਕਾ੍ੀ 
ਕਾ੍ਿਾਈਆਂ ਅਿ ੇਗਿੀਤਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ 
ਤਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪਾ ਤਦੱਿਾ ਹ।ੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਤਹ੍ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਿੇ ਸਤਿ੍ਿਾ ਿੀ ਖਿ੍ੇ ਤਿੱਚ 
ਹ।ੈ

੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ੍ੁਕਾਿਟ ਿੋਂ ਬਾਹ੍ ਤਨਕਲਣ ਅਿੇ 
ਅ੍ਾਜਕਿਾ ਿੋਂ ਤਿਿਸਿਾ ਬਹਾਲ ਕ੍ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹ।ੈ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ 
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਤਿੱਚ HKSAR ਸ੍ਕਾ੍ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਜ਼ੰਮੇਿਾ੍ੀ ਹ,ੈ ਅਿੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂ੍ਾ ਕ੍ਨ 
ਤਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸ੍ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਿ ੇਲਾਗੂਕ੍ਨ ਤਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਅਿੇ ਸੁਧਾ੍ ਕ੍ਨ ਨਾਲ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਦੰਤਗਆਂ ਿਂੋ ਮੁਕਿ ੍ ਤਹਣ ਅਿੇ ਸਤਿ੍ਿਾ 'ਿੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਕੱਠੇ 
ਤਮਲ ਕ,ੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕ੍ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਿੇ ਸ਼ਤਹ੍ ਦੇ ਤਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 
ਿਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਕੈ੍ੀ ਲੈਮ
ਮੁੱਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਿ੍





ਤਪਛੋਕੜ

• HKSAR PRC ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਤਹੱਸਾ ਹੈ |

• HKSAR PRC ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਿ੍ ਹੋਿੇਗਾ, ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧ੍ ਦੀ 
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆ੍ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ ਅਿੇ ਤਸੱਧੇ CPG ਅਧੀਨ ਆਿੇਗਾ।

• ੍ੱਤਖਆ ਅਿੇ ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਤਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਤਨਆਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਤਹਿ 
HKSAR ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆ੍ੀ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਿਾਂ ਿੋਂ ਬਾਹ੍ ਦੇ ਹੋ੍ ਮਾਮਤਲਆਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਤਧਿ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬੁਤਨਆਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ III ਤਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਿੇ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਿੇ ਇਸ ਿ੍ਹਰਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਾਨਕ ਿੌ੍ 'ਿੇ HKSAR 
ਦੁਆ੍ਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆ੍ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

• ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇ੍ ੇਤਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹ।ੈ ਭਾਿਂੇ 
ਇਹ ਇੱਕ ਏਕਿਾ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ੍ਾਜ ਹ,ੈ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ 'ਿੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਾਨਕ

• ਸ੍ਕਾ੍ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ ਤਨ੍ੰਿ੍ ਕੀਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

• NPC ੍ਾਜ ਸ਼ਕਿੀ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਉੱਚਾ ਅੰਗ ਹ,ੈ ਅਿੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਤਲਆਂ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਿੱਧ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਏਕਿਾ ਅਿੇ ਖੇਿ੍ੀ ਅਖੰਡਿਾ ਨੰੂ ਬ੍ਕ੍ਾ੍ 
੍ੱਖਣ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਿੇ ਸਤਿ੍ਿਾ ਨੰੂ ਬ੍ਕ੍ਾ੍ ੍ੱਖਣ ਲਈ ਅਿੇ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਿੇ ਹਕੀਕਿਾਂ ਨੂੰ ਤਧਆਨ ਤਿੱਚ ੍ੱਖਦੇ ਹੋਏ, PRC ਨੇ ਚੀਨ 
ਦਾ ਗਣ੍ਾਜ (PRC ਦਾ ਸੰਤਿਧਾਨ) ਦੇ ਸੰਤਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾ੍ਾ 31 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾ੍ HKSAR ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਕੀਿੀ ਹ।ੈ PRC ਦੇ ਸੰਤਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾ੍ਾ 62 ਦੇ 
ਅਨੁਸਾ੍, HKSAR ਤਿੱਚ ਸਿਾਤਪਿ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਤਸਸਟਮ NPC ਦੁਆ੍ਾ ਬਣਾਏ 
ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆ੍ਾ ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕੀਿੇ ਜਾਣਗੇ ਅਿੇ NPC ਬੁਤਨਆਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਦੀ ਤਨਗ੍ਾਨੀ ਕ੍ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਿੀ ਦੀ ਿ੍ਿੋਂ ਕ੍ਦੀ ਹ।ੈ
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• ਮੁਢਲ ੇਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਧਾ੍ਾ 23 ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਅਿ ੇHKSAR ਤਿਚਕਾ੍ ਸਬੰਧਾਂ 
'ਿੇ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕ੍ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ 
ਨੰੂ ਖਿ੍ੇ ਤਿਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੱਿ ਤਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾ੍ਿਾਈਆਂ ਅਿ ੇਗਿੀਤਿਧੀਆਂ 
'ਿੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ "ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਏਗਾ"।ਇਹ ਸ਼ਕਿੀ ਸਂੌਪਣ 
ਦੀ ਧਾ੍ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿਿਸਿਾ ਹ।ੈ ਇਹ HKSAR ਤਿੱਚ ਕਂੇਦ੍ੀ 
ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੇ ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ ਦ੍ਸਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਪ੍ ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ 
ਮਿਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਨੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਮਾਮਤਲਆਂ ਤਿੱਚ 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਿੀ ਛੱਡ ਤਦੱਿੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇ੍ੇ ਤਿੱਚ ਹਨ।

• ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆ੍ਾ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਅੰਿ੍੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਅਤਭਆਸ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾ੍ ਹ।ੈ ਨਾਗਤ੍ਕ ਅਿੇ ੍ਾਜਨੀਿਕ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ 'ਿੇ ਅੰਿ੍੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਇਕ੍ਾ੍ਨਾਮੇ, ਆ੍ਤਿਕ, ਸਮਾਤਜਕ ਅਿ ੇ ਸੱਤਭਆਚਾ੍ਕ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ 'ਿੇ 
ਅੰਿ੍੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਇਕ੍ਾ੍ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭ੍ ਦੇ ਤਜ਼ਆਦਾਿ੍ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਸੰਤਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਿਤਹਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੌ੍ 'ਿ ੇਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ ਤਕ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੁਆ੍ਾ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ਾਖੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਤਨਆਦੀ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ 
ਅਿੇ ਤਿਅਕਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਿੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਮਕਾਓ ਤਿਸੇ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਿ੍ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੰੂਨ ਤਿੱਚ ਧਾ੍ਾ 23 ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ 
ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਮਕਾਓ SAR ਨੇ 2009 ਤਿੱਚ ਸਿਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂ੍ਾ ਕੀਿਾ ਅਿੇ 
2018 ਤਿੱਚ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਕੀਿੀ।

• 2003 ਤਿੱਚ, HKSAR ਸ੍ਕਾ੍ ਨੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾ੍ਾ 23 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਲਈ 
੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ (ਤਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧ) ਤਬੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਿਾ, ਪ੍ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ l ਉਦੋਂ ਿੋ,ਂ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ 'ਿੇ ਸਿਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ 
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆ੍ਾ ਗਲਿ ਇ੍ਾਤਦਆਂ ਨਾਲ ਬੁ੍ੀ ਿ੍ਹਰਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ ਅਿ ੇ
ਪ੍ਰਦ੍ਿਨ ਕੀਿਾ  ਤਗਆ ਹ,ੈ ਤਜਸ ਨਾਲ HKSAR ਸ੍ਕਾ੍ ਲਈ ਸੰਬੰਤਧਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁ੍ ੂ
ਕ੍ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਤਗਆ ਹ।ੈ ਨਿੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ੱਤਖਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਿੱਚ "੍ੱਤਖਆ ੍ਤਹਿ" ਤ੍ਹਾ ਹੈ ਅਿ ੇਇਸ ਲਈ 
ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕ੍ ਤ੍ਹਾ ਹ।ੈ
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ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਿਕਾਸ

• “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਤਸਸਟਮ” ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਤਿ੍ਿਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਸਭ ਿੋਂ ਿਧੀਆ ਸੰਸਿਾਗਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹ।ੈ ਤਫ੍ ਿੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਚ ਇਸ 
ਦੇ ਲਾਗੂਕ੍ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿੇਂ ਮੁੱ ਤਦਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕ੍ਨਾ ਤਪਆ ਹ,ੈ ਤਜਸ ਤਿੱਚ 
HKSAR ਅਿੇ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਤਿਚਕਾ੍ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣੌਿੀਆ,ਂ "੍ਾਸ਼ਟ੍ਿਾਦ" 
ਦਾ ਉਭਾ੍ ਅਿ ੇ"ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਚੀਨ ਤਿ੍ੋਧੀ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਅਿੇ ਸਮਾਤਜਕ 
ਅਸ਼ਾਂਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਕਾ੍ ਦੀਆਂ ਨੀਿੀਆਂ ਦੇ ਤਿ੍ੋਧ ਦੁਆ੍ਾ ਤਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਤਸੱਧੇ 
ਿੌ੍ 'ਿੇ ਪ੍ਰੇ ਤ੍ਿ, ਤਜਿੇਂ ਤਕ 2012 ਤਿੱਚ "੍ਾਸ਼ਟ੍ ਤਿ੍ੋਧੀ ਤਸੱਤਖਆ ਮੁਤਹੰਮ", 2014 
ਤਿੱਚ ੍ਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾ੍ਾਂ ਦੇ ਤਿ੍ੋਧ ਤਿੱਚ "ਕਬਜ਼ਾ ਕ੍ ੋ ਅੰਦੋਲਨ", 2016 ਤਿੱਚ 
"ਮੋਂਗ ਕੋਕ ਦਾ ਦੰਗਾ", ਇਸ ਿਂੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆ।ਂ 2019 ਤਿੱਚ ਭਗੌੜੇ 
ਅਪ੍ਾਧੀ ਆ੍ਡੀਨਂੈਸ ਤਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿਾਤਿਿ ਤਿਧਾਤਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਤਿ੍ੋਧ, ਆਤਦ। 
ਅਤਜਹੀਆਂ ਕਾ੍ਿਾਈਆਂ ਅਿ ੇਗਿੀਤਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਤਜਕ ਤਿਿਸਿਾ ਨੰੂ ਬੁ੍ੀ ਿ੍ਹਰਾਂ 
ਕਮਜੋ਼੍ ਕ੍ ਤਦੱਿਾ ਹ,ੈ ਬਦਨੀਿੀ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਿੀ ਤਿਚਾ੍ਾਂ ਨੰੂ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਅਿ ੇ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਗਤ੍ਕਾਂ, ਖਾਸ ਕ੍ਕੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਨ 
ਿਾਲੀ ਜਾਗ੍ੂਕਿਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋ੍ ਕੀਿਾ ਹ।ੈ

• ਤਪਛਲ ੇਸਾਲ ਜੂਨ ਤਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਅਪ੍ਾਧੀ ਆ੍ਡੀਨਂੈਸ ਤਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿਾਤਿਿ ਤਿਧਾਤਨਕ 
ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਿ੍ੋਧ ਿਂੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁ੍ੂਆਿ ਿਂੋ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ 
ਭਾਈਚਾ੍ਾ ਸਦਮੇ ਤਿੱਚ ਹ।ੈ ਗੈ੍-ਕਾਨੰੂਨੀ ਹਤਿਆ੍ਾਂ ਅਿੇ ਤਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ 
ਅੱਿਿਾਦੀ ਖਿ੍ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗਾਕਾ੍ੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ ਤਹੰਸਾ ਿਧ ਗਈ ਹ।ੈ 
"ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸੁਿੰਿ੍ਿਾ" ਅਿੇ "ਸਿੈ-ਤਨ੍ਣੇ" ਦੀ ਿਕਾਲਿ ਕ੍ਨ ਿਾਲੀਆਂ 
ਤਿ੍ੋਧੀ ਿਾਕਿਾਂ ਅਿ ੇਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਅਿ ੇHKSAR ਸ੍ਕਾ੍ ਦੇ 
ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੌ੍ 'ਿ ੇਚੁਣੌਿੀ ਤਦੱਿੀ ਹ,ੈ ਬਾਹ੍ੀ ਿਾਕਿਾਂ ਦੁਆ੍ਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਦੇ ਮਾਮਤਲਆਂ ਤਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਹੈ ਅਿੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਤਿ੍ੁੱਧ 
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਿੀ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਿ੍ਹਰਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਿੇ ਸਾਡੇ 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹੱਿਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ੍ਹੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੌ੍ਾਨ, ਬਾਹ੍ੀ ਿਾਕਿਾਂ ਨੇ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਅੰਦ੍ੂਨੀ ਮਾਮਤਲਆਂ ਤਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਿੇਜ਼ ਕ੍ ਤਦੱਿੀ ਹ,ੈ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ, ਲੋਕ-ਿੰਿ੍ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆ੍ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਧਿ 
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਿੇ ਹਨ, ਅਿੇ ਕੱਟੜਪੰਿੀਆਂ ਦੇ ਗੈ੍-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੌ੍ 
'ਿੇ ਿਤਡਆਈ ਕੀਿੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡ ੇਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਿਾ, ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਅਿੇ ਤਿਕਾਸ 
ਤਹੱਿਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀ੍ਿਾ ਨਾਲ ਖਿ੍ੇ ਤਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

9





• ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਿੱਚ ਸਤਿਿੀ ਅਤਜਹੀ ਸਤਿਿੀ ਤਿੱਚ ਤਿਕਸਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਕ ਕਂੇਦ੍ੀ 
ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਕੋਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਿ ੇਕਾ੍ਿਾਈ ਕ੍ਨ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਤਿਕਲਪ 
ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 13ਿੇਂ NPC ਦੇ ਿੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੱਚ "ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਿ੍ 
ਲਈ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਿੇ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ 
ਦੀਆਂ ਤਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਅਿੇ ਸੁਧਾ੍ ਬਾ੍ੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗ੍ਸ ਦੇ 
ਫੈਸਲੇ" ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, NPC ਸਿਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਤਧਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ 
ਕ੍ਨ ਲਈ ਅਤਧਕਾ੍ਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹ।ੈ ਅਤਧਕਾ੍ ਦੇ ਅਨੁਸਾ੍ ਅਿੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ 
ਅਸਲ ਹਾਲਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ HKSAR ਸ੍ਕਾ੍ ਅਿ ੇਕਤਮਊਤਨਟੀ ਦੇ ਸਾ੍ ੇਖੇਿ੍ਾਂ 
ਿੋਂ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਤਧਆਨ ਤਿੱਚ ੍ੱਖਦੇ ਹੋਏ, NPC ਸਿਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 
20ਿੀਂ ਮੀਤਟੰਗ ਤਿੱਚ "ਹਾਂਗ ਤਿੱਚ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ 
੍ੀਪਬਤਲਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ" ਮੁਢਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਧਾ੍ਾ 18 ਦੇ ਅਨੁਸਾ੍ 
ਮੁਢਲ ੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੈਕਸ III ਤਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਿਾ। ਕਾਨੰੂਨ 
ਗਜ਼ਤਟਡ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਸੀ ਅਿੇ ਉਸੇ ਤਦਨ HKSAR ਤਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਤਗਆ ਸੀ।
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ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗ੍ੀ

ਤਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੌ੍ 'ਿੇ ਦੱਤਸਆ ਤਗਆ ਹੈ
• ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ਾਖੀ ਕ੍ਨ ਲਈ, ਅਿੇ HKSAR ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਧਿ ਅਪ੍ਾਧਾਂ 

ਨੂੰ ੍ੋਕਣ, ਦਬਾਉਣ ਅਿੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਤਸਸਟਮ", "ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ 
ਲੋਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕ੍ਦੇ ਹਨ" ਅਿੇ ਉੱਚ ਪੱਧ੍ੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆ੍ੀ ਦੇ 
ਤਸਧਾਂਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ੀ ਿ੍ਹਰਾਂ ਅਿੇ ਿਫ਼ਾਦਾ੍ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਲਈ, ਅ੍ਿਾਿ ਿੱਖ 
ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਾ੍ਿਾਈਆ,ਂ ੍ਾਜ ਸ਼ਕਿੀ ਦਾ ਤਿਗਾੜ, ਅੱਿਿਾਦੀ ਗਿੀਤਿਧੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸੰਗਤਠਿ ਕ੍ਨਾ ਅਿ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਅਿੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੰੂ ਖਿ੍ੇ 
ਤਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਾਹ੍ੀ ਿਾਕਿਾਂ ਨਾਲ ਤਮਲੀਭੁਗਿ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਅਿੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ
• ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੌ੍ 'ਿੇ ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕ੍ਦਾ ਹੈ ਤਕ HKSAR 

ਬੁਤਨਆਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਤਹਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਅਿੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਸਿਲ ਅਿੇ ੍ਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਬਾ੍ ੇ ਅੰਿ੍੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਇਕ੍ਾ੍ਨਾਮੇ ਅਿ ੇ ਆ੍ਤਿਕ, ਸਮਾਤਜਕ ਅਿੇ ਸੱਤਭਆਚਾ੍ਕ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਬਾ੍ੇ 
ਅੰਿ੍੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਇਕ੍ਾ੍ਨਾਮੇ ਦੇ ਸਬੰਤਧਿ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ੍ੱਤਖਆ ਕ੍ੇਗਾ, ਤਜਸ ਤਿੱਚ 
ਬੋਲਣ, ਪ੍ਰੈਸ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਲੂਸ ਅਿੇ ਪ੍ਰਦ੍ਸ਼ਨ ਦੀ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਿੇ ਲਾਗੂ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹ।ੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ੍ਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਅਤਹਸਾਸ
• ਹੇਠਾਂ ਤਦੱਿ ੇਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ੍ਾਜ ਦੇ ਮਹੱਿਿਪੂ੍ਨ ਤਸਧਾਂਿ ਹਨ ਤਜਨਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਿੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਤਜਸ ਤਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 - ਅਪ੍ਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਿੇ ਸਜ਼ਾ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਤਿੱਚ ਚੰਗੀ ਿ੍ਹਰਾਂ ਪਤ੍ਭਾਤਸ਼ਿ ਕੀਿਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ ਇੱਕ ਤਿਅਕਿੀ ਜੋ ਅਤਜਹਾ ਕੰਮ ਕ੍ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਇੱਕ ਅਪ੍ਾਧ ਬਣਦਾ ਹ,ੈ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾ੍ ਦੋਸ਼ੀ ਠਤਹ੍ਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਿੇ 
ਸਜ਼ਾ ਤਦੱਿੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਤਕਸੇ ਿੀ ਤਿਅਕਿੀ ਨੰੂ ਅਤਜਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਠਤਹ੍ਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਿੇ ਸਜ਼ਾ ਤਦੱਿੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪ੍ਾਧ 
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹ।ੈ
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 - ਤਨ੍ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾ੍ਨਾ: ਤਕਸੇ ਤਿਅਕਿੀ ਨੰੂ ਤਨਆਂਇਕ ਸੰਸਿਾ ਦੁਆ੍ਾ ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਤਹ੍ਾਏ ਜਾਣ ਿੱਕ ਤਨ੍ਦੋਸ਼ ਮੰਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

 - ਦੋਹ੍ੇ ਖ਼ਿ੍ੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ: ਤਕਸੇ ਿੀ ਤਿਅਕਿੀ ਨੰੂ ਉਸ ਅਪ੍ਾਧ ਲਈ ਦੁਬਾ੍ਾ 
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ ਤਜਸ ਲਈ 
ਉਸਨੰੂ ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਅੰਿ ਤਿੱਚ ਤਨਆਂਇਕ ਕਾ੍ਿਾਈਆਂ ਤਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਤਹ੍ਾਇਆ 
ਜਾਂ ਬ੍ੀ ਕ੍ ਤਦੱਿਾ ਤਗਆ ਹ।ੈ

 - ਤਨ੍ਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਦਾ ਅਤਧਕਾ੍: ਤਨਆਂਇਕ ਕਾ੍ਿਾਈਆਂ ਤਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਦਾ ਬਚਾਅ ਕ੍ਨ ਦੇ ਅਤਧਕਾ੍ ਅਿੇ ਹੋ੍ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਗੀ 
ਜੋ ਤਕ ਇੱਕ ਅਪ੍ਾਧੀ ਸ਼ੱਕੀ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਅਿੇ ਤਨਆਂਇਕ ਕਾ੍ਿਾਈਆਂ ਤਿੱਚ ਹੋ੍ 
ਤਧ੍ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੱਕਦਾ੍ ਹਨ।

 - ਗੈ੍-ਪ੍ਰਿੱਖਿਾ: ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਤਸ੍ਫ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁ੍ੂ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 
ਕਾ੍ਿਾਈਆਂ 'ਿੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ

੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ HKSAR ਦੀਆਂ ਤਡਊਟੀਆਂ ਅਿੇ 
ਸ੍ਕਾ੍ੀ ਸੰਸਿਾਿਾ

• HKSAR ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਧਿ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਮਾਮਤਲਆਂ ਲਈ CPG ਦੀ ਇੱਕ ਿੱਡੀ 
ਤਜ਼ੰਮੇਿਾ੍ੀ ਹ।ੈ

• HKSAR ਦਾ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ ਾਖੀ ਕ੍ਨ ਦਾ ਸੰਤਿਧਾਨਕ ਫ੍ਜ਼ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ 
ਉਸ ਅਨੁਸਾ੍ ਫ੍ਜ਼ ਤਨਭਾਏਗਾ - ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆ,ਂ ਤਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਿੇ 
ਤਨਆਂਪਾਤਲਕਾ ਨੰੂ ਸੰਬੰਤਧਿ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾ੍ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੰੂ ਖਿ੍ੇ ਤਿੱਚ 
ਪਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕਾ੍ਿਾਈਆਂ ਅਿ ੇਗਿੀਤਿਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
੍ੋਕਣ, ਦਬਾਉਣ ਅਿੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

• HKSAR ਮੂਲ ਕਾਨੰੂਨ ਤਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾ੍ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ 
ਤਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂ੍ਾ ਕ੍ੇਗਾ ਅਿੇ ਸੰਬੰਤਧਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸੋਧੇਗਾ।
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• HKSAR ਦੀ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜੋ HKSAR ਤਿੱਚ 
੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਤਜੰਮੇਿਾ੍ੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਇਹ CPG 
ਦੀ ਤਨਗ੍ਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਿੇਗਾ ਅਿੇ ਜਿਾਬਦੇਹ ਹੋਿੇਗਾ।

• ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਾਂ ਤਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਿ੍, ਤਿੱਿ ਸਕੱਿ੍, 
ਤਨਆਂ ਲਈ ਸਕੱਿ੍, ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਸਕੱਿ੍, ਪੁਤਲਸ ਕਤਮਸ਼ਨ੍, ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਦੀ 
ਧਾ੍ਾ 16 ਦੇ ਿਤਹਿ ਸਿਾਪਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੁਤਲਸ ਬਲ ਦੀ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਤਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ।  ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇ੍ੈਕਟ੍, 
ਕਸਟਮਜ਼ ਅਿੇ ਆਬਕਾ੍ੀ ਦੇ ਕਤਮਸ਼ਨ੍, ਅਿੇ ਮੱੁਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ ਦ ੇ ਦਫ਼ਿ੍ ਦੇ 
ਡਾਇ੍ੈਕਟ੍ l ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਿ੍ੇਿ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਸਕੱਿ੍ ਜਨ੍ਲ ਦੁਆ੍ਾ 
ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਤਜਸ ਦੀ ਤਨਯੁਕਿੀ CPG ਦੁਆ੍ਾ ਮੁੱਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ ਦੁਆ੍ਾ 
ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਿੇ ਜਾਣ 'ਿੇ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਗੀ।

• HKSAR ਦੀ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕ੍ਿੱਿ HKSAR 
ਤਿੱਚ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਿੱਚ ਤਿਕਾਸ ਦਾ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਿੇ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ੍ਨਾ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਿੇ ਨੀਿੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਿੇ ਲਾਗੂਕ੍ਨ ਤਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਿਕਾਸ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣਾ, ਅਿ ੇ
ਿਾਲਮੇਲ ਕ੍ਨਾ  ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਅਿੇ ਮਹੱਿਿਪੂ੍ਨ ਕਾ੍ਜ ਹ।ੈ 

• ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਿੱਿਾਂ ਨੂੰ ਤਨਭਾਉਣ ਤਿੱਚ ਤਕਸੇ ਿੀ ਦਖਲ ਿੋਂ ਮੁਕਿ ਹੋਿੇਗੀ ਅਿੇ 
ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਧਿ ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।  
ਕਮੇਟੀ ਦੁਆ੍ਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤਨਆਂਇਕ ਸਮੀਤਖਆਿਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਗ।ੇ

• HKSAR ਦੀ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਸਲਾਹਕਾ੍ ਹੋਿੇਗਾ, ਤਜਸਨੰੂ CPG ਦੁਆ੍ਾ ਤਨਯੁਕਿ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਸਲਾਹਕਾ੍ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਤਟੰਗਾਂ ਤਿਚ ਬੈਠਣਗੇ ਅਿ ੇ
ਸੰਬੰਤਧਿ ਮਾਮਤਲਆਂ 'ਿੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗ।ੇ
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• ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਿਾਲੇ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੇ ੍ੂਪ 
ਤਿੱਚ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੁਤਲਸ ਬਲ ਅਿੇ HKSAR ਸ੍ਕਾ੍ ਦਾ ਤਨਆਂ ਤਿਭਾਗ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਮਾਮਤਲਆਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਮ੍ਤਪਿ ਤਡਿੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ 
ਕ੍ੇਗਾ।  

• ਤਿੱਿ ਸਕੱਿ੍, ਮੁੱਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂ੍ੀ 'ਿ,ੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ਾਖੀ 
ਲਈ ਖ੍ਚੇ ਨੰੂ ਪੂ੍ਾ ਕ੍ਨ ਲਈ ਅਿੇ ਸੰਬੰਤਧਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂ੍ੀ 
ਦੇਣ ਲਈ, ਆਮ ਮਾਲੀਏ ਿੋਂ ਇੱਕ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕ੍ੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੱਚ 
ਸੰਬੰਤਧਿ ਤਿਿਸਿਾਿਾਂ ਤਿੱਚ ਤਕਸੇ ਿੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੱਿ ਸਕੱਿ੍ 
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਤਨਯੰਿ੍ਣ ਅਿੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਿੇ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤ੍ਪੋ੍ਟ 
ਤਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
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੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ 'ਿੇ HKSAR ਤਿੱਚ CPG ਦਾ ਦਫਿ੍

• CPG HKSAR ਤਿੱਚ CPG ਦੀ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਦਫਿ੍ ਦੀ 
ਸਿਾਪਨਾ ਕ੍ੇਗਾ। ਦਫਿ੍ HKSAR ਤਿੱਚ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੇ 
ਸਬੰਧ ਤਿੱਚ ਤਿਕਾਸ ਦੇ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਿੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ 
੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ੍ਣਨੀਿੀਆਂ ਅਿੇ ਮਹੱਿਿਪੂ੍ਨ ਨੀਿੀਆਂ 'ਿੇ ੍ਾਏ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕ੍ਨ ਅਿ ੇਪ੍ਰਸਿਾਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਜੰ਼ਮੇਿਾ੍ ਹੋਿੇਗਾ; ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ 
੍ਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਿੱਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦ੍ਸ਼ਨ ਤਿੱਚ HKSAR ਦੀ ਤਨਗ੍ਾਨੀ, 
ਮਾ੍ਗਦ੍ਸ਼ਨ, ਿਾਲਮੇਲ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕ੍ਨਾ; ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਧਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਅਿ ੇਜਾਣਕਾ੍ੀ ਇਕੱਠੀ ਕ੍ਨਾ ਅਿੇ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਕ੍ਨਾ; ਅਿ ੇ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾ੍ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੰੂ ਖਿ੍ੇ 
ਤਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਪ੍ਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਧਿ ਮਾਮਤਲਆਂ ਨੰੂ ਤਨਸ਼ਤਚਿ ਹਾਲਿਾਂ ਤਿੱਚ 
ਨਤਜੱਠਣਾ (ਉੱਪ੍ ਦੇਖੋ)।

• ਦਫਿ੍ ਦਾ ਸਟਾਫ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ HKSAR ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕ੍ੇਗਾ, ਅਿ ੇ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਤਨਗ੍ਾਨ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੀ ਤਨਗ੍ਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹੋਿੇਗਾ।

• ਦਫਿ੍ HKSAR ਦੀ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਾਲਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਿੰਿ੍ ਸਿਾਤਪਿ ਕ੍ੇਗਾ ਅਿੇ HKSAR ਦੇ ਸੰਬੰਤਧਿ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਹਯੋਗ ਲਈ ਿੰਿ੍ ਸਿਾਤਪਿ ਕ੍ੇਗਾ ਿਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਸਾਂਝੀ ਕ੍ਨ ਅਿੇ 
ਸੰਚਾਲਨ ਿਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ

• ਦਫ਼ਿ੍ ਨੂੰ CPG ਦੁਆ੍ਾ ਫੰਡ ਤਦੱਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।
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ਅਕਸ੍ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ18



ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ 
ਦੀ ੍ਾਖੀ ਲਈ HKSAR ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ 
ਅਿੇ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਲਈ, ਕੀ ਇਹ ਬੁਤਨਆਦੀ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੀ ਧਾ੍ਾ 23 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕ੍ੇਗਾ ਅਿੇ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, 
ਦੋ ਤਸਸਟਮ" ਦੇ ਤਸਧਾਂਿ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋ੍ ਕ੍ੇਗਾ?
ਜਿਾਬ ਯਕੀਨੀ ਿੌ੍ 'ਿ ੇਨਹੀਂ ਹ।ੈ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤਜਹਾ ਮਾਮਲਾ ਤ੍ਹਾ ਹੈ 
ਜੋ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇ੍ੇ ਤਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਮੂਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਧਾ੍ਾ 23 ਇਹ 
ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕ੍ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੰੂ ਖਿ੍ੇ ਤਿੱਚ ਪਾਉਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਸੱਿ ਤਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾ੍ਿਾਈਆਂ ਅਿੇ ਗਿੀਤਿਧੀਆਂ 'ਿੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ "ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ"। ਤਫ੍ ਿੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ ਅਿੇ ਅਜੇ ਿੱਕ ਧਾ੍ਾ 23 ਦੇ ਿਤਹਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂ੍ਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਤਪਛਲ ੇਸਾਲ ਜੂਨ ਿੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਤਿਿੀ ਦੇ ਿਾਜ਼ਾ ਤਿਕਾਸ ਨੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ ਾਖੀ ਤਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਮੀਆਂ ਅਿੇ ਅਸਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ੀ 
ਿ੍ਹਰਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕ੍ ਤਦੱਿਾ ਹ।ੈ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਲਈ ਸਤਿਿੀ ਿੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ 
ਕ੍ਨਾ ਅਸੰਭਿ ਹ।ੈ

੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ਾਖੀ ਕ੍ਨਾ ਅਿ ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਅਿੇ 
ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ੍ਾਖੀ ਕ੍ਨਾ ਸਾ੍ੀਆਂ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦਾ ਫ਼੍ਜ਼ ਹ।ੈ 28 ਮਈ ਨੰੂ 
NPC ਦੁਆ੍ਾ ਪਾਸ ਕੀਿੇ ਗਏ "੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੰੂ ਸੁ੍ੱਤਖਅਿ ਕ੍ਨ ਲਈ HKSAR 
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ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਿੇ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਅਿੇ ਸੁਧਾ੍ 
ਬਾ੍ੇ ਫੈਸਲੇ" ਦਾ ਧਾ੍ਾ 3 ਇਸ ਗੱਲ 'ਿੇ ਜ਼ੋ੍ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਕ HKSAR ਨੂੰ ਬੁਤਨਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 
ਤਿੱਚ ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਿੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂ੍ਾ ਕ੍ਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ HKSAR ਨੰੂ ਧਾ੍ਾ 23 ਦੇ 
ਿਤਹਿ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਨੰੂ ਪੂ੍ਾ ਕ੍ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਜੰ਼ਮੇਿਾ੍ੀ ਤਨਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹ।ੈ ਤਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂ੍ਾ ਹੋਣ 'ਿ,ੇ NPC ਸਿਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆ੍ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਿਾ ਤਗਆ 
੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਅਿੇ HKSAR ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਤਮਲ ਕੇ HKSAR ਤਿੱਚ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕ੍ੇਗਾ।

ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦ ੋਤਸਸਟਮ" ਦੇ ਤਸਧਾਂਿ ਨੰੂ ਅਡੋਲਿਾ ਨਾਲ ਬ੍ਕ੍ਾ੍ 
੍ੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼" ਅਿੇ "ਦੋ ਤਸਸਟਮ" ਤਿਚਕਾ੍ ਸਬੰਧਾਂ 
ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਿ੍ਹਰਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼” “ਦੋ ਤਸਸਟਮ” ਦੀ ਨੀਂਹ ਹ,ੈ ਅਿੇ ਇਹ 
ਬੁਤਨਆਦ ਗੰਭੀ੍ਿਾ ਨਾਲ ਤਹੱਲ ਜਾਿੇਗੀ ਜੇਕ੍ ਖੇਿ੍ੀ ਅਖੰਡਿਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਿਾ ਕੀਿਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੂੰ ਖਿ੍ਾ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਿਲ ਲਾਈਨ ਤਜੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਿ ਹੋਿੇਗੀ, "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਤਸਸਟਮ" ਦੇ ਿਤਹਿ 
ਤਿਕਾਸ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਿੱਡਾ ਸਿਾਨ ਹੋਿੇਗਾ।20



ਕੀ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ 
ਤਨਿਾਸੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ ਆਨੰਤਦਿ ਜਲੂਸ, ਪ੍ਰਦ੍ਸ਼ਨ, 
ਪ੍ਰੈਸ ਅਿ ੇਬੋਲਣ ਦੇ ਬੁਤਨਆਦੀ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਅਿੇ 
ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ?
ਨੰ. ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਤਸ੍ਫ ਚਾ੍ ਿ੍ਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾ੍ਿਾਈਆਂ ਅਿੇ 
ਗਿੀਤਿਧੀਆਂ 'ਿੇ ਤਸ਼ਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ ਼ ਕ੍ਦਾ ਹੈ ਜੋ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੰੂ 
ਗੰਭੀ੍ਿਾ ਨਾਲ ਖਿ੍ੇ ਤਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਗਤ੍ਕਾਂ ਦੁਆ੍ਾ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਿੌ੍ 'ਿ ੇਮਾਣ ੍ਹੇ ਬੁਤਨਆਦੀ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਅਿੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬੁ੍ੀ ਿ੍ਹਰਾਂ 
ਪ੍ਰਭਾਤਿਿ ਕੀਿੇ ਤਬਨਾਂ ਘੱਟ ਤਗਣਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹਨਾਂ 
ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਦੀ ਿ੍ਿੋਂ ਕ੍ਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਜਾਂ ਪੱਿ੍ਕਾ੍ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਿੱਕ 
ਤਚੰਿਾ ਕ੍ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੱਕ ਉਹ ਿੱਖ ਹੋਣ, ੍ਾਜ ਸ਼ਕਿੀ ਨੂੰ ਿੋੜਨ, ਸੰਗਠਨ 
ਅਿੇ ਅੱਿਿਾਦੀ ਗਿੀਤਿਧੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਅਿੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੰੂ ਖਿ੍ੇ ਤਿੱਚ 
ਪਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਾਹ੍ੀ ਿਾਕਿਾਂ ਨਾਲ ਤਮਲੀਭੁਗਿ ਕ੍ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 
ਅਪ੍ਾਧਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕ੍ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਿਤਹਿ ਪਤ੍ਭਾਤਸ਼ਿ ਕੀਿੇ ਗਏ ਹਨ। 

੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਤਹਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੌ੍ 'ਿੇ ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ 
ਹੈ ਤਕ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਅਿ ੇਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦ ੇਨਾਗਤ੍ਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਦੀ 
੍ਾਖੀ ਤਿੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾ੍ ਅਿੇ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੇ ਤਸਧਾਂਿ ਨੰੂ ਬ੍ਕ੍ਾ੍ 
੍ੱਤਖਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਿ੍ਿੋਂ ਕ੍ਨ ਲਈ, ਤਜਿਂੇ ਤਕ 
ਸ੍ਕਾ੍ੀ ਨੀਿੀਆਂ ਜਾਂ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕ੍ਨ ਲਈ ਆਮ ਤਟੱਪਣੀਆਂ 
ਕ੍ਨਾ, ਨਾਲ ਸਮਝੌਿਾ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਹਾਲਾਂਤਕ ਇਹ ਨੋਟ ਕ੍ਨਾ ਪ੍ਰਸੰਤਗਕ ਹੈ ਤਕ ਨਾਗਤ੍ਕ ਅਿੇ ੍ਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ 
'ਿੇ ਅੰਿ੍੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਇਕ੍ਾ੍ਨਾਮੇ, ਆ੍ਤਿਕ, ਸਮਾਤਜਕ ਅਿੇ ਸੱਤਭਆਚਾ੍ਕ 
ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ 'ਿੇ ਅੰਿ੍੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਇਕ੍ਾ੍ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭ੍ ਦੇ 
ਤਜ਼ਆਦਾਿ੍ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਤਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਿਤਹਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੌ੍ 'ਿੇ ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕੀਿਾ 
ਤਗਆ ਹੈ ਤਕ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ ਾਖੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆ੍ਾ ਤਿਅਕਿੀਆਂ 
ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਤਨਆਦੀ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਅਿੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ l 
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੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਾਹ੍ੀ 
ਿਾਕਿਾਂ ਨਾਲ ਤਮਲੀਭੁਗਿ ਨੰੂ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ 
ਹ।ੈ ਕੀ ਕਾਨੰੂਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਗਤ੍ਕਾਂ, ਸੰਸਿਾਿਾਂ 
ਜਾਂ ਕਾ੍ਪੋ੍ੇਸ਼ਨਾਂ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਦੇਸ਼ੀ 
ਹਮ੍ੁਿਬਾਿਾਂ ਤਿਚਕਾ੍ ਅਕਾਦਤਮਕ ਆਦਾਨ-
ਪ੍ਰਦਾਨ, ਧਾ੍ਤਮਕ ਸੰਪ੍ਕ, ਸੱਤਭਆਚਾ੍ਕ 
ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਿਪਾ੍ ਅਿੇ ਤਨਿੇਸ਼ ਆਤਦ ਦੇ 
ਸਬੰਧ ਤਿੱਚ ਗਿੀਤਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਿ ਕ੍ੇਗਾ?
ਨੰ. ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਗਤ੍ਕਾਂ ਦ ੇ ਬੁਤਨਆਦੀ ਅਤਧਕਾ੍ ਅਿ ੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤਜਸ ਤਿੱਚ 
HKSAR ਤਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜ਼ਮੀ੍ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਕਾਦਤਮਕ 
ਖੋਜ ਤਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਤਹਿਕ ਅਿੇ ਕਲਾਿਮਕ ੍ਚਨਾ ਅਿੇ ਹੋ੍ 
ਸੱਤਭਆਚਾ੍ਕ ਗਿੀਤਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੁਤਨਆਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆ੍ਾ ਸੁ੍ੱਤਖਅਿ 
ਹਨ ਅਿੇ ਪ੍ਰਭਾਤਿਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਿਤਹਿ ਤਨ੍ਧਾਤ੍ਿ 
ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਾਹ੍ੀ ਿਾਕਿਾਂ ਨਾਲ ਤਮਲੀਭੁਗਿ ਕ੍ਨ ਦਾ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਅਪ੍ਾਧ 
ਤਸ੍ਫ ਖਾਸ ਕਾ੍ਿਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਤਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਜਨਹਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਪਸ਼ਟ 
ਿੌ੍ 'ਿੇ ਪਤ੍ਭਾਤਸ਼ਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਿਅਕਿੀਆ,ਂ ਸੰਸਿਾਿਾਂ ਜਾਂ ਕਾ੍ਪੋ੍ੇਸ਼ਨਾਂ 
ਅਿੇ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਾਹ੍ੀ ਹਮ੍ੁਿਬਾ ਤਿਚਕਾ੍ ਆਮ ਿਟਾਂਦ੍ਾ ਗਿੀਤਿਧੀਆਂ 
ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਿ ਨਹੀਂ ਕ੍ੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਅਣਜਾਣੇ ਤਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕ੍ਨ ਦਾ ਕਾ੍ਨ ਬਣੇਗਾ।
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ਅਤਜਹਾ ਤਕਉਂ ਹੈ ਤਕ HKSAR ਤਸ੍ਫ ਮੁੱਢਲੇ 
ਮੋਤਢਆਂ 'ਿੇ ਹ ੈਪ੍ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ 
ਦੀ ਪੂ੍ੀ ਤਜ਼ੰਮੇਿਾ੍ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ 
ਅਜੇ ਿੀ "ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਹਾਲਾਿਾਂ" ਅਧੀਨ ਕੁਝ 
ਮਾਮਤਲਆਂ 'ਿੇ ਅਤਧਕਾ੍ ਖੇਿ੍ ਤਕਉਂ ਬ੍ਕ੍ਾ੍ 
੍ੱਖਦੀ ਹੈ?
੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇ੍ੇ ਤਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹ।ੈ ਸਾ੍ੇ 
ਪ੍ਰਭੂਸੱਿਾ ਸੰਪੰਨ ੍ ਾਜਾਂ ਤਿੱਚ, ਕਂੇਦ੍ ਸ੍ਕਾ੍ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਜ਼ੰਮੇਿਾ੍ੀ 
ਤਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਮਾਮਤਲਆਂ ਦੇ ਕਂੇਦ੍ੀਤਕ੍ਰਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 
ਤਜ਼ੰਮੇਿਾ੍ ਹ।ੈ

“ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਤਸਸਟਮ”, “ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕ੍ਨ ਿਾਲੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕ” ਅਿੇ 
ਉੱਚ ਪੱਧ੍ੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆ੍ੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਤਿੱਚ, HKSAR ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਜ਼ੰਮੇਿਾ੍ੀ ਤਨਭਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਨੰੂ HKSAR 
ਤਿੱਚ ਪੂ੍ਾ ਭ੍ੋਸਾ ਤਦਖਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਤਕ, ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਲਬ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਨੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਿੱਚ ਆਪਣੀ 
ਤਜ਼ੰਮੇਿਾ੍ੀ ਅਿ ੇਸ਼ਕਿੀ ਨੰੂ ਤਿਆਗ ਤਦੱਿਾ ਹ।ੈ ਅਸਲ ਤਿੱਚ, "ਤਨਤਸ਼ਸ਼ਟ ਹਾਲਿਾਂ" ਤਿੱਚ 
੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੰੂ ਖਿ੍ੇ ਤਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਪ੍ਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਿੱਚ, ਅਤਜਹੇ 
ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਜੱਿੇ HKSAR ਤਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਿਾਲੇ ਅਿੇ ਤਨਆਂਇਕ 
ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਅਤਧਕਾ੍ ਖੇਿ੍ ਦੀ ਿ੍ਿੋਂ ਕ੍ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹ।ੈ ਉਦਾਹ੍ਨ ਲਈ, 
ਗੰੁਝਲਦਾ੍ ਸਤਿਿੀਆਂ ਤਿੱਚ ਤਜੱਿ ੇਕੁਝ ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਿਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਿਾਿਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤਿੱਚ 
ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ੍ੱਤਖਆ ਅਿੇ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਜੱਿੇ ਕੂਟਨੀਿਕ ਤਿਿਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਕੱਲੇ HKSAR ਲਈ 
ਪੂ੍ੀ ਿ੍ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕ੍ਨਾ ਅਿੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਤਜੱਿੇ ਕੇਸ ਸਿਾਨਕ 
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ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਿਾਲੀਆਂ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੀ ਸਮ੍ੱਿਾ ਿੋਂ ਬਾਹ੍ ਹਨ, ਿਾਂ ਕਂੇਦ੍ੀ 
ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਿ ੇਅਤਧਕਾ੍ ਖੇਿ੍ ਦੀ ਿ੍ਿੋਂ ਕ੍ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਤਹਿ, ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤਧਕਾ੍ ਖੇਿ੍ ਦੀ ਿ੍ਿੋਂ ਕ੍ਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਿਾਲੇ ਮਾਮਤਲਆਂ ਨੰੂ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਿ੍ਿੋਂ ਕ੍ਕੇ ਪਤ੍ਭਾਤਸ਼ਿ ਕੀਿਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਬਹੁਿ ਸਮਝਦਾ੍ੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l

ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ "ਤਨਤਸ਼ਸ਼ਟ ਸਤਿਿੀਆਂ" ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਕੁਝ ਮਾਮਤਲਆਂ 'ਿੇ ਅਤਧਕਾ੍ ਖੇਿ੍ ਨੰੂ ਬ੍ਕ੍ਾ੍ ੍ੱਖਣ ਦਾ ਕਾ੍ਨ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਉਹ 
ਸਭ ਿਂੋ ਗੰਭੀ੍ ਸਤਿਿੀਆਂ ਿਂੋ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਜਸ ਤਿੱਚ ਮਾਮਲੇ HKSAR ਸ੍ਕਾ੍ ਦੇ 
ਤਨਯੰਿ੍ਣ ਿੋਂ ਬਾਹ੍ ਹਨ, ਤਜਸ ਲਈ ਬੁਤਨਆਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਧਾ੍ਾ 18(4) ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕ੍ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।  ਜੋ ਤਕ NPC ਸਿਾਈ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਦੀ ਹੈ ਤਕ HKSAR 
ਐਮ੍ਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਤਿਿੀ ਤਿੱਚ ਹ,ੈ ਅਿੇ CPG ਤਫ੍ HKSAR ਤਿੱਚ ਸੰਬੰਤਧਿ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾ੍ੀ ਕ੍ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
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ਕੀ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ "ਤਨਤਸ਼ਸ਼ਟ 
ਸਤਿਿੀਆਂ" ਤਿੱਚ ਅਤਧਕਾ੍ ਖੇਿ੍ ਨੰੂ ਬ੍ਕ੍ਾ੍ 
੍ੱਖਣ ਦੀ ਤਿਿਸਿਾ ਅਿੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ 
ਮਾਮਤਲਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ 
ਦੁਆ੍ਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਯੁਕਿੀ ਦਾ ਮਿਲਬ HKSAR 
ਦੀ ਤਨਆਂਪਾਤਲਕਾ ਤਿੱਚ ਅਤਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ? ਅਿੇ ਕੀ 
ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਿੱਚ ਤਨਆਂਇਕ ਸੁਿੰਿ੍ਿਾ ਨੰੂ 
ਕਮਜ਼ੋ੍ ਕ੍ੇਗਾ?
ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ੍ਾਜ ਅਿ ੇ ਤਨਆਂਇਕ ਸੁਿੰਿ੍ਿਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼੍ੂ੍ੀ ਿੱਿਾਂ ਤਿੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹਨ 
ਤਜਨਹਰਾਂ ਉੱਿੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਫਲਿਾ ਤਨ੍ਭ੍ ਕ੍ਦੀ ਹ।ੈ HKSAR ਕੋਲ ਸੁਿੰਿ੍ 
ਤਨਆਂਇਕ ਸ਼ਕਿੀ ਹ,ੈ ਤਜਸ ਤਿੱਚ ਬੁਤਨਆਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾ੍ ਅੰਤਿਮ ਤਨ੍ਣਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਤਜਸ ਨੇ ਤਪਛਲ ੇ23 ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 
ਐਂਕ੍ ਿਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ, ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ਾਖੀ ਕ੍ਨਾ 
ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇ੍ੇ ਤਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਤਕ SAR ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧ੍ੀ 
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆ੍ੀ ਤਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਕਂੇਦ੍ ਸ੍ਕਾ੍ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਤਕ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੰੂ ਹ੍ ਹਾਲਿ ਤਿੱਚ ਅਿੇ ਤਕਿੇ ਿੀ ਪੂ੍ੀ ਿ੍ਹਰਾਂ ਸੁ੍ੱਤਖਅਿ 
੍ੱਤਖਆ ਜਾਿ।ੇ  ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੰੂ ਖਿ੍ੇ ਤਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਤਜੱਠਣ 
ਲਈ ਇਸਨੰੂ "ਤਨਤਸ਼ਸ਼ਟ ਸਤਿਿੀਆਂ" ਤਿੱਚ ਅਤਧਕਾ੍ ਖੇਿ੍ ਨੰੂ ਬ੍ਕ੍ਾ੍ ੍ੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਜੋ HKSAR ਦੀ ਸਮ੍ੱਿਾ ਿੋਂ ਬਾਹ੍ ਹਨ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ 
ਅਦਾਲਿਾਂ ਦਾ ੍ਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਿੇ ਕੋਈ ਅਤਧਕਾ੍ ਖੇਿ੍ ਨਹੀਂ ਹ;ੈ ਅਿ ੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ਾਖੀ ਲਈ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ ਸ਼ਕਿੀ ਦੀ ਿ੍ਿੋਂ ੍ਾਜ ਦਾ 
ਇੱਕ ਐਕਟ ਹ।ੈ ਬੁਤਨਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾ੍ਾ 19 ਦੇ ਿੀਜੇ ਪੈ੍ੇ ਤਿੱਚ ਇਹ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੌ੍ 'ਿੇ 
ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ ਤਕ "ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਿਸੇ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤਨਕ ਖੇਿ੍ ਦੀਆਂ 
ਅਦਾਲਿਾਂ ਦਾ ੍ਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤਜਿਂੇ ਤਕ ੍ੱਤਖਆ ਅਿੇ ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਤਲਆਂ ਉੱਿੇ ਕੋਈ 
ਅਤਧਕਾ੍ ਖੇਿ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ।"

੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਤਹਿ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੰੂ 
ਖਿ੍ੇ ਤਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਮਾਮਤਲਆਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਿਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਿੇ 
HKSAR ਦੀ ਤਨਆਂਪਾਤਲਕਾ ਦੁਆ੍ਾ ਨਤਜੱਤਠਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਅਤਜਹੀ ਸ਼੍ਿ ਨੰੂ "ਇੱਕ 
ਦੇਸ਼, ਦੋ ਤਸਸਟਮ" ਨੂੰ ਸਭ ਿੋਂ ਿੱਧ ਹੱਦ ਿੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕ੍ਨ ਿਾਲੇ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਜੋਂ 

5

26



ਮੰਤਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਿੇ SAR ਦੇ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ ਅਿੇ ਤਨਆਂਇਕ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ 
ਤਿੱਚ ਕਂੇਦ੍ ਸ੍ਕਾ੍ ਦੇ ਭ੍ੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਿਾਂ ਤਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਸਸਟਮ 
ਲਈ ਸਤਿਕਾ੍ ਨੂੰ ਦ੍ਸਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

ਬੁਤਨਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਿਤਹਿ, HKSAR ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪੱਧ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਿਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 
ਦੀ ਤਨਯੁਕਿੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਤਕਤ੍ਆਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾ੍ ਮੁੱਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ ਦੁਆ੍ਾ ਕੀਿੀ 
ਜਾਿੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ CPG ਨੰੂ ਜਿਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ 
ਨੰੂ ਖਿ੍ੇ ਤਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਪ੍ਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਤਲਆ ਂਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 
ਤਨਯੁਕਿੀ ਕ੍ਨਾ ਮੁੱਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ ਦੇ ਦਾਇ੍ੇ ਤਿੱਚ ਹ।ੈ

ਇਹ ਤਿਿਸਿਾ ਤਨਆਂਇਕ ਸੁਿੰਿ੍ਿਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਤਿਿ ਨਹੀਂ ਕ੍ਦੀ ਹ।ੈ ਤਨਆਂਇਕ 
ਸੁਿੰਿ੍ਿਾ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਤਕ ਜੱਜ ਅਸਲ ਤਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਕ੍ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਿੋਂ ਮੁਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਿੇ ਸੰਬੰਤਧਿ ਤਿਿਸਿਾ ਤਸ੍ਫ਼ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕ੍ਦੀ 
ਹੈ ਤਕ ਮੁੱਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ ਅਦਾਲਿਾਂ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪੱਧ੍ਾਂ ਤਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 
ਸੂਚੀ ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕ੍ੇਗਾ ਜੋ ਤਕਸੇ ਤਿਸੇ਼ਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕ੍ਨ ਲਈ ਜੱਜ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕ੍ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੰੂ ਖਿ੍ੇ ਤਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਮਾਮਤਲਆਂ ਨੰੂ 
ਸੁਣਨ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਹਨ, ਅਿ ੇਮੱੁਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ ਅਤਜਹਾ ਕ੍ਨ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ HKSAR ਦੀ 
੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਅਿੇ ਅੰਿਮ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਿ ਦੇ 
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕ੍ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਿ 'ਿੇ ਕੋਈ 
ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹ,ੈ ਜੋ ਤਕ HKSAR ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪੂ੍ੀ 
ਿ੍ਹਰਾਂ ਸਤਿਕਾ੍ ਨੂੰ ਦ੍ਸਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ (ਦੁਨੀਆਂ ਤਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਅਤਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 
ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਤ੍ਕਾਂ ਨੰੂ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤਧਿ ਮਾਮਤਲਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 
ਕ੍ਨ ਲਈ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ।)

੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਿੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੌ੍ 'ਿ ੇਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕ੍ਦਾ ਹੈ ਤਕ HKSAR 
ਦੇ ਅਤਧਕਾ੍ ਖੇਿ੍ ਦੇ ਅਧੀਨ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਮਾਮਤਲਆਂ ਦੀ ਕਾ੍ਿਾਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਤਕਤ੍ਆਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾ੍ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਖਾਸ 
ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਤਜੱਠਣ ਿੇਲ,ੇ ਅਜੇ ਿੀ ਤਨਆਂਪਾਤਲਕਾ ਹੋਿੇਗੀ ਤਕ ਉਹ ਤਨਯੁਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 
ਉਪ੍ੋਕਿ ਸੂਚੀ ਤਿੱਚਂੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕ੍।ੇ ਤਨਆਂਇਕ ਸੁਿੰਿ੍ਿਾ ਤਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 
ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂ੍ੀ ਿ੍ਹਰਾਂ ਬੇਬੁਤਨਆਦ ਹ।ੈ
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੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਲਈ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੁਤਲਸ ਬਲ ਅਿ ੇਤਨਆ ਂਤਿਭਾਗ ਤਿੱਚ 
ਸਮ੍ਤਪਿ ਤਿਭਾਗ ਸਿਾਪਿ ਕ੍ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਕਉਂ 
ਹੈ? ਸੰਬੰਤਧਿ ਮਨੱੁਖੀ ਿਕਿੀ ਸ੍ੋਿ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?
ਮਾਿ ਭੂਮੀ ਤਿੱਚ ਿਾਪਸੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ 
ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਗੂਕ੍ਨ ਤਿਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹ।ੈ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ਾਖੀ ਲਈ, 
ਬਹੁਿ ਸਾ੍ ੇਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਇਕੱਠੀ ਕ੍ਨਾ, ਸਤਿਿੀ 
ਦਾ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕ੍ਨਾ, ਅਿੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਿ ੇਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਤਧਿ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸੰਬੰਤਧਿ ਕ੍ਮਚਾ੍ੀਆਂ ਨੰੂ ਤਿਸੇ਼ਸ਼ ਤਸਖਲਾਈ 
ਅਿੇ ਉਤਚਿ ਿਜ਼੍ਬੇ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕ੍ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ HKSAR ਸ੍ਕਾ੍ ਇਸ ਸਮੇ ਂ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਸ਼ਕਿੀ ਦਾ ਪੂ੍ੀ ਿ੍ਹਰਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ੍ਨ ਤਿੱਚ ਅਸਮ੍ੱਿ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਤਕ, 
੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕ੍ਦਾ ਹੈ 
ਤਕ ਕ੍ਿੱਿ ਤਨਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖ੍ਤਚਆਂ ਅਿੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਭੁਗਿਾਨ 
ਕ੍ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ੍ੋਿ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਮੱੁਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ ਦੁਆ੍ਾ ਮਨਜ਼ੂ੍ੀ 
ਤਮਲਣ 'ਿ,ੇ ਤਿੱਿੀ ਸਕੱਿ੍ ਿੱਲਂੋ ਆਮ ਮਾਲੀਆ ਫੰਤਡੰਗ ਿੋਂ ਉਤਚਿ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੋਿੇਗਾ।
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੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਪੁਤਲਸ ਬਲ ਨੰੂ ਿਾਧੂ 
ਉਪਾਅ ਕ੍ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਤਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਕੀ ਇਸ 
ਨਾਲ ਪੁਤਲਸ ਕੋਲ ਬਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਕਿੀ ਹੋਿੇਗੀ?
ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਤਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨਫੋ੍ਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾ੍ੇ 
ਜ਼੍ੂ੍ੀ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕ੍ਦੇ ਹਨ। ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਤਿੱਚ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਿੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਇਸਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਲਈ ਜ਼੍ੂ੍ੀ ਹਨ। ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਮੱੁਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ ਨੰੂ 
ਅਤਧਕਾ੍ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ, HKSAR ਦੀ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਿੌ੍ 'ਿ,ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕ੍ਨ ਦੇ ਤਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਨਾਲ, ਪੁਤਲਸ ਦੁਆ੍ਾ ਉਪਾਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਬੰਤਧਿ ਲਾਗੂ ਤਨਯਮ 
ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਤਕ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਨੰੂ ਖਿ੍ੇ ਤਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਾ੍ਜਾਂ ਨੰੂ ੍ੋਕਣਾ, 
ਦਬਾਉਣਾ ਅਿੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹ।ੈ
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ਕੀ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ ਨਾਮਜ਼ਦ 
੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਸਲਾਹਕਾ੍ HKSAR ਦੀ 
੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ 
ਦੀਆ ਂ ਮੀਤਟੰਗਾਂ ਤਿੱਚ ਬੈਠਣ ਿਾਲਾ "ਸ੍ਿਉੱਚ 
ਮਾਸਟ੍" ਬਣ ਜਾਿੇਗਾ?
੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਂੇਦ੍ੀ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇ੍ੇ ਤਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹ।ੈ ਜਾਣਕਾ੍ੀ 
ਅਿੇ ਸਤਿਿੀਆਂ ਦਾ ਤਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਿਾਨਕ ਸ੍ਕਾ੍ ਦੀ ਸਮ੍ੱਿਾ ਿੋਂ ਤਕਿ ੇਿੱਧ ਹ।ੈ ਕਂੇਦ੍ੀ 
ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੁਆ੍ਾ ਤਨਯੁਕਿ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਸਲਾਹਕਾ੍ ਤਸ੍ਫ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ਾਖੀ ਲਈ HKSAR ਦੇ ਕੰਮ ਬਾ੍ੇ ਸਲਾਹ ਦੇਿੇਗਾ, ਅਿੇ ਮੁੱਖ ਕਾ੍ਜਕਾ੍ੀ 
ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਿਾਲੀ HKSAR ਦੀ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ 
ਤਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ।
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HKSAR ਤਿੱਚ CPG ਦੀ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਦਫਿ੍ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ 
ਲਈ ਸ਼ਕਿੀਆਂ ਤਦੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਦਫਿ੍ 
ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਿਾਲੇ ਅਤਧਕਾ੍ੀ HKSAR 
ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆ੍ਾ ਪਾਬੰਦ ਹਨ?
ਦਫ਼ਿ੍ ਦੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਿੀਆਂ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਤਿੱਚ 
ਸਪਸ਼ਟ ਿੌ੍ 'ਿ ੇ ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕੀਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਿ ੇ ਉਹ ਤਸ੍ਫ਼ " ਤਨਿਤਚਿ 
ਹਾਲਿਾਂ" ਤਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ੍ ਾਖੀ ਲਈ ਦਫਿ੍ ਦੇ ਕੰਮ 
ਅਿੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕ੍ਨ ਿਾਲੀਆਂ ਕਾ੍ਿਾਈਆਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਤਿਧਾਨਕ 
ਕਾ੍ਜਾਂ ਅਿ ੇਤਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਤਕਤ੍ਆਿਾਂ ਦੀ ਸਖਿੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੌ੍ 'ਿੇ ਤਨ੍ਧਾ੍ਿ ਕੀਿਾ ਹੈ ਤਕ 
ਦਫਿ੍ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾ੍ ਸਖਿੀ ਨਾਲ ਤਡਊਟੀ ਤਨਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਿੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾ੍ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਤਨਗ੍ਾਨ ਅਤਧਕਾ੍ੀਆਂ ਦੀ ਤਨਗ੍ਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਕਸੇ ਿੀ ਤਿਅਕਿੀ ਜਾਂ ਸੰਸਿਾ ਦੇ ਕਨੰੂਨੀ ਅਤਧਕਾ੍ਾਂ ਅਿੇ ਤਹੱਿਾਂ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ੇਗਾ ਦਫਿ੍ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿੀ HKSAR ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕ੍ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ
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ਕੀ ੍ ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਤਨਿੇਸ਼ਕਾਂ 
ਦੇ ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਿੇ ਕਮਜ਼ੋ੍ ਕ੍ੇਗਾ? 
ਇੱਕ ਅੰਿ੍੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਤਿੱਿੀ ਕਂੇਦ੍ ਿਜੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਦੀ ਸਤਿਿੀ?
ਸਮਾਤਜਕ ਅਸ਼ਾਂਿੀ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ੍ਾਜ ਦੀ ਅਸਫਲਿਾ, ਕਾ੍ਪੋ੍ੇਟ ਸੰਪਿੀਆਂ ਅਿੇ ਤਨੱਜੀ 
ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਲਈ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਸਲ ਕਾ੍ਕ ਹਨ ਜੋ ਤਨਿੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ 
ਕਮਜੋ਼੍ ਕ੍ਨਗੇ। ਅਸਲ ਤਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਕਾ੍ਕ ਸਨ ਜੋ ਤਪਛਲ ੇਸਾਲ ਤਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਦੀ ਅੰਿ੍੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਦ੍ਜਾਬੰਦੀ ਤਿੱਚ ਤਗ੍ਾਿਟ ਦਾ ਕਾ੍ਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਤਟਡ 
ਤਕੰਗਡਮ, ਸੰਯੁਕਿ ੍ਾਜ ਅਮ੍ੀਕਾ, ਫ੍ਾਂਸ, ਜ੍ਮਨੀ ਅਿੇ ਮੇਨਲੈਂਡ ਚੀਨ ਸਾਤ੍ਆਂ ਨੇ 
੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪ੍ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਤਣਆ ਤਕ ਅਤਜਹੇ 
ਕਾਨੰੂਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਆ੍ਤਿਕ ਤਿਕਾਸ ਅਿੇ ਿਪਾ੍ਕ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਤਿਿ 
ਕੀਿਾ ਹੋਿੇ। ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਤਪਛਲ ੇਸਾਲ ਦੀ ਅ੍ਾਜਕ ਸਤਿਿੀ ਨੰੂ ਿੁ੍ੰਿ 
ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤਿੱਚ ਸਤਿ੍ਿਾ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕ੍ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਜਸ ਨਾਲ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਾ੍ੋਬਾ੍ ਅਿੇ ਤਨਿੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤਿੱਚ ਸੁਧਾ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ 
ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਤਕ ਤਸ੍ਫ਼ ੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਦੀ 
ਸਤਿ੍ਿਾ ਅਿੇ ਸੁ੍ੱਤਖਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੰੂਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਨੰੂ ਲਗਾਿਾ੍ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਿੀਆਂ ਤਿੱਚ ਸੁਧਾ੍ ਕ੍ਨ, ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਆਕ੍ਤਸ਼ਿ ਕ੍ਨ, ਇੱਕ ਅੰਿ੍੍ਾਸ਼ਟ੍ੀ ਤਿੱਿੀ ਕਂੇਦ੍ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸ਼ਤਪੰਗ 
ਅਿੇ ਿਪਾ੍ਕ ਹੱਬ ਿਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਤਿਿੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਿ ਕ੍ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੀਨਿਾ 
ਅਿੇ ਿਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਿਸ਼ਾਤਹਿ ਕ੍ਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਿੇਗਾ।
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