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 एक देश, दुई प्रणाल ी" को व सद्ान्त पालन र लािू िना्घ ले हंिकंि जनताको व हत, 
हंिकंिको समृस द् र स ्थिरताको आिश्यक प्रव तव रिया, राट्रि को मौव लक व हतको 
सेिा िद्घ छ र सिै व चव नयाँहरुको साझा आकांक्ा पूरा िद्घ छ । त्यसैले मैले यो स्पट् 
पारेको छु व क केन्द्र सरकारले "एक देश, दुई प्रणाल ी" को न ीव तलाई  प्रव तिद्ताका 
साथि लािू िनने छ र व नव चित रुपमा यो कानुनलाई हंिकंिमा तोडमरोड िा निङ्गयाई 
लािू िर रएको छ । 

जनिादी -िणतन्त्र चीनका राट्रि पवत H.E. Xi Jinping ले, 
1 जुलाई 2017 मा आयोवजत हंिकंि विशेष प्रशासवनक के्त्र (HKSAR) सरकारको पाँचौ ंकाय्घकालको उद्राटन 

समारोहमा सम्ोधन िरेका हुन।







"एक देश, दुई प्रणाली" 
अन्ति्घत हंिकंिको शसति:

 रुल अफ ल न्ायपाव लकाको स्वतन्त्रता
 स्वच्छ सरकार
 कम अपराध दर
 अन्तराव ट्रि य आव थि्घक केन्द्र
 व्ापार र उडान केन्द्र



 च ीनको साि्घिौमसत्ा र सुरक्ालाई खतरामा पानने कुनै पव न प्रयास, केस न्द्रय सरकारको 
शस ति र HKSAR को आधारिूत कानूनको अव धकारलाई चुनौत ी व दनु िा मुख्य िूव म 
व िरुद् रुसपैठ र तोडफोड िनने िव तव िव धहरु िर ी  हंिकंिको प्रयोि िनु्घ एक रेड लाइन 
पार िनने काय्घ िनु्घ हो, र यो व िलु्ल अस्व ीकाय्घ छ । 

जनिादी -िणतन्त्र चीनका राट्रि पवत H.E. Xi Jinping ले,

1 जुलाई 2017 मा आयोवजत हंिकंि विशेष प्रशासवनक के्त्र (HKSAR) 

सरकारको पाँचौ ंकाय्घकाल उद्राटन समारोहमा सम्ोधन िरेका हुन।







अध्ाय I

आिश्यक र 
जरूर ी



अध्याय I
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आवश्यक र जरूर ी

11

 प्रते्यक देशको आफनै राव ट्रि य सुरक्ा र 
साि्घिौमसत्ाको सुरक्ाको लाव ि कानून र कत्घव् 
हुनछ ।

 जून 2019 पव छ HKSAR को  राव ट्रि य सुरक्ामा  
िढ्दो खतरासँिै, व िद्ोह ीहरुद्ारा व हंसा व नरन्तर 
िढ्दै िएको व थियो ।

 "हंिकंि स्वतन्त्रता", "आत्मव नण्घय" र "जनमत 
संग्रह" को िकालत िनने व िपक् ी  दलहरु र 
संिठनहरुले केस न्द्रय र HKSAR सरकारका 
अव धकार ीहरुलाई चुनौत ी व दएका छन्।

 HKSAR का आन्तर रक माव मलाहरुमा िाव हर ी 
पक्हरुले हस्तके्प त ीव्र पारेका छन् ।

 हाम्ो देशको साि्घिौमसत्ा, सुरक्ा र व िकासको 
व हत िम् ीर रुपले खतरामा परेको छ, र यसैले 
केन्द्र ीय सरकारसँि हस्तके्प र कदम चालनु िाहेक 
कुनै व िकल्प व थिएन।



अध्याय I
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आवश्यक र जरूर ी

13

 राव ट्रि य सुरक्ा कानून (NSL) चार प्रकारको 
आपराव धक काय्घहरु, अथिा्घ त् अलिािको काय्घहरु, 
राज्य शस तिको व िरटन िनने काय्घहरु, आतंकिाद ी 
संिठन र आपराव धक िव तव िव धहरु िनने, र 
व िदेश ी देशसँि िा िाव हर ी पक्हरुसँि व मलेर 
राव ट्रि य सुरक्ालाई खतरामा पानने काय्घ हेरु  दिाउन 
आिश्यक छ ।

 शहरको व्ापार व्िसाय र लिान ीको िातािरणमा 
सुधार िन्घ NSLले तत्ाल अव रल्ो िष्घको 
अस्तव्स्त िएको स ्थिव तलाई पुण्घ ्थिाव पत िन्घ 
सक छ र HKSAR मा स ्थिरता िहाल िन्घ सक छ।





अध्ाय II

राव ट्रि य सुरक्ा कानूनको
िैधाव नकता



अध्याय II
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 NSL पूण्घ रुपमा संिैधाव नक र कानून ी छ: राज्य 
शस तिकोसिवोच्च व नकायको रूपमा, नेशनल 
व पपुल्स कांगे्रस (NPC) ले संव िधान (उदाहरण: यव द 
व ििादिन्दा िाव हर कानून ीर संिैधाव नक आधार) 
द्ारा प्रदत् शस तिको प्रयोि िद्घ छ।

 HKSAR को आधारिूत कानून(िेव सक ल) को अनुचे्छद 
18(3) मा िव नएको छ व क NPC (NPCSC) को ्थिाय ी 
सव मव तले(िेव सक ल)आधारिूत कानूनको Annex III 
मा कानूनको सूच ीमाराव ट्रि य कानूनहरुलाई समािेश 
िन्घसक छ । NPCSC ले रक्ा रव िदेश ी माव मलाहरुसँिै 
HKSAR को स्वायत्ता िाव हर अन् माव मलाहरुसँि 
सम्स धित Annex III राव ट्रि य कानूनहरुमा थिप्न 
हुनसक छ, र हंिकंिमा लािू िन्घ सक छ ।

 
 कानूनको माध्मिाट राव ट्रि य सुरक्ाकोरक्ा 

अन्तरा्घ व ट्रि य अभ्ाससँि व मल्ोजुल्ो छ, पव चिम ी 
देशहरुलाई पव न राव ट्रि य सुरक्ाको रक्ाको लाव ि धेरै 
कानूनहरु िनाईएका छन् र सान्दव ि्घकव नण्घय व लने 
र प्रित्घन व नकायहरुको ्थिापना िर रएको छ।



राष् ट्रि य सुरक्ा कानूनको वैधाष् नकता
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अध्याय II
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 NSL अन्ति्घत अपराधको चार प्रकारको समान 
अपराध पव चिम ी देशहरुमापाउन सव कनछ ।

 उन ीहरुका केव ह सजायहरु अझ कडा छन्,जसमा 
आतंकिाद सम्धि ी अपराधहरुमामृतु्य दण्ड, जिव क 
केव ह अपराधहरु उन ीहरुको के्त्राव धकार िाव हर 
समेत लािु हुने खालका छन् ।



राष् ट्रि य सुरक्ा कानूनको वैधाष् नकता
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 HKSAR सरकार सँि NSL काया्घन्वयनको लाव िप्राथिव मक 
व जमे्िार ी छ। दुल्घि व नव द्घ ट् 

 पर रस ्थिव तहरु िाहेक, HKSAR ले कानून अन्ति्घत
 अपराधहरुको के्त्राव धकार प्रयोि िननेछ ।

 HKSAR का मुख्य काय्घकार ी HKSAR को राव ट्रि य सुरक्ाको 
लाव ि सव मव तको अध्क्तािद्घ छ, जसले HKSAR मा 
राव ट्रि य सुरक्ाको लाव िप्राथिव मक व जमे्िार ी व लनछ ।

अध्ाय III

हाम्ो द ीर्घकाल ीन 
स ्थिरताको लाव ि 

"एक देश, दुई प्रणाल ी" 
को संरक्ण



अध्याय III
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हाम्रो द ीर्घकाल ीन स ्थिरताकरो लाग ि "एक देश, दुई प्रणाल ी" करोसंरक्षण

23

 "एक देश, दुई प्रणाल ी" न ीव तको दृढ, पूण्घ, र िफादार 
काया्घन्वयन सुव नव चित िन्घ को लाव ि िनाईएको 
हो जसअन्ति्घत हंिकंिका जनता हंिकंिलाई 
स्वायत्ताको उच्च तहसँि प्रशासन िद्घ छन् ।

 काय्घकार ी, व िधाय ी र स्वतन्त्र न्ाव यक शस ति, 
HKSAR को अस न्तम व नण्घय सव हत,अप्रिाव ित 
रहनछ ।

 HKSAR मा केस न्द्रय जनता सरकार (CPG) को राव ट्रि य 
सुरक्ा सुरव क्त राखे् काया्घलयसँि NSL अनुसार 
व नव द्घ ट् पर रस ्थिव तहरुमा मात्र के्त्राव धकार छ।





अध्ाय IV

कानून ी
अव धकार र 

स्वतन्त्रताको
सुरक्ा



अध्याय IV
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 NSL ले स्पट् रूपले दशा्घ उँछ व क HKSAR ले स्वतन्त्रता, 
पे्रस,प्रकाशन, संर, िेला, जुलुस र प्रदश्घनको स्वतन्त्रता 
सव हत अव धकार र स्वतन्त्रताको रक्ा िनु्घपछ्घ , 
जुन यहाँका िाव सन्दाहरुलाई आधारिूत कानून 
(िेव सक ल) र प्रािधानहरुको अध ीन छर नािर रक 
र राजन ीव तक अव धकारमा अन्तरा्घ व ट्रि य करार र 
आव थि्घक, सामाव जक र सांसृ्कव तक अव धकारमा 
अन्तरा्घ व ट्रि य करार कानून अनुसार हंिकंिमा लािू 
िर रएको छ ।

 NSL ले हंिकंिका िाव सन्दाहरुलाईसरकारको 
न ीव त र अव धकार ीहरुकोव नण्घयहरुको आलोचना 
सव हत अव िव्स ति स्वतन्त्रताको प्रयोि िनने िैध 
अव धकारलाई असर िददै न ।



कानून ीअध िकार र स्वतन्त्रताकोसुरक्ा
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अध्याय IV
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 उच्च अन्तरा्घ व ट्रि य सहरको रूपमा, हंिकंि 
लेअन् देशहरु, के्त्रहरु र सान्दव ि्घक अन्तरा्घ व ट्रि य 
संिठनहरुसँि लिातार आदान प्रदान िद्घ छ 
र व नकट सम्पक्घ  राखेको छ । य ी सिै सामान् 
व िव नमय िव तव िव धहरुआधारिूत कानून (िेव सक 
ल)र HKSAR को कानूनद्ारा सुरव क्त छन्।

 हंिकंिको स ्थिव त िारे कुरा िन्घकोलाव ि व िदेश ी 
मुलुकहरुको यात्रा िनु्घ ,सहरको िारेमा राय व्ति िनु्घ, 
र जानकार ी आदानप्रदान िनु्घ सामान् िव तव िव धहरु 
हुन् जसमा NSL ले कुनै प्रव तिधि लिाउँदैन ।



कानून ीअध िकार र स्वतन्त्रताकोसुरक्ा
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अध्ाय V

कानून र 
न्ाव यक स्वतन्त्रताको 

व नयम



अध्याय V
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कानून र न्ाय िक स्वतन्त्रताको य निम

33

 राव ट्रि य सुरक्ाको रक्ाको लाव ि कानून ीढाँचाको 
्थिापना ले HKSAR को मौजूदाकानून ी प्रणाल ीलाई 
कमजोर िा प्रव त्थिापन िददै न, र हाम्ो न्ाव यक 
प्रणाल ी आधारिूतकानूनद्ारा सुरव क्त छ ।

 NSL ले स्पट् रुपमा िताएको छ व क रल अफ ल को 
महत्त्वपूण्घ व सद्ान्तहरुलाई पालना िनु्घपछ्घ , कानून 
अनुसार दोष ी ठहर र सजाय सव हत, व नदवोषको 
धारणा, नन् व िस् इन इव डम्, र आफनो सुरक्ा 
अव धकारको रक्ा र न्ाव यक काय्घिाह ीमाअन् 
अव धकारहरुको संरक्ण जसकारण 
आपराव धकसंव दग्ध, प्रव तिाद ी,र न्ाव यक 
काय्घिाह ीमाअन् पक्हरु कानून अन्ति्घतहकदार 
छन् ।

 पूि्घव्ाप ी प्रिाि व िना: NSL लािू िएपव छ मात्र 
प्रव तिद् काय्घहरुको लाव ि लािू हुनछ ।



अध्याय V
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कानून र न्ाय िक स्वतन्त्रताको य निम

35

 टरि ायल खुल्ा अदालतमा संचालनिर रनेछ, र केिल 
कुनै पर रस ्थिव त हरुमाजि टरि ायलमा राज्यको िोप्यता 
िा साि्घजव नकआदेश सस म्व लत हुनछ र खुला टरि ायल 
अनुपयुति हुनेछ र पर ीक्णको सिै िा अंश व मव डया 
र जनताको लाि ी िन्द िर रनेछ। यद्यप ी, फैसला सधैं 
खुला अदालतमा सुनुिाइ िर रनेछ ।

 NSL को अनुचे्छद 45 मा यो पव न व्ि्थिा छव क 
HKSAR को के्त्राव धकार अन्ति्घत राव ट्रि य सुरक्ा 
माव मलाहरु यसको व िद्यमान न्ाव यकप्रव रियाहरु 
अनुसार संचालन िर रनेछ ।



अध्याय V
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कानून र न्ाय िक स्वतन्त्रताको य निम

37

 राव ट्रि य सुरक्ा माव मला सम्ालनको लाव िकेव ह 
न्ायाध ीशहरुको व नयुस ति न्ाव यक स्वतन्त्रतालाई 
असर िददै न: यो हंिकंि िा अन् के्त्रहरुमा व िशेष 
प्रकारको केसहरु सम्ालन केव ह न्ायाध ीशहरुलाई 
व नयुति िन्घ असामान् होइन ।

 HKSAR को धेरै जसो केसहरुमा अव धकार के्त्र 
छ । असाधारण पर रस ्थिव त अन्ति्घत HKSAR मा 
CPG को राव ट्रि य सुरक्ा सुरव क्त राखे् काया्घलयले 
के्त्राव धकारको प्रयोि NSL मा स्पट् रूपमा 
व नधा्घ र रत िर रएको छ, र काया्घलयले HKSAR 
सरकार िा काया्घलयआफैले िरेको अनुरोधमा CPG 
द्ारा अनुमोव दत  मामलामा मात्र के्त्राव धकार प्रयोि 
िन्घ सक छ।





अध्ाय VI

हंिकंि समूदायको  
व िव िन्न के्त्रहरूिाट 

राव ट्रि य सुरक्ा
कानूनको लाव ि समथि्घन
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 हालैका िष्घहरुमा समाजमा िढ्दो तनािको िािजुद, म आशािाद ी 
छु व क" एक देश, दुई प्रणाल ी "मा पूण्घ व िश्ाससँि र राव ट्रि य सुरक्ा कानूनको 
काया्घन्वयनमा, हंिकंि ित जुन देस ख राजन ीव तक अस ्थिरतािाट  िाव हर 
व नसके्छ र पुन्थिाव पत कायम रास ख िव लयो िन ी उदाउनेछ । 

HKSAR को मुख्य काय्घकारी, Mrs. Carrie Lam द्ारा संयुति राट्रि  मानि अवधकार पररषदको िैठकमा 
विवडयो सने्दश (30 जून 2020)

 हंिकंि च ीनसँि सम्स धित छ । हंिकंिको माव मला च ीनको आन्तर रक 
माव मला हो । राव ट्रि य सुरक्ा कानून िनाउन केस न्द्रयअव धकार ीहरुको 
समयानुकूल कदम हंिकंिको समाजलाई आफनो सव ह िाटोमा ल्ाउन 
व नव चित रूपमा मद्दत िन्घ सक छ । 

Mr CHENG Huan, SC

 हंिकंिका िाव सन्दाको रूपमा, हाम ी राज्यद्ारा प्रदान िर रएको सुरक्ाको 
आनन्द व लनछौ,ं र यसको िदलामा राज्यको अस स्तत्वलाई खतरामा पानने 
आपराव धक काय्घहरुलाई व नषेध िनने कानूनको पर रचय व दएर राज्यको सुरक्ा 
िनने पारस्पर रक दाव यत्व छ। यसैले हाम ी राव ट्रि य सुरक्ा कानूनको समथि्घन 
िद्घ छौ ं जुन "एक देश, दुई प्रणाल ी" को व सद्ान्त अन्ति्घत संचाव लत हुनेछ 
अझ राम्ो सुव नव चित िन्घको लाव ि व िश्व िद्यालयहरुले अनुसधिान र व शक्ाको 
माध्मिाट ज्ान व सज्घना िन्घ जार ी राख् सक छन् । 

विश्विद्यालय अनुदान सवमवत कोष विश्विद्यालयहरुको पररषदहरुका अध्क्
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 …… यसले आतंक- व सजा्घन िनने खाल्ा िव तव िव धहरुलाई रोक्, शास न्तपूण्घ 
िातािरणको पुन्थिा्घ व पत, र रोजिारको अिसर पैदा िननेछ। नािर रक र 
राजन ीव तक अव धकारमा अन्तरा्घ व ट्रि य समझौता हंिकंिमा लािू हुनछ, र हाम्ा 
जनताहरुले यो ग्ारेन् ी अव धकारको पूण्घ लाि उठाउन जार ी रहनेछ, आफनो 
ज ीिनशैल ी सँि स्वतन्त्र न्ायपाव लका र व िश् स्तर ीय कानून ी प्रणाल ी द्ारा 
अधोरेस खत छ ...... 

Mr Ian Grenville CROSS, SBS, SC 
साि्घजवनक अवियोजनको पूि्घ वनदनेशक

 एक देश, दुई प्रणाल ी" को सफल र व नरन्तर काया्घन्वयन सुव नव चित िन्घको 
लाव ि केस न्द्रय अव धकार ीहरुद्ारा रास खएको - सरकार र जनता ि ीचको 
सम्धिमा राव ट्रि य सुरक्ा कानून "नयाँ सामाव जक अनुिंध" को रूपमा िुझ्न 
सव कनछ। "एक देश, दुई प्रणाल ी" को "एक देश" तत्वको लाव ि "तल रेखा" िा 
रातो रेखाको स्पट् कानून ी सूत्र ीकरण प्रदान िद्घ छ । यसले कुनै पव न व हसािले 
हंिकंिका जनताको िर रमामा आँच पुर्  याउने छैन। 

Professor Albert CHEN Hung-yee, SBS, JP 
कानून वििाि, हंिकंिको विश्विद्यालय

 हंिकंिमा औद्योव िक र व्ािसाव यक उद्यमहरुको सामान् 
व्ापारसंचालन राव ट्रि य सुरक्ा कानूनको पार रतपव छ व िलु्ल अप्रिाव ित 
छन् । यो माव ननछ व क कानून ी प्रित्घन, अव ियोजन, टरि ायल, र दण्ड िारे 
प्रािधानहरुमा स्पट् रुपमा तय िरे, यसले ित्घमान स ्थिव तलाई स ्थिर राख् 
मद्दत िनु्घपछ्घ , र हंिकंिमा व्ापार व्िसाय िनने िातािरण सुरव क्त िननेछ र 
द ीर्घकाव लन रुपमा ्थिाव नय तथिा व िदेश ी लिान ीकता्घहरुको आत्मव िश्ास 
िढाउदछ । 

Dr Jonathan CHOI Koon-shum, GBS, JP 
अध्क्, वचवनयाँ जनरल चेम्र अफ कमस्घ
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 राव ट्रि य सुरक्ा कानूनले हाम्ो समाजलाई शास न्त र सुव्ि्थिा िन्घ, ्थिान ीय 
र व िदेश ी लिान ीकता्घहरुलाई हंिकंिमा ब्ापार िन्घको लाव ि उन ीहरुको 
आत्मव िश्ास िढाउन र लामो समयसम्" एक देश, दुई प्रणाल ी "को आधारलाई 
िव लयो िनाउन मद्दत िद्घ छ । 

Dr Dennis NG Wang-pun, BBS, MH 
अध्क्, हंिकंिको वचवनयाँ उत्ादक संर

 व िव नमा्घण के्त्र सामान्तया राव ट्रि य सुरक्ा कानूनको समथि्घन िद्घ छ र 
मान्दछव क कानूनले व्ापारको िातािरणलाई स ्थिर िद्घ छ । पव हले, धेरै 
व िदेश ी लिान ीकता्घहरु हाम्ो समाजमा अस ्थिरताको ि ीच  हंिकंिमा 
आफनो के्त्र ीय मुख्यालयको ्थिापना ्थिव ित िा त्यागे् व नण्घय िरे र यसको 
सट्ा मुख्यिूव म र दव क्ण पूि्घ एव शयाल ी िजारहरुकोअने्वषण िनने योजना 
िनाईयो। यो व िश्ास िर रनछ व क यव द हाम ी सामाव जक स ्थिरता हाव सल 
िछछौं, व िदेश ी लिान ीकता्घ हंिकंिमा लिान ीकोलाव ि व फता्घ आउनेछन्, 
द ीर्घकाव लन रुपमा हंिकंिको लाव ि हाव न िन्दा धेरै लाि ल्ाउनेछ। साथैि, 
हंिकंिको समग्र आव थि्घक स ्थिव त पर रित्घन हुने छैन ।  

Dr Daniel YIP Chung-yin 
अध्क्, हंिकंि उद्योि महासंर

 औद्योव िक र व्ािसाव यक के्त्रहरु आशा िाद ी छन् व क राव ट्रि य सुरक्ा 
कानूनको काया्घन्वयन ले व हंसा रोक् र साना र मझौला उद्यमहरुलाई आफनो 
व्ापारको पुनव न्घमा्घणमा मद्दत िन्घ सक छ। स्वतन्त्र व्ापार प्रणाल ी, कम कर 
प्रणाल ी, हाड्घ कोर व ित् ीय प्रणाल ी र हंिकंिमा सम्पव त्को लाव ि कानून ी सुरक्ा 
अन्ति्घत, यहाँ धेरै एव शयाल ी प्रशान्त मुख्यालयसँि व िदेश ी कम्पन ीहरुलाई 
यस्तो राम्ो ठाउँ छोड्न चाहँदैनन् । 

Dr Eddy LI Sau-hung, GBS, JP 
अध्क्, हंिकंि आवथि्घक र व्ापार संर
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 संयुति राज्य अमेर रका प्रव तिधिसँि राव ट्रि य सुरक्ा कानूनको प्रव तव रियासँि, 
हंिकंि साँचै्च धेरै चुनौत ीहरुको सामना िर ररहेको छ। तर यो ठ्ाकै् हो जि 
संसारले िढ्दो रष्घण देस खरहेको छ व क हाम्ो मध््थि स ्थिव त छ र सिै िन्दा 
धेरै मूल्िान हुनेछ। व िश्व्ाप ी रूपमा हेददै , हंिकंिको संिािनाहरु आकष्घक 
छन्। व िदेश ी प्रव तिा यहाँ आउनको लाव ि ब्ापार िन्घ र क्ार रयर िनाउन 
को लाि ी जार ी छ, र ्थिान ीय प्रव तिा िव लयो र प्रव तिद् रहनछन् । 

Mr Laurence LI Lu-jen, SC, JP 
अध्क्, वित्ीय सेिा विकास पररषद

 हंिकंि मौव द्क प्राव धकरणद्ारा प्रशाव सत उव ह व नयम र व नयमहरु
 राव ट्रि य सुरक्ा कानूनको पर रचयको लाव ि उव ह तर ीकामा लािू िन्घको 
लाव ि जार ी रहनेछ। यसलाई सरल िाषामा िनु्नपदा्घ, यो हाम्ो सहरको
 व ित् ीय सं्थिाहरु को चव लरहेको संचालनको लाव ि सामान् जसै्त व्ापार 
हुनुपछ्घ  । 

Mr Eddie YUE Wai-man, JP 
मुख्य काय्घकारी, हंिकंि मौवद्क प्रावधकरण

 च ीनको ग्ारेन् ी िएको हंिकंिको व हस्ा िनु्न 1.4 व िव लयन माव नसहरुको 
ठूलो िजारिाट लािास न्वत हुन सक छ। सहरको स्टक एक्सचेनजमा िख्घ रै 
िढेको सूच ी व िश्ासको मत हो । 

Dr the Hon Allan ZEMAN, GBM, GBS, JP 
अध्क्, Lan Kwai Fong Group
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 राव ट्रि य सुरक्ा कानून हंिकंि सुरव क्त र स ्थिर सामाव जक िातािरणको 
रूपमा पुन्घ व नमा्घण िननेछ र व िदेश ी लिान ी र पेशेिरहरुको लिातार 
प्रिाहलाई आकव ष्घत िन्घ िननेछ । यो व िश्ास िर रनछ व क व ित् ीय िजार मा 
सरोकारिालाहरु र सं्थिाहरु कानूनकोसमथि्घन िननेछन्। हंिकंि "एक देश, 
दुई प्रणाल ी" को व सद्ान्त अन्ति्घत हाम्ो देशको द ीर्घकाल ीन व िकासको 
आिश्यकताहरुलाई पूरा िन्घको लाि ी यसको अव द्त ीय लािहरुको लाि 
उठाउनु पछ्घ  । 

Dr the Hon Moses CHENG Mo-chi, GBM, GBS, JP 
अध्क्, िीमा प्रावधकरण

 राव ट्रि य सुरक्ा कानूनले के प्रव तिस धित िछ्घ  िने" सानो संख्याका 
अल्पसंख्यकको" स्वतन्त्रता " राव ट्रि य सुरक्ालाई खतरामा पानने; र यसले , अन् 
सिै कुरा संि, "हंिकंि नािर रकहरुमा " डर िाट स्वतन्त्रता " को रक्ा िद्घ छ । 
यो माव ननछ व क अदालत द्ारा मामलाहरुलाई व िचार िर रएको छ, हंिकंिका 
धेरै माव नसहरु अझ आश्स्त छन्। राव ट्रि य सुरक्ा कानूनको कुनै पूि्घव्ाप ी 
प्रिाि छैन िने्न प्रािधानले हंिकंिको साझा कानून परम्पराको लाव ि केस न्द्रय 
अव धकार ीहरुको सम्ानको प्रदश्घन िद्घ छ । 

प्रोफेसर LAU Siu-kai, GBS, JP 
उपाध्क्, हंिकंि र मकाओ अध्यनको चाइवनज संर

 नेशनल व पपुल्स कांगे्रस ्थिाय ी सव मव तद्ारा राव ट्रि य सुरक्ा कानूनको 
सि्घसम्त पार रत हंिकंिको लाव ि नयाँ सुरुिातको संकेत िद्घ छ । सामाव जक 
स ्थिरता व ित् ीय व िकासको लाव ि महत्वपूण्घ छ र हाम्ो देश र हंिकंिको 
व ित् ीय सुरक्ाको रक्ाको लाव ि सुरक्ा महत्वपूण्घ  छ। कानूनले सुरक्ा िढाउन 
सक छ, लिान ी को िातािरण सुदृढ पान्घ सक छ र लिान ीकता्घहरुको व िश्ास 
िढाउन सक छ । 

Mr Tim LUI Tim-leung, SBS, JP 
अध्क्, वधतोपत्र र िायदा आयोि
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 व िदेश ी सहायता र हस्तके्पको यो अतुलन ीय प्रमाणसँि, यो नयाँ राव ट्रि य 
सुरक्ा कानूनको पूण्घ शस ति देखाउनको लाव ि सव ह अिसर हो । 

Mr Tony Kwok Man-wai, SBS, IDS, JP

HKU Space को सहायक प्रोफेसर र 

पूि्घ उपायुति र ICAC को संचालन प्रमुख

 स ्थिर सामाव जक िातािरण अनुसधिान र व िकास िा पुनः  औद्योि ीकरणको 
लाव ि  पूि्घ आिश्यकता हो । 

Dr Sunny CHAI Ngai-chiu, BBS 
अध्क्, हंिकंि विज्ान र प्रविवध पाक्घ  वनिम

 राव ट्रि य सुरक्ा कानूनको काया्घन्वयनमा, औद्योव िक र िाव णस ज्यक के्त्र र 
नि ीनता र टेक्ोलोज ी के्त्र सव हत समग्र हंिकंि समुदाय, हंिकंिअि िस्न र 
काम िन्घको लाि ी  अनुकूल ठाउँ हो िने्न लागछ। धेरै व िदेश ीलिान ीकता्घ र 
प्रव तिा हंिकंिमा व िश्स्त छन्  र त्यहाँ बे्न डरि े नको कुनै संकेत छैन । 

Dr Lee George LAM, BBS 
अध्क्, हंिकंि साइिरपोट्घ व्ि्थिापन कम्पनी वलवमटेड
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 मकाउ लाई उदाहरणको रूपमा व लनुहोस्, राव ट्रि य सुरक्ा कानूनले धाव म्घक 
स्वतन्त्रतालाई असर िददै न। Sheng Kung Hui ले पूजा, िाइिल कक्ाहरु, प्राथि्घना 
सिाहरु, आव द जार ी राख् सक छ । 

The Most Revd Dr Paul KWONG, GBS 
Hong Kong Sheng Kung Hui

 राव ट्रि य सुरक्ा कानून प्रिाि ी ढंिले स ्थिर र व्िस ्थित लिान ी, 
व्ापार व्िसाय र सामाव जक िातािरण िनाउन, आम जनताको व हत को रक्ा 
िन्घ, र हंिकंिको स ्थिरताको रक्ा िन्घ सक छ । कानून "एक देश, दुई प्रणाल ी"को 
सहज र द ीर्घकाल ीन सफल अभ्ासको लाव ि महत्वपूण्घ आधारव शला हो, साथैि 
हंिकंिमा िौद् धम्घको स्व्थि व िकासको लाव ि आधार हो । 

Hong Kong Po Lin Monastery
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