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 ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦ ੋਖਸਸਟਮ " ਦ ੇਖਸਧਾਂਤ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਣ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦ ੇਖਹੱਤਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਿੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤ ੇਸਖਿਰਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ 
ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਖਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦ ੇਬੁਖਨਆਦੀ ਖਹੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਸਾਰ ੇਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈl ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹ ੈਖਕ ਮੈ ਂਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ 
ਖਦੱਤਾ ਹ ੈਖਕ ਕਂੇਦਰ ਸਰਕਾਰ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਖਸਸਟਮ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਖਨਰਖਿਘਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ 
ਅਤ ੇਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੇਗੀ ਖਕ ਇਸਨੰੂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਖਿੱਚ ਖਬਨਾਂ ਝੁਕੇ ਜਾਂ ਖਿਗਾੜ ਦ ੇਪੂਰੀ 
ਤਰਹਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।ੇ 

1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਆਯਖੋਜਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਖਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਰਸ਼ਾਸਕੀ ਿੇਤਰ (HKSAR) ਦੀ ਪੰਜਿੀਂ ਖਮਆਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ 
ਸਮਾਰੋਹ ਖਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਖਰਪਬਖਲਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਰਰਧਾਨ ਐਚ.ਈ ਸ਼ੀ ਖਜਨਖਪੰਗ, ਿੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਖਗਆ







"ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਖਸਸਟਮ" 
ਹੇਠਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ:

 ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ
 ਖਨਆਂਪਾਖਲਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
 ਸਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ
 ਘੱਟ ਅਪਰਾਧ ਦਰ
 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿੱਤੀ ਕਂੇਦਰ
 ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਹਿਾਬਾਜ਼ੀ ਕਂੇਦਰ



 ਚੀਨ ਦੀ ਪਰਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰੂ ਿਤਰੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼, ਕਂੇਦਰ ਸਰਕਾਰ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ HKSAR ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਖਧਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਮੁੱਿ ਭੂਮੀ ਦੇ ਖਿਰੁੱਧ 
ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਖਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਖਜਹੀ 
ਕਾਰਿਾਈ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲ ਰੇਿਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਖਬਲਕੁਲ ਅਸਿੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈl 

1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਆਯੋਖਜਤ HKSAR ਦੀ ਪੰਜਿੀਂ-ਖਮਆਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਖਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਖਰਪਬਖਲਕ 
ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਰਰਧਾਨ ਐਚ.ਈ ਸ਼ੀ ਖਜਨਖਪੰਗ, ਿੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਖਗਆ







ਅਖਧਆਇ I

ਲੋੜ ਅਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ



ਅਧਿਆਇ I

10



ਲ ੋੜ ਅਤ ੇ ਜ਼ਰ ਰੂੀ

11

 ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇਪਰਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ 
ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰਤੱਿ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ

 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਹੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 
ਕਾਰਨ HKSAR ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਿੱਧ ਰਹੇ 
ਿਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਰਹਾ ਹੈl

 "ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ","ਸਿ-ੈਖਨਰਣਾ" ਅਤੇ 
"ਰੈਫਰੈਂਡਮ " ਦੀ ਿਕਾਲਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਖਿਰੋਧੀ 
ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਂੇਦਰੀ ਅਖਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
HKSAR ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਿਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਚੁਣੌਤੀ ਖਦੱਤੀ ਹੈl

 ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ HKSAR ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਖਲਆਂ 
ਖਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਹੈ l

 ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ
 ਖਿਕਾਸ ਦੇ ਖਹੱਤ ਗੰਭੀਰ 
 ਿ਼ਤਰੇ ਖਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ
 ਅਖਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈl 



ਅਧਿਆਇ I

12



ਲ ੋੜ ਅਤ ੇ ਜ਼ਰ ਰੂੀ

13

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ (NSL) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਲਈ ਿਤਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਖਧਕ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ , ਖਜਿੇਂ ਖਕ ਿੱਿਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆ,ਂ 
ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਖਿਗਾੜਨਾ, ਸੰਗਠਨ ਅਤ ੇ ਅੱਤਿਾਦੀ 
ਗਤੀਖਿਧੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਖਕਸੇ ਖਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ 
ਖਮਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਿਤਰੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ 
ਨਾਲ ਖਮਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ l

 NSL ਖਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਾਜਕ ਸਖਿਤੀ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ HKSAR ਖਿੱਚ ਸਖਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਖਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਖਹਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖਨਿੇਸ਼ ਦੇ 
ਮਾਹੌਲ ਖਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ





ਅਖਧਆਇ II

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੀ ਖਿਧੀਪੂਰਨਤਾ



ਅਧਿਆਇ II

16

 NSL ਪੂਰੀ ਤਰਹਰਾਂ ਸੰਖਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹ:ੈ ਰਾਜ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਰਿਉੱਚ ਅੰਗ ਿਜੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ 
ਕਾਂਗਰਸ (NPC) ਨੇ ਸੰਖਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ (ਅਰਿਾਤ ਖਿਿਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ 
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਖਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ) l

 HKSAR ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 18 (3) 
ਖਿੱਚ ਇਹ ਖਕਹਾ ਖਗਆ ਹੈ ਖਕ NPC ਦੀ ਸਿਾਈ ਕਮੇਟੀ 
(NPCSC) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਸ 
III ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
NPCSC ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਖਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
HKSAR ਦੀ ਿੁਦਮੁਿਖਤਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਮਾਮਖਲਆਂ 
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਸ III ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਖਿੱਚ ਿਾਧਾ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਖਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

 ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਕ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੰੂਨ ਿੀ ਬਣਾਏ ਹਨ 
ਅਤੇ ਸਬੰਖਧਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ 
ਸੰਸਿਾਿਾਂ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ 
ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਭਆਸ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ।



 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਰੁ ੱ ਖਿਆ ਕਾਨ ੂ ੰ ਨ ਦੀ ਵਿਧੀਪ ਰੂਨਤਾ

17



ਅਧਿਆਇ II

18

 NSL ਦੇ ਤਖਹਤ ਚਾਰ ਖਕਸਮਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਿਰਗੇ ਅਪਰਾਧ 
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਉਨਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਿਾਂ ਹੋਰ ਿੀ ਸਿਤ ਹਨ,
 ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖਜਨਹਰਾਂ ਖਿੱਚ ਅੱਤਿਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 

ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਖਕ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 
ਬਾਹਰਲਾ ਪਰਰਭਾਿ ਿੀ ਹੈl



 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਰੁ ੱ ਖਿਆ ਕਾਨ ੂ ੰ ਨ ਦੀ ਵਿਧੀਪ ਰੂਨਤਾ

19





 HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢੱਲੀ ਖਜ਼ਮੰਿੇਾਰੀ ਹ ੈNSL ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। 
ਿਾਸ ਖਨਰਧਾਰਤ ਸਖਿਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ 
'ਤ ੇHKSAR ਅਖਧਕਾਰ ਿਤੇਰ ਦੀ ਿਰਤੋ ਂਕਰਗੇਾ।

 HKSAR ਦੇ ਮੁੱਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ HKSAR ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਦੀ ਰਾਿੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ HKSAR 
ਖਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਖਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ 
ਖਨਭਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ

ਅਖਧਆਇ III

ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਖਮਆਦ ਦੀ 
ਸਖਿਰਤਾ ਲਈ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, 
ਦੋ ਖਸਸਟਮ" ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 

ਰੱਿਣਾ
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 NSL ਨੂੰ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਖਸਸਟਮ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਦਰਰੜਤਾ, 
ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਿਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਖਗਆ ਹ,ੈ ਖਜਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਿੁਦਮੁਿਖਤਆਰੀ ਨਾਲ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਪਰਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 HKSAR ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਖਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ 
ਖਨਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਖਜਸ ਖਿੱਚ ਅੰਖਤਮ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ 
ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਪਰਰਭਾਖਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 

 HKSAR ਖਿੱਚ ਕਂੇਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸਰਕਾਰ (CPG) ਦੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਅਖਧਕਾਰ 
ਿੇਤਰ ਖਸਰਫ NSL ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹ।ੈl





ਅਖਧਆਇ IV

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਖਧਕਾਰ ਅਤੇ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
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 NSL ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਖਕ HKSAR ਖਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲਣ, ਪਰਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਸਮੇਤ, ਪਰਰਕਾਸ਼ਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ, ਦਾ ਜਲੂਸ 
ਅਤੇ ਪਰਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਖਕ ਇਹ ਹੈਖਨਿਾਸੀ ਮੂਲ ਕਾਨੰੂਨ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇਖਸਿਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਖਤਕ 
ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ 
ਆਰਖਿਕ, ਸਮਾਖਜਕ ਅਤੇ ਸੱਖਭਆਚਾਰਕ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਰਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ

 NSL ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਰਭਾਖਿਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ, ਖਜਸ ਖਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਅਖਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਖਲਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਕਰਨਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 



ਕਾਨ ੂ ੰ ਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤ ੇਸ ਤੁ ੰ ਤਰਤਾ ਦੀ ਸ ਰੁ ੱ ਖਿਆ
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 ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਖਹਰ ਿਜੋਂ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਖਿੱਚ 
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਿੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਖਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 
ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਆਦਾਨ-ਪਰਰਦਾਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ 
ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਿਟਾਂਦਰਾ ਗਤੀਖਿਧੀਆਂ 
ਬੁਖਨਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ HKSAR ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ l

 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਖਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਖਹਰ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਮ 
ਗਤੀਖਿਧੀਆਂ ਹਨ ਖਜਨਹਰਾਂ ਤੇ NSL ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ 
ਲਗਾਉਂਦਾ l
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ਅਖਧਆਇ V

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ
ਖਨਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
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 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ 
ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ HKSAR ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਰਰਣਾਲੀ 
ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਖਨਆਂ 
ਪਰਰਣਾਲੀ ਬੁਖਨਆਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ l

 NSL ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਕ ਕਾਨੂੰਨ 
ਦੇ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਖਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ ਖਜਸ ਖਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ 
ਠਖਹਰਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ, ਖਨਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, 
ਗੈਰ- ਪੱਿੀ ਖਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਤੇ ਖਨਆਂਇਕ ਕਾਰਿਾਈਆਂ 
ਖਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 
ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਧਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਖਜਸ ਖਿੱਚ 
ਇੱਕ ਅਪਰਾਖਧਕ ਸ਼ੱਕੀ, ਬਚਾਓ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਖਨਆਂਇਕ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਖਿੱਚ ਹੋਰ ਖਧਰਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੱਕਦਾਰ 
ਹਨ।

 ਖਪਛੋਕੜ ਦੇ ਪਰਰਭਾਿ ਤਂੋ ਖਬਨਾਂ: NSL ਖਸਰਫ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
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 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈਇੱਕ ਿੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਖਿੱਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਖਸਰਫ ਉਨਹਰਾਂ ਸਖਿਤੀਆਂ ਖਿੱਚ ਖਜੱਿੇ ਰਾਜ 
ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇਇੱਕ ਿੁੱਲੀ 
ਸੁਣਿਾਈ ਅਣਉਖਚਤ ਹੋਿੇਗੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ 
ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਹੱਸਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ ਪਰ, ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਿੁੱਲਹਰੀ ਅਦਾਲਤ ਖਿੱਚ 
ਖਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

 NSL ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 45 ਖਿੱਚ ਇਹ ਿੀ ਖਕਹਾ ਖਗਆ 
ਹੈHKSAR ਦੇ ਅਖਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਖਲਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਨਆਂਇਕ 
ਪਰਰਖਕਖਰਆਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਖਲਆ ਜਾਿੇਗਾ।
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 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਖਲਆਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੁਝ 
ਜੱਜਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਖਨਆਂਇਕ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਪਰਰਭਾਖਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ: ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਿੇਤਰਾਂ ਖਿੱਚ ਖਕਸੇ ਖਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਕਸਮ ਦੇ ਮਾਮਖਲਆਂ ਨੂੰ 
ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਮ 
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

 HKSAR ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਖਲਆਂ ‘ਤੇ  ਅਖਧਕਾਰ ਿੇਤਰ 
ਹੈl ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਖਿਤੀਆਂ ਖਜਸ ਦੇ ਅਧੀਨ HKSAR ਖਿੱਚ 
CPG ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਫਤਰ 
NSL ਖਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖਨਰਧਾਰਤ ਅਖਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ ਦਫਤਰ HKSAR ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ 
ਿੁਦ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ CPG ਦੁਆਰਾ 
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਮਲਣ ਤੇ ਹੀ ਖਕਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਖਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
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ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਖਮਊਖਨਟੀ 
ਦੇ ਿੱਿੋ -ਿੱਿਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 
ਲਈ ਸਿਾਈ ਸਹਾਇਤਾ
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 ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਖਿੱਚ ਸਮਾਜ ਖਿੱਚ ਿੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ 
ਖਕ," ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਖਸਸਟਮ" ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ 
ਖਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਖਪਛਲੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਖਤਕ ਤੂਫਾਨ ਖਿੱਚੋਂ ਉਭਰੇਗਾ ਅਤੇ 
ਸਖਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਿੇਗਾ। 

HKSAR ਦੀ ਮੁੱਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਰਰੀਮਤੀ ਕੈਰੀ ਲੈਮ ਦੁਆਰਾ 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਿੀ ਅਖਧਕਾਰ ਪਰਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਖਟੰਗ ਖਿੱਚ  ਿੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ (30 ਜੂਨ 2020)

 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ।ੈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ 
ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਂੇਦਰੀ ਅਖਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਂੇ 
ਖਸਰ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ' ਤੇ ਖਲਆਉਣ 
ਖਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਖਮਸਟਰ ਚੇਂਗ ਹੁਆਨ, ਐਸਸੀ

 ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਿਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਰਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ 
ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਖਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਿਤਰੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਪਰਾਖਧਕ 
ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ 
ਸਾਂਝੀ ਖਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹ।ੈ” ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੋ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਖਸਸਟਮ " ਦੇ ਖਸਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 
ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਖਕ ਯੂਨੀਿਰਖਸਟੀ ਿੋਜਾਂ ਅਤੇ ਖਸੱਿਣ ਦੁਆਰਾ ਖਗਆਨ ਦਾ 
ਖਨਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਸਕਣ। 

ਯੂਨੀਿਰਖਸਟੀ ਗਰਰਾਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਫੰਡ ਪਰਰਾਪਤ ਯੂਨੀਿਰਖਸਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 
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 …… ਇਹ ਅਖਤਿਾਦੀ ਖਕਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਖਿਧੀਆਂ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ 
ਮਾਹੌਲ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਗਖਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਖਤਕ 
ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਖਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਂਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਗੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ  ਖਦੰਦਾ ਹੈ ਖਕ 
ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖਨਆਂਪਾਖਲਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਿਸ਼ਿ ਪੱਧਰੀ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਾਂ ਅਧਾਰ ਖਦੱਤਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ ...... 

ਖਮਸਟਰ ਇਆਨ ਗਰਰੇਨਖਿਲੇ ਕਰਰੌਸ, ਐਸਬੀਐਸ, ਐਸਸੀ
ਪਬਖਲਕ ਪਰਰੋਸੀਕਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

 ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਖਸਸਟਮ" ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ ਅਤੇ ਖਨਰੰਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਂੇਦਰੀ ਅਖਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਰੱਿੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ "ਨਿੇਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮਝੌਤੇ" ਦੇ ਰੂਪ 
ਖਿੱਚ ਸਮਖਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ" ਦੇ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼" ਤੱਤ 
ਲਈ "ਹੇਠਲੀ ਰੇਿਾ" ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੇਿਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰੂਪ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਖਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਰਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੌਰਿ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਪਰਰੋਫੈਸਰ ਐਲਬਰਟ ਚੇਨ ਹੰਗ-ਯੀ, ਐਸਬੀਐਸ, ਜੇਪੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਭਾਗ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਯੂਨੀਿਰਖਸਟੀ

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਖਿੱਚ ਉਦਯੋਖਗਕ 
ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਿਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਖਬਲਕੁਲ ਪਰਰਭਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਮੰਖਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ 
ਜੁਰਮਾਨੇ ਿਰਗੇ ਪਖਹਲੂਆਂ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਖਿਿਸਿਾਿਾਂ ਖਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖਦੱਤੇ ਗਏ 
ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖਿਤੀ ਨੰੂ ਸਖਿਰ ਕਰਨ ਖਿੱਚ ਮਦਦ ਖਮਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚ ਸਿਾਨਕ ਅਤੇ 
ਖਿਦੇਸ਼ੀ ਖਨਿੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਿਸ਼ਿਾਸ ਿਧਾਏਗਾ। 

ਡਾ ਜੋਨਾਿਨ ਛੋਏ ਕੂਨ-ਸ਼ਮ, ਜੀਬੀਐਸ, ਜੇਪੀ
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਚੀਨੀ ਜਨਰਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ
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 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਖਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖਿਿਸਿਾ ਨੰੂ ਬਹਾਲ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਸਿਾਨਕ ਅਤੇ ਖਿਦੇਸ਼ੀ ਖਨਿੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਖਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਖਿੱਚ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਖਿਸ਼ਿਾਸ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਖਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ 
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚ," ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਖਸਸਟਮ" ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਡਾ ਡੈਖਨਸ ਙੰਗ  ਿਾਂਗ- ਪੁਨ , ਬੀਬੀਐਸ, ਐਮਐਚ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਚੀਨੀ ਖਨਰਮਾਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਰਧਾਨ

 ਖਨਰਮਾਣ ਿੇਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਖਕ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਸਖਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਖਹਲਾ,ਂ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰ ੇ ਖਿਦੇਸ਼ੀ ਖਨਿੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਖਿੱਚ ਅਸਖਿਰਤਾ ਦੇ ਖਿਚਕਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਖਿੱਚ ਆਪਣੇ ਿੇਤਰੀ ਮੁੱਿ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਨੰੂ ਮੁਲਤਿੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਿਣ -ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ 
ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਖਿਸ਼ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਖਜਕ 
ਸਖਿਰਤਾ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖਿਦੇਸ਼ੀ ਖਨਿੇਸ਼ਕ ਖਨਿੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਾਪਸ ਆ 
ਜਾਣਗੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਲਾਭ ਖਲਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ 
ਹੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਖਿਕ ਸਖਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ 

ਡਾ ਡੈਨੀਅਲ ਖਯਪ ਚੁੰਗ-ਖਯਨ
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

 ਉਦਯੋਖਗਕ ਅਤ ੇ ਿਪਾਰਕ ਿੇਤਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਹੰਸਾ ਨੰੂ ਰੋਖਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਛੋਟ ੇਅਤ ੇਦਰਖਮਆਨੇ 
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹਰਾਂ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਨਰਮਾਣ ਖਿੱਚ ਮਦਦ ਖਮਲ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਮੁਫਤ ਿਪਾਰ ਪਰਰਣਾਲੀ, ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਪਰਰਣਾਲੀ, ਸਿਤ ਖਿੱਤੀ ਪਰਰਣਾਲੀ ਅਤ ੇਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਖਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆ ਂਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਖਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 
ਆਪਣ ੇਏਸ਼ੀਆ-ਪਰਰਸ਼ਾਂਤ ਮੁੱਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਜਹੀ ਚੰਗੀ ਜਗਹਰਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੁਣਗੀਆ।ਂ 

ਡਾ ਐਡੀ ਲੀ ਸੌ-ਹੰਗ, ਜੀਬੀਐਸ, ਜੇਪੀ
ਪਰਰਧਾਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਰਖਿਕ ਅਤੇ ਿਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
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 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਪਰਰਤੀ 
ਪਰਰਤੀਖਕਖਰਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ 
ਖਰਹਾ ਹ।ੈ ਪਰ ਇਹ ਖਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਿਸ਼ਿ ਿਧ ਰਹੇ ਖਿਿਾਦਾਂ ਨੂੰ ਿੇਿ ਖਰਹਾ 
ਹੈਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸਖਿਤੀ ਿਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਿੇਗੀ। ਖਿਸ਼ਿ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 
ਿੇਿਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਖਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਰਖਤਭਾਿਾਂ 
ਇੱਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਖਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਸਿਾਨਕ ਪਰਰਖਤਭਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤ ੇਿਚਨਬੱਧ ਰਖਹੰਦੀ ਹ।ੈ 

ਖਮਸਟਰ ਲੌਰੈਂਸ ਲੀ ਲੂ-ਜੇਨ, ਐਸਸੀ, ਜੇਪੀ

ਚੇਅਰਮੈਨ, ਖਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਖਿਕਾਸ ਪਰਰੀਸ਼ਦ

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੁਦਰਾ ਅਿਾਰਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਖਨਯੰਤਖਰਤ ਸਮਾਨ ਖਨਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ 
ਰਖਹਣਗੇ। ਇਸ ਨੰੂ ਸਰਲ ਰੂਪ ਖਿੱਚ ਕਖਹਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਖਹਰ ਦੀਆਂ ਖਿੱਤੀ ਸੰਸਿਾਿਾਂ 
ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਿਾਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਖਮਸਟਰ ਐਡੀ ਯੂਉ ਿਾਈ-ਮੈਨ, ਜੇਪੀ

ਮੁੱਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮੁਦਰਾ ਅਿਾਰਟੀ

 ਚੀਨ ਦਾ ਖਹੱਸਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੰੂ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਸ਼ਾਲ 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚ ਸ਼ਖਹਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਖਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 
ਿਾਧਾ ਖਿਸ਼ਿਾਸ ਮਤ ਹ।ੈ 

ਮਾਨਯੋਗ ਡਾ ਐਲਨ ਜ਼ੇਮਨ, ਜੀਬੀਐਮ, ਜੀਬੀਐਸ, ਜੇਪੀ 

ਚੇਅਰਮੈਨ, ਲੈਨ ਕਿਾਈ ਫੋਂਗ ਸਮੂਹ
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 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਖਿਰ ਸਮਾਖਜਕ 
ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਖਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਖਿਦੇਸ਼ੀ ਖਨਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਦੇ 
ਖਨਰੰਤਰ ਪਰਰਿਾਹ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਖਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਖਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 
ਖਹੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਿਾਿਾਂ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 
ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਪਰਰਣਾਲੀਆਂ" ਦੇ 
ਖਸਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਦੇ ਖਿਲੱਿਣ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਮਾਨਯੋਗ ਡਾ ਮੂਸਾ ਚੇਂਗ ਮੋ-ਚੀ, ਜੀਬੀਐਮ, ਜੀਬੀਐਸ, ਜੇਪੀ 

ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬੀਮਾ ਅਿਾਰਟੀ

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਖਜਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 
ਖਗਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰੂ ਿਤਰੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ" ਆਜ਼ਾਦੀ "; ਅਤੇ ਇਹ 
ਖਜਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਹੈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਖਰਕਾਂ ਲਈ "ਡਰ ਤੋਂ 
ਆਜ਼ਾਦੀ।” ਇਹ ਮੰਖਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਖਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਨਾਲ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿੀ ਭਰੋਸਾ ਖਮਲੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਪਛੋਕੜ ਿਾਲਾ ਪਰਰਭਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਿਿਸਿਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਦੀ ਆਮ ਕਾਨੰੂਨ ਪਰੰਪਰਾ ਲਈ ਕਂੇਦਰੀ ਅਖਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤਕਾਰ ਨੰੂ ਪਰਰਦਰਖਸ਼ਤ 
ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

ਪਰਰੋਫੈਸਰ ਲਾਓ ਖਸਉ-ਕਾਈ, ਜੀਬੀਐਸ, ਜੇਪੀ
ਉਪ ਪਰਰਧਾਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਮਕਾਓ ਅਖਧਐਨ ਦੀ ਚੀਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟੈਂ ਖਡੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ 
ਖਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਖਿੱਤੀ ਖਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਖਜਕ ਸਖਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਖਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਿੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਲਾਈਨ ਹ।ੈ ਕਾਨੰੂਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਿਧਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਖਨਿੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਨਿੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਿਸ਼ਿਾਸ ਿਧਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਖਮਸਟਰ ਖਟਮ ਲੁਈ  ਖਟਮ- ਖਲਉਂਗ , ਐਸਬੀਐਸ, ਜੇਪੀ

ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਰਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਕਖਮਸ਼ਨ
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 ਖਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਅਟੁੱਟ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ,
ਨਿੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਖਦਿਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ 
ਮੌਕਾ ਹ।ੈ 

ਖਮਸਟਰ ਟੋਨੀ ਕਿੌਕ ਮੈਨ-ਿਾਈ, ਐਸਬੀਐਸ, ਆਈਡੀਐਸ, ਜੇਪੀ

ਐਚਕੇਯੂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪਰਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ

ਸਾਬਕਾ ਖਡਪਟੀ ਕਖਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਿੀ 

 ਇੱਕ ਸਖਿਰ ਸਮਾਖਜਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿੋਜ ਅਤੇ ਖਿਕਾਸ ਜਾਂ ਮੁੜ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਪੂਰਿ-ਸ਼ਰਤ ਹ।ੈ 

ਡਾ ਸਨੀ ਚਾਈ ਙੰਗਾਏ -ਚੀਉ, ਬੀਬੀਐਸ

ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਪਾਰਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ,ੇ ਉਦਯੋਖਗਕ ਅਤ ੇਿਪਾਰਕ 
ਿੇਤਰ ਅਤ ੇ ਨਿੀਨਤਾ ਅਤ ੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਿੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤ ੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਖਜਹਾ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ੈਖਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹੁਣ ਰਖਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਾਨ ਹ ੈl ਬਹੁਤ ਸਾਰੇਖਿਦੇਸ਼ੀ ਖਨਿੇਸ਼ਕ ਅਤ ੇਪਰਰਖਤਭਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 
ਖਿੱਚ ਖਿਸ਼ਿਾਸ ‘ਤ ੇਰਖਹੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇਇੱਿੋ ਂਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਖਮਖਲਆ ਹ।ੈ 

ਡਾ ਲੀ ਜਾਰਜ ਲੈਮ , ਬੀਬੀਐਸ

ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਾਈਬਰਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਖਲਮਖਟਡ 
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 ਮਕਾਓ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਲਓ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਧਾਰਖਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਨੰੂ ਪਰਰਭਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੇਂਗ ਕੰੁਗ ਹੁਈ ਪੂਜਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸਾਂ, ਪਰਰਾਰਿਨਾ 
ਸਭਾਿਾਂ ਆਖਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਮੋਸਟ Revd ਡਾ ਪਾਲ ਕਿਂੋਗ, ਜੀਬੀਐਸ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸ਼ੇਂਗ ਕੁੰਗ ਹੁਈ

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਪਰਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਖਿਰ ਅਤੇ ਖਿਿਸਿਤ 
ਖਨਿੇਸ਼, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਖਜਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੰੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਹੱਤਾਂ 
ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਖਿਰਤਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਕਾਨੂੰਨ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਖਸਸਟਮ" ਦੇ ਖਨਰਖਿਘਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਫਲ ਅਖਭਆਸ ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਖਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਖਸਹਤਮੰਦ ਖਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਹ।ੈ 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੋ ਖਲਨ ਮੱਠ
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