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 ایک ملک، دو نظام" کے اصول کو برقرار رکھنا اور نافذ کرنا ہانگ کانگ کے عوام کے
 مفادات کو   پورا کرتا ہے، ہانگ کانگ کی فالح و بہبود اور استحکام کو برقرار رکھنے کی
 ضروریات پر جواب دہ ہوتا ہے، قوم کے بنیادی مفادات پر كام  کرنا اور مشترکہ تمام چینی

 عوام کی آرزوں کو پورا کرتا ہے. اسی لیے میں نے واضح کیا کہ مرکزی حکومت "ایک
 ملک، دو نظام" پالیسی کو مضبوطی سے نافذ کرے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی

 کہ یہ پالیسی ہانگ کانگ میں مکمل طور پر انحراف یا تحریف کے بغیر نافذ ہو۔
عوامی جمہوریہ چین کے صدر

ایچ ای ۔شی جن پنگ نے  یکم جوالئی 2017 کو 

ہانگ کانگ کے خصوصی انتظامی عالقے کی پانچویں

ریاستی حکومت کی افتتاحی تقریب کے موقع پر خطاب کیا۔ 







ایک ملک، دو نظام" کے تحت"
ہانگ کانگ کی طاقتیں :

  قانون کی حکمرانی 
  عدلیہ کی آزادی 
  صاف ستھری حکومت 
  جرائم کی شرح کم 
  بین االقوامی مالیاتی مرکز 
  تجارتی ادارہ اور ہوا بازی کا مرکز 



 چین کی خودمختاری اور سالمتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوئی بھی کوشش، مرکزی حکومت کی 
 کی آئینی اتھارٹی کو چیلنج کرنا یا ہانگ کانگ کو مینلینڈ  کے خالف HKSAR حکمرانی اور

 دراندازی اور تخریب کاری کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو حدود سے
 تجاوز ہے، اور اس کی قطعا اجازت نہیں ہے۔

عوامی جمہوریہ چین کے صدر

ایچ ای ۔شی جن پنگ نے  یکم جوالئی 2017 کو 

ہانگ کانگ کے خصوصی انتظامی عالقے کی پانچویں

ریاستی حکومت کی افتتاحی تقریب کے موقع پر خطاب کیا۔ 







پہال باب

  فوری اہمیت اور ضرورت



پہال باب
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   فوری اہمیت اور ضرورت
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قومی اپنی  وہ  ہے کہ  داری  ذمہ  اور  قوانین  کے  ملک   ہر 
سالمتی اور خودمختاری کی حفاظت کرے۔

2019 سے لیے HKSAR جون  کے  سالمتی  قومی   میں 
 بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا ہے کیونکہ فسادیوں

کے تشدد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔

"استصواب" پسندی"اور  "خود  آزادی"،  کی  کانگ   ہانگ 
اور طاقتوں  اپوزیشن  والی  کرنے  مطالبہ  کا   رائے" 
 حکومت HKSAR تنظیموں نے مرکزی   حکام اور

کے ا  ختیارات کو صریحا چیلنج کیا ہے۔

 کے اندرونی معامالت میں HKSAR بیرونی عناصر نے
اپنی مداخلت تیز کر دی ہے۔

 ہمارے ملک کی خودمختاری، سالمتی اور ترقیاتی مفادات
 شدید خطرے میں ہیں اس لیے مرکزی حکام کے پاس
کوئی سوا  کے  کرنے  کارروائی  اور  کرنے   مداخلت 

چارہ نہیں ہے۔



پہال باب
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   فوری اہمیت اور ضرورت
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 چار قسم کے   مجرمانہ اعمال  کو روکنے کے لیے قومی
ایکٹ پھوٹ (NSL) سالمتی  یعنی  ہے،   ضروری 
 ڈالنا، ریاستی طاقت کی تخریب کاری ، دہشت گردانہ
اور قومی سالمتی  ، ارتکاب  اور  اہتمام  کا   سرگرمیوں 

کو خطرے
 میں ڈالنے کے لیے کسی بیرونی ملک یا غیر ملکی ایجنٹوں

سے ملی بھگت۔

NSL ال واپس  فورا  کو  صورتحال  خراب  کی  سال   پچھلے 
 میں استحکام بحال کر سکتا HKSAR سکتا ہے۔ اور
کاری سرمایہ  اور  کاروبار  کے  شہر  طرح  اس   ہے، 

کے ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔





دوسرا باب

قومی سالمتی ایکٹ
کی قانونی حیثیت 



دوسرا باب
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NPL مکمل طور پر آئینی اور قانونی ہے:
 ریاستی طاقت کا اعلٰی ترین حّصہ نیشنل    

کانگریس سے (NPC) پیپلز  طرف  کی   آئین 
 دی گئی طاقت کا استعمال کیا (یعنی

قانونی اور آئینی بنیاد تنازعہ سے باالتر ہے)۔

 کے بنیادی آئین کے آرٹیکل (3)18 میں بیان كرتا 
HKSAR ہے کہ

(NPCSC)NPC  کی اسٹینڈنگ کمیٹی قومی قوانین 
 قوانین کی  III  کو آئین  سے منسلک ضمیمہ
میں شامل کر سکتی ہے۔   NPCSC فہرست 
 دفاعی اور خارجہ امور سے متعلقہIII  ضمیمہ
 کی خودHKSAR قومی قوانین کے ساتھ ساتھ
 مختاری کے دائرہ کار سے باہر دیگرمعامالت
 کو شامل کر سکتا ہے، اور اسے ہانگ کانگ

میں نافذ کر سکتا ہے۔

کا  سالمتی  قومی  ذریعے  کے  سازی   قانون 
 تحفظ بین االقوامی طرز عمل کے مطابق ہے،
 اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مغربی ممالک
   نے قومی سالمتی کے تحفظ کے لیے متعدد
فیصلہ متعلقہ  اور  ہیں  بنائے  بھی   قوانین 

سازی اور انتظامی ادارے قائم کیے ہیں۔



قومی سالمتی ایکٹ کی قانونی حیثیت
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دوسرا باب
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NSL کے تحت چار قسم 
کے ملتے جلتے جرائم مغربی ممالک

میں پائے جاتے ہیں۔

،ان کی کچھ سزائیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں 
بشمول دہشت گردی سے متعلق جرائم کی سزائے

موت، جبکہ ان کے بعض جرائم بین االقوامی اثرات
رکھتے ہیں۔



قومی سالمتی ایکٹ کی قانونی حیثیت

19



  HKSAR NSL    

       

  HKSAR      

  



  HKSAR NSL    

       

  HKSAR      

  

HKSAR کو نافذ کرنےکی بنیادی NSL حکومت
ذمہ داری رکھتی ہے۔ بعض نادر معامالت کو

قانون کے تحت جرائم پر دائرہ HKSAR ،چھوڑ کر
اختیار رکھتا ہے۔

HKSAR کے چیف ایگزیکٹو  
HKSAR  کی قومی

   ،سالمتی پروٹیکشن کمیٹی کی سربراہی کرتے ہیں  
 جس کی بنیادی ذمہ داری 

HKSAR میں قومی 
سالمتی کی حفاظت کی ہے۔

 

 

تیسرا باب

ہمارے طویل مدتی
استحکام کے لیے

،ایک ملک"
"دو نظام

کو برقرار رکھنا۔



تیسرا باب
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NSL کو "ایک ملک، دو نظام" پالیسی کو 
مضبوطی اور پوری ایمانداری کے ساتھ نافذ کرنے

کو یقینی بنانے کے لیے لئے  اپنایا گیا ہے، جس کے تحت
ہانگ کانگ کے عوام اعلی درجے کی خود مختاری

کے ساتھ ہانگ کانگ کا انتظام کرتے ہیں۔

ایگزیکٹو ، قانون ساز اور 
آزاد عدالتی طاقت، بشمول

HKSAR کا حتمی فیصلہ 
متاثر نہیں ہیں۔

(CPG) میں مرکزی عوامی حکومت HKSAR
کےنیشنل سیکورٹی پروٹیکشن آفس کا

NSL دائرہ اختیارصرف
 کے مطابق مخصوص شرائط

کے تحت ہے۔

ہمارے طویل مدتی استحکام کے لیے "ایک ملک، دو نظام" کو برقرار رکھنا۔
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چوتھا باب

جائز حقوق
اورآزادیوں

کا تحفظ



چوتھا باب
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NSL میں واضح طور پر کہا گیا ہے 
کہHKSAR حقوق اور آزادیوں کا تحفظ کرے 

،گا، بشمول آزادی اظہار، پریس، اشاعت
 ،انجمن، اسمبلی، جلوس اور مظاہرے کی آزادی
 جس کے شہری  بنیادی قانون کے تحت استفادہ
كرتے   ہیں، اور شہری اور سیاسی حقوق کے
بین االقوامی معاہدے اور اقتصادی، سماجی اور

 ثقافتی حقوق کے بین االقوامی عہد کی دفعات
ہانگ کانگ میں قانون کے مطابق الگو ہوتی ہیں۔

NSL ہانگ کانگ کے باشندوں  
کے اظہار رائے کی آزادی کے جائز

 ،حقوق کو متاثر نہیں کرتا
جسمیں حکومتی پالیسیوں یا حکام

کی پالیسیوں اور فیصلوں پر
تنقید کرنا شامل ہے۔



جائز حقوق اور آزادیوں کا تحفظ
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چوتھا باب
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ایک اعلی  بین االقوامی ملک کی حیثیت سے ہانگ کانگ
کے دوسرے ممالک، عالقوں اور بین االقوامی تنظیموں

 کے ساتھ  لگاتار تبادلے اور قریبی تعلقات ہیں۔
اس طرح کی تمام عام تبادلے کی سرگرمیاں

HKSAR آئین اور قوانین سے محفوظ ہیں۔ 

ہانگ کانگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے
کے لیے بیرونی ممالک کا دورہ کرنا، شہر پر

 تبصرہ کرنا اور معلومات کا تبادلہ عام
 سرگرمیاں ہیں جن کے لیے

  NSL کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ 



جائز حقوق اور آزادیوں کا تحفظ
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باب پنجم

قانون کی حکمرانی اور
عدلیہ کی آزادی۔



پانچواں باب
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یہ کی آزادی قانون کی حکمرانی اور عدل
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قومی سالمتی کے تحفظ کے لیے قانونی فریم ورک
HKSAR کا نفاذ موجودہ 

قانونی نظام کو کمزور 
یا تبدیل نہیں کریگا اور ہمارا عدالتی نظام

آئینی طور پر محفوظ ہے۔

NSL میں واضح 
 طور پر کہا گیا ہے کہ قانون کی
حکمرانی کے اہم اصولوں پر عمل
 کیا جانا چاہیے، بشمول قانون کے

 ،مطابق سزا یابی، معصومیت کا گمان
 دو بار مقدمہ نہ چالنے اور اپنے

دفاع کے حق کا تحفظ، اور عدالتی
کارروائی میں دیگر حقوق جو

ایک شك كی بنا پر مجرم ، مدعٰی علیہ اور
دیگر فریق قانون کے تحت 

موسوم ہیں۔ 

 کا اطالق صرف ان عملوں پر ہوتا ہے جو اس کے NSL  :کوئی سابقہ اثر نہیں
نافذ ہونے کے بعد کیے جاتے ہیں۔



پانچواں باب
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یہ کی آزادی قانون کی حکمرانی اور عدل
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مقدمہ کی سماعت کھلی عدالت میں ہو گی
 ، اور صرف ان صورتوں میں جہاں مقدمے  

کی سماعت ریاستی راز یا امن عامہ سے
 متعلق ہو اور مقدمہ كی كھلی سماعت غیر مناسب ہو تو   مقدمہ

کی کاروائی کا
تمام یا کچھ حصہ میڈیا اور عوام کے لیے

بند کر دیا جائے ۔
تاہم، فیصلہ ہمیشہ کھلی عدالت میں ہوگا۔

NSL کے آرٹیکل 45 میں یہ بھی کہا گیا ہے 
  کہ HKSAR کے دائرہ اختیار میں قومی سالمتی کے 

مسائل اس کے موجودہ عدالتی طریقہ
کار کے مطابق نمٹائے جائیں گے۔



پانچواں باب
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یہ کی آزادی قانون کی حکمرانی اور عدل
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قومی سالمتی کے معامالت کو سنبھالنے کے لیے مخصوص 
:ججوں کا تقرر عدلیہ کی آزادی کو متاثر نہیں کرے گا

ہانگ کانگ یا دوسری جگہوں پر کچھ خاص قسم کے   
مقدمات کی سماعت کے لیے خصوصی جج مقرر   

کرنا معمول كی بات    ہے۔    

HKSAR زیادہ تر مقدمات پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔   
 غیر معمولی حاالت جن کے تحت

HKSAR میں CPG 
  کی قومی سالمتی پروٹیکشن آفس  دائرہ اختیار

استعمال کرے گا جو كہ واضح طور پرNSL میں درج ہے ؛ 
  اور آفس HKSAR  حکومت یا خود دفتر کی 

  طرف سے کی گئی درخواست کی   
CPG کی 

 منظوری پر ہی کسی کیس  پر  دائرہ   
اختیار استعمال کر سکتا ہے۔    





چھٹا باب

قومی سالمتی ایکٹ کے
 لیے ہانگ کانگ

كمیونٹی    کے مختلف
شعبوں کی بھرپور

حمایت



چھٹا باب

40

حالیہ برسوں میں معاشرے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود، میں
امید کرتا ہوں کہ ہانگ کانگ، "ایک ملک، دو نظام" پر مکمل اعتماد کے
ساتھ اور قومی سالمتی کے قوانین کے نفاذ کے ساتھ، ہانگ کانگ گزشتہ

جون سے سیاسی بحران سے نکل کر استحکام کو بحال کرتے ہوئے
 مضبوطی سے ابھرے گا۔

  کی  چیف ایگزیکیٹو محترمہ کیری الم کا ویڈیو پیغام HKSAR اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجالس میں(30
 جون 2020)

ہانگ کانگ چین كی ملكیت ہے    ۔ ہانگ کانگ کے معامالت چین کے
اندرونی معامالت ہیں۔ مرکزی حکام کی جانب سے قومی سالمتی
ایکٹ کا نافذ کرنے کا بروقت اقدام یقینی طور پر ہانگ کانگ کے

معاشرے کو صحیح راستے پر النے میں مدد دے سکتا ہے۔

مسٹر چنگ ہوان، ایس سی

ہانگ کانگ کے باشندوں کی حیثیت سے، ریاست کی جانب سے فراہم کردہ  تحفظ
سے ہم مستفید ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قانون کی حکمرانی کو برقرار
رکھتے ہوئے حکومت کی حمایت کرنا ایک باہمی ذمہ داری ہے، جو ریاست کے

وجود کو خطرے میں ڈالنے والے مجرمانہ کاموں پر پابندی عائد کرتی ہے۔
 ،لہذا ، ہم قومی سالمتی کے قوانین کی حمایت کرتے ہیں جو کہ "ایک ملک
دو نظام" کے اصول کے تحت کام کریں گے تاکہ ہم یونیورسٹیوں میں تحقیق

اور علمیت  کے ذریعے اپنے علم کو بہتر بناتے رہیں۔

فنڈڈ یونیورسٹیوں کے یونیورسٹی گرانٹس کمیٹی کونسل کے چیئرمین
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 یہ دہشت گردی کی سرگرمیوں کو روکے گا، پرامن ماحول بحال کرے گا اور روزگار کے
 مواقع فراہم کرے گا۔ شہری اور سیاسی حقوق کا بین االقوامی معاہدہ ہانگ کانگ میں الگو

 ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ ان حقوق سے بھرپور مستفید ہوں گے جن کی وہ ضمانت دیتے ہیں،
کیونکہ ان کے طرز زندگی کو ایک آزاد عدلیہ اور عالمی قانونی نظام کی مدد حاصل ہے

مسٹر ایان گرین ویل کروس، ایس بی ایس، ایس سی

پبلک پراسیکیوشن کے سابق ڈائریکٹر

 نیشنل سیکورٹی ایکٹ کو"نئے سماجی معاہدے"سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حکومت اور عوام
 کے درمیان تعلقات پر - مرکزی حکام کی طرف سے "ایک ملک، دو نظام" کے کامیاب نفاذ
 اور اسے برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ یہ "ایک ملک، دو نظام"

 کے "ایک ملک" جزو کے لیے "نیچے کی لکیر" یا حدود   کی واضح قانونی تشکیل فراہم
 کرتا ہے۔ یہ کسی بھی طرح ہانگ کانگ کے لوگوں کے وقار کی خالف ورزی نہیں کرتا۔

پروفیسر البرٹ چین ہنگ-ی، ایس بی ایس، جے پی

  شعبہ قانون یونیورسٹی آف ہانگ كانگ

 قومی سالمتی قانون کی منظوری کے بعد ہانگ کانگ میں صنعتی اور تجارتی اداروں کے
 عام کاروباری کام مکمل طور پر متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قانون نافذ

 کرنے، پراسیکیوشن، ٹرائل اور سزا جیسے پہلوؤں کی تفصیالت قواعد و ضوابط میں واضح
 طور پر بیان کی گئی ہیں، اس سے موجودہ صورتحال کو مستحکم کرنے ، ہانگ کانگ کے

 کاروباری ماحول کی حفاظت اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے طویل مدتی اعتماد
کو بڑھانے میں مدد ملنی چاہیے ۔

ڈاکٹر جوناتھن چوئی شم، جی بی ایس، جے پی

جنرل چائنا چیمبر آف کامرس کے چیئرمین
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 قومی سالمتی ایکٹ ہمارے معاشرے کو امن و امان برقرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے اور
 ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہانگ کانگ میں تجارت پر طویل مدتی اعتما بڑھانے

میں مدد دیتا ہے اور "ایک ملک، دونظام " کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے

ڈاکٹر ڈینس این جی وانگ پن، بی بی ایس، ایم ایچ

صدر، چینی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن آف ہانگ کانگ

مینوفیکچرنگ سیکٹر عام طور پر نیشنل سیکورٹی ایکٹ کی حمایت کرتا ہے
 اور یقین رکھتا ہے کہ یہ کاروباری ماحول کو مستحکم کرے گا۔ پہلے، بہت سے غیر
 ملکی سرمایہ کاروں نے ہمارے معاشرے میں عدم استحکام کے دوران  ہانگ کانگ میں
 اپنے عالقائی ہیڈ کوارٹرز کا قیام ملتوی یا ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بجائے

 مینلینڈ   اور جنوب مشرقی ایشیائی منڈیوں کو تالش کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ خیال کیا جاتا
 ہے کہ اگر ہم سماجی استحکام حاصل کرتے ہیں تو غیر ملکی سرمایہ کار سرمایہ کاری

 کے لیے ہانگ کانگ واپس آجائیں گے، جس سے ہانگ کانگ کو طویل مدت میں    نقصانات
سے زیادہ فوائد ہوں گے    ۔ ہانگ کانگ کی عمومی معاشی صورتحال بھی نہیں بدلے گی۔

ڈاکٹر ڈینیل یپ چنگ ین

فیڈریشن آف ہانگ کانگ انڈسٹریز کے صدر

 صنعتی اور تجارتی شعبوں کو امید ہے کہ قومی سالمتی ایکٹ کے نفاذ سے تشدد میں کمی
 آئے گی اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو اپنے کاروبار کی تعمیر
 نو میں مدد ملے گی۔ آزاد تجارتی نظام  حکومت ، کم ٹیکس حکومت، سخت مالیاتی نظام اور
 ہانگ کانگ میں اثاثوں کے قانونی تحفظ کے پیش نظر، ایشیا پیسیفک کے عالقے میں واقع

کئی غیر ملکی کمپنیاں ایسی اچھی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیں گی۔

ڈاکٹر ایڈی ایل آئی ساؤ ہنگ، جی بی ایس، جے پی

ہانگ کانگ اکنامک اینڈ ٹریڈ ایسوسی ایشن کے صدر
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امریکہ کی جانب سے قومی سالمتی ایکٹ پر پابندیوں کے ساتھ رد عمل
کا اظہار کرتے ہوئے، ہانگ کانگ کو پہلے ہی مزید چیلنجوں کا سامنا ہے۔

لیکن جس طرح دنیا مزاحمت میں اضافے کا مشاہدہ کرتی ہے، جبکہ
 ،ہماری ثالثی کی پوزیشن مزید قیمتی ہوگی۔ عالمی نقطہ نظر سے

 ہانگ کانگ كا مستقبل    دلکش ہیں۔ غیر ملکی صالحیت کے مالک یہاں
تجارت  کرنے اور مستقبل  بنانے کے لیے آتے ہیں اور مقامی صالحیت

"کے مالک مضبوط اور پرعزم ہیں۔

مسٹر الرنس ایل آئی لو جین، ایس سی، جے پی

 فنانشل سروسز ڈویلپمنٹ کونسل کے چیئرمین 

ہانگ کانگ مانیٹری اتھارٹی کی جانب سے قومی سالمتی قانون کے
،نفاذ سے پہلے وہی قواعد و ضوابط الگو رہیں گے۔ سادہ الفاظ میں

ہمیں اپنے شہر کے مالیاتی اداروں کے موجودہ کاموں کے لیے
معمول کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے۔

مسٹر ایڈی یو وائی-مین، جے پی

 ہانگ کانگ مانیٹری اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو

 چین کی ضمانت شدہ ہانگ کانگ کا حصہ بننے سے 1.4 ارب لوگوں کی بڑی مارکیٹ
 سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ شہر کے اسٹاک ایکسچینج میں لسٹنگ میں حالیہ اضافہ

اعتماد کا ووٹ ہے۔

   ڈاکٹر ہون ایلن زی مین، جی بی ایم، جی بی ایس، جے پی

لین کوائی فونگ گروپ کے چیئرمین
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 قومی سالمتی ایکٹ  ہانگ کانگ کو ایک محفوظ اور مستحکم سماجی ماحول کے طور پر
 دوبارہ ترتیب دے گا جو غیر ملکی سرمایہ کاری اور پیشہ ور افراد کے مسلسل آمد کو

 راغب کرے گا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مالیاتی مارکیٹ میں اسٹیک ہولڈرز اور ادارے قانون
 سازی کی حمایت کریں گے۔ ہانگ کانگ کو اپنے ملک کی طویل المیعاد ترقیاتی ضروریات

 کو پورا کرنے کے لیے "ایک ملک، دو نظام" کے اصول کے تحت اپنے منفرد فوائد سے
فائدہ اٹھانا چاہیے۔

ڈاکٹر محترم موزز ٰ  چنگ مو چی، جی بی ایم، جی بی ایس، جے پی

چیئرمین، انشورنس اتھارٹی

 نیشنل سیکورٹی ایکٹ جس چیز پر پابندی لگاتا ہے وہ ہے "آزادی" لوگوں کی بہت چھوٹی
 اقلیت کی قومی سالمتی کو خطرے میں ڈالنے کی۔ اور جو چیز اس کی حفاظت کرتی ہے وہ
 دوسری چیزوں کے عالوہ ہانگ کانگ کے تمام شہریوں کے لیے "خوف سے آزادی" ہے۔
 یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عدالت میں مقدمات کی جانچ پڑتال سے، زیادہ تر ہانگ کانگ کے

 لوگوں کو زیادہ اعتماد ملے گا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی سالمتی ایکٹ کا کوئی
 سابقہ اثر نہیں اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مرکزی حکام ہانگ کانگ کی عام قانون

کی روایات کا احترام کرتے ہیں۔

پروفیسر ایل اے یو سیو کائی، جی بی ایس، جے پی

     چینی ایسوسی ایشن برائے ہانگ کانگ اور مکاؤ سٹڈیز کے نائب صدر

 نیشنل پیپلز کانگریس کی سٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے قومی سالمتی ایکٹ کا متفقہ طور پر
 منظور كرنا   ہانگ کانگ کے لیے ایک نئی شروعات ہے۔ سماجی استحکام مالی ترقی کے

 لیے بہت اہم ہے اور ہمارے ملک اور ہانگ کانگ کی مالی سالمتی کی حفاظت کے لیے دفاع
 کی ایک اہم ڈور ہے۔ قانون سازی حفاظت    میں اضافہ کر سکتی ہے، سرمایہ کاری کے

ماحول کو مضبوط کر سکتی ہے اور سرمایہ کاروں کا   حوصلہ بڑھا سکتی ہے۔

مسٹر ٹم لوئی ٹم لیونگ، ایس بی ایس، جے پی

سیکیورٹیز اینڈ فیوچر کمیشن کے چیئرمین
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 غیر ملکی امداد اور مداخلت کے اس ناقابل تردید ثبوت کے ساتھ، یہ نئے قومی سالمتی کے
ایکٹ کی پوری قوت کا مظاہرہ کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔

مسٹر ٹونی کوک من وائی، ایس بی ایس، آئی ڈی ایس، جے پی۔

ایچ کے یو اسپیس کے معاون پروفیسر اور سابق ڈپٹی کمشنراور

آئی سی اے سی کے آپریشنز کے سربراہ 

تحقیق اور ترقی یا دوبارہ صنعتی ہونے کے لئے ایک پائیدار سماجی ماحول ہونا الزمی ہے۔

ڈاکٹر سنی چائی نگئی چیو، بی بی ایس

چیئرمین، ہانگ کانگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس کارپوریش

،نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ، عام طور پر ہانگ کانگ سوسائٹی

،بشمول صنعتی اور تجارتی شعبے اور جدت اور ٹیکنالوجی کا شعبہ

محسوس کرتا ہے کہ ہانگ کانگ اب رہنے اور کام کرنے کے لیے ایک

اچھی جگہ ہے۔ بہت سے غیر ملکی سرمایہ کار اور صالحیت مند افراد

ہانگ کانگ میں پراعتماد ہیں اور دوسسری جگہ جانے کے قائل نہیں ہے۔

ڈاکٹر لی جارج ایل اے ایم، بی بی ایس

چیئرمین، ہانگ کانگ سائبرپورٹ مینجمنٹ کمپنی لمیٹ
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 جیسے مکاؤ، قومی سالمتی ایکٹ مذہبی آزادی کو متاثر نہیں کرے گا۔ شینگ کنگ ہوائی
عبادت، بائبل کے اسباق، دعائیہ اجالس وغیرہ کا انعقاد جاری رکھ سکتے ہیں۔

موسٹ ریوڈ ڈاکٹر پال کوونگ، جی بی ایس

یئوہ گنک گنیش گناک گناہ

،قومی سالمتی ایکٹ مؤثر طریقے سے پائیدار اور منظم سرمایہ کاری

کاروبار اور سماجی ماحول پیدا کر سکتا ہے، عوامی مفادات کا تحفظ

 کر سکتا ہے اور ہانگ کانگ کا استحکام برقرار رکھ سکتا ہے۔

قانون "ایک ملک، دو نظام" کی ہموار اور طویل مدتی کامیاب مشق

کے ساتھ ساتھ ہانگ کانگ میں بدھ مت کی صحت مند ترقی کے

لیے ایک اہم سنگ بنیاد ہے۔

   

  ہانگ کانگ پو لن مونیسٹری
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