
रोग रोकथाम र नियन्त्रण अध्यादशे अन्त्तगगत प्रासंनगक नियमहरु निरुद्धका अपराधहरुमा सरकारल े

जररिािाहरु िृनद्ध गिे 

*********************************************************************

************** 

     सरकारल ेआज (निसेम्बर 4)मा गरेको घोषणामा रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण अध्यादशे 

(क्याप. 599), अन्त्तगगत सहायक काििूहरुमा सरकारी सूचिा परको संशोधिहरु ल्याउिे छ र 

आिश्यक अिरोध प्रभाि नसजगिा गिग सम्बनन्त्धत नियमहरु अन्त्तगगत आिश्यकताहरु उल्लंघि गरेको 

खण्िमा लाग्ने जररिािाहरुलाई बढाएको छ । सम्बनन्त्धत निधाि संशोधिहरु निसेम्बर 11, 2020 

दनेख लाग ुहुिेछ । 

  

     खाद्य तथा स्िास््य ब्यूरोका एक प्रिक्ताले भि,े "महामारी निरुद्ध कामका लानग निनभन्न 

महामारी निरुद्ध उपायहरुको  किाईका साथ पालिा गिग, भीिलाई हटाउि ेलगायत, सामानजक 

दरूी कायम राख्न ेर व्यनक्तगत सरसफाइ कायम राख्न सब ैिागररकको सहयोग र आत्म-अिुशासिको 

आिश्यकता छ । सरकारल ेगत केही मनहिामा रोग रोकथाम  तथा नियन्त्रण अध्यादशे अन्त्तगगत 

मानिसको प्रिाह र सामानजक सम्पकगलाई कम गिग भाइरसलाई समुदायमा फैनलिबाट रोक्नको 

निनम्त निनभन्न नियमहरू लाग ूगर्यो । महामारीको सामिा गिुगपदाग निनभन्न संक्रमण नियन्त्रण 

उपायहरू किा बिाउिुका साथ,ै आिश्यक रोकथाम प्रभाि नसजगिा गिग र सम्बनन्त्धत  

आिश्यकताहरूको किाईको साथ अिुपालि सुनिनित गिग प्रासंनगक जररिािाहरु बढाउिु 

अत्यािश्यक छ ।“ 

  

     प्रासंनगक नियमहरु अन्त्तगगत पनछल्ला समयमा संशोधिको रूपमा ल्याइएको जररिािाहरु 

तल छि्: 

 

(1) रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण अन्त्तगगत (समूह भलेामा निषेध) नियमि (क्याप. 599G), 

निषेनधत समूह भेलामा भाग नलि े कुिै पनि व्यनक्तले एक अपराध गरेको भने्न  ठहररिेछ । यस 

अपराधबाट छुटकारा पाउि नतिुग पिे निधागररत  जररिािा $2000 बाट $5000 सम्म बढाइएको  

छ । 

 

(2) रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण (मास्क लगाउिे बारे) नियमि (क्याप. 599I) अन्त्तगगत, कुिै पनि 

व्यनक्त जसल ेसािगजनिक यातायात सिारी साधिमा चढ्दा िा चढेको बेला, MTR नभर प्रिेश गदाग 

िा शुल्क लाग्ने क्षेरमा उपनस्थत हुदा, िा निर्दगष्ट सािगजनिक स्थािमा प्रिेश गदाग  िा उपनस्थत  

हुदा (हालमा सब ैसािगजनिक स्थािहरू समािेश छि,् कनन्त्ि पाकग हरु र निशेष क्षेरहरूमा बानहरी 

सािगजनिक स्थािहरूको बचाउको लानग कनन्त्ि पाकग  अध्यादशे खण्ि 2मा पररभानषत गररएको 

अिुसार (क्याप. 208) आिश्यकताको आधारमा मास्क लगाएको छैि भि े यो अपराध गरेको 

ठहररिेछ । यस अपराधबाट छुटकारा पाउि नतिुग पिे निधागररत जररिािा $2000 बाट $5000 सम्म 



बढाइएको छ; र 

 

(3) रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण (निनित व्यनक्तहरूको लानग अनििायग परीक्षण) नियमि (क्याप. 

599J) अन्त्तगगत, जो कोहीले पनि अनििायग परीक्षण निदशेि िा अनििायग परीक्षण सूचिाको 

आिश्यकतालाई पूरा गिग असफल हुन्त्छ भिे उसल ेअपराध गरेको ठहर हुिेछ । यस अपराधबाट 

छुटकारा पाउि नतिुग पिे निधागररत निनित जररिािा $2000 बाट $5000 सम्म बढाइएको छ । 

 

     निनित जररिािाको िृनद्ध संगै, क्याप. 599I र क्याप. 599J अन्त्तगगत सम्बनन्त्धत 

अपराधहरूमा दोषी ठहर हुि गएमा सोही अिुसार अनधकतम जररिािा िृनद्ध गररिेछ । नििरणहरू 

एिेक्समा छि ्। 

  

     सरकारल ेनिरीक्षण तथा काििूको कायागन्त्ियिमा जोि ददिेछ र अपराधीहरू निरूद्ध किा 

कायागन्त्ियिको कायगिाही गिेछ भने्न बारे प्रिक्ताले जोि ददए । यदद अिुपालि सन्त्तोषजिक िभएमा, 

सरकारल ेजरीििा अझै बढाउि सके्न सम्भाििालाई भिे खुलाएको छैि । 

  

     एक प्रिक्ताले भि,े "महामारी निरुद्ध कायगको यो जरटल मोिमा हामी आफैलाई, आफ्िो 

पररिारहरू र सिगसाधारणलाई निशेष गरी उच्च जोनखम र निपन्न समूहहरूको सुरक्षाको लानग 

सामानजक दरूी राख्नु र व्यनक्तगत सरसफाई कायम गिग समुदायको सामूनहक प्रयासको आिश्यकता 

छ । तसथग, सरकारल े सब ै सिगसाधारणलाई सकेसम्म घरमै बस्न र सब ैअिािश्यक सामानजक  

दक्रयकलाबहरु रोक्न आग्रह गदगछ । हामी निश्वस्त छौं दक सबैको एकता र कठोर प्रयासका साथ, 

सामान्त्य आर्थगक र सामानजक गनतनिनधहरू पुिः सुरु गिे दनृष्टकोणको साथ हामी यो महामारीको 

छालसंग लड्ि सक्षम हुिेछौ । " 

 

अन्त्त्य /शुक्रबार, निसेम्बर 4, 2020 

HKT 19:48 मा जारी 


