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 یاضافہ کرے گ یںجرمانے م 

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

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

  یپ)ک یننسروک تھام اور کنٹرول آرڈ یک یماریہے کہ وہ ب یادسمبر( اعالن ک 4حکومت نے آج )     

، جس سے متعلقہ ضابطوں کے تحت شرائط    یاشاعت کر دے گ یک یمترم یںم ی( کے تحت قانون ساز599

جاسکے ۔ متعلقہ قانون ساز  یاممانعت کو مٔوثر ک  یاضافہ ہوگا تاکہ ضرور یںجرمانے م  یےتوڑنے کے ل

  ۔یسے الگو ہوں گ 2020دسمبر  11 یمترام

  

ہجوم سے اجتناب کرنے ،   یےکے ترجمان نے کہا ہے ، "انسداد وباء  کام کے ل  یوروب  یلتھہ ینڈفوڈ ا     

مختلف انسداد وباء   یتحفظان صحت کو برقرار رکھنے سم یفاصلے کو برقرار رکھنے اور ذات یمعاشرت

ضرورت  ینظم و ضبط ک یکے تعاون اور ذات یوںسے عمل کرکے تمام شہر یسے متعلق اقدامات پر سخت

  یںم ینوںپچھلے کچھ مہ  یےرابطے کو کم کرنے کے ل یاور معاشرت یروان یہے۔ حکومت نے لوگوں ک

 یںتاکہ معاشرے م  یںکے تحت متعدد ضوابط متعارف کروائے ہ یننسروک تھام اور کنٹرول آرڈ یک یماریب

کو کنٹرول   یکشنانف  ئے،اضافے کا سامنا کرتے ہو  یںجاسکے ۔ وباء م یاپر قابو  پا   یالؤ کے پھ  یکشنانف

ہ کاماوں کو مٔوثر  ہے کہ اہم ممانعت کرد  یکرنے کے عالوہ ، الزم یکرنے لے مختلف اقدامات پر سخت

 یااضافہ ک یںمتعلقہ جرمانے م یےبنانے کے ل یقینیسے عمل درآمد کو  یبنانے اور متعلقہ شرائط  پر سخت

 " جائے۔

  

 :یںہ یلہے، مندرجہ ذ یگئ یک  یمترم یحت جو نئے جرمانوں کمتعلقہ ضوابط کے ت     

 

کے تحت،  (Cap. 599G)( ضابطہیروک تھام اور کنٹرول )گروپ اجتماع پر پابند یک بیماری (1

ذمہ   یہے وہ جرم کرتا ہے۔ جرم ک یتاحصہ ل یںشخص جو ممنوعہ گروپ اجتماع م یبھ یکوئ

 ہے۔  یگئ ی$ کرد5000$ سے بڑھا کر 2،000حد   یسے سبکدوش ہونے ک یدار

 

شخص جو   یبھ یکے تحت، کوئ (Cap.599I)  روک تھام اور کنٹرول )ماسک پہننا( ضابطہ یک یماریب  (2

آر کے معاوضہ والے عالقے   یٹ  یمکے دوران ، ا ی اس پر سوار یاپبلک ٹرانسپورٹ پر سوار ہوتے ہوئے 

کا  ہوںجگ  یجگہ )اب تمام عوام یمخصوص عوام یکس یاکے دوران ،  ی موجودگ یاداخل ہوتے ہوئے  یںم

عالقوں اور   یصوصدرج کردہ خ یںم  2 یکشن( کے س208 یپ)ک یننسپارکس آرڈ یہے، کنٹر یاحاطہ کرت 

کے دوران  یموجودگ یاداخل ہوتے ہوئے  یںمقامات کو شامل کرتا ہے(م  یعوام یرونیب  یںپارکس م یکنٹر

  یےہونے کے ل سبکدوشسے    یذمہ دار  یےناکام ہو جاتا ہے  جرم کرتا ہے ۔ جرم کے ل یں، ماسک پہننے م

   ہے، اور یاگ یا$ تک بڑھا 5000سے 2000$ مقررہ جرمانہ

  

 

کے   (Cap. 599J) جانچ( ضابطہ یالزم  یےروک تھام اور کنٹرول )بعض افراد کے ل یک یماریب (3

  یلتعم یضرورت ک یجانچ کے نوٹس ک یالزم  یا یتہدا یجانچ ک یشخص الزم یتحت، جو بھ

سے سکبدوش ہونے کے   یذمہ دار یےناکام ہوجاتا ہے وہ جرم کرتا ہے۔ جرم کے ل یںکرنے م 

  ہے۔ یاگ  یا$ تک کرد 5000$ سے بڑھا کر 2000مقررہ جرمانہ   یےل



 

کے تحت   Cap. 599Jاور Cap. 599I  جرم ثابت ہونے پر اضافے کے ساتھ ساتھ ، یںمقررہ جرمانے م     

 ۔یںنسلک ہ م یالتجائے گا۔ تفص یااضافہ ک یںجرمانہ م یادہسے ز یادہسزا پر ز یمتعلقہ جرائم ک

  

اور مجرموں کے  یدے کر کہا کہ حکومت معائنہ اور قانون نافذ نافذ کرے گترجمان نے زور      

  یدمز یںتو ، حکومت جرمانے م  یبخش نہ ہوئ یناناطم یل۔ اگر تعمیکرے گ  یکارروائ یخالف سخت نفاذ ک

 ۔یڈالے گ یںاضافے کے امکان کو پس پشت نہ

  

 یاجتماع یمعاشرے ک یںترجمان نے کہا ، "کہ وباء کے انسداد کے کام کے اس نازک موڑ پر ، ہم     

حفظان صحت کو برقرار  یاور ذات یںکھفاصلے کو برقرار ر یضرورت ہے کہ وہ معاشرت یکوششوں ک

سامنا   کاخطرے  یادہپر ، خاص طور پر ز یمانے، تاکہ اپنے آپ ، اپنے اہل خانہ اور عوام کو بڑے پ یںرکھ

ہے   یکرت یلحکومت عوام سے پرزور اپ یے،۔ اس کے لیںحفاظت کر یکرنے والے اور پسماندہ گروہوں ک

اعتماد  یں۔ ہمیںبند کرد یاںسرگرم  یمعاشرت یرضروریاور تمام غ یںکہ وہ جہاں تک ممکن ہو گھر پر رہ

گے   یںکے قابل ہوجائ  کرنےلہر کا مقابلہ  یاور ٹھوس کوششوں کے ساتھ اس وبائ  یکجا یہے کہ ہم سب ک

 "۔ یںل دوبارہ شروع کر یاںسرگرم یاور معاشرت یاقتصاد  یکے ساتھ کہ عموم یہاس نظر
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