
 
Annex 

 

 ترمیم شدہ سزاؤں کی شقیں

 

 

 (Cap. 599G)تھام اور کنٹرول )گروپ اجتماع پر پابندی( ضابطہبیماری کی روک 

 

کوئی بھی شخص جو ممنوعہ گروپ اجتماع میں حصہ لیتا ہے وہ جرم کرتا ہے۔ ممنوعہ گروپ اجتماع میں  .1

شریک افراد مقررہ جرمانے کی ادائیگی کرکے جرم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوسکتے ہیں ، جس کی 

 $ کردی جاتی ہے۔5000سے بڑھا کر  $2،000حد 

 

  (Cap. 599I)بیماری کی روک تھام اور کنٹرول )ماسک پہننا( ضابطہ

 

کوئی بھی شخص جو پبلک ٹرانسپورٹ پر سوار ہوتے ہوئے یا اس پر سواری کے دوران ، ایم ٹی آر کے  .2

معاوضہ والے عالقے میں داخل ہوتے ہوئے یا موجودگی کے دوران ، یا کسی مخصوص عوامی جگہ میں 

اخل ہوتے ہوئے یا موجودگی کے دوران ، ماسک پہننے میں ناکام ہو جاتا ہے )سیکرٹری برائے خوراک و د

صحت کی تفصیالت کے مطابق مخصوص عوامی جگہ جو اب تمام عوامی جگہوں کا احاطہ کرتی ہے، 

یں درج کردہ خصوصی عالقوں اور کنٹری پارکس م میں 2( کے سیکشن 208کنٹری پارکس آرڈیننس )کیپ 

بیرونی عوامی مقامات کو شامل کرتا ہے( جرم کرتا ہے ۔ جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہے، 

تک بڑھا دی گئی۔ جرم کے لیے ذمہ داری سے  (10،000$) 3( سے سطح 5000$) 2جرمانے کی سطح 

    $ تک بڑھایا گیا ہے۔ 5000$  سے   2000سبکدوش ہونے کے لیے مقررہ جرمانہ

 

وئی شخص شرائط کے مطابق ماسک نہیں پہنتا ہے تو ، ایک مجاز شخص اس شخص کو عوامی اگر ک .3

ٹرانسپورٹ میں سوار ہونے یا متعلقہ عالقے میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے ، اور ساتھ ہی اس شخص 

سے ماسک پہننے اور گاڑی سے اترنے یا  مزکورہ جگہ سے چلے جانے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ گاڑی  

رنے یا جگہ سے چلے جانے کی شرط کی خالف ورزی کرنے واال فرد جرم کرتا ہے۔ جرم ثابت سے ات

$( تک کردی  10،000) 3$( سے بڑھا کر سطح 5،000) 2ہونے پر زیادہ سے زیادہ جرمانے کی سطح 

 گئی ہے۔

 

 (Cap. 599J)بیماری کی روک تھام اور کنٹرول )بعض افراد کے لیے الزمی جانچ( ضابطہ 

 

بھی شخص الزمی جانچ کی ہدایت یا الزمی جانچ کے نوٹس کی ضرورت کی تعمیل کرنے میں ناکام جو  .4

( سے بڑھا کر 2000$) 1ہوجاتا ہے وہ جرم کرتا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ جرمانہ، سطح 

 $( تک کر دی گئی ہے۔ جرم کے لیے ذمہ داری  سے سکبدوش ہونے کے لیے مقررہ 10،000) 3سطح 

 $ تک کردیا گیا ہے۔ 5000$ سے بڑھا کر 2000جرمانہ  

 
 
 

 بیماری کی روک تھام اور کنٹرول )گروپ اجتماع پر پابندی( ضابطہ

(Cap. 599G) 

 

 (Cap. 599I) بیماری کی روک تھام اور کنٹرول )ماسک پہننا( ضابطہ

 (Cap. 599J)بیماری کی روک تھام اور کنٹرول )بعض افراد کے لیے الزمی جانچ( ضابطہ 

 


