
 

 

 

 اصالحات لمچتنباکو د
  پاڼه وماتيعلم لپارهسوداګرۍ د  

 رولکنټد تنباکو د ویکتوریاله پاره د  سوداګرۍ معلوماتي پاڼه د دا

 چلم دوتنباک ودا اعالن خرڅالو، د تنباکو دقانون لنډیزه ده، چې  د

 .ې دهشو ترتیب هاړ په د کارولو

  اصالحات

  لمچ دتنباکو د ،په اساس قانونل د کا ۱۹۸۷دتنباکو د )د تنباکوقانون(
، له  ولري تنباکو اندازه هرپه  چې کارول او اعالن خرڅالو،

 وروسته څخه نیټې 1 د دمیاشتې آګستد کال 2017 د به سرههغو
 یوشانتې شان په سیګار او ګرټس محصوالتولکه تنباکو دنورو

 .وشي چلن

 : دایکی شي نه چلم تنباکو د چې داده معنا  وبدلونون دېد

 دي يشو منع  ولښڅسګرتود  چې کې ځایونو وکوم په 
   .شي استعمال

  خرڅ وي کم څخه کلونو 18 له یې ِسن چې  کس په کوم 
 .شي

 شي اعالن یا او وښودل کې ځای پهخرڅالو د چې.   

  شي خرڅ څخه موټر  لکه ،ځای  مهال لنډ له. 

  پرمختیا د خرڅالو د محصوالتود  شیرې دتنباکو یا چلم د 
 .کړيور توګه وړیا په یا او هسې ته خلکو پارهه ل

 د قطیانو ساده دتنباکو د حکومتفدرالي د نهونبدلو دا همدارنګه
 چلميتنباکود  چې کوم ،راځي کې ه لیکهیوپه  سره قانون

  چې وموپه ک .شي ځای په ځای کې قطیو ساده په باید محصوالت
 وي یشو رسم  عکس ګواښ یا خبرتیا روغتیایي د
 ونه تنباکو چې محصوالت څخه جوړشوي بوټو نباتي یا میوې د

 الندې نه راځي.قوانینو تردې لري

  چلن سم سره دقوانوینو

  وکېکومپه  دي منع کې ځایونو  ټولو وهغ په ولښڅ ِچلم دتنباکو د 
 .  دي بند په اساس قانوند  تنباکو د لښوڅ سګرتود چې

 لوښڅ د اوقهوې ېچا د لکه ونهځای تړلي کې کار په دې کې له
شامل  ځایونه شوي ورکړلې اجازد او ځایونه دناستې ،ځایونه

 دي.

 ولوښڅسګرت د به  څخه نیټې لومړۍ له آګستد کال 2017 د 
 : يپراخ ش  ونهبندیز

 بهرني ځایونه ته. خوړلو ډوډۍ د *

 خوړلو ډوډۍ د هره برخه چیرې کهونه، ځایبهرني څښل  *
 سره دیوال یوهپه  چې یا دا ي،و کې ۍمتر 4 په نوځایو بهرنيد

 .يو ئشو بیل ولري یلوړوالمتر ۲،۱چې 

 

 ِچلم د لکه سوداګریزځایونه، سرهپه نظرکې نیولونوي قانون  د
 وړنکپه خپلو باید ځایونه يناست  لوښڅ چاېد او ېقهو
 .راولي نهبدلونو کې عملیاتواو

 ېساتن او والي ښه د هوساینېاو روغتیا د ټولنې د بدلونونه دا
د باکونت ونوکې دځایپه کار د دوۍ. دي يجوړشو ه پارهل

له  اومرستې ساتنېد  راجعینوم او نکووکارکو د بندیز ولوښڅ

 .دئ ئکړ پراخهپاره 

 هپ،  هساح نۍبهر شي یکوالسوداګریزځایونه  شوي یزمناغ

اود دوی له کوم ځای کې چې دسګرت څښول منع نه وي 

د  سوداګران باید. په نظرکې ونیسي وي وختج سره کارځای

 خبرې وکړي سرهوښاروالیوایز سیمه خپلوله  اجازې له پاره
 ګټه له پاره ولوښڅ د ِچلمد  تنباکو دچې له پیاده رو څخه 

 . واخلي

 خرڅول چلم دتنباکو د  

 تنباکو لمچ د چې  ېده ل مخکې نکيوکارکو او نکيوکو اداره
 لونوک 18  د هغه چې شي منډډا باید کړي خرڅپه یوه کس 

 وړ لومن دپه هرډول حاالتوکې  چې ده الزمه ته یدو .يو
 .وکړي غوښتنه پاڼېپیژند

 چېدي  مسوولد ډاډګیرنې له پاره  اداره کوونکي 
 سم سره قانون له خرڅولد چلم  تنباکو د یې نکيوکارکو
 د څخه دجریمې شي یکوال اداره کوونکي. کړي ترسره

 کې میاشتو شپږو هرو په نکيوکارکو پارهه ل خالصون
 یدو چې کړي ترالسه دییات یلیکل له دوی څخهاو وروزي

مسایل پوښ ې دالن دا باید روزنه .ده ېکړ ترالسه روزنه

 :کړي

 کمکلونو   18 تریې  عمرونه چېکسانو هغوپه  نکيوکارکو 
 . کړي نه خرڅ  لمچتنباکو د باید  وي

 خرڅپه یوه کس  تنباکو لمچ د چې  ېده ل مخکې نکيوکارکو 
غوښتنه وکړي اوهغه وګوري. کیدای  د پېژندپاڼې باید کړي

 شي عمریې له اتلسو کم وي.
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 کلونو   18د یې رعم چې  کس هیو په نکيووکارک رېېچ که 
 او وی یوجرم کويد ،کړي خرڅ چلمتنباکو د  وي لږ څخه
 .شي جریمه  ښایي

 اعالن او ښوونه لمچد

اډمن کړي ډ ونهځان چې ولري اړتیادې ته  سوداګریزځایونه به

په هغه پورې هرډول او خرڅالوله پاره شته تنباکوچلم دچې د 

 وي دننه یا بهر که څخه هرځای له هټۍ د  ،باید نه اعالنتړلی 
 معلوم شي. له ورایه ته خلکو

 نورو د ترشا غرفې د یااو کې المارۍ په دننه باید لمچتنباکو د
 .يش ښودلکې په شانومحصوالت یيتنباکو

 دالیل لپاره دبدلونو

له  دننه ولښڅ تنباکو د کې ویکتوریا په راهیسې، کال2006  د

 د بندیز دا. دي يشو کړای بند کې ځایونوسره په تړلي کار
 تطبیق د ده ماده اصلي یي تنباکو چې ته چېر پارهه ل لمدچتنباکو

 .ئوړد

د تنباکود چلم په برخه کې پراخه   کېقوانینوپه  نهبدلونواوسني 

 ۍناروغتړلې  پورېتنباکو پهاو ساتيو روغتیا ټولنې د چې شوي،
 کمې کړي.

 :چې داده موخه قوانیو دنویو

 زیاله  لوګيڅښول شوي  دوهم الس د مشتریاناو نکېوکارکو *
 لمچ د لکه .وساتي کې ونوځای وتړلی پهکار د ،څخه اغیزومنون

 .ځایونه ناستې او کافي لوښڅ

 چېیستواوڅښولوڅخه مخنیوی د تنباکود چلم داخ کسانو هغود *
 .لږويعمرونه یې له اتلسوکلونو

 تنکي او دماشومانو بیا تیره په ،مخنیوې وولښڅد  ِچلمدتنباکو د *
ته راکش کړل  ولوښڅ ډولکېدای شي دغه  چې کوم و،ځوانان

 شي.
 یې په یا پریښي او ولښڅ چېڅخه مالتړ، چاهغوکسانوه ل *

 .خیستئ دئالس ا هڅخڅښولو تنباکوله د کېنووختوورستیو

 محصوالت نور تنباکو د چېسازګاري،  سره الرې ېهغ له   *

 .دي يکړ تنظیماداره او یې
 زیانونه روغتیایي

 یې سره لوګي لهاو ولښڅ تنباکوچلم د چې  شته ېبیلګ قوي 
 .کوي ته رامنځ خطرونه روغتیایي منزیان دلکې مخامخ

 سره وګيل هم السددو چې کسان هاوهغ نکيڅښو چلمدتنباکو
 د چېڅخه په خطرکې دي  غیوورنا، له هغو يږیک مخامخ
ه ساد  سرطان، سږي د. لکه  له امله پیداکیږي ولوښڅد  سګرټ

  ي.وزن وخت کې کم په حامله دارۍ د او ناروغي یستنېا

 سګرت د ستعمالا لمچ دتنباکو د وایي چېشته  فهمي غلط عامه یو
 محفوظ دئ. لوګي له

 .دهه نسمه خبره دا
 
نکوپه څېر وښڅ سګرټ دچې  شي کیدای نکيښوڅ  مچلنباکوت د

 .شي مخامخ ضررونوسره دکیمیاوي اندازه یالوړهاو ورته په

 مجلس پهڅښولو ِچلمد دتنباکو قول، په سازمان روغتیایي دنړیوال
 لوګی اندازهپه  وسګرټ 100 دن چې شامل کسا کېدای شي کې

 1يکړکش 

 ېسزاګان

 او ِسګرټ لکهڅېر په وحصوالتنوروم د تنباکو د سزاګانې

  .دي شانیوسیګار

اویا د ډوډۍ   ځای تړلي پهکار  دچېرې تاسو که : توګه په دمثال

هلته دسګرت څښول منع وي د  چېخوړلوپه بهرځای کې 

 ،اجازه ورکړئپه خپلوسوداګریزوځایونوکې چلم څښولوته تنباکو

 ۳۱۷چې د جریمه  اندازه په ویونټ وهد د چې کېدای شي

  يکړ هالستر.2کلونوکې 18 ـ 2017 پهلروسره برابره ده ډا

 ماتوعلم زیات

 :لپاره وماتوعلمدزیاتو  

 کې شمیره دې په ته لین ټیلیفوني ووماتعلم دتنباکو د •
   ووهئ زنګ 775 136 1300

    وکړئ یدنهل څخه پاڼې ویب داصالحاتو تنباکو د  •

<www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms>. 

 

 قانوند نیټې داولې دمیاشتې آګستد کال 2017د چې که غواړئ
 ویب قانوني په حکومت د دویکتوریا وکړئ، دنهیل څخه متن اصلي

  legislation website  >هپاڼ
 www.legislation.vic.gov.au  1987 دکې Act Tobacco 

 .کړئو لټون
 

                                                                    
اوله  اړتیادڅیړنود کنترولونکوله خوا  قانون د اغیزې، روغتیایي: دود تنباکود نلکې دداوبو .1

 .2005 ژنیو سازمان روغتیا نړیوال سره کړنې، سپارښت

 .ئد 158$.57 یوجزایي یونټ کلونوکې 18 -2017 په. کیږي شاخص هرکال ونهیونټ سزا د  2  

http://www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms
http://www.legislation.vic.gov.au/
http://www.legislation.vic.gov.au/
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ه دالس رسۍ شکل خپرونچاپي  که غواړۍ دا

 يوماتعلدم تنباکو د )فورمت(کې تاسوته ورسیږي،
 د کې 775 136 1300 شمیره دې پهسره  نټیلیفو

ویا ا،  شمیرې 77 36 13 الرې د له ِخدمت ریلې يمل

 الندې برېښنالیک سره

 tobaccopolicy@health.vic.gov.au  

 . ړیکه ونیسئا

 له   Treasury Place, Melbourne 1 حکومت ویکتوریا د
 ،نشرشوه اوشوې ورکړقانوني اجازه  خوا

  د ، ومتحک دویکتوریا اونشرحق چاپ د  ©
Mayکال 2017 میاشت. 

 هرډول ، یادولرئ په وکړئ مهرباني مسولیت نه منل:
 یوازې هغه راغلې، ېک پاڼه وماتيعلم ېد په چې مشوره
د روغتیا اوبشري خدمتونوڅانګه ، .  ه دونه الرښو عمومي

ددې معلوماتي پاڼې نه دګټې اخیستواو مشورې په صورت کې 

 د دې دپه غاړه نه اخلي  مسؤلیتتاوان اوزیان  ډولیڅ هد
 قانوني ځانګړو دنشی کوالی  محتویات پاڼې وماتيعلم

 ونیسي ځای داخیستومشورو
 

ISBN: 978-0-7311-7195-8 

 ستاسودکارونې له پاره:کې سایت  ویب دې په

www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms 
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