
 

 

 
 

 تنباکو ِچلم اصالحات د
 وماتي پاڼهمعلدټولنې لپاره 

 رولکنټد تنباکو د ویکتوریاد له پاره  سوداګرۍد معلوماتي پاڼه دا

د  ِچلم دوتنباک ودا اعالن خرڅالو، د تنباکو دچې ، دهلنډیزه  قانوند

 .ې دهشو ترتیب هاړ په کارولو

 لمچد تنباکو

 دمیوې کې شیره په خمیرې یا ومنېت دتنباکو د معمولا  ِچلم تنباکو د

 لمچ دتنباکو توګه عمومي په .ئد ترکیب یو یوځای سره مزو د

 ۍنلک داوبو د او لري خوشبویي دمزې وېیم د وا ږوخ څرګندهیو

 .کیږي دود ېلر له

دګوړې  ،وتنباک ۍنلک دداوبو  کې مونوون ومعا په ِچلم ددتنباکو

  .دي شاملې ببلي هبلي وا ، ګوزه، آرغیل هوکه، نارِګل، و،تنباک

 په قوانینو کې بدلولونه

  ِچلم دتنباکو د ،په اساس قانونکال د  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 وا ګرټس لکهمحصولتو تنباکو دنورو

 .وشي چلن

 : کیدای شي نه لمچ 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 عمر 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 محصولتود  شیرې داکوتنب یا چلم د 
 .يکړور 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 محصولت
 وي یشو رسم  عکس ګواښ یا خبرتیا روغتیایي د
 ونه تنباکو چې محصولت څخه جوړشوي بوټو نباتي یا میوې د

 لندې نه راځي.قوانینو تردې لري

 

 

 منع کې په ښولڅ چلمد دتنباکو چې ېرېچ ځایونه هغه
 دي

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

 لوښڅ د اوقهوې چاې د لکه ونهځای تړليکې  کار په دې کې له
شامل  ځایونه شوي ورکړلې اجازد او ځایونه دناستې ،یونهځا

 دي.

 ولوښڅسګرت د څخه نیټې لومړۍ له آګستد کال 2017 د 
 : پراخ شوي ونهبندیز

 .بهرني ځایونه خوړلو وډۍډ د *

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

 .يو ئشو بیل ولري یلوړوالمتر ۲،۱چې 

 یلدال لپاره نونودبدلو

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

ه ل لمد چتنباکو دبندیز دا. دي يشو کړای بند کې ایونوځپه تړلي 

 .ئوړد تطبیق د ده ماده اصلي یي تنباکو چې ته چېر پاره

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

له ي لوګ څښول شويد  دوهم لس د مشتریاناو ينکوکارکو *

 ِچلم د لکه .وساتي ونوکېځای وتړلی پهکار د ،څخه اغیزومنوزیان
 .ځایونه ناستې او کافي لوښڅ

 چېد تنباکود چلم داخیستواوڅښولوڅخه مخنیوی  کسانو هغود *
 .لږويعمرونه یې له اتلسوکلونو

 تنکي او دماشومانو بیا تیره په ،یمخنیو وولښڅد  لمچدتنباکو د *
ته راکش کړل  وولښڅ ډولکېدای شي دغه  چې کوم و،ځوانان

 شي.

 یې په یا پریښي او ولښڅ چېڅخه مالتړ، چاهغوکسانوه ل *
 .دئ لس اخیستی څخهڅښولو تنباکوله د کېوختوورستیو

 محصولت نور تنباکو د چېسازګاري،  سره لرې ېهغ له   *

 .دي يکړ تنظیماداره او یې



 

 Pashto  2-د تنباکوِچلم اصالحات؛ دټولنې لپاره معلوماتي پاڼه

 زیانونه یيروغتیا
 یې سره لوګی لهاو ولښڅ لمد چتنباکو د چې  شته ېبیلګ قوي 

 .کوي ته رامنځ خطرونه روغتیایي منزیان دلکې مخامخ

 سره لوګي هم لسددو چې کسان ههغاو نکيڅښو چلمتنباکو د
 ِسګرټ د چېپه خطرکې دي څخه  رغیوناهغو، له  يږیک مخامخ

 یستنېه اساد  سرطان، سږي دلکه .  له امله پیداکیږي ولوښڅد 
  ي.وزن وخت کې کم په دارۍ حامله د او ناروغي

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

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

 .شي مخامخ ضررونوسره يدکیمیاو اندازه لوړه یااو ورته په

 مجلس پهڅښولو لمچ د تنباکو د قول، په سازمان روغتیایي دنړیوال
 لوګی اندازهپه  وسګرټ 100 دن شامل کساچې  کېدای شي کې

 .يکړکش 

 سزاګانې

 او ِسګرټ لکهڅېر په نورومحصولت د تنباکو دیې  سزاګانې

  .دي شانیوسیګار

اویاد ډوډۍ  کې ځای ليتړ پهکار  د کس یو که : توګه په مثال د

هلته دسګرت څښول منع وي  چېخوړلوپه بهرځای کې 

جریمه  اندازه په یونټ یوهد  چې دتنباکوچلم وڅښوي کېدای شي

 .يکړ هلستر

 ماتوعلم زیات

 :لپاره وماتوعلمدزیاتو  

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

    وکړئ لیدنه څخه پاڼې ویب داصالحاتو تنباکو د  •

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

 

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

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

 .کړئو لټون
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 Pashto  3-د تنباکوِچلم اصالحات؛ دټولنې لپاره معلوماتي پاڼه

 شکل رسۍ دلس هخپرونچاپي که غواړۍ دا 

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

ویا ا ، شمیرې 77 36 13 لرې د له دمتخ ریلې يمل

 سره برېښنالیکلندې 

 tobaccopolicy@health.vic.gov.au  

 . ړیکه ونیسئا

 له   Treasury Place, Melbourne 1 حکومت ویکتوریا د

 ،نشرشوه اوشوې ورکړقانوني اجازه  خوا

  د ، حکومت 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
ګه ، د روغتیا اوبشري خدمتونوڅان.  ه دونه لرښو عمومي

ددې معلوماتي پاڼې نه دګټې اخیستواو مشورې په صورت کې 

 د دې په غاړه نه اخلي  مسؤلیتتاوان اوزیان  ډولیڅ هد
 قانوني ځانګړو دنشی کولی  محتویات پاڼې وماتيعلم

 ونیسي ځای داخیستومشورو
 

ISBN: 978-0-7311-7195-8 

 پاره: ستاسودکارونې لهکې  سایت ویب دې په
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