
وزارت بهداشت مسئول نظارت بر اعمال قانون کنترل 
دخانیات (Tobacco Control Act) و مقررات آن می باشد.
۵ سازمان بهداشت منطقه ای قوانین و مقررات ایالتی 

را اعمال می منایند. 
 Ministry of Small) وزارت بیزنس های کوچک و دارائی

Business and Revenue) مسئولیت اعمال قانون 
مالیات دخانیات (Tobacco Tax Act) و مقررات قانون 

مالیات دخانیات می باشد. با اینکه مترکز آنها روی ثبت 
و بخش های مالیاتی فروش دخانیات قرار دارد، آنها نیز 

می توانند همانند افسران قانون هنگامی که شخصی 
از یک یا هر دو این قوانین تخطی می مناید، دخالت 

داشته باشند. نظارت افسران قانون تنباکو ممکن است 
که مشمول سابقه فروش، سابقه انبار، برچسب های 

دخانیات و نوارهای حفاظتی روی موجودی بشود.
دو وزارت بهداشت و بیزنس های کوچک و مالیات بطرز 
گسترده ای از حق رد و بدل کردن اطالعات خود در مورد 

اشخاصی که اجازه فروش دخانیات در فروشگاه های خود 
در بی سی را دارند، برخوردارند.

پلیس
افسران پلیس گاهاً می توانند به افسران قانون دخانیات 

در مواردی که امکان ایجاد خطر برای امنیت و سالمتی 
وجود دارد، کمک کنند. کمک پلیس می تواند شامل 

همراهی افسران قانون دخانیات در هنگام بازرسی، نظارت 
و به هنگام توقیف اجناس صورت بگیرد. اگرچه چنین 

کمکی همیشه مورد نیاز منی باشد، در مواقع الزم 
می تواند مورد درخواست قرار بگیرد.

ایجاد سالمتی بهتر برای متامی 
اهالی بریتیش کلمبیا

قوانین مربوط 
به دخانیات در 

بریتیش کلمبیا

دولت منطقه ای 
دولت های منطقه ای اجازه دارند که قوانین محلی در مورد 

کنترل دخانیات به تصویب برسانند مانند قوانینی که 
می تواند مصرف دخانیات در بعضی از اماکن را ممنوع سازد. 
بسیاری از دولت های منطقه ای، قوانینی را بوجود آورده اند 

که اعمال کننده مقرراتی سختتر از قانون ایالتی، 
می باشند. 

مقررات دولت محلی توسط مسئوالن منطقه ای اعمال 
می شوند. افسران قانون دخانیات ایالتی مسئولیتی در 

قبال اعمال مقررات دولت های منطقه ای ندارند مگر 
اینکه موافقتنامه ای خاص بین دولت منطقه ای و مقامات 

بهداشت به اجنام رسیده و قدرت رسیدگی بر عهده افسر 
قانون دخانیات، گذاشته شده باشد.

 

برای کسب اطالعات بیشتر:
دولت فدرال
قانون دخانیات:

www.gosmokefree.ca

دولت ایالتی
قانون کنترل دخانیات و مقررات آن در:
www.health.gov.bc.ca/tobacco

قانون مالیات دخانیات و مقررات آن در:
www.sbr.gov.bc.ca/individuals/Consumer_

Taxes/Tobacco_Tax/bulletins-leg-notices.htm

دولت منطقه ای
لطفاً به صفحات آبی کتابچه راهنمای تلفن محلی 

خود مراجعه منائید.

Tobacco Laws in British Columbia - Persian



چه محصوالت دخانیات را 
بفروشید، تبلیغش را بنمائید، به 
دیگران بدهید یا مصرف کنید، این 
فعالیت ها مشمول مقامات و مقررات 
دولت مرکزی، ایالتی و گاهی دولت های 

محلی می گردند. بازرسی های مشترک 
گاهاً توسط افسران قانون دخانیات که 

منایندگی رتبه های مختلف دولتی را دارند، 
اجنام می شوند. این بروشور، هنگامی 

که قوانین و مقررات دخانیات در بی سی 
اعمال می گردند، اطالعتی کلی در مورد 

اینکه ”چه کسی مسئول چه می باشد“ 
به شما خواهد داد.

دولت فدرال 
قانون دخانیات فدرال (دولت مرکزی) توسط سازمان بهداشت 
کانادا (Health Canada) به اجرا درمی آید. این قانون بر تولید، 
فروش، برچسب گذاری و تبلیغات محصوالت دخانیات نظارت 

می کند و اعتبار الزم برای قانونگذاری بر این موارد را فراهم 
می کند. انتظارات عمده از این قانون بشرح زیر می باشند:

تولید دخانیات باید مطابق استاندارد تولیدی اجنام بپذیرد.  

تولید کنندگان دخانیات باید اطالعات الزم در مورد محصول   
و مواد پس سوز آن را ارائه دهند. 

محصوالت دخانیات را منی توان در اماکن عمومی در اختیار   
جوانان قرار داد.

فروشندگان باید عالئمی نصب کرده باشند که به عموم   
اطالع می دهد که فروش یا دادن دخانیات به جوانان مطابق 

قانون ممنوع بوده و یا حاوی پیغام بهداشتی از پیش تهیه 
شده باشند. 

فروشندگان نباید محصول دخانیات را به نحوی که باعث   
شود شخص قبل از خرید به بسته آن دست بزند، بفروش 

برسانند. 
تولید کنندگان یا فروشندگان منی توانند محصوالت   

دخانیات را بفروش برسانند مگر اینکه بسته حاوی اطالعات 
الزم در مورد نوع محصول و مواد پس سوز آن یا مخاطرات 

بهداشتی که مصرف مستقیم یا غیر مستقیم آن 
می تواند باعث شود را، نشان بدهد. 

محصوالت دخانیات یا محصوالت مربوط دیگر حاوی مارک   
کمپانی دخانیات منی توانند مورد تبلیغ قرار بگیرند مگر 
اینکه توسط قانون دخانیات و مقررات آن مورد تائید قرار 

گرفته باشند و
بازرسان فدرال می توانند در هر زمان وارد شده و هر محلی را   
که فکر می کنند محصوالت دخانیات در آجنا تولید، آزمایش، 
انبار، بسته بندی، برچسب گذاری و فروخته می شوند، حتت 

بازرسی قرار دهند.

دولت ایالتی
در بریتیش کلمبیا، استفاده، فروش و منایش محصوالت 

دخانیات حتت قانون کنترل دخانیات و مقررات آن قرار 
گرفته اند. این قانون مواردی مانند زیر را حتت پوشش قرار 

می دهد:
محدودیت در فروش، پخش و تبلیغات دخانیات شامل:  

ممنوعیت فروش دخانیات به افراد زیر سن قانونی  o
ممنوعیت فروش دخانیات در بسته های کمتر از ٢٠ عددی و  o

الزام به داشنت اعالنات خطر در محل فروش  o

محدودیت در مورد مکان فروش یا مکان عرضه برای فروش   
یا توزیع

محدودیت در اینکه محصوالت دخانیات را در کجا می توان   
مورد مصرف قرار داد

محدودیت در معرض دید قرار دادن دخانیات در محل   
فرشگاه ها و تبلیغات برای مصرف آن توسط استفاده از 

تابلو یا راه های دیگر و
تشریح قدرت افسران قانون و حق آنها در مصادره و   

نگاهداری از مواردی که شواهدی دال بر تخطی از قانون را 
ارائه می دهند. 

وزارت بهداشت مسئول نظارت بر اعمال قانون   
کنترل دخانیات (Tobacco Control Act) و مقررات آن 
می باشد. ۵ سازمان بهداشت منطقه ای قوانین و 

مقررات ایالتی را اعمال می منایند. 
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