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تمباکو کے اخراجات 
سے متعلق حقائق

تمباکو کا استعمال
اس وقت 19.1 % بالغ افراد )+15 کی عمر( کسی بھی شکل میں تمباکو کا استعمال کرتے ہیں )مرد 31.8 % ؛ خواتین %5.8(.1	 

12.4 % بالغ افراد تمباکو نوشی کرتے ہیں 	

7.7 % بالغ افراد بغیر جالئے تمباکو کااستعمال کرتے ہیں 	

3.0 % واٹر پائپس )حقہ یا شیشہ( استعمال کرتے ہیں 	

نوجوان میں )13–15 سال کی عمر(:2	 

10.7 % تمباکو سے بنی کوئی بھی مصنوعہ استعمال کرتے ہیں )لڑکے13.3 %؛ لڑکیاں 6.6 %( 	

7.2 % تمباکو نوشی کرتے ہیں، اور 5.3 % بغیر جالئے تمباکو استعمال کرتے ہیں 	

ایسے نوجوان جنہوں نے زندگی میںکسی وقت تمباکو نوشی کی تھی، ان میں سے لگ بھگ 40 % نے پہلی بار سگریٹ کو  	

10 سال کی عمر سے پہلے

 دوسروں کی طرف سے تمباکو نوشی کی نمائش کے صحت کے اثرات )یا بالواسطہ 
تمباکو نوشی(

بلواسطہ تمباکو نوشی کی کوئی محفوظ حد نہیں ہے۔3
69.1 فیصد بالغ افراد )16.8 ملین افراد( جو گھر کے اندر کام کرتے ہیں وہ تمباکو کے دھوئیں سے متاثر ہوتے ہیں جہاں وہ کام 1	 

2014 میں ریستورانوں میں جانے والے 86 فیصد بالغ افراد )21.2 ملین افراد( تمباکو کے دھوئیں سے دوچار تھے ، اور 76.2 ملین 	 

لوگ جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے تھے )49.2 ملین لوگ( تمباکو کے دھوئیں سے دوچار تھے۔

صحت پر اثرات
تمباکو کا استعمال جان لیوا ہے۔ تمباکو نوشی اس کے آدھے صارفین کو ہالک کرتی ہے۔ ۔4

 تمباکو کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال 163,600 سے زیادہ لوگوں کی جان جاتی ہے،	 
اور ان اموات میں سے لگ بھگ 31,000 تمباکو نوشی کے ثانوی دھوئيں کی زد میں آنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔5

 تمباکو کی وجہ سے 16.0 % مردوں اور 4.9 % خواتین کی موت ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر، تمام اموات میں سے	 
10.9 % اموات تمباکو کی وجہ سے ہوتی ہے۔5

تمباکو ٹریکل ، برونکل اور پھیپھڑوں کے کینسر سے ہونے والی تمام اموات کا 66.5 فیصد ، دائمی رکاوٹ پلمونری بیماری سے 53.2 	 

فیصد اموات ، اسکیمک دل کی بیماری سے 21.9 فیصد ، ذیابیطس سے 15.2 فیصد اموات اور فالج سے 16.8 فیصد اموات کا ذمہ دار 

ہے۔

معاشرے پر اثرات

تمباکو کی وجہ سے معاشرے کو بھاری اقتصادی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔
 پاکستان میں تمباکو نوشی کی وجہ سے اقتصادی نقصان  615.07 بلین روپے )US$3.85 بلین(	 

ہے، جو کہ پاکستان کے GDP کا 1.6 % ہے۔6 

تمباکو پر رقم خرچ کرنے کی وجہ سے گھرانے کی کھانے، صحت، تعلیم، اور پر خرچ کرنے والی رقم میں کٹوتی ہوتی ہے۔ 	 

پاکستان میں، تمباکو استعمال کرنے والے گھرانے تمباکو پر اپنی ماہانہ بجٹ کا اوسطا 2.7 % خرچ کرتے ہیں۔7 	 

غریب گھرانے تمباکو پر اپنے بجٹ کا 3.0 % خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے تعلیم پر کیے گئے خرچ )1.8 %( سے زیادہ 7	 
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 پاکستان
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