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www.go.gov.sg/tobaccoregulations

இந்தக் ககபயட்டின் உள்்ள்டக்கங்கள், சிங்கப்பூரின் ்தெப்ேடுத்்தப்ேட்்ட பேக்பகஜிங் 
ந்டவடிக்ககக்ளின் ப்தகவகளுக்குப் ரேொதுவொை வழிகொட்டியொகப் ேயன்ேடுகின்ைை. 
ஆைொல அந்தத் ப்தகவகள் அகைத்க்தயும் விவரிக்கவிலகை. அப்தபேொை, 
சித்்தரிக்கப்ேட்டுள்்ள அகைத்து ே்டங்களும் வகெே்டங்களும் வழிகொட்டியொகபவ 
கரு்தப்ேடுகின்ைை. அகவ அ்ளவுக்கு வகெயப்ே்டவிலகை.

இந்தக் ககபயடு சட்்ட ஆபைொசகை வழங்கவிலகை. இ்தகைச சட்்ட ஆபைொசகையின் 
ஆ்தொெமொகவும் நம்ேியிருக்கக்கூ்டொது. உங்களுக்கு ஏப்தனும் பகள்விகள் இருந்தொல, கீபழ 
உள்்ள இகைப்கேக் ேயன்ேடுத்்தி புககயிகை (வி்ளம்ேெங்கள், விற்ேகைக் கட்டுப்ேொடு) 
(ப்தொற்ைம், பேக்பகஜிங் மற்றும் ரேயரி்டல) வி்திமுகைக்ளின்  முழுகமயொை 
்தெப்ேடுத்்தப்ேட்்ட பேக்பகஜிங் ப்தகவகக்ள அைிநது ரகொள்ளுமொறு மற்றும் / அலைது 
சுயொ்ீதைமொை சட்்ட ஆபைொசகைகயப் ரேறுமொறு ேரிநதுகெக்கப்ேடுகிைது.

இந்த வழிகொட்்டல ககபயட்டின் ரவவபவறு ரமொழி ே்திப்புகளுக்கு இக்டயில ஏப்தனும் 
முெணேொடுகள் இருந்தொல, ஆங்கிை ே்திப்பே சரியொை்தொகக் கரு்தப்ேடும்.

www.go.gov.sg/tobaccoregulations

Penafian ப்பாறுபபுததுறபபு Kandungan ப்பாருள்டககேம்



54

PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Matlamat buku kecil ini ககேபேடடின் ப�ாககேம்

ஜூகை 1, 2020 மு்தல, சிங்கப்பூரில இைக்கும்தி ரசய்யப்ேடும், விற்கப்ேடும், 
விற்ேகைக்கு வழங்கப்ேடும் அலைது விநிபயொகிக்கப்ேடும் அகைத்து புககயிகை 
ரேொருட்களும் ரேரி்தொக்கப்ேட்்ட சித்்திெப்ே்டச சுகொ்தொெ எசசரிக்கககளு்டன் 
்தெப்ேடுத்்தப்ேட்்ட பேக்பகஜிங்கில இருக்க பவணடும்.

இந்தக் ககபயடு, ்தெப்ேடுத்்தப்ேட்்ட பேக்பகஜிங்கும் ேலபவறு வககயொை புககயிகை 
ரேொருட்க்ளிலும் பேக்பகஜிங் வடிவங்க்ளிலும் இ்டம்ரேறும் ரேரி்தொக்கப்ேட்்ட சுகொ்தொெ 
எசசரிக்கககளும் எவவொறு இருக்கும் என்ே்தற்கொை ரேொதுவொை வழிகொட்டியொகப் 
ேயன்ேடுகிைது. சித்்தரிக்கப்ேட்டுள்்ள அகைத்து ே்டங்களும் வகெே்டங்களும் 
வழிகொட்டியொகபவ கரு்தப்ேடுகின்ைை என்ேக்தயும், அகவ அ்ளவுக்கு 
வகெயப்ே்டவிலகை என்ேக்தயும் கவைத்்தில ரகொள்்ளவும். 

நீங்கள் இைக்கும்தி ரசய்யும், விநிபயொகிக்கும் அலைது விற்ேகைக்கு வழங்கும் 
புககயிகை ரேொருட்கள், புககயிகை (வி்ளம்ேெங்கள், விற்ேகைக் கட்டுப்ேொடு) 
(ப்தொற்ைம், பேக்பகஜிங் மற்றும் ரேயரி்டல) வி்திமுகைகள் ந்டப்புக்கு வந்த ேிைகு 
அவற்ைின் ப்தகவகளுக்கு உட்ேடுகிை்தொ என்ேக்த விநிபயொகிப்ேொ்ளர்களும் 
விற்ேகையொ்ளர்களும் அக்டயொ்ளம் கணடுரகொள்்ள உ்தவுவப்த இந்த வழிகொட்டியின் 
பநொக்கம். 

்தெப்ேடுத்்தப்ேட்்ட பேக்பகஜிங் மற்றும் ரேரி்தொக்கப்ேட்்ட சித்்திெப்ே்டச சுகொ்தொெ 
எசசரிக்கக ப்தகவக்ளின் விரிவொை விவெக்குைிப்புகளுக்கு ்தயவுரசய்து புககயிகை 
(வி்ளம்ேெங்கள், விற்ேகைக் கட்டுப்ேொடு) (ப்தொற்ைம், பேக்பகஜிங் மற்றும் ரேயரி்டல) 
வி்திமுகைகக்ளப் ேொர்க்கவும்.

Mulai 1 Julai 2020, semua produk tembakau yang diimport, dijual, ditawarkan untuk penjualan atau 
diedarkan di Singapura haruslah dalam bungkusan standard dengan grafik amaran kesihatan lebih 
besar.

Buku kecil ini bertujuan sebagai panduan am bagaimana bungkusan standard dan amaran kesihatan 
lebih besar akan kelihatan pada jenis produk tembakau dan format bungkusan yang berlainan. 
Bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa semua imej dan gambar rajah yang dipaparkan dalam 
buku kecil ini adalah bertujuan sebagai panduan dan tidak dilukis mengikut skala.

Matlamat menyediakan panduan ini adalah untuk membantu pembekal dan peruncit mengenal 
pasti jika produk tembakau yang anda import, edarkan atau tawarkan untuk penjualan mematuhi 
syarat-syarat Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) 
Tembakau apabila peraturan ini berkuatkuasa kelak.

Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, 
sila rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan 
Pelabelan) Tembakau.
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Depan

Pek Rokok சிகேபரட ப்பக

முன்புறம்

எசசரிகககேத தகைபபு
• சிவப்பு நிைத்்தில ரேரிய எழுத்துக்கள், ஏரியல ்தடித்்த 
்தட்்டசசு மற்றும் 2 மிலைிமீட்்டர் உயெத்்திற்குக் குகையொ்தது

• எசசரிக்கக வொசகத்்தின் அப்த அ்ளவிைொை எழுத்துக்கள்

Tajuk amaran
• Teks merah dalam huruf besar, muka taip tebal 

Arial dan tinggi tidak kurang daripada 2mm
• Teks harus sama saiz dengan kenyataan amaran

Kenyataan amaran
• Teks dalam huruf besar, muka 

taip tebal Arial dan tinggi 
tidak kurang daripada 2mm

• Teks putih di atas latar 
belakang hitam

சுகோதாரத தகேவல்
• அசசி்டப்ேட்்ட பமற்ேெப்ேின் 
ேெப்ே்ளவில குகைந்தது 50% 
ஆக்கிெமிக்கபவணடும்

• எழுத்துக்கள் ேின்ைைிகய நிெப்பும்
• ஏரியல ்தட்்டசசு, வொக்கிய வழக்கில, 
மற்றும் 3.5 மிலைிமீட்்டருக்குக் 
குகையொ்த சீெொை அ்ளவில 
அகமயபவணடும்

• மஞசள் (ேொன்ப்டொன் 108சி) 
ேின்ைைியில கறுப்பு எழுத்துகள்

Jenama & Nama Variasi
• Hanya sekali setiap satu di depan, atas dan bawah
• Hanya satu baris setiap satu
• Muka taip Arial dalam kelabu sejuk (Pantone 2C)
• Saiz fon seragam tidak lebih daripada 5mm untuk 

‘Jenama’ dan 3.5mm untuk ‘Variasi’
• Panjang nama jenama tidak lebih dari 50mm dan 

panjang nama variasi tidak lebih dari 35mm

ப்பக வடிவம்

• பமல ்திைக்கும் மூடி
• உறு்தியொை அட்க்டப் 
ரேட்டியொல ஆைது

• அைங்கொெங்கள்  இலைொ்தது
• பேக் அ்ளவு குகைந்தேட்ச 
மற்றும் அ்திகேட்ச அ்ளவு 
கட்டுப்ேொடுகளுக்குள் 
அ்டங்கும்

 (உயெம்: 85-104 மிலைிமீட்்டர்; 
அகைம்: 55-66 மிலைிமீட்்டர்; 
ஆழம்: 20-28 மிலைிமீட்்டர்)

விற்பகைத தக்டத 
தகேவல்
• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில 
ரவள்க்ள எழுத்துகள், 
ஏரியல ்தட்்டசசு, 2 
மிலைிமீட்்டருக்குக் 
குகையொ்த உயெம்

Tanda ukuran
• Boleh tertera hanya pada 

permukaan luar yang sama di 
mana nama jenama tertera

• Hanya boleh muncul dua kali
• Rupa taip Arial dalam kelabu 

sejuk (Pantone 2C), dalam 
saiz fon seragam tidak lebih 
dari 3.5mm

Maklumat kesihatan
• Mengisi sekurang-kurangnya 50% daripada 

kawasan permukaan ia dicetak
• Teks mengisi latar belakang
• Muka taip Arial, menggunakan huruf besar 

pada permulaan ayat, dan saiz seragam 
tidak kurang dari 3.5mm

• Teks hitam di atas latar belakang kuning 
(Pantone 108C)

Format pek
• Penutup atas flip
• Diperbuat daripada 

kadbod tegar
• Tiada hiasan
• Saiz pek harus dalam 

sekatan minimum dan 
maksimum 

 (Ketinggian: 85-104 mm; 
Lebar: 55-66 mm; 
Dalam: 20-28 mm)

Maklumat sekatan penjualan
• Teks putih dalam huruf 

besar, muka taip  Arial, 
ketinggian tidak kurang 
daripada 2 mm

பதாழிறசின்ைம் மறறும் ப்பாருளவககேப ப்பேர்
• முன்ேக்கம், பமலேக்கம், கீழப்ேக்கம் எை ஒவரவொரு 
புைத்்திலும் ஒரு முகை மட்டுபம

• ஒவரவொன்றும் ஒரு வரியில இருக்கபவணடும்
• கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில ஏரியல ்தட்்டசசு (ேொன்ப்டொன் 2சி)
• ர்தொழிற்சின்ைத்்திற்கு 5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும், 
ரேொருள்வககக்கு 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும் ஒபெ 
மொ்திரியொை எழுத்்த்ளவு

• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 50 மிலைிமீட்்டருக்கு பமலும் 
ரேொருள்வககயின் ரேயர் 35 மிலைிமீட்்டர் நீ்ளத்்திற்கு 
பமலும் இருக்கக்கூ்டொது

அளவடீடுக குறி
• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 
ப்தொன்றும் அப்த 
ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்ேில 
மட்டுபம ப்தொன்ைைொம்

• இெணடு முகை மட்டுபம 
ப்தொன்ைைொம்

• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு 
மிகொ்த ஒபெ மொ்திரியொை 
எழுத்துரு அ்ளவுக்ளில 
கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில 
(ேொன்ப்டொன் 2சி) ஏரியல 
்தட்்டசசு

எசசரிகககே வாசகேம்
• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில 
வொசகம், ஏரியல ்தடித்்த 
்தட்்டசசு மற்றும் 2 
மிலைிமீட்்டர் உயெத்்திற்குக் 
குகையொ்தது

• கறுப்பு ேின்ைைியில 
ரவள்க்ள எழுத்துக்கள்
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Pek Rokok சிகேபரட ப்பக

Belakang ்பின்புறம்

ப்பக / உள பமற்பரபபு
• ரவ்ளிப்புைம் அ்டர்ந்த 
கரும்ேழுப்பு நிைத்்தில 
(ேொன்ப்டொன் 448சி) 
இருக்கபவணடும்

• ே்ளே்ளப்ேற்ை “மொட்” பூசசு
• உள் பமற்ேெப்பு 
ரவணகமயொக இருக்க 
பவணடும்

• உட்ரசருகலகள் 
இருக்கக்கூ்டொது

Pek / Permukaan dalaman
• Permukaan luaran dalam 

coklat tua kusam 
(Pantone 448C)

• Kemasan matt
• Permukaan dalaman 

harus berwarna putih
• Tiada sisipan

Mesej QuitLine
• Logo QuitLine harus mengikuti spesifikasi 

dalam Peraturan
• Teks yang lain harus dalam muka taip tebal  

Arial berwarna putih dalam saiz fon 
seragam tidak kurang daripada 2.8mm

• Huruf pertama perkataan “You” dan “Quit” 
dan perkataan ‘CAN’ harus huruf besar

்படக்டககுறிேீடு
• ஒரு முகை மட்டுபம 
ப்தொன்றும்

• ரசவவகம்
• கருப்பு அலைது 
அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி) 
ேட்க்டக் குைியீடு

• ரவள்க்ள 
ேின்ைைியில

Amaran kesihatan
• Kenyataan amaran dan imej 

yang dipaparkan mengisi 
sekurang-kurangnya 75% 
kawasan permukaan

• Imej mengisi sekurang-
kurangnya 50% daripada 
kawasan permukaan amaran 
kesihatan

• Imej tidak boleh kelihatan 
terherot

உற்பததிோளர் அல்ைது 
இறககுமதி / பமாதத 
விற்பகை உரிமதாரரின் 
விவரங்கேள
• ஒரு முகை மட்டுபம 
ப்தொன்றும்

• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு 
மிகொமல ஒபெ மொ்திரியொை 
எழுத்்த்ளவில, கு்ளிர் 
சொம்ேல நிைத்்தில 
(ேொன்ப்டொன் 2சி) ஏரியல 
்தட்்டசசு

Kod bar
• Muncul hanya sekali
• Segi empat tepat
• Kod bar hitam atau 

coklat gelap kusam 
(Pantone 448C)

• Pada latar belakang 
putih

Jenama & Nama Variasi
• Hanya sekali setiap satu di depan, atas dan bawah
• Hanya satu baris setiap satu
• Muka taip Arial dalam kelabu sejuk (Pantone 2C)
• Saiz fon seragam tidak lebih daripada 5mm untuk ‘Jenama’ 

dan 3.5mm untuk ‘Variasi’
• Panjang nama jenama tidak lebih dari 50mm dan panjang 

nama variasi tidak lebih dari 35mm

Butiran pengilang atau 
import / butir lesen borong
• Muncul hanya sekali
• Muka taip Arial dalam 

kelabu sejuk (Pantone 2C), 
dalam saiz fon seragam 
tidak lebih dari 3.5mm

புககே்பிடிததகைக ககேவிடுவதறகோை (QuitLine) பசயதி
• புககேிடித்்தகைக் ககவிடுவ்தற்கொை சின்ைம் 
வி்திமுகைக்ளின் விவெக்குைிப்புகக்ளப் ேின்ேற்ைபவணடும்

• மீ்தி எழுத்துக்கள் 2.8 மிலைிமீட்்டருக்குக் குகையொ்த சீெொை 
எழுத்்த்ளவில, ரவள்க்ள ஏரியல ்தடித்்த ்தட்்டசசுப்ரேொைியில 
இருக்கபவணடும்

• “You” மற்றும் “Quit” என்ை ரசொற்க்ளின் மு்தல எழுத்தும், ‘CAN’ 
என்ை வொர்த்க்தயும் ரேரிய எழுத்துக்க்ளில இருக்க பவணடும்

சுகோதார எசசரிகககே
• எசசரிக்கக வொசகமும் 
ே்டமும், அகவ 
இ்டம்ரேறும் பமற்ேெப்ேில 
குகைந்தது 75% 
ஆக்கிெமிக்கபவணடும்

• ே்டம் சுகொ்தொெ 
எசசரிக்ககயின் 
பமற்ேெப்ேில குகைந்தது 
50% நிெப்புகிைது

• ே்டம் சிக்தந்த்தொகத் 
ப்தொன்ைக்கூ்டொது

பதாழிறசின்ைம் மறறும் ப்பாருளவககேப ப்பேர்
• முன்ேக்கம், பமலேக்கம், கீழப்ேக்கம் எை ஒவரவொரு புைத்்திலும் ஒரு 
முகை மட்டுபம

• ஒவரவொன்றும் ஒரு வரியில இருக்கபவணடும்
• கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில ஏரியல ்தட்்டசசு (ேொன்ப்டொன் 2சி)
• ர்தொழிற்சின்ைத்்திற்கு 5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும், ரேொருள்வககக்கு 

3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும் ஒபெ மொ்திரியொை எழுத்்த்ளவு
• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 50 மிலைிமீட்்டருக்கு பமலும் 
ரேொருள்வககயின் ரேயர் 35 மிலைிமீட்்டர் நீ்ளத்்திற்கு பமலும் 
இருக்கக்கூ்டொது
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Batang rokok சிகேபரட குசசி

Penampilan Fizikal
• Silinder dengan hujung yang rata
• Garis pusat antara 7-9mm
• Tidak lebih dari 100 mm

பவளிபபுறத பதாறறம்
• ்தட்க்டயொை முகைகளு்டன் 
உருக்ள வடிவம்

• 7-9 மிலைிமீட்்டருக்கு 
இக்டப்ேட்்ட விட்்டம்

• 100 மிலைிமீட்்டருக்கு பமல 
இலைொ்தது

Kod abjad angka
• Muka taip Arial
• Teks hitam dan saiz fon seragam 

tidak melebihi 2.8 mm

எணபணெழுததுக குறிேீடு
• ஏரியல ்தட்்டசசு
• கறுப்பு எழுத்துக்கள் மற்றும் 

2.8 மிலைிமீட்்டருக்கு  
மிகொமல ஒபெ மொ்திரியொை 
எழுத்துரு அ்ளவு

Kertas di atas tip penapis
• Putih atau berwarna seperti 

warna gabus

வடிகேடடி முகைககு 
பமல் கோகேிதம்
• ்தக்கக பேொைத் 
ப்தொற்ைம்ளிக்கும் ரவள்க்ள 
அலைது பவறு நிைங்கள்

Tip penapis
• Putih

முகை வடிகேடடி
• ரவள்க்ளPenandaan SDPC

(Singapore Duty-Paid Cigeratte)
• Dalam kedudukan tertentu dan 

mematuhi spesifikasi di bawah 
Peraturan Kastam

SDPC (Singapore Duty-Paid Cigarette) 
குறிேீடு
• குைிப்ேிட்்ட நிகையில மற்றும் 
சுங்க வி்திமுகைக்ளின் கீழ 
உள்்ள விவெக்குைிப்புகளுக்கு 
இைங்குகிைது

Sarung kertas
• Putih
• Tiada penanda kecuali penanda 

SDPC (Singapore Duty-Paid 
Cigeratte) dan kod abjad angka

கோகேித உகற
• ரவள்க்ள
• SDPC (Singapore Duty-Paid 

Cigeratte) குைியீட்க்டயும் 
எணரைழுத்துக் 
குைியீட்க்டயும் ்தவிெ பவறு 
எந்த அக்டயொ்ளங்களும் 
இருக்கக்கூ்டொது
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Ang hoon (beg) ஆங் ஹூன் (க்ப)

Depan முன்புறம்

1. Dimensi terbesarnya mestilah sekurang-kurangnya 85mm
2. Dimensi kedua terbesar mesti sekurang-kurangnya 55mm

Nota: Pakej runcit bagi mana-mana produk tembakau (kecuali pek rokok, tiub cerut dan pakej runcit kecil bidi) 
harus mempunyai syarat berikut

குறிபபு: எநதபவாரு புககேேிகை ப்பாருளின் சில்ைகற ப்பகபகேஜிங்கும் (சிகேபரட ப்பக, 
சிகோர் குழாயகேள மறறும் ஒரு சிறிே ்ீபடி ப்பாட்டைம் தவிர) ்பின்வரும் பதகவகேகளப 
பூர்ததிபசயே பவணடும்

Maklumat sekatan penjualan
• Teks putih dalam huruf besar, muka taip  Arial, ketinggian tidak kurang daripada 2mm

விற்பகைத 
தக்டத தகேவல்
• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில 
ரவள்க்ள எழுத்துகள், 
ஏரியல ்தட்்டசசு, 2 
மிலைிமீட்்டருக்குக் 
குகையொ்த உயெம்

Permukaan Pakej
• Coklat gelap kusam 

(Pantone 448C)
• Kemasan matt

ப்பகபகேஜ் பமற்பரபபு
• அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி)

• ே்ளே்ளப்ேற்ை “மொட்” 
பூசசு

Tajuk amaran
• Teks merah dalam huruf besar, muka taip tebal Arial 

dan tinggi tidak kurang daripada 2mm
• Teks harus sama saiz dengan kenyataan amaran

எசசரிகககேத தகைபபு
• சிவப்பு நிைத்்தில ரேரிய 
எழுத்துக்கள், ஏரியல 
்தடித்்த ்தட்்டசசு மற்றும் 
2 மிலைிமீட்்டர் 
உயெத்்திற்குக் 
குகையொ்தது

• எசசரிக்கக வொசகத்்தின் 
அப்த அ்ளவிைொை 
எழுத்துக்கள்

Kenyataan amaran
• Teks dalam huruf besar, muka taip tebal Arial dan 

tinggi tidak kurang daripada 2mm
• Teks putih di atas latar belakang hitam

எசசரிகககே வாசகேம்
• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில வொசகம், ஏரியல 
்தடித்்த ்தட்்டசசு மற்றும் 2 மிலைிமீட்்டர் 
உயெத்்திற்குக் குகையொ்தது

• கறுப்பு ேின்ைைியில ரவள்க்ள எழுத்துக்கள்

Tanda ukuran
• Boleh tertera hanya pada 

permukaan luar yang sama 
di mana nama jenama 
tertera

• Hanya boleh muncul dua 
kali

• Rupa taip Arial dalam 
kelabu sejuk (Pantone 2C), 
dalam saiz fon seragam 
tidak lebih dari 3.5mm

அளவடீடுக குறி
• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் 
ரேயர் ப்தொன்றும் அப்த 
ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்ேில 
மட்டுபம ப்தொன்ைைொம்

• இெணடு முகை 
மட்டுபம ப்தொன்ைைொம்

• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு 
மிகொ்த ஒபெ மொ்திரியொை 
எழுத்துரு அ்ளவுக்ளில, 
கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில 
(ேொன்ப்டொன் 2சி) ஏரியல 
்தட்்டசசு

1. அ்தன் மிகப்ரேரிய ேரிமொைம் குகைந்தது 85 மிலைிமீட்்டர் இருக்க பவணடும்
2. அ்தன் இெண்டொவது மிகப்ரேரிய ேரிமொைம் குகைந்தது 55 மிலைிமீட்்டர் இருக்க பவணடும்
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Ang hoon (beg) ஆங் ஹூன் (க்ப)

Belakang ்பின்புறம்

Format beg
• Tiada hiasan
• Harus berbentuk segi 

empat tepat

Jenama & Nama Variasi
• Hanya sekali pada setiap dua permukaan luar yang terbesar
• Muka taip Arial dalam kelabu sejuk (Pantone 2C)
• Saiz fon seragam tidak lebih daripada 5mm untuk ‘Jenama’ dan 3.5mm untuk ‘Variasi’
• Panjang nama jenama tidak lebih dari 50mm dan panjang nama variasi tidak lebih dari 35mm

Mesej QuitLine
• Logo QuitLine harus 

mengikuti spesifikasi dalam 
Peraturan

• Teks yang lain harus dalam 
muka taip tebal Arial 
berwarna putih dalam saiz 
fon seragam tidak kurang 
daripada 2.8mm

• Huruf pertama perkataan 
“You” dan “Quit” dan 
perkataan ‘CAN’ harus 
huruf besar

Amaran kesihatan
• Kenyataan amaran dan 

imej yang dipaparkan 
mengisi  sekurang-
kurangnya 75% kawasan 
permukaan

• Imej mengisi sekurang-
kurangnya 50% daripada 
kawasan permukaan 
amaran kesihatan

• Imej tidak boleh kelihatan 
terherot

Butiran pengilang atau 
import / butir lesen borong
• Muncul hanya sekali
• Muka taip Arial dalam 

kelabu sejuk (Pantone 2C), 
dalam saiz fon seragam 
tidak lebih dari 3.5mm

Kod bar
• Muncul hanya sekali
• Segi empat tepat
• Kod bar hitam atau 

coklat gelap kusam 
(Pantone 448C)

• Pada latar belakang 
putih

பதாழிறசின்ைம் மறறும் ப்பாருளவககே ப்பேர்
• ஆகப் ரேரிய  இெணடு ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்புகள் 
ஒவரவொன்ைிலும் ஒரு முகை மட்டுபம

• கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில ஏரியல ்தட்்டசசு (ேொன்ப்டொன் 2சி)
• ர்தொழிற்சின்ைத்்திற்கு 5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும்,  
ரேொருள்வககக்கு 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும் ஒபெ 
மொ்திரியொை எழுத்்த்ளவு

• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 50 மிலைிமீட்்டருக்கு பமைொகவும் 
ரேொருள்வககயின் ரேயர் 35 மிலைிமீட்்டருக்கு நீ்ளத்்திற்கு 
பமைொகவும் இருக்கக்கூ்டொது

புககே்பிடிததகைக 
ககேவிடுவதறகோை 
(QuitLine) பசயதி
• புககேிடித்்தகைக் 
ககவிடுவ்தற்கொை 
சின்ைம் 
வி்திமுகைக்ளின் 
விவெக்குைிப்புகக்ளப் 
ேின்ேற்ைபவணடும்

• மீ்தி எழுத்துக்கள் 2.8 
மிலைிமீட்்டருக்குக் 
குகையொ்த சீெொை 
எழுத்்த்ளவில, ரவள்க்ள 
ஏரியல ்தடித்்த 
்தட்்டசசுப்ரேொைியில 
இருக்கபவணடும்

• “You” மற்றும் “Quit” 
என்ை ரசொற்க்ளின் 
மு்தல எழுத்தும், ‘CAN’ 
என்ை வொர்த்க்தயும் 
ரேரிய எழுத்துக்க்ளில 
இருக்க பவணடும்

உற்பததிோளர் அல்ைது 
இறககுமதி / பமாதத 
விற்பகை உரிமதாரரின் 
விவரங்கேள
• ஒரு முகை மட்டுபம ப்தொன்றும்
• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமல 
ஒபெ மொ்திரியொை எழுத்்த்ளவில, 
கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில 
(ேொன்ப்டொன் 2சி) ஏரியல 
்தட்்டசசு

சுகோதார எசசரிகககே
• எசசரிக்கக வொசகமும் 
ே்டமும், அகவ 
இ்டம்ரேறும் பமற்ேெப்ேில 
குகைந்தது 75% 
ஆக்கிெமிக்கபவணடும்

• ே்டம் சுகொ்தொெ 
எசசரிக்ககயின் 
பமற்ேெப்ேில குகைந்தது 
50% நிெப்புகிைது

• ே்டம் சிக்தந்த்தொகத் 
ப்தொன்ைக்கூ்டொது

்படக்டககுறிேீடு
• ஒரு முகை மட்டுபம 
ப்தொன்றும்

• ரசவவகம்
• கருப்பு அலைது 
அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி) 
ேட்க்டக் குைியீடு

• ரவள்க்ள 
ேின்ைைியில

க்ப வடிவம்
• அைங்கொெங்கள் 
இலைொ்தது

• ரசவவக வடிவத்்தில 
இருக்க பவணடும்
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

உங்கேள பசாநத புககேேிகைகே உருட்டவும் (க்ப)Gulung tembakau anda sendiri (kantung)

Depan முன்புறம்

ப்பகபகேஜ் பமற்பரபபு
• அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி)

• ே்ளே்ளப்ேற்ை “மொட்” 
பூசசு

பதாழிறசின்ைம் மறறும் 
ப்பாருளவககேப ப்பேர்
• ஆகப் ரேரிய  இெணடு ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்புகள் 
ஒவரவொன்ைிலும் ஒரு முகை மட்டுபம

• கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில ஏரியல ்தட்்டசசு 
(ேொன்ப்டொன் 2சி)

• ர்தொழிற்சின்ைத்்திற்கு 5 மிலைிமீட்்டருக்கு 
மிகொமலும், ரேொருள்வககக்கு 3.5 
மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும் ஒபெ மொ்திரியொை 
எழுத்்த்ளவு

• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 50 மிலைிமீட்்டருக்கு 
பமலும் ரேொருள்வககயின் ரேயர் 35 
மிலைிமீட்்டர் நீ்ளத்்திற்கு பமலும் 
இருக்கக்கூ்டொது

விற்பகைத 
தக்டத தகேவல்
• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில 
ரவள்க்ள எழுத்துகள், 
ஏரியல ்தட்்டசசு, 2 
மிலைிமீட்்டருக்குக் 
குகையொ்த உயெம்

• சிவப்பு நிைத்்தில ரேரிய எழுத்துக்கள், 
ஏரியல ்தடித்்த ்தட்்டசசு மற்றும் 2 
மிலைிமீட்்டர் உயெத்்திற்குக் குகையொ்தது

• எசசரிக்கக வொசகத்்தின் அப்த 
அ்ளவிைொை எழுத்துக்கள்

Maklumat sekatan penjualan
• Teks putih dalam huruf besar, 

muka taip  Arial, ketinggian 
tidak kurang daripada 2mm

Jenama & Nama Variasi
• Hanya sekali pada setiap dua permukaan 

luar yang terbesar
• Muka taip Arial dalam kelabu sejuk 

(Pantone 2C)
• Saiz fon seragam tidak lebih daripada 5mm 

untuk ‘Jenama’ dan 3.5mm untuk ‘Variasi’
• Panjang nama jenama tidak lebih dari 

50mm dan panjang nama variasi tidak lebih 
dari 35mm

Permukaan Pakej
• Coklat gelap kusam 

(Pantone 448C)
• Kemasan matt

• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில வொசகம், ஏரியல 
்தடித்்த ்தட்்டசசு மற்றும் 2 மிலைிமீட்்டர் 
உயெத்்திற்குக் குகையொ்தது

• கறுப்பு ேின்ைைியில ரவள்க்ள எழுத்துக்கள்

Tajuk amaran
• Teks merah dalam huruf besar, muka taip tebal 

Arial dan tinggi tidak kurang daripada 2mm
• Teks harus sama saiz dengan kenyataan 

amaran

Kenyataan amaran
• Teks dalam huruf besar, muka taip tebal 

Arial dan tinggi tidak kurang daripada 2mm
• Teks putih di atas latar belakang hitam

எசசரிகககேத தகைபபு எசசரிகககே வாசகேம்
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Gulung tembakau anda sendiri (kantung)

Belakang ்பின்புறம்

உங்கேள பசாநத புககேேிகைகே உருட்டவும் (க்ப)

Tanda ukuran
• Boleh tertera hanya pada 

permukaan luar yang sama di 
mana nama jenama tertera

• Hanya boleh muncul dua kali
• Rupa taip Arial dalam kelabu 

sejuk (Pantone 2C), dalam 
saiz fon seragam tidak lebih 
dari 3.5mm

Amaran kesihatan சுகோதார எசசரிகககே
• எசசரிக்கக வொசகமும் ே்டமும், அகவ இ்டம்ரேறும் 
பமற்ேெப்ேில குகைந்தது 75% ஆக்கிெமிக்கபவணடும்

• ே்டம் சுகொ்தொெ எசசரிக்ககயின் பமற்ேெப்ேில 
குகைந்தது 50% நிெப்புகிைது

• ே்டம் சிக்தந்த்தொகத் ப்தொன்ைக்கூ்டொது

• Kenyataan amaran dan imej yang dipaparkan mengisi 
sekurang-kurangnya 75% kawasan permukaan

• Imej mengisi sekurang-kurangnya 50% daripada 
kawasan permukaan amaran kesihatan

• Imej tidak boleh kelihatan terherot

Kod bar
• Muncul hanya sekali
• Segi empat tepat
• Kod bar hitam atau coklat gelap 

kusam (Pantone 448C)
• Pada latar belakang putih

்படக்டககுறிேீடு
• ஒரு முகை மட்டுபம ப்தொன்றும்
• ரசவவகம்
• கருப்பு அலைது அ்டர்ந்த 
கரும்ேழுப்பு (ேொன்ப்டொன் 448சி) 
ேட்க்டக் குைியீடு

• ரவள்க்ள ேின்ைைியில

Mesej QuitLine
• Logo QuitLine harus mengikuti 

spesifikasi dalam Peraturan
• Teks yang lain harus dalam 

muka taip tebal Arial berwarna 
putih dalam saiz fon seragam 
tidak kurang daripada 2.8mm

• Huruf pertama perkataan “You” 
dan “Quit” dan perkataan ‘CAN’ 
harus huruf besar

Butiran pengilang atau import / 
butir lesen borong
• Muncul hanya sekali
• Muka taip Arial dalam kelabu 

sejuk (Pantone 2C), dalam 
saiz fon seragam tidak lebih 
dari 3.5mm

உற்பததிோளர் அல்ைது 
இறககுமதி / பமாதத விற்பகை 
உரிமதாரரின் விவரங்கேள
• ஒரு முகை மட்டுபம ப்தொன்றும்
• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமல 
ஒபெ மொ்திரியொை எழுத்்த்ளவில, 
கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில 
(ேொன்ப்டொன் 2சி) ஏரியல ்தட்்டசசு

புககே்பிடிததகைக ககேவிடுவதறகோை (QuitLine) பசயதி
• புககேிடித்்தகைக் ககவிடுவ்தற்கொை சின்ைம் வி்திமுகைக்ளின் 
விவெக்குைிப்புகக்ளப் ேின்ேற்ைபவணடும்

• மீ்தி எழுத்துக்கள் 2.8 மிலைிமீட்்டருக்குக் குகையொ்த சீெொை 
எழுத்்த்ளவில, ரவள்க்ள ஏரியல ்தடித்்த ்தட்்டசசுப்ரேொைியில 
இருக்கபவணடும்

• “You” மற்றும் “Quit” என்ை ரசொற்க்ளின் மு்தல எழுத்தும், ‘CAN’ 
என்ை வொர்த்க்தயும் ரேரிய எழுத்துக்க்ளில இருக்க பவணடும்

அளவடீடுக குறி
• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 
ப்தொன்றும் அப்த ரவ்ளிப்புை 
பமற்ேெப்ேில மட்டுபம 
ப்தொன்ைைொம்

• இெணடு முகை மட்டுபம 
ப்தொன்ைைொம்

• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொ்த 
ஒபெ மொ்திரியொை எழுத்துரு 
அ்ளவுக்ளில, கு்ளிர் சொம்ேல 
நிைத்்தில (ேொன்ப்டொன் 2சி) 
ஏரியல ்தட்்டசசு
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Permukaan dalaman

Gulung tembakau anda sendiri (kantung) உங்கேள பசாநத புககேேிகைகே உருட்டவும் (க்ப)

உள பமற்பரபபு

Closing Tab

க்ப வடிவம்
• அைங்கொெங்கள் இலகை
• ரசவவக வடிவம்
• ரவணகமயொை உள் பமற்ேெப்பு

சுகோதாரத தகேவல்
• உள் பமற்ேெப்ேின் ேெப்ே்ளவில 
குகைந்தது 50% மஞசள் 
ேின்ைைி (ேொன்ப்டொன் 108சி) 
இருக்கபவணடும்

• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்குக் 
குகையொ்த சீெொை எழுத்துரு 
அ்ளவின் வொக்கிய வழக்கில 
ஏரியல ்தட்்டசசு

• கறுப்பு எழுத்துக்கள்

மூடும் ்பகுதி
• ஒ்ளி ஊடுருவக்கூடிய்தொகவும் 
வணைமற்ை்தொகவும் 
இருக்கபவணடும்

க்ப பமற்பரபபு
• அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி)

• ஒ்ளிபுகொ்த்தொகவும் 
்தட்க்டயொகவும் இருக்க 
பவணடும்

• ே்ளே்ளப்ேற்ை “மொட்” பூசசு

Closing Tab

Format kantung
• Tiada hiasan
• Berbentuk segi empat tepat
• Permukaan dalaman berwarna putih

Maklumat kesihatan
• Latar belakang berwarna kuning 

(Pantone 108C) untuk menutup 
sekurang-kurangnya 50% kawasan 
permukaan dalaman yang dipaparkan

• Muka taip Arial dan menggunakan 
huruf besar pada permulaan ayat 
dengan saiz fon seragam tidak kurang 
dari 3.5mm

• Teks hitam

Tab penutup
• Lutcahaya dan tidak berwarna

Permukaan Kantung
• Coklat gelap kusam (Pantone 448C)
• Mesti legap dan datar
• Kemasan matt
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Kotak cerut சிகோர் ப்படடி

Depan முன்புறம்

Tanda ukuran
• Boleh tertera hanya pada 

permukaan luar yang sama di 
mana nama jenama tertera

• Hanya boleh muncul dua kali
• Rupa taip Arial dalam kelabu 

sejuk (Pantone 2C), dalam 
saiz fon seragam tidak lebih 
dari 3.5mm

சுகோதாரத தகேவல்
• அசசி்டப்ேட்்ட 
பமற்ேெப்ேின் 
ேெப்ே்ளவில 
குகைந்தது 50% 
ஆக்கிெமிக்கபவணடும்

• எழுத்துக்கள் 
ேின்ைைிகய நிெப்பும்

• ஏரியல ்தட்்டசசு, 
வொக்கிய வழக்கில, 
மற்றும் 3.5 
மிலைிமீட்்டருக்குக் 
குகையொ்த சீெொை 
அ்ளவில 
அகமயபவணடும்

• மஞசள் (ேொன்ப்டொன் 
108சி) ேின்ைைியில 
கறுப்பு எழுத்துகள்

Maklumat kesihatan
• Mengisi sekurang-kurangnya 

50% daripada kawasan 
permukaan ia dicetak

• Teks mengisi latar belakang
• Muka taip Arial, menggunakan 

huruf besar pada permulaan 
ayat, dan saiz seragam tidak 
kurang dari 3.5mm

• Teks hitam di atas latar belakang 
kuning (Pantone 108C)

புககே்பிடிததகைக 
ககேவிடுவதறகோை (QuitLine) 
பசயதி
• புககேிடித்்தகைக் ககவிடுவ்தற்கொை 
சின்ைம் வி்திமுகைக்ளின் 
விவெக்குைிப்புகக்ளப் 
ேின்ேற்ைபவணடும்

• மீ்தி எழுத்துக்கள் 2.8 
மிலைிமீட்்டருக்குக் குகையொ்த 
சீெொை எழுத்்த்ளவில, ரவள்க்ள 
ஏரியல ்தடித்்த ்தட்்டசசுப்ரேொைியில 
இருக்கபவணடும்

• “You” மற்றும் “Quit” என்ை 
ரசொற்க்ளின் மு்தல எழுத்தும், ‘CAN’ 
என்ை வொர்த்க்தயும் ரேரிய 
எழுத்துக்க்ளில இருக்க பவணடும்

Jenama & Nama Variasi
• Hanya muncul sekali di 

permukaan luaran terbesar 
dan mana-mana dua 
permukaan luar yang lain

• Muka taip Arial dalam kelabu 
sejuk (Pantone 2C)

• Saiz fon seragam tidak lebih 
daripada 5mm untuk ‘Jenama’ 
dan 3.5mm untuk ‘Variasi’

• Panjang nama jenama tidak 
lebih dari 50mm dan panjang 
nama variasi tidak lebih dari 
35mm

எசசரிகககே வாசகேம்
• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில 
வொசகம், ஏரியல ்தடித்்த 
்தட்்டசசு மற்றும் 2 
மிலைிமீட்்டர் உயெத்்திற்குக் 
குகையொ்தது

• கறுப்பு ேின்ைைியில 
ரவள்க்ள எழுத்துக்கள்

Mesej QuitLine
• Logo QuitLine harus mengikuti 

spesifikasi dalam Peraturan
• Teks yang lain harus dalam muka 

taip tebal Arial berwarna putih 
dalam saiz fon seragam tidak 
kurang daripada 2.8mm

• Huruf pertama perkataan “You” 
dan “Quit” dan perkataan ‘CAN’ 
harus huruf besar

குறிபபு: சிகோர் ப்படடி மூடிேின் உள பமற்பரப்பில் சுகோதாரத தகேவல் இ்டம்ப்பறைாம்

Tajuk amaran
• Teks merah dalam huruf besar, 

muka taip tebal Arial dan tinggi 
tidak kurang daripada 2mm

• Teks harus  sama saiz dengan 
kenyataan amaran

Kenyataan amaran
• Teks dalam huruf besar, muka 

taip tebal Arial dan tinggi tidak 
kurang daripada 2mm

• Teks putih di atas latar 
belakang hitam

Nota: Maklumat kesihatan boleh dipaparkan pada permukaan dalaman penutup kotak cerut

எசசரிகககேத தகைபபு
• சிவப்பு நிைத்்தில ரேரிய 
எழுத்துக்கள், ஏரியல 
்தடித்்த ்தட்்டசசு மற்றும் 2 
மிலைிமீட்்டர் உயெத்்திற்குக் 
குகையொ்தது

• எசசரிக்கக வொசகத்்தின் 
அப்த அ்ளவிைொை 
எழுத்துக்கள்

அளவடீடுக குறி
• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 
ப்தொன்றும் அப்த ரவ்ளிப்புை 
பமற்ேெப்ேில மட்டுபம 
ப்தொன்ைைொம்

• இெணடு முகை மட்டுபம 
ப்தொன்ைைொம்

• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொ்த 
ஒபெ மொ்திரியொை எழுத்துரு 
அ்ளவுக்ளில, கு்ளிர் சொம்ேல 
நிைத்்தில (ேொன்ப்டொன் 2சி) 
ஏரியல ்தட்்டசசு

பதாழிறசின்ைம் மறறும் 
ப்பாருளவககேப ப்பேர்
• ர்தொழிற்சின்ைம் மற்றும் 
ரேொருள்வகக ரேயர்கள் 
ஆகப்ரேரிய ரவ்ளிப்புை 
பமற்ேெப்ேில ஒரு முகையும், 
ேிை 2 ரவ்ளிப்புை 
பமற்ேெப்புக்ளிலும் ப்தொன்ைைொம்

• கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில ஏரியல 
்தட்்டசசு (ேொன்ப்டொன் 2சி)

• ர்தொழிற்சின்ைத்்திற்கு 5 
மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும், 
ரேொருள்வககக்கு 3.5 
மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும் 
ஒபெ மொ்திரியொை எழுத்்த்ளவு

• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 50 
மிலைிமீட்்டருக்கு பமலும் 
ரேொருள்வககயின் ரேயர் 35 
மிலைிமீட்்டர் நீ்ளத்்திற்கு 
பமலும் இருக்கக்கூ்டொது
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.
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Kotak cerut சிகோர் ப்படடி

Belakang ்பின்புறம்

Amaran kesihatan
• Kenyataan amaran dan imej yang dipaparkan mengisi 

sekurang-kurangnya 75% kawasan permukaan
• Imej mengisi sekurang-kurangnya 50% daripada 

kawasan permukaan amaran kesihatan
• Imej tidak boleh kelihatan terherot

Kod bar
• Muncul hanya sekali
• Segi empat tepat
• Kod bar hitam atau coklat 

gelap kusam (Pantone 448C)
• Pada latar belakang putihButiran pengilang atau import / 

butir lesen borong
• Muncul hanya sekali
• Muka taip Arial dalam kelabu sejuk 

(Pantone 2C), dalam saiz fon 
seragam tidak lebih dari 3.5mm

Format Kotak
• Tiada hiasan
• Permukaan dalaman berwarna 

putih atau warna logam atau 
kayu (jika digunakan)

ப்படடி பமற்பரபபு
• அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி)

• ே்ளே்ளப்ேற்ை “மொட்” 
பூசசு

Permukaan kotak
• Coklat gelap kusam 

(Pantone 448C)
• Kemasan matt

Maklumat sekatan penjualan
• Teks putih dalam huruf besar, 

muka taip  Arial, ketinggian 
tidak kurang daripada 2mm

்படக்டககுறிேீடு
• ஒரு முகை மட்டுபம 
ப்தொன்றும்

• ரசவவகம்
• கருப்பு அலைது 
அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி) 
ேட்க்டக் குைியீடு

• ரவள்க்ள 
ேின்ைைியில

உற்பததிோளர் அல்ைது 
இறககுமதி / பமாதத விற்பகை 
உரிமதாரரின் விவரங்கேள
• ஒரு முகை மட்டுபம ப்தொன்றும்
• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமல ஒபெ 
மொ்திரியொை எழுத்்த்ளவில, கு்ளிர் 
சொம்ேல நிைத்்தில (ேொன்ப்டொன் 2சி) 
ஏரியல ்தட்்டசசு

விற்பகைத தக்டத 
தகேவல்
• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில 
ரவள்க்ள எழுத்துகள், 
ஏரியல ்தட்்டசசு, 2 
மிலைிமீட்்டருக்குக் 
குகையொ்த உயெம்

சுகோதார எசசரிகககே
• எசசரிக்கக வொசகமும் ே்டமும், அகவ இ்டம்ரேறும் 
பமற்ேெப்ேில குகைந்தது 75% ஆக்கிெமிக்கபவணடும்

• ே்டம் சுகொ்தொெ எசசரிக்ககயின் பமற்ேெப்ேில 
குகைந்தது 50% நிெப்புகிைது

• ே்டம் சிக்தந்த்தொகத் ப்தொன்ைக்கூ்டொது

ப்படடிேின் வடிவம்
• அைங்கொெங்கள் இலைொ்தது
• உள் பமற்ேெப்பு ரவள்க்ள அலைது 
உபைொகத்்தின் அலைது மெத்்தின் 
நிைத்்தில (ேயன்ேடுத்்தப்ேட்்டொல) 
இருக்கபவணடும்



2726

PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Tiub cerut (silinder) சிகோர் குழாய (உருகள)

Tajuk amaran
• Teks merah dalam huruf 

besar, muka taip tebal Arial 
dan tinggi tidak kurang 
daripada 2mm

• Teks harus sama saiz 
dengan kenyataan amaran

Kenyataan amaran
• Menempati tidak kurang daripada 75% 

daripada jumlah kawasan permukaan 
luaran yang dipaparkan

• Tidak harus tercemar atau terputus 
apabila dibuka dengan cara biasa

• Teks dalam huruf besar dan muka taip 
tebal Arial

• Teks putih di atas latar belakang hitam

Jenama & Nama Variasi
• Menempati tidak kurang daripada 

75% daripada jumlah kawasan 
permukaan luaran yang dipaparkan

• Muka taip Arial dalam kelabu sejuk 
(Pantone 2C)

• Saiz fon seragam tidak lebih daripada 
5mm untuk ‘Jenama’ dan 3.5mm 
untuk ‘Variasi’

• Panjang nama jenama tidak lebih dari 
50mm dan panjang nama variasi 
tidak lebih dari 35mm

்படக்டககுறிேீடு
• ஒரு முகை 
மட்டுபம ப்தொன்றும்

• ரசவவகம்
• கருப்பு அலைது 
அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி) 
ேட்க்டக் குைியீடு

• ரவள்க்ள 
ேின்ைைியில

Kod bar
• Muncul hanya sekali
• Segi empat tepat
• Kod bar hitam atau coklat 

gelap kusam (Pantone 448C)
• Pada latar belakang putih

Format tiub
• Berbentuk silinder, satu atau 

kedua-dua hujung tirus atau 
bulat

• Pembukaan harus sekurang-
kurangnya 15mm diameter

• Tiada hiasan

Permukaan luaran
• Coklat gelap kusam 

(Pantone 448C)
• Kemasan matt

Mesej QuitLine
• Logo QuitLine harus mengikuti 

spesifikasi dalam Peraturan
• Teks yang lain harus dalam muka 

taip tebal Arial berwarna putih 
dalam saiz fon seragam tidak 
kurang daripada 2.8mm

• Huruf pertama perkataan “You” 
dan “Quit” dan perkataan ‘CAN’ 
harus huruf besar

Butiran pengilang atau import / 
butir lesen borong
• Muncul hanya sekali
• Muka taip Arial dalam kelabu sejuk 

(Pantone 2C), dalam saiz fon 
seragam tidak lebih dari 3.5mm

Maklumat sekatan penjualan
• Teks putih dalam huruf besar, 

muka taip Arial, ketinggian 
tidak kurang daripada 2mm

எசசரிகககே வாசகேம்
• வொசகம் இ்டம்ரேறும் ரமொத்்த 
ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்ேில 75% 
குகையொமல ஆக்கிெமிக்க 
பவணடும்

• வழக்கமொை முகையில 
்திைக்கும்பேொது 
மகைக்கப்ே்டபவொ அலைது 
துணடிக்கப்ே்டபவொ கூ்டொது

• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில வொசகம், 
ஏரியல ்தடித்்த ்தட்்டசசு 
மற்றும் 2 மிலைிமீட்்டர் 
உயெத்்திற்குக் குகையொ்தது

• கறுப்பு ேின்ைைியில 
ரவள்க்ள எழுத்துக்கள்

பதாழிறசின்ைம் மறறும் 
ப்பாருளவககேப ப்பேர்
• வொசகம் இ்டம்ரேறும் ரமொத்்த 
ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்ேில 75% 
குகையொமல ஆக்கிெமிக்க 
பவணடும்

• கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில ஏரியல 
்தட்்டசசு (ேொன்ப்டொன் 2சி)

• ர்தொழிற்சின்ைத்்திற்கு 5 
மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும், 
ரேொருள்வககக்கு 3.5 
மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும் 
ஒபெ மொ்திரியொை எழுத்்த்ளவு

• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 50 
மிலைிமீட்்டருக்கு பமலும் 
ரேொருள்வககயின் ரேயர் 35 
மிலைிமீட்்டர் நீ்ளத்்திற்கு 
பமலும் இருக்கக்கூ்டொது

பதாழிறசின்ைம் மறறும் 
ப்பாருளவககேப ப்பேர்
• வொசகம் இ்டம்ரேறும் ரமொத்்த 
ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்ேில 75% 
குகையொமல ஆக்கிெமிக்க 
பவணடும்

• கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில ஏரியல 
்தட்்டசசு (ேொன்ப்டொன் 2சி)

• ர்தொழிற்சின்ைத்்திற்கு 5 
மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும், 
ரேொருள்வககக்கு 3.5 
மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும் 
ஒபெ மொ்திரியொை எழுத்்த்ளவு

• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 50 
மிலைிமீட்்டருக்கு பமலும் 
ரேொருள்வககயின் ரேயர் 35 
மிலைிமீட்்டர் நீ்ளத்்திற்கு 
பமலும் இருக்கக்கூ்டொது

பவளிபபுற 
பமற்பரபபு
• அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி)

• ே்ளே்ளப்ேற்ை “மொட்” பூசசு

புககே்பிடிததகைக 
ககேவிடுவதறகோை (QuitLine)  
பசயதி
• புககேிடித்்தகைக் ககவிடுவ்தற்கொை 
சின்ைம் வி்திமுகைக்ளின் 
விவெக்குைிப்புகக்ளப் 
ேின்ேற்ைபவணடும்

• மீ்தி எழுத்துக்கள் 2.8 
மிலைிமீட்்டருக்குக் குகையொ்த சீெொை 
எழுத்்த்ளவில, ரவள்க்ள ஏரியல ்தடித்்த 
்தட்்டசசுப்ரேொைியில இருக்கபவணடும்

• “You” மற்றும் “Quit” என்ை ரசொற்க்ளின் 
மு்தல எழுத்தும், ‘CAN’ என்ை 
வொர்த்க்தயும் ரேரிய எழுத்துக்க்ளில 
இருக்க பவணடும்

உற்பததிோளர் அல்ைது 
இறககுமதி / பமாதத 
விற்பகை உரிமதாரரின் 
விவரங்கேள
• ஒரு முகை மட்டுபம 
ப்தொன்றும்

• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு 
மிகொமல ஒபெ மொ்திரியொை 
எழுத்்த்ளவில, கு்ளிர் 
சொம்ேல நிைத்்தில 
(ேொன்ப்டொன் 2சி) ஏரியல 
்தட்்டசசு

குழாய வடிவம்
• உருக்ள வடிவத்்தில, 
ஒன்று அலைது இெணடு 
முகைகளும் 
குறுகைொகபவொ அலைது 
வட்்டமொகபவொ இருக்க 
பவணடும்

• ்திைப்பு குகைந்தது 15 
மிலைிமீட்்டர் விட்்டம் 
ரகொண்ட்தொக இருக்கும் 
பவணடும்

• அைங்கொெங்கள் இலைொ்தது

பவளிபபுற பமற்பரபபு
• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில ரவள்க்ள 
எழுத்துகள், ஏரியல ்தட்்டசசு, 2 
மிலைிமீட்்டருக்குக் குகையொ்த உயெம்
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Tiub cerut (segi empat tepat) சிகோர் குழாய (பசவவகே வடிவம்)

எசசரிகககேத தகைபபு
• சிவப்பு நிைத்்தில ரேரிய 
எழுத்துக்கள், ஏரியல 
்தடித்்த ்தட்்டசசு மற்றும் 2 
மிலைிமீட்்டர் உயெத்்திற்குக் 
குகையொ்தது

• எசசரிக்கக வொசகத்்தின் 
அப்த அ்ளவிைொை 
எழுத்துக்கள்

எசசரிகககே வாசகேம்
• ஆகப் ரேரிய  இெணடு ரவ்ளிப்புை 
பமற்ேெப்புகள் ஒவரவொன்ைிலும் 
ஒரு முகை மட்டுபம

• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில வொசகம், 
ஏரியல ்தடித்்த ்தட்்டசசு மற்றும்

  2 மிலைிமீட்்டர் உயெத்்திற்குக் 
குகையொ்தது

• கறுப்பு ேின்ைைியில 
 ரவள்க்ள எழுத்துக்கள்

Maklumat kesihatan
• Menempati keseluruhan kawasan 

permukaan luaran sebelah pakej 
runcit yang dipaparkan

• Teks mengisi latar belakang
• Muka taip Arial, menggunakan huruf 

besar pada permulaan ayat, dan saiz 
seragam tidak kurang dari 3.5mm

• Teks hitam di atas latar belakang 
kuning (Pantone 108C)

Permukaan luaran
• Coklat gelap kusam (Pantone 448C)
• Kemasan matt

Penampilan fizikal 
• Bahan tegar
• Dalam bentuk segi empat 

tepat  dan lebar tidak 
kurang daripada 15mm

Mesej QuitLin
• Logo QuitLine harus mengikuti 

spesifikasi dalam Peraturan
• Teks yang lain harus dalam 

muka taip tebal Arial berwarna 
putih dalam saiz fon seragam 
tidak kurang daripada 2.8mm

• Huruf pertama perkataan 
“You” dan “Quit” dan 
perkataan ‘CAN’ harus huruf 
besar

Tajuk amaran 
• Teks merah dalam huruf besar, 

muka taip tebal Arial dan tinggi 
tidak kurang daripada 2mm

• Teks harus sama saiz dengan 
kenyataan amaran

Kenyataan amaran 
• Hanya sekali pada setiap dua 

permukaan luar yang terbesar
• Teks dalam huruf besar, muka 

taip tebal Arial dan ketinggian 
tidak kurang daripada 2mm

• Teks putih di atas latar 
belakang hitam

Kod bar
• Muncul hanya sekali
• Segi empat tepat
• Kod bar hitam atau 

coklat gelap kusam 
(Pantone 448C)

• Pada latar belakang 
putih

Jenama & Nama Variasi
• Hanya muncul sekali di 

permukaan luaran dan 
terletak pada salah satu 
hujungnya

• Muka taip Arial dalam 
kelabu sejuk (Pantone 2C)

• Saiz fon seragam tidak 
lebih daripada 5mm untuk 
‘Jenama’ dan 3.5mm untuk 
‘Variasi’

• Panjang nama jenama 
tidak lebih dari 50mm dan 
panjang nama variasi tidak 
lebih dari 35mm

Maklumat sekatan penjualan 
• Teks putih dalam huruf besar, 

muka taip Arial, ketinggian 
tidak kurang daripada 2mm

Butiran pengilang atau import / butir lesen borong
• Muncul hanya sekali
• Muka taip Arial dalam kelabu sejuk (Pantone 2C), 

dalam saiz fon seragam tidak lebih dari 3.5mm

பதாழிறசின்ைம் மறறும் 
ப்பாருளவககேப ப்பேர்
• ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்ேில ஒரு 
முகை மட்டுபம ப்தொன்றும், 
இரு முகைக்ளில ஒன்கை 
பநொக்கி அகமந்திருக்கும்

• கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில ஏரியல 
்தட்்டசசு (ேொன்ப்டொன் 2சி)

• ர்தொழிற்சின்ைத்்திற்கு 5 
மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும், 
ரேொருள்வககக்கு 3.5 
மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும் 
ஒபெ மொ்திரியொை எழுத்்த்ளவு

• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 50 
மிலைிமீட்்டருக்கு பமலும் 
ரேொருள்வககயின் ரேயர் 35 
மிலைிமீட்்டர் நீ்ளத்்திற்கு பமலும் 
இருக்கக்கூ்டொது

்படக்டககுறிேீடு
• ஒரு முகை மட்டுபம 
ப்தொன்றும்

• ரசவவகம்
• கருப்பு அலைது அ்டர்ந்த 
கரும்ேழுப்பு (ேொன்ப்டொன் 
448சி) ேட்க்டக் குைியீடு

• ரவள்க்ள ேின்ைைியில

உற்பததிோளர் அல்ைது இறககுமதி / 
பமாதத விற்பகை உரிமதாரரின் விவரங்கேள
• ஒரு முகை மட்டுபம ப்தொன்றும்
• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமல ஒபெ மொ்திரியொை 
எழுத்்த்ளவில, கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில (ேொன்ப்டொன் 
2சி) ஏரியல ்தட்்டசசு

பவளிபபுற பமற்பரபபு
• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில 
ரவள்க்ள எழுத்துகள், ஏரியல 
்தட்்டசசு, 2 மிலைிமீட்்டருக்குக் 
குகையொ்த உயெம்

பவளிபபுற பமற்பரபபு
• அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி)

• ே்ளே்ளப்ேற்ை “மொட்” பூசசு

பவளிபபுறத 
பதாறறம்
• கடிைமொை ரேொருள்
• ரசவவக வடிவில, 15 
மிலைிமீட்்டருக்குக் 
குகையொ்த அகைம்

சுகோதாரத தகேவல்
• ்தகவல கொட்்டப்ேடும் சிலைகை 
பேக்பகஜிங்கின் ேக்கவொட்டின் 
முழு ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்கேயும் 
ஆக்கிெமிக்கபவணடும்

• எழுத்துக்கள் ேின்ைைிகய நிெப்பும்
• ஏரியல ்தட்்டசசு, வொக்கிய 
வழக்கில, மற்றும் 3.5 
மிலைிமீட்்டருக்குக் குகையொ்த 
சீெொை அ்ளவில அகமயபவணடும்

• மஞசள் (ேொன்ப்டொன் 108சி) 
ேின்ைைியில கறுப்பு எழுத்துகள்

புககே்பிடிததகைக 
ககேவிடுவதறகோை 
(QuitLine) பசயதி
• புககேிடித்்தகைக் 
ககவிடுவ்தற்கொை சின்ைம் 
வி்திமுகைக்ளின் 
விவெக்குைிப்புகக்ளப் 
ேின்ேற்ைபவணடும்

• மீ்தி எழுத்துக்கள் 2.8 
மிலைிமீட்்டருக்குக் குகையொ்த 
சீெொை எழுத்்த்ளவில, ரவள்க்ள 
ஏரியல ்தடித்்த ்தட்்டசசுப்ரேொைியில 
இருக்கபவணடும்

• “You” மற்றும் “Quit” என்ை 
ரசொற்க்ளின் மு்தல எழுத்தும், 
‘CAN’ என்ை வொர்த்க்தயும் ரேரிய 
எழுத்துக்க்ளில இருக்க பவணடும்
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Batang cerut சிகோர் குசசிகேள

Jenama & Nama Variasi 
• Diletakkan di sekitar lilitan
• Muka taip Arial dalam kelabu sejuk 

(Pantone 2C)
• Saiz fon seragam tidak melebihi 3.5mm

பதாழிறசின்ைம் மறறும் 
ப்பாருளவககே ப்பேர்
• சுற்ை்ளகவச சுற்ைிலும் 
இ்டம்ரேற்ைிருக்கும்

• ஏரியல ்தட்்டசசு - கு்ளிர்  சொம்ேல  
நிைத்்தில (ேொன்ப்டொன் 2சி)

• எழுத்துக்க்ளின் அ்ளவு ஒபெ 
மொ்திரியொக 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு 
மிகொமல இருக்கபவணடும்

Band cerut 
• Coklat gelap kusam (Pantone 448C)

சிகோர் கேடடு
• அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
ேொன்ப்டொன் 448சி

Negara pembuat atau import / butiran pemegang lesen
• Muncul hanya sekali
• Rupa taip Arial menggunakan huruf besar pada 

permulaan ayat dengan saiz fon seragam tidak melebihi 
3.5mm

• Warna kelabu sejuk (Pantone 2C)

ற்பததிோளரின் �ாடு அல்ைது இறககுமதி / 
பமாதத விற்பகை உரிமதாரரின் 
விவரங்கேள
• ஒரு முகை மட்டுபம ப்தொன்றும்
• வொக்கிய வழக்கிைொை ஏரியல ்தட்்டசசில, 
எழுத்துக்க்ளின் அ்ளவு ஒபெ மொ்திரியொக 3.5 
மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமல இருக்கபவணடும்

• கு்ளிர் சொம்ேல நிைம் (ேொன்ப்டொன் 2சி)

Kod abjad angka untuk tujuan pembuatan 
• Muka taip Arial menggunakan huruf besar pada 

permulaan ayat dengan saiz fon seragam tidak 
melebihi 3.5mm

• Warna kelabu sejuk (Pantone 2C)

உற்பததி ப�ாககேததிறகோகே 
எணபணெழுதது குறிேீடு
• வொக்கிய வழக்கிைொை ஏரியல ்தட்்டசசில, 
எழுத்துக்க்ளின் அ்ளவு ஒபெ மொ்திரியொக 3.5 
மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமல இருக்கபவணடும்

• கு்ளிர் சொம்ேல நிைம் (ேொன்ப்டொன் 2சி)

• Ia mesti meliputi sepenuhnya band yang tidak patuh piawaian dan

• Ia mesti dipasangkan dengan kukuh, dan tidak mudah dilepaskan dari band yang tidak patuh 
piawaian

• Pembekalan cerut berjenama dan/atau tiub cerut berjenama yang diletakkan ke dalam beg cerut 
pembungkusan terpiawai yang patuh atau bentuk pembungkusan lain yang patuh adalah tidak 
dibenarkan.

Nota: Sekiranya pembekal berhasrat untuk menutup band cerut tidak patuh dengan band cerut yang 
dibungkus secara terpiawai:

குறிபபு: வி�ிபோகேிப்பாளர் கேடடுப்பாடுகேளுககு உட்ப்டாத சிகோர் கேடக்ட 
தரப்படுததப்பட்ட ப்பகபகேஜில் உளள சிகோர் கேடப்டாடு மூ்ட �ிகைததால்:

• வி்திகளுக்கு உட்ே்டொ்த கட்டு(கக்ள) முழுகமயொக மூ்டபவணடும் மற்றும்

• கட்டுப்ேொடுகளுக்கு உட்ே்டொ்த கட்டிைிருநது எ்ளி்தொக ேிரிக்கப்ே்டொ்த வககயில 
அக்கட்டு்டன் உறு்தியொக ஒட்்டப்ேட்டிருக்கபவணடும்

• வி்திகளுக்க்டங்கிய, ்தெப்ேடுத்்தப்ேட்்ட பேக்பகஜிங் சிகொர் கேகளுள், அலைது பவறு 
வி்தமொை வி்திகளுக்க்டங்கிய பேக்பகஜிங்களுக்குள் கவக்கப்ேட்்ட ர்தொழிற்சின்ைப் 
ரேயர் ரகொணடுள்்ள சிகொர்கள் மற்றும்/அலைது சிகொர் குழொய்க்ளின் விநிபயொகம் 
அனுமதிககேப்ப்டாது
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Tin cerut kecil (Cigarillo) சிகோரிபைா தகேரம்

Depan முன்புறம்

Permukaan luaran
• Coklat gelap kusam 

(Pantone 448C)
• Kemasan matt பவளிபபுற பமற்பரபபு

• அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி)

• ே்ளே்ளப்ேற்ை “மொட்” பூசசு

சுகோதார எசசரிகககே
• எசசரிக்கக வொசகமும் ே்டமும், அகவ 
இ்டம்ரேறும் பமற்ேெப்ேில குகைந்தது 75% 
ஆக்கிெமிக்கபவணடும்

• ே்டம் சுகொ்தொெ எசசரிக்ககயின் பமற்ேெப்ேில 
குகைந்தது 50% நிெப்புகிைது

• ே்டம் சிக்தந்த்தொகத் ப்தொன்ைக்கூ்டொது

Amaran kesihatan
• Kenyataan amaran dan imej yang dipaparkan mengisi 

sekurang-kurangnya 75% kawasan permukaan
• Imej mengisi sekurang-kurangnya 50% daripada 

kawasan permukaan amaran kesihatan
• Imej tidak boleh kelihatan terherot

Jenama & Nama Variasi
• Hanya muncul sekali di permukaan luaran terbesar 

dan mana-mana dua permukaan luar yang lain
• Muka taip Arial dalam kelabu sejuk (Pantone 2C)
• Saiz fon seragam tidak lebih daripada 5mm untuk 

‘Jenama’ dan 3.5mm untuk ‘Variasi’
• Panjang nama jenama tidak lebih dari 50mm dan 

panjang nama variasi tidak lebih dari 35mm

பதாழிறசின்ைம் மறறும் 
ப்பாருளவககேப ப்பேர்
• ர்தொழிற்சின்ைம் மற்றும் ரேொருள்வகக ரேயர்கள் 
ஆகப்ரேரிய ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்ேில ஒரு முகையும், ேிை 
2 ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்புக்ளிலும் ப்தொன்ைைொம்

• கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில ஏரியல ்தட்்டசசு (ேொன்ப்டொன் 2சி)
• ர்தொழிற்சின்ைத்்திற்கு 5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும், 
ரேொருள்வககக்கு 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும் ஒபெ 
மொ்திரியொை எழுத்்த்ளவு

• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 50 மிலைிமீட்்டருக்கு பமலும் 
ரேொருள்வககயின் ரேயர் 35 மிலைிமீட்்டர் நீ்ளத்்திற்கு 
பமலும் இருக்கக்கூ்டொது

Maklumat sekatan penjualan 
• Teks putih dalam huruf besar, 

muka taip Arial, ketinggian 
tidak kurang daripada 2mm

Tajuk amaran
• Teks merah dalam huruf besar, muka taip tebal Arial 

dan tinggi tidak kurang daripada 2mm
• Teks harus  sama saiz dengan kenyataan amaran

பவளிபபுற பமற்பரபபு
• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில 
ரவள்க்ள எழுத்துகள், 
ஏரியல ்தட்்டசசு, 2 
மிலைிமீட்்டருக்குக் 
குகையொ்த உயெம்

எசசரிகககேத தகைபபு
• சிவப்பு நிைத்்தில ரேரிய எழுத்துக்கள், 
ஏரியல ்தடித்்த ்தட்்டசசு மற்றும் 2 
மிலைிமீட்்டர் உயெத்்திற்குக் 
குகையொ்தது

• எசசரிக்கக வொசகத்்தின் அப்த 
அ்ளவிைொை எழுத்துக்கள்
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Tin cerut kecil (Cigarillo) சிகோரிபைா தகேரம்

Belakang ்பின்புறம்

Mesej QuitLine
• Logo QuitLine harus mengikuti spesifikasi 

dalam Peraturan
• Teks yang lain harus dalam muka taip tebal 

Arial berwarna putih dalam saiz fon 
seragam tidak kurang daripada 2.8mm

• Huruf pertama perkataan “You” dan “Quit” 
dan perkataan ‘CAN’ harus huruf besar

புககே்பிடிததகைக ககேவிடுவதறகோை 
(QuitLine) பசயதி
• புககேிடித்்தகைக் ககவிடுவ்தற்கொை சின்ைம் 
வி்திமுகைக்ளின் விவெக்குைிப்புகக்ளப் 
ேின்ேற்ைபவணடும்

• மீ்தி எழுத்துக்கள் 2.8 மிலைிமீட்்டருக்குக் குகையொ்த 
சீெொை எழுத்்த்ளவில, ரவள்க்ள ஏரியல ்தடித்்த 
்தட்்டசசுப்ரேொைியில இருக்கபவணடும்

• “You” மற்றும் “Quit” என்ை ரசொற்க்ளின் மு்தல 
எழுத்தும், ‘CAN’ என்ை வொர்த்க்தயும் ரேரிய 
எழுத்துக்க்ளில இருக்க பவணடும்

Kod bar
• Muncul hanya sekali
• Segi empat tepat
• Kod bar hitam atau coklat 

gelap kusam (Pantone 448C)
• Pada latar belakang putih

்படக்டககுறிேீடு
• ஒரு முகை மட்டுபம 
ப்தொன்றும்

• ரசவவகம்
• கருப்பு அலைது 
அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி) 
ேட்க்டக் குைியீடு

• ரவள்க்ள 
ேின்ைைியில

Butiran pengilang atau import / 
butir lesen borong
• Muncul hanya sekali
• Muka taip Arial dalam kelabu sejuk 

(Pantone 2C), dalam saiz fon 
seragam tidak lebih dari 3.5mm

உற்பததிோளர் அல்ைது இறககுமதி / 
பமாதத விற்பகை உரிமதாரரின் 
விவரங்கேள
• ஒரு முகை மட்டுபம ப்தொன்றும்
• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமல ஒபெ 
மொ்திரியொை எழுத்்த்ளவில, கு்ளிர் சொம்ேல 
நிைத்்தில (ேொன்ப்டொன் 2சி) ஏரியல ்தட்்டசசு

Kenyataan amaran
• Teks dalam huruf besar, muka taip 

tebal Arial dan ketinggian tidak kurang 
daripada 2mm

• Teks putih di atas latar belakang hitam

எசசரிகககே வாசகேம்
• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில வொசகம், ஏரியல 
்தடித்்த ்தட்்டசசு மற்றும் 2 மிலைிமீட்்டர் 
உயெத்்திற்குக் குகையொ்தது

• கறுப்பு ேின்ைைியில ரவள்க்ள 
எழுத்துக்கள்

Tanda ukuran
• Boleh tertera hanya pada permukaan luar 

yang sama di mana nama jenama tertera
• Hanya boleh muncul dua kali
• Rupa taip Arial dalam kelabu sejuk 

(Pantone 2C), dalam saiz fon seragam 
tidak lebih dari 3.5mm

அளவடீடுக குறி
• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் ப்தொன்றும் 
அப்த ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்ேில மட்டுபம 
ப்தொன்ைைொம்

• இெணடு முகை மட்டுபம ப்தொன்ைைொம்
• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொ்த ஒபெ 
மொ்திரியொை எழுத்துரு அ்ளவுக்ளில, 
கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில (ேொன்ப்டொன் 
2சி) ஏரியல ்தட்்டசசு
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Permukaan dalaman

Tin cerut kecil (Cigarillo) சிகோரிபைா தகேரம்

உள பமற்பரபபு

Maklumat kesihatan
• Latar belakang kuning (Pantone 

108C) untuk menutup 
sekurang-kurangnya 50% 
kawasan permukaan dalaman 
yang dipaparkan

• Muka taip Arial menggunakan 
huruf besar pada permulaan 
ayat dengan saiz fon seragam 
tidak melebihi 3.5mm, teks 
harus mengisi latar belakang

• Teks hitam

சுகோதாரத தகேவல்
• ்தகவல கொட்்டப்ேட்டுள்்ள 
பமற்ேெப்ேில குகைந்தது 50% 
மஞசள் ேின்ைைியில 
(ேொன்ப்டொன் 108 சி) இருக்க 
பவணடும்

• வொக்கிய வழக்கிைொை ஏரியல 
்தட்்டசசில, எழுத்துக்க்ளின் 
அ்ளவு ஒபெ மொ்திரியொக 3.5 
மிலைிமீட்்டருக்குக் குகையொமல 
இருக்கபவணடும். எழுத்துக்கள் 
ேின்ைைிகய நிெப்ேபவணடும்

• கறுப்பு எழுத்துக்கள்

Format Tin
• Tiada hiasan
• Rata dan licin
• Diperbuat daripada bahan tegar
• Kemasan matt
• Permukaan dalaman mesti putih atau jika 

diperbuat dari logam atau kayu, maka warna 
logam atau kayu yang digunakan

தகேரம் வடிவம்
• அைங்கொெங்கள் இலைொ்தது
• ்தட்க்டயொைது மற்றும் 
வழுவழுப்ேொைது

• கடிைமொை ரேொரு்ளொல ஆைது
• ே்ளே்ளப்ேற்ை “மொட்” பூசசு
• உள் பமற்ேெப்பு ரவணகமயொக இருக்க 
பவணடும், அலைது உபைொகம் அலைது 
மெத்்தொல ரசய்யப்ேட்டிருந்தொல, 
உபைொகம் அலைது மெத்்தின் நிைத்க்தப் 
ேயன்ேடுத்்தியிருக்க பவணடும்

Format Tin
• Jika dibuat daripada bahan selain kadbod, boleh 

mempunyai satu atau lebih tepian bulat yang tidak 
melebihi kelebaran 6mm

தகேரம் வடிவம்
• அடக்டகேத தவிர மறற ப்பாருடகேளால் 
்தயொரிக்கப்ேட்டிருந்தொல, 6 மிலைிமீட்்டர் 
அகைத்்திற்கு மிகொமல, ஒன்று அலைது 
அ்தற்கு பமற்ேட்்ட வட்்டமொை 
வி்ளிம்புகக்ளக் ரகொணடிருக்கைொம்
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Bidi (pembungkusan kecil runcit) ்ீபடிகேள (சிறிே சில்ைகறப ப்பாட்டைங்கேள)

Nota: Pembungkusan runcit kecil (dengan kawasan permukaan luar tidak melebihi 9,000 persegi millimeters) 
hanya boleh digunakan sebagai pakej runcit untuk bidi

குறிபபு: சிறிே சில்ைகற ப்பாட்டைங்கேள (பவளிபபுற பமற்பரபபு 9,000 சதுர 
மில்ைிமீட்டருககு மிகோமல்) ்ீபடிகேள சில்ைகற ப்பாட்டைமாகே மடடுபம 

்பேன்்படுததப்ப்டைாம்

Tajuk amaran
• Teks merah dalam huruf besar, muka taip tebal 

Arial dan tinggi tidak kurang daripada 2mm
• Teks harus sama saiz dengan kenyataan amaran

எசசரிகககேத தகைபபு
• சிவப்பு நிைத்்தில ரேரிய எழுத்துக்கள், 
ஏரியல ்தடித்்த ்தட்்டசசு மற்றும் 2 
மிலைிமீட்்டர் உயெத்்திற்குக் 
குகையொ்தது

• எசசரிக்கக வொசகத்்தின் அப்த 
அ்ளவிைொை எழுத்துக்கள்

Kenyataan amaran
• Harus menutupi sekurang-kurangnya 75% permukaan 

pakej runcit di mana amaran dipaparkan
• Tidak boleh dipadamkan, dicemar atau terputus apabila 

dibuka atau ditutup dengan cara biasa
• Teks dalam huruf besar, muka taip tebal Arial dan tinggi 

tidak kurang daripada 2mm
• Teks putih di atas latar belakang hitam

எசசரிகககே வாசகேம்
• சிலைகைப் ரேொட்்டைங்க்ளில எசசரிக்கக வொசகம் 
இ்டம்ரேறும் பமற்ேெப்ேில குகைந்தது 75% வொசகம் 
மகைக்கபவணடும்

• வழக்கமொை முகையில ்திைக்கும்பேொது அலைது 
மூடும்பேொது வொசகம் அழிக்கப்ே்டபவொ, 
மகைக்கப்ே்டபவொ அலைது துணடிக்கப்ே்டபவொ கூ்டொது

• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில வொசகம், ஏரியல ்தடித்்த 
்தட்்டசசு மற்றும் 2 மிலைிமீட்்டர் உயெத்்திற்குக் 
குகையொ்தது

• கறுப்பு ேின்ைைியில ரவள்க்ள எழுத்துக்கள்

Mesej QuitLin
• Logo QuitLine harus mengikuti spesifikasi dalam Peraturan
• Teks yang lain harus dalam muka taip tebal Arial berwarna 

putih dalam saiz fon seragam tidak kurang daripada 
2.8mm

• Huruf pertama perkataan “You” dan “Quit” dan perkataan 
‘CAN’ harus huruf besar

புககே்பிடிததகைக ககேவிடுவதறகோை 
(QuitLine) பசயதி
• புககேிடித்்தகைக் ககவிடுவ்தற்கொை சின்ைம் 
வி்திமுகைக்ளின் விவெக்குைிப்புகக்ளப் 
ேின்ேற்ைபவணடும்

• மீ்தி எழுத்துக்கள் 2.8 மிலைிமீட்்டருக்குக் குகையொ்த 
சீெொை எழுத்்த்ளவில, ரவள்க்ள ஏரியல ்தடித்்த 
்தட்்டசசுப்ரேொைியில இருக்கபவணடும்

• “You” மற்றும் “Quit” என்ை ரசொற்க்ளின் மு்தல 
எழுத்தும், ‘CAN’ என்ை வொர்த்க்தயும் ரேரிய 
எழுத்துக்க்ளில இருக்க பவணடும்

Maklumat sekatan penjualan
• Teks putih dalam huruf besar, muka 

taip Arial, ketinggian tidak kurang 
daripada 2mm

பவளிபபுற பமற்பரபபு
• ரேரிய எழுத்துக்க்ளில ரவள்க்ள 
எழுத்துகள், ஏரியல ்தட்்டசசு, 2 
மிலைிமீட்்டருக்குக் குகையொ்த 
உயெம்

Format pembungkusan
• Tiada hiasan

ப்பகபகேஜிங் வடிவம்
• அைங்கொெங்கள் 
இலைொ்தது
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

Bidi (pembungkusan kecil runcit) ்ீபடிகேள (சிறிே சில்ைகறப ப்பாட்டைங்கேள)

Nota: Pembungkusan runcit kecil (dengan kawasan permukaan luar tidak melebihi 9,000 persegi millimeters) 
hanya boleh digunakan sebagai pakej runcit untuk bidi

குறிபபு: சிறிே சில்ைகற ப்பாட்டைங்கேள (பவளிபபுற பமற்பரபபு 9,000 சதுர 
மில்ைிமீட்டருககு மிகோமல்) ்ீபடிகேள சில்ைகற ப்பாட்டைமாகே மடடுபம 

்பேன்்படுததப்ப்டைாம்

Butiran pengilang atau import / 
butir lesen borong
• Muncul hanya sekali
• Muka taip Arial dalam kelabu sejuk 

(Pantone 2C), dalam saiz fon 
seragam tidak lebih dari 3.5mm

உற்பததிோளர் அல்ைது இறககுமதி / 
பமாதத விற்பகை உரிமதாரரின் விவரங்கேள
• ஒரு முகை மட்டுபம ப்தொன்றும்
• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமல ஒபெ மொ்திரியொை 
எழுத்்த்ளவில, கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில (ேொன்ப்டொன் 
2சி) ஏரியல ்தட்்டசசு

Pembungkusan / Permukaan Dalaman 
• Coklat gelap kusam (Pantone 448C)
• Kemasan matt
• Permukaan dalaman harus putih

ப்பகபகேஜிங்/உடபுற பமற்பரபபு
• அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி)

• ே்ளே்ளப்ேற்ை “மொட்” பூசசு
• உள் பமற்ேெப்பு ரவணகமயொக 
இருக்க பவணடும்

Jenama & Nama Variasi
• Hanya sekali pada permukaan 

luaran yang terbesar
• Muka taip Arial dalam kelabu sejuk 

(Pantone 2C)
• Saiz fon seragam tidak lebih 

daripada 5mm untuk ‘Jenama’ dan 
3.5mm untuk ‘Variasi’

• Panjang nama jenama tidak lebih 
dari 50mm dan panjang nama 
variasi tidak lebih dari 35mm

பதாழிறசின்ைம் மறறும் 
ப்பாருளவககேப ப்பேர்
• ஆகப்ரேரிய ரவ்ளிப்புை 
பமற்ேெப்ேில ஒரு முகை 
மட்டுபம

• கு்ளிர் சொம்ேல நிைத்்தில ஏரியல 
்தட்்டசசு (ேொன்ப்டொன் 2சி)

• ர்தொழிற்சின்ைத்்திற்கு 5 
மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும், 
ரேொருள்வககக்கு 3.5 
மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொமலும் 
ஒபெ மொ்திரியொை எழுத்்த்ளவு

• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 50 
மிலைிமீட்்டருக்கு பமலும் 
ரேொருள்வககயின் ரேயர் 35 
மிலைிமீட்்டர் நீ்ளத்்திற்கு பமலும் 
இருக்கக்கூ்டொது

Kod bar
• Muncul hanya sekali
• Segi empat tepat
• Kod bar hitam atau 

coklat gelap kusam 
(Pantone 448C)

• Pada latar belakang 
putih

்படக்டககுறிேீடு
• ஒரு முகை மட்டுபம 
ப்தொன்றும்

• ரசவவகம்
• கருப்பு அலைது 
அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி) 
ேட்க்டக் குைியீடு

• ரவள்க்ள 
ேின்ைைியில

Tanda ukuran
• Boleh tertera hanya pada permukaan luar 

yang sama di mana nama jenama tertera
• Hanya boleh muncul dua kali
• Rupa taip Arial dalam kelabu sejuk 

(Pantone 2C), dalam saiz fon seragam 
tidak lebih dari 3.5mm

அளவடீடுக குறி
• ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 
ப்தொன்றும் அப்த ரவ்ளிப்புை 
பமற்ேெப்ேில மட்டுபம 
ப்தொன்ைைொம்

• இெணடு முகை மட்டுபம 
ப்தொன்ைைொம்

• 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு மிகொ்த 
ஒபெ மொ்திரியொை எழுத்துரு 
அ்ளவுக்ளில, கு்ளிர் சொம்ேல 
நிைத்்தில (ேொன்ப்டொன் 2சி) 
ஏரியல ்தட்்டசசு
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

10. Keperluan umum utama untuk semua 
pembungkusan runcit tembakau

Permukaan dalaman/luaran
Permukaan luaran pakej runcit bagi mana-mana produk tembakau mestilah dalam warna Pantone 
448C.

Permukaan dalaman pakej runcit bagi mana-mana produk tembakau mestilah berwarna putih ATAU 
jika bungkusan diperbuat daripada logam atau kayu, ia boleh berwarna logam atau kayu dalam 
keadaan semula jadi.

Pelekat/label berpelekat
Penggunaan pelekat atau label berpelekat tidak dibenarkan untuk pek atau karton rokok.

Untuk pembungkusan bukan rokok tembakau, pelekat atau label berpelekat dibenarkan di mana 
percetakan untuk tanda yang dibenarkan, amaran kesihatan, maklumat kesihatan dan maklumat 
sekatan jualan tidak mungkin dilakukan.

Pelekat penutup
Tidak dibenarkan untuk pembungkusan produk rokok.

Hanya dibenarkan apabila digunakan untuk menutup permukaan luar pembungkusan produk bukan 
rokok yang diperbuat daripada kayu jika mencetak permukaan luaran dalam warna coklat gelap 
kusam (Pantone 448C) tidak dapat dilakukan.

Pembalut
Pembalut boleh digunakan untuk menutup pakej runcit produk tembakau atau dua atau lebih pakej 
runcit bagi mana-mana produk tembakau.

Pembalut mesti lutsinar dan tidak berwarna. Di samping itu, ia tidak boleh ada sebarang tanda, 
ciri hiasan atau sebarang hiasan.

Sisipan
Pakej runcit rokok tidak boleh mengandungi sisipan.

Pembungkusan runcit produk tembakau lain boleh mengandungi sisipan jika ia digunakan untuk 
melindungi produk tembakau semasa pengangkutan penyimpanan. Kemasukan mestilah berwarna 
coklat gelap kusam (Pantone 448C), putih atau warna kayu atau logam dalam keadaan semula jadi 
(jika sisipan diperbuat daripada kayu atau logam).

10.  அகைததுப புககேேிகை சில்ைகற 
ப்பகபகேஜிங்கேளுககுமாை 
ப்பாதுவாை முககேிே பதகவகேள

உளபுற / பவளிபபுற பமற்பரபபுகேள
எந்தரவொரு புககயிகைப் ரேொரு்ளின் சிலைகை பேக்பகஜிங்கின் ரவ்ளிப்புை 
பமற்ேெப்பும் ேொன்ப்டொன் 448சி நிைத்்தில இருக்க பவணடும்.

புககயிகைப் ரேொருட்க்ளின் சிலைகை பேக்பகஜிங்கின் உட்புைப் ேகு்தி ரவணைிைமொக 
இருக்க பவணடும் அலைது உபைொகத்்தொபைொ மெத்்தொபைொ ரசய்யப்ேட்டிருந்தொல, 
மெத்்தின் அலைது உபைொகத்்தின் இயலேொை நிைத்க்தக் ரகொணடிருக்கைொம்.

ஒடடுததாள/ ்பிசின் முததிகர
சிகரெட் பேக்கில அலைது ரேட்டிக்ளில ஒட்டுத்்தொள் அலைது ேிசின் முத்்திகெ 
உேபயொகிக்க அனும்தி இலகை.

அனும்திக்கப்ேட்்டக் குைிகள், சுகொ்தொெ எசசரிக்கககள், சுகொ்தொெத் ்தகவலகள், 
விற்ேகைத்்தக்டத் ்தகவலகள் ஆகியை அசசடிக்கமுடியொ்த ேட்சத்்தில சிகரெட் 
அலைொ்த புககயிகை பேக்பகஜிங்கிற்கு ஒட்டுத்்தொட்களும் ேிசின் முத்்திகெகளும் 
அனும்திக்கப்ேடும்.

பமல் ஒடடுததாள
சிகரெட் ரேொருட்க்ளின் பேக்பகஜிங்கிற்கு அனும்திக்கே்டொது.

ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்ேில அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு நிைத்்தில (ேொன்ப்டொன் 448சி) 
அசசடிக்கமுடியொ்த ேட்சத்்தில, சிகரெட் அலைொ்த ரேொருட்க்ளின் மெத்்தொைொை 
பேக்பகஜிங்கின் ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்புகக்ள மூடுவ்தற்கு மட்டுபம ேயன்ேடுத்்த 
அனும்திக்கப்ேடும்.

உகறகேள
ஒன்று அலைது இெணடிற்கும் பமற்ேட்்ட  சிலைகை புககயிகைப் ரேொருட்க்ளின் 
பேக்பகஜிங்கக மூடுவ்தற்கு உகை ேயன்ேடுத்்தைொம்.

இந்த உகை ஒ்ளி ஊடுருவும்ேடியொகவும் நிைமற்ை்தொகவும் இருக்க பவணடும். அப்தொடு, 
அ்தில எந்தவி்த அக்டயொ்ளபமொ அலைது அைங்கொெ அம்சபமொ இருக்கக்கூ்டொது.

உடபசருகேல்கேள
சிகரெட்டின் சிலைகை பேக்பகஜிங்கில உட்ரசருகல ஏதும் இருக்கக்கூ்டொது.

பேொக்குவெத்்தின்பேொது ேொதுகொக்கும் பநொக்கத்்திற்கொக, மற்ை புககயிகைப் ரேொருட்க்ளின் 
பேக்பகஜிங்கில உட்ரசருகல இருக்கைொம். உட்ரசருகல  அ்டர்ந்த கரும்ேழுப்பு 
(ேொன்ப்டொன் 448சி), ரவள்க்ள அலைது மெத்்தின் அலைது உபைொகத்்தின் இயலேொை 
நிைத்க்தக் ரகொணடிருக்கபவணடும் (உட்ரசருகல மெத்்தொபைொ உபைொகத்்தொபைொ 
ரசய்யப்ேட்டிருந்தொல).
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

11. Pembungkusan runcit untuk produk 
tembakau lain

Produk tembakau bukan rokok (termasuk cerut dan bidi) boleh dijual dalam bentuk pembungkusan 
runcit yang lain yang mematuhi Akta dan Peraturan.

Syarat umum untuk pembungkusan runcit tembakau tertakluk pada jenis pembungkusan dan 
mesti memenuhi syarat berikut:
 • Dimensi terbesar pembungkusan mestilah sekurang-kurangnya 85mm;
 • Dimensi kedua terbesar pembungkusan mestilah sekurang-kurangnya 55mm.

Pembungkusan runcit patuh piawaian boleh termasuk (tetapi tidak terhad kepada):
 • Kotak kadbod segi empat tepat terpiawai (contohnya untuk cerut dijual sebagai set);
 • Beg plastik terpiawai (contohnya untuk daun tembakau atau sebatang cerut);
 • Tin terpiawai (contohnya untuk cerut kecil (cigarillos) dan paip tembakau); dan
 • Kantung terpiawai (contohnya untuk menggulung produk tembakau anda sendiri)

11.  ்பிற புககேேிகை ப்பாருடகேளுககோை 
சில்ைகற ப்பகபகேஜிங்

சிகரெட் அலைொ்த புககயிகைப் ரேொருட்கள் (சிகொர்கள் மற்றும் ேீடிகள் உட்ே்ட) 
சட்்டத்்திற்கும் வி்திமுகைகளுக்கும் உட்ேடும் ேிை வகக சிலைகை பேக்பகஜிங்கில 
விற்கப்ே்டைொம்.

சிலைகை புககயிகை பேக்பகஜிங்கிற்கொை ரேொதுவொை ப்தகவகள் இந்த வகக 
பேக்பகஜிங்கிற்கு ரேொருநதும். அப்தொடு, பேக்பகஜிங் ேின்வரும் ப்தகவகக்ளப் பூர்த்்தி 
ரசய்ய பவணடும்:
 •  பேக்பகஜிங்கின் மிகப்ரேரிய ேரிமொைம் குகைந்தது 85 மிலைிமீட்்டெொக 

இருக்க பவணடும்;
 •  பேக்பகஜிங்கின் இெண்டொவது ரேரிய ேரிமொைம் குகைந்தது 55 

மிலைிமீட்்டெொக இருக்க பவணடும்.

வி்திகளுக்க்டங்கிய, ்தெப்ேடுத்்தப்ேட்்ட சிலைகை பேக்பகஜிங்கில ேின்வருவை 
அ்டங்கைொம் (ஆைொல இகவ வகெயறுக்கப்ே்டவிலகை):
 •  ்தெப்ேடுத்்தப்ேட்்ட ரசவவக அட்க்டப் ரேட்டிகள் (எ.கொ. ஒரு கட்்டொக 

விற்கப்ேடும் சிகொர்களுக்கு)
 •  ்தெப்ேடுத்்தப்ேட்்ட ரநகிழிப் கேகள் (எ.கொ. சிைிய அ்ளவிைொை புககயிகை 

அலைது ஒற்கைக் குசசி சிகொர்களுக்கு);
 •  ்தெப்ேடுத்்தப்ேட்்ட ்தகெங்கள் (எ.கொ. சிகொரிபைொக்கள் மற்றும் குழொய் 

புககயிகைக்கு); மற்றும்
 •  ்தெப்ேடுத்்தப்ேட்்ட கேகள் (எ.கொ. உங்கள் ரசொந்த புககயிகை ்தயொரிப்புகக்ள 

உருட்டுவ்தற்கு)
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

12. Tanda-tanda yang dibenarkan
Semua tanda pada pembungkusan runcit adalah dilarang kecuali yang berikut:
 • Jenama
 • Nama variasi, jika ada
 • Tidak lebih dari 2 tanda ukuran (contoh Bilangan batang, berat produk)
 • Nama dan alamat pengilang atau pengimport/pemegang lesen borong
 • Buatan Negara
 • Tarikh pengeluaran
 • Kod bar
 • Satu atau lebih banyak tanda pengenalan unik (UIM)

Kecuali kod bar dan komponen bukan abjad nombor UIM, tanda yang dibenarkan mesti dicetak 
dalam muka taip Arial dalam font berwajaran normal (iaitu tidak tebal, ditala, atau digariskan), 
dalam warna kelabu sejuk (Pantone 2C), dan dalam saiz fon seragam:
 • Tidak melebihi 5mm untuk jenama; dan
 • Tidak lebih dari 3.5mm untuk semua tanda lain

Untuk pembungkusan rokok
Nama jenama dan variasi boleh muncul sekali sahaja di bahagian atas, bawah, dan depan 
permukaan luaran pembungkusan runcit.

Untuk karton rokok
Nama jenama dan variasi boleh muncul hanya sekali di depan dan 2 permukaan terkecil pada 
permukaan luaran pembungkusan runcit.

Untuk tiub cerut
Nama jenama dan variasi muncul hanya sekali pada permukaan luaran.

Untuk pakej runcit kecil bidi
Nama jenama dan variasi muncul hanya sekali pada permukaan luaran yang terbesar.

Untuk jenis pembungkusan runcit yang lain
Jika pembungkusan runcit mempunyai lebih daripada 2 permukaan luaran, nama jenama dan 
variasi boleh muncul hanya sekali pada permukaan luar terbesar dan sehingga 2 permukaan 
luaran yang lain.

Untuk pakej dengan hanya 2 permukaan luaran, nama jenama dan variasi hanya boleh muncul 
sekali pada setiap permukaan.

5 mm 3.5 mm

12.  அனுமதிககேப்பட்ட குறிகேள
ேின்வருவை ்தவிெ சிலைகை பேக்பகஜிங்கில மற்ை அகைத்து குைியீடுகளும் 
்தக்டரசய்யப்ேட்டுள்்ளை:
 •  ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர்
 •  ரேொருள்வககயின் ரேயர், ஏப்தனும் இருந்தொல
 • இெணடுக்கு பமற்பேொகொ்த அ்ளவடீ்டுக் குைிகள் (எ.கொ. குசசிக்ளின் 

எணைிக்கக, ்தயொரிப்புக்ளின் எக்ட)
 • உற்ேத்்தியொ்ளர் அலைது இைக்கும்தியொ்ளரின் ரேயர் மற்றும் முகவரி / 

ரமொத்்த விற்ேகையின் உரிமம். 
 • உற்ேத்்தி ரசய்யும் நொடு
 • உற்ேத்்தி ரசய்்த ப்த்தி
 • ேட்க்டக்குைியீடு
 • ஒன்று அலைது அ்தற்கும் பமற்ேட்்ட ்தைிப்ேட்்ட அக்டயொ்ளக் குைிகள்

ேட்க்டக்குைியடீு மற்றும் ்தைிப்ேட்்ட அக்டயொ்ளக் குைியின் எணரைழுத்து அலைொ்த 
கூறுகள் ்தவிெ, அனும்திக்கப்ேட்்ட குைிகள் ஏரியல ்தட்்டசசில சொ்தொெை எழுத்துருவில 
(அ்தொவது ்தடித்்த, சொய்ந்த அலைது அடிக்பகொடிட்்ட வடிவில அலைொமல), கு்ளிர் சொம்ேல 
(ேொன்ப்டொன் 2சி) நிைத்்தில, ஒபெ மொ்திரியொை எழுத்துரு அ்ளவில அசசி்டப்ே்ட பவணடும்:
 •  ர்தொழிற்சின்ைத்்தின் ரேயர் 5 மிலைிமீட்்டருக்கு பமல இருக்கக்கூ்டொது;
 •  மற்ை எலைொக் குைிகளும் 3.5 மிலைிமீட்்டருக்கு பமல இருக்கக்கூ்டொது

சிகேபரட ப்பகபகேஜிங்கேிறகு
ர்தொழிற்சின்ைம் மற்றும் ரேொருள்வகக ரேயர்கள், சிலைகை பேக்பகஜிங்கின் ரவ்ளிப்புை 
பமற்ேெப்ேில பமல, கீழ மற்றும் முன்புைங்க்ளில ஒரு முகை மட்டுபம ப்தொன்ைைொம்.

சிகேபரட அடக்டபப்படடிகேளுககு
ர்தொழிற்சின்ைம் மற்றும் ரேொருள்வகக ரேயர்கள், சிலைகை பேக்பகஜிங்கின் 
ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்ேில முன் மற்றும் 2 ஆகசசிைிய பமற்ேெப்புக்ளில ஒரு முகை 
மட்டுபம ப்தொன்ைைொம்.

சிகோர் குழாயகேளுககு
ர்தொழிற்சின்ைம் மற்றும் ரேொருள்வகக ரேயர்கள், ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்ேில ஒரு முகை 
மட்டுபம ப்தொன்ைைொம்.

்ீபடிகேளுககோை சிறிே சில்ைகற ப்பகபகேஜிங்கேிறகு
சிலைகை பேக்பகஜிங் 2க்கும் பமற்ேட்்ட ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்புகக்ளக் ரகொணடிருந்தொல, 
ர்தொழிற்சின்ைம் மற்றும் ரேொருள்வகக ரேயர்கள் ஆகப்ரேரிய ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்ேில 
ஒரு முகையும், ேிை 2 ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்புக்ளிலும் ப்தொன்ைைொம்.

2 ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்புகக்ள மட்டுபம ரகொண்ட பேக்பகஜிங்களுக்கு, ஒவரவொரு 
பமற்ேெப்ேிலும் ஒரு முகை மட்டுபம ர்தொழிற்சின்ைம் மற்றும் ரேொருள்வகக ரேயர்கள் 
ப்தொன்ைைொம்.

5மிமீ 3.5மிமீ
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

14. Mesej maklumat kesihatan & Mesej 
sekatan jualan

Mesej maklumat kesihatan berikut:

“Smoking exposes you and those around you to more than 4,000 toxic chemicals, 
of which at least 60 can cause cancer. The chemicals include tar, nicotine, carbon 
monoxide, formaldehyde, ammonia and benzene.”

Mesti dipaparkan pada semua pembungkusan runcit kecuali untuk:
 a) pakej runcit kecil bidi;
 b) tiub cerut silinder; atau
 c) pakej runcit dengan hanya 2 permukaan luaran dan tidak mempunyai flap penutup

Dalam muka taip Arial, berwarna hitam dan menggunakan huruf besar pada permulaan ayat dengan 
fon seragam tidak kurang dari 3.5mm.

3.5 mm

Maklumat sekatan jualan mesti dipaparkan pada setiap jenis pakej tembakau runcit.

“NO SALE TO UNDER-AGED PERSONS”

Dalam muka taip Arial, berwarna putih dan huruf besar dengan ketinggian tidak kurang dari 2mm.

Mesej maklumat kesihatan dan maklumat sekatan jualan mesti dicetak pada bungkusan runcit 
untuk rokok.

Mengenai bungkusan runcit produk tembakau bukan rokok, mesej maklumat kesihatan dan 
maklumat sekatan jualan boleh dicetak pada bungkusan runcit ATAU jika mencetak pada pakej 
tidak mungkin dilakukan, dicetak pada label pelekat yang boleh dilekatkan pada pakej.

2 mmNO SALE

13. Amaran Kesihatan

Tiub cerut dan pakej runcit kecil bidi mesti memaparkan satu amaran kesihatan dalam Bahagian 
3 Jadual Kedua.
Amaran kesihatan mesti menempati tidak kurang dari 75% jumlah kawasan permukaan luaran 
pakej runcit di mana ia dipaparkan.

Warning
statement

Image
Health warning

Pek rokok mesti memaparkan salah satu amaran 
kesihatan di Bahagian 1 Jadual Kedua dalam 
orientasi berikut:

சிகரெட் பேக்-கில இெண்டொவது சட்்ட 
அட்்டவகையின் ேகு்தி 1-இல உள்்ள  
சுகொ்தொெ எசசரிக்ககக்ளில ஒன்று 
ேின்வருமொறு கொட்்டப்ே்டபவணடும்:

Pembungkusan runcit produk tembakau 
lain (kecuali kotak rokok, tiub cerutu 
dan bidi), mesti memaparkan salah satu 
amaran kesihatan di Bahagian 1 atau 
Bahagian 2 Jadual Kedua dalam 
orientasi berikut:

Warning
statement

Image

Health warning

Warning
statement Image

Health warning

மற்ை புககயிகைப் ரேொருட்க்ளின் 
சிலைகைப் பேக்பகஜிங்கில 
(சிகரெட் பேக், சிகொர் குழொய்கள், 
ேடீிகள் ்தவிெ), இெண்டொம் சட்்ட 
அட்்டவகையின் ேகு்தி 1 அலைது 
ேகு்தி 2-இல உள்்ள சுகொ்தொெ 
எசசரிக்ககக்ளில ஒன்று 
ேின்வருமொறு கொட்்டப்ே்டபவணடும்:

சிகொர் குழொய்கள் மற்றும் ேீடிக்ளின் சிைிய சிலைகை பேக்பகஜிங்கில இெண்டொவது 
சட்்ட அட்்டவகையின் ேகு்தி 3-இல உள்்ள சுகொ்தொெ எசசரிக்ககக்ளில ஒன்று 
கொட்்டப்ே்டபவணடும்.

சிலைகை பேக்பகஜிங்கின் ரமொத்்த ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்ேில 75% குகையொ்த 
ேெப்ே்ளவில சுகொ்தொெ எசசரிக்கக இ்டம்ரேைபவணடும்.

சுகோதார எசசரிகககேகேள13.
Warning

statement

Image
Health warning

Warning
statement

Image

Health warning

Warning
statement Image

Health warning
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PENAFIAN: Buku kecil ini hanya boleh digunakan sebagai panduan sahaja dan tidak boleh digunakan sebagai sumber 
nasihat guaman. Untuk butiran terperinci keperluan bungkusan standard dan grafik amaran kesihatan lebih besar, sila 
rujuk kepada Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan Pelabelan) Tembakau.

ப�ொறுப்புத்துறப்பு: இக்கையேடு ஒரு வழிகைொட்டிேொகை மட்டுயம கைருதப்�டுகைிறது, சட்்ட ஆய�ொச்ை்ேப் 

�ிரதிநிதிககைவில்�. முழு்மேொை தரப்�டுத்தப்�ட்்ட ய�கயகைஜிங் யத்வகைளுககுப் பு்கைேி்� (விளம�ரங்கைள், 
விற�்ைக கைட்டுப்�ொடு) (யதொறறம, ய�கயகைஜிங் மறறும ப�ேரி்டல) விதிமு்றகை்ளப் �ொரககைவும.

15. Hukuman
Mana-mana individu, termasuk pembekal dan peruncit, yang melanggar syarat-syarat yang 
dikenakan di bawah Peraturan (Kawalan Iklan dan Penjualan) (Penampilan, Pembungkusan dan 
Pelabelan) Tembakau 2019 akan dianggap sebagai telah melakukan kesalahan dan boleh 
dikenakan denda tidak melebihi $10,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 
bulan atau kedua-duanya. Sekiranya sabit kesalahan yang kedua atau berikutnya, pesalah boleh 
didenda tidak melebihi $20,000 atau dipenjarakan untuk tempoh tidak melebihi 12 bulan atau 
kedua-duanya.

“Smoking exposes you and those around you to more than 4,000 toxic chemicals, 
of which at least 60 can cause cancer. The chemicals include tar, nicotine, carbon 
monoxide, formaldehyde, ammonia and benzene.”

“NO SALE TO UNDER-AGED PERSONS”

3.5

NO SALE

14.  சுகோதாரத தகேவல் பசயதி மறறும் 
விற்பகைத தக்டச பசயதி

ேின்வரும் சுகொ்தொெத் ்தகவல:

அகைத்து சிலைகை பேக்பகஜிங்கிலும் கொட்்டப்ே்ட பவணடும், ேின்வருேகவ ்தவிெ:

 a)  ேீடியின் சிைிய சிலைகை பேக்பகஜிங்;
 b)  உருக்ள சிகொர் குழொய்; அலைது
 c) மூடுவ்தற்கொை மடிப்பு இலைொமல, 2 ரவ்ளிப்புை பமற்ேெப்புகக்ள மட்டுபம  

ரகொண்ட சிலைகை பேக்பகஜிங்

ஏரியல ்தட்்டசசில, கறுப்பு நிைத்்தில, 3.5 மிலைிமீட்்டருக்குக் குகையொ்த சீெொை 
எழுத்துரு அ்ளவிைொை வொக்கிய அகமப்பேொடு இருக்கபவணடும்.

அகைத்து வககயொை சிலைகை புககயிகை பேக்பகஜிங்கிலும்  விற்ேகைக் 
கட்டுப்ேொட்டுத் ்தகவல கொட்்டப்ே்டபவணடும்.

ஏரியல ்தட்்டசசில, ரவள்க்ள நிைத்்தில, 2 மிலைிமீட்்டர் உயெத்்திற்குக் குகையொ்த 
ரேரிய எழுத்துக்க்ளில இருக்கபவணடும்.

சுகொ்தொெத் ்தகவலும் விற்ேகை கட்டுப்ேொட்டுத் ்தகவலும் சிகரெட்டுக்கொை சிலைகை 
பேக்-கில அசசி்டப்ே்டபவணடும்.

சிகரெட் அலைொ்த புககயிகைப் ரேொருட்க்ளின் சிலைகை பேக்பகஜிங்கில, சுகொ்தொெத் 
்தகவகையும் விற்ேகை கட்டுப்ேொட்டுத் ்தகவகையும் அசசி்டைொம் அலைது 
அசசிடுவது சொத்்தியமிலைொ்த நிகையில, ேிசின்  முத்்திகெயில அசசடித்து 
பேக்பகஜிங்கில ஒட்்டைொம்.

15.  அ்பராதங்கேள
விநிபயொகிப்ேொ்ளர்கள், விற்ேகையொ்ளர்கள் உட்ே்ட எவபெனும் புககயிகை 
(வி்ளம்ேெங்கள், விற்ேகைக் கட்டுப்ேொடு) (ப்தொற்ைம், பேக்பகஜிங் மற்றும் ரேயரி்டல) 
வி்திமுகைகள் 2019-ன் நிேந்தகைகக்ள மீைிைொல, குற்ைம் புரிந்த்தொகக் கரு்தப்ேட்டு, 
குற்ைம் நிரூேிக்கப்ேட்்டொல $10,000-க்கு மிகொ்த அேெொ்தம் அலைது 6 மொ்தங்களுக்கு 
மிகொ்த சிகைத் ்தண்டகை, அலைது இெணடுபம வி்திக்கப்ே்டைொம். இெண்டொவது 
முகையொக அலைது அடுத்்தடுத்து அப்த குற்ைத்க்தச ரசய்யும்பேொது, $20,000-க்கு 
மிகொ்த அேெொ்தம் அலைது 12 மொ்தங்களுக்கு மிகொ்த சிகைத் ்தண்டகை அலைது 
இெணடுபம வி்திக்கப்ே்டைொம்.

மிமீ

2மிமீ
Maklum Balas dan Pertanyaan
Untuk pertanyaan mengenai operasi, anda boleh e-mel kepada Pihak Berkuasa Sains Kesihatan di 
hsa_trb@hsa.gov.sg
Untuk maklum balas dasar, anda boleh e-mel kepada Lembaga Penggalak Kesihatan di
hpb_mailbox@hpb.gov.sg

பகேளவிகேள மறறும் கேருததுகேள ்பரிமாறறம்
ரசயலமுகை பகள்விகளுக்கு, சுகொ்தொெ அைிவியல ஆகையம் hsa_trb@hsa.gov.sg என்ை 
மின்ைஞசல அனுப்ேைொம் 
ரகொள்ககக் கருத்துப் ேரிமொற்ைத்்திற்கு, சுகொ்தொெ பமம்ேொட்டு வொரியம்
hpb_mailbox@hpb.gov.sg என்ை மின்ைஞசல அனுப்ேைொம்


