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سالوں کی وکالت کے بعد، ریاست نیویارک کے بھنگ )Marihuana( کے ضابطے اور 
 )Marihuana Regulation and Taxation Act )MRTA(( ٹیکسوں کے ایکٹ

کے تحت بھنگ کے استعمال کو نیویارک میں قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ MRTA میں 
بھنگ کی بعض سزاؤں میں سیل کرنا، اور انہیں قلم زد کرنا بھی شامل ہے۔

 بھنگ کا
حقائق نامہ

بھنگ کا 
حقائق نامہ

کچھ مخصوص حاالت میں، 21 سال اور زائدالعمر افراد اب نیویارک میں قانونی طور پر بھنگ رکھ 
سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور دوسروں کو دے سکتے ہیں:

·  21 سال کی عمر سے زائد کسی 
شخص کو oz 3 کی مقدار تک 
بھنگ پیسوں کا تقاضا کیے بغیر 

فراہم کرنا

·  بھنگ استعمال کر سکتے ہیں، 
بشمول سگریٹ بنا کر—ماسوائے 

ان جگہوں کے جہاں سگریٹ نوشی 
کی اجازت نہیں ہے

·  آپ اپنے پاس oz 3 تک خشک 
بھنگ یا 24 گرام تک مرتکز کردہ 

بھنگ رکھ سکتے ہیں

·  گاڑی چالنے کے دوران 
بھنگ کی سگریٹ نوشی 

اور/یا بھنگ کے زیر 
اثر ہونے کی صورت 

میں گاڑی چالنا اب بھی 
غیرقانونی ہے

·  21 سال سے کم عمر 
افراد کے لئے بھنگ 

رکھنا یا اس کا استعمال 
اب بھی غیرقانونی ہے 

اور اس کے نتیجے میں 
50$ تک کا سول ٹکٹ 

مل سکتا ہے

·  ایسی جگہوں پر بھنگ 
کی سگریٹ نوشی کرنا، 

جہاں سٹی اور/یا ریاست 
کے قانون کے تحت 

سگریٹ نوشی ممنوع ہو

·  وفاقی امالک )مثالً فوجی 
اڈوں( پر بھنگ رکھنا یا 
اس کا استعمال اب بھی 

غیر قانونی ہے

کچھ پابندیاں ابھی بھی الگو ہیں:

Criminal 
Justice



نیویارک میں بھنگ کی قانونی طور پر پیداوار اور اس کی فروخت کے سلسلے میں بھنگ کے انتظام کا ایک نیا 
آفس اصولوں کا قیام عمل میں الئے گا۔ ان اصولوں کے حتمی ہونے پر، الئسنس یافتہ کاروبار قانونی طور پر بھنگ 
کی پیداوار اور اس کی فروخت کے قابل ہوں گے۔ اس وقت تک، کسی بھی مقدار میں بھنگ کی فروخت غیر قانونی 

ہے، لیکن معمولی سزاؤں سے مشروط ہے – مثالً oz 16 تک خشک کردہ بھنگ کی فروخت، سابقہ قانون جس 
میں یہ ایک سنگین جرم تھا اس کے بر خالف اب چھوٹا جرم ہے۔ اسے 18 سال سے کم عمر افراد کو جان بوجھ کر 

فروخت کرنا اب بھی سنگین جرم ہے۔

بھنگ کا  حقائق نامہبھنگ کا  حقائق نامہ

بھنگ کی موجودہ سزائیں

نیویارک کے وہ باشندے جو بھنگ رکھنے اور بھنگ کی فروخت کے بعض جرائم میں سزا یافتہ ہوں ان کی سزائیں 
NYS کے عدالتی انتظام کے آفس کی جانب سے خود بخود سیل، اور قلم زد کر دی جائیں گی۔

نیویارک کے امیگرنٹ باشندگان

بھنگ کا استعمال اب بھی امیگریشن کے عمل کے لئے برے نتائج مرتب کر سکتا ہے، بالخصوص اس شخص کے لئے جو 
ماضی میں بھنگ کی وجہ سے سزا یافتہ ہو۔ اگر آپ اس قانون کے اپنے امیگریشن کیس پر اثرانداز ہونے کے امکان کے 
بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، تو اپنے وکیل سے بات کریں، یا امیگریشن کے سلسلے میں مفت، رازدارانہ، اور محفوظ 

قانونی معاونت کے لئے ActionNYC  )0365-354-800-1، پیر-جمعہ، صبح 9 – شام 6( کو کال کریں۔

 بھنگ کا ذمہ دارانہ استعمال اور صحت پر اس کے اثرات

 تمام تر فرحت بخش منشیات کی طرح، بھنگ کے استعمال سے بعض قلیل اور طویل مدتی ضمنی اثرات ظاہر ہو 
سکتے ہیں۔ آپ بھنگ کے استعمال کی وجہ سے صحت پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں یہاں مزید پڑھ 

سکتے ہیں۔ اگر آپ کو منشیات کے استعمال کے سلسلے میں مدد کی ضرورت ہے، تو معلومات اور ریفرل کے لئے 
ہفتے کے سات دن/24 گھنٹے NYC-WELL-888-1  )9355-692-888-1( پر کال کریں۔

تو آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ…
خالف ورزی کی فوجداری سزا؛ 250$ تک کا جرمانہ oz 3 تک بھنگ فروخت کرنا

معمولی جرم کی سزا؛ تین ماہ تک کی قید 3 سے oz 16 تک بھنگ کی فروخت پر

سنگین جرم کی سزا؛ چار سال تک کی قید oz 16 سے زائد، lbs 5 تک کی فروخت پر۔

سنگین جرم کی سزا؛ سات سال تک کی قید lbs 5 سے زائد، lbs 100 تک کی فروخت پر۔

سنگین جرم کی سزا؛ پندرہ سال تک کی قید lbs 100 سے زائد کی فروخت پر

سنگین جرم کی سزا؛ چار سال تک کی قید  18 سال سے کم عمر کے کسی فرد کو بھنگ کی کوئی بھی
 مقدار فروخت کرنا
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