
 
 גאווערנער קעטי האוקול   2/22/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

     גאווערנער האוקול שרייבט אונטער פראוויזארישע קענעביס האדעווען געזעץ
     

     פרילינג דעם קענעביס פלאנצן צו פַארמערס העמפ יארק׳ס   ניו פאר געלעגנהייט גיבט ביל
    

פראוויזארישע לייסענסן וועלכע שטעלן אין גיכן גאנג סטעיט׳ס קענעביס באניץ דורך ערוואקסענע  
     און שטעלן צום ערשט וואס איז גינציג פאר ניו יארקער פַארמערס

    
אנהויבן מיט קולטיווירונג לייסענסן וועט העלפן פארזיכערן אז פראדוקטן וועלן זיין גרייט צו  

     פירן פון ערוואקסענע באניץ פראגראםבאקומען ביים איינ
    

רעכנט אריין באדינגונגען צו פארזיכערן יושר'דיגקייט און ארייננעמיגקייט, און ענווייראנמענטאלע  
     אויסגעהאלטנקייט

     
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע צו שאפן א נייע פראוויזארישע  

באניץ קענעביס האדעווען לייסענס, וואס שטעלט אוועק א מהלך פאר עקזיסטירנדע ניו  - ערוואקסענע
 2022עם יארקער העמפ פַארמער זיך צו ווענדן פאר א פראוויזארישע לייסענס צו פלאנצן קענעביס אין ד

פלאנצונג סעזאן פאר דעם קומענדן מארקעט. לויט׳ן געזעץ, וועלן פראוויזאריש גע׳לייסענס׳טע פַארמער  
- מוזן נאכקומען געוויסע פאדערונגען, אריינגערעכנט זיכערע, שטאנדהאפטיגע און ענווייראנמענטאל 

מענטארשאפט פראגראם און זיך  גינציג קולטיווירונג פראקטיצירונגען, אנטיילנעמונג אין א סאציעלע יושר
      באטייליגן אין א לעיבָאר פרידן אפמאך מיט אן אויפריכטיגע לעיבָאר ארגאניזאציע.

     
״איך שטאלציר מיך אונטערצושרייבן דעם געזעץ, וועלכס שטעלט אוועק ניו יארקער פַארמערס צו זיין די  

שר׳דיגע און אריייננעמיגע נייע אינדוסטריע וואס  ערשטע צו פלאנצן קענעביס און סטימולירן די זיכערע, יו
״ניו יארק סטעיט וועט ווייטער פירן דעם וועג אין ליפערן  האט גאווערנער האקול געזאגט.מיר בויען,״ 

אויף אונזער פארשפרעכונג צו ברענגען עקאנאמישע געלעגנהייט און וואוקס צו יעדע ניו יארקער אין יעדן  
      יסן סטעיט.״ווינקל פון אונזער גרו

    
״פאריגעס יאר, נאך פילע סטאוקס האט געהאט, -אסעמבלי מאיאריטעט פירער קריסטאל פעאפלעס

ראנגלענישן, האבן מיר ענדליך איינגעפירט דעם מאריוואנא רעגולאציע און שטייער געזעץ, און הויבן אן 
ומ׳יושר׳דיג אינפארסירן דעם  צוריקצודרייען די איבערקערנדע ווירקונגען וואס דאס ניינציג יאר א

פארזיכערט אז דער   MRTAמאריוואנא פארבאט האט געברענגט אויף צופיל לעבנס און קאמיוניטיס. 
באניץ וועט אוועקגעשטעלט ווערן אויף א יסוד פון גלייכבארעכטיגקייט און  -לעגאלער ערוואקסענע

כע זענען דאס מערסטע געשעדיגט דורך  עקאנאמישע יוסטיץ פאר קָאמיוניטיס ָאוו קָאלָאר און די וועל
דעם ׳ווָאר ַאן דרָאגס׳ אין ניו יארק סטעיט. מיט דאס דורכפירן דעם געזעץ האבן מיר די מעגליכקייט צו 

באניץ קענעביס אינדוסטריע דורך אויטאריזירן  -שאפן א פאראנטווארטליכע התחלה צום ערוואקסענע
ן פראצעסאר לייסענסער פאר יעצטיגע ניו יארקער העמפ צייטווייליגע פראוויזארישע קולטיוואטאר או

- פַארמערס. די אויטאריטעט וועט העלפן פארזיכערן גענוג זיכערע, רעגולירטע און ענווייראנמענטאל 



באניץ קענעביס  -באוואוסטזיניגע קענעביס פראדוקטן נאכצוקומען די פארלאנג פון דעם ערוואקסענעם 
יל דיסּפענסעריס. עס איז וויכטיג אנצומערקן אז די לעגיסלאציע  מארקעט ווען עס עפענען זיך ריטע

פאדערט א סאציעלע יושר'דיגקייט מענטארשאפט פראגראם, וועלכס וועט שאפן אן דורכפירליכע און  
אריייננעמיגע מהלך פאר סאציעלע און עקאנאמישע יושר צוזאמארבעטער וועלכע זענען אינטערעסירט  

און פראצעסירונג אויף זיך איינצושאפן אומשאצבארע קענטעניס און ערפארונג   אין קענעביס קולטיווירונג
אין דער אויפשטייגנדער אינדוסטריע. די צייטווייליגע פראוויזארישע לייסענסער אויטאריזירט דורך דעם  

    .MRTAגעזעץ וועט שליסליך העלפן פארווירקליכן דעם בליק און די צילן פון דעם 
     

״היינט איז א באגייסטערנדע טאג אין ניו יארק אזוי ווי  על הינטשי האט געזאגט, סענאטארקע מיש
 —וועלכס גיבט ניו יארקער פַארמערס די מעגליכקייט אנצוהויבן דעם קענעביס מארקעט   —אונזער ביל  

האט אוועקגעשטעלט דעם יסוד פאר אונזער סטעיט צו  MRTAווערט אונטערגעשריבן אלס געזעץ. דער 
א ווירקליך רונדיגע קענעביס עקאנאמיע וואס שטעלט ניו יארקער פַארמערס און קלענערע ביזנעס  בויען 

דיסּפענסעריס ביים צענטער פון וואקסן און פראדוצירן, און מיט דאס אונטערשרייבן דעם ביל, קענען יעצט 
ן דעם אויפשטייגנדעם  פַארמערס איינזייען די זוימען צו פארזיכערן אז מיר קומען נאך דער פאדערונג פו

אינדוסטריע. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר איר פלינקע אקציע אויף דעם ביל כדי זיך צו נעמען צו 
יושר׳דיגע קענעביס אינדוסטריע אין  -קלערנדע און סאציעל -דער ארבעט צו בויען דער מערסט פאראויס

    דעם לאנד.״
    

״די לעגיסלאציע איז א וויכטיגע טריט אויף צו פארזיכערן א סענאטארקע ליז קרוגער האט געזאגט, 
באניץ מארקעט און אין דער זעלבער צייט שטעלן  - גענוגיגע סופליי פון קענעביס פאר דער ערוואקסענע

 צום ערשט ניו יארקער פַארמערס, שטיצן סאציעלע און עקאנאמישע גלייכקייט מענטארשאפט 
פראגראמען, און מוטיגן ענווייראנמענטאל שטאנדהאפטיגע אגריקולטורעלע פירונגען. איך לויב דער  

פירערשאפט פון דער גאווערנער און דער אפיס פון קענעביס פארוואלטונג, ווי אויך סענאטארקע הינטשי  
כטיגן ווי-פירן דעם קריטיש-סטאוקס, אין פאראויס-און אסעמבלי מאיאריטעט פירער פעאפלעס

    פראגראם.״
    

״איך וויל דאנקען די גאווערנער און מיינע  מיטגליד דאנע לופארדא האט געזאגט, -אסעמבלי 
לעגיסלאטיווע קאלעגעס פאר שטיצן די וויכטיגע לעגיסלאציע פאר ניו יארק׳ס העמפ פַארמערס. די  

טיג אויף צו סטימולירן דעם  פריצייטיגע נחשונים האבן זיכער די קענטעניס און מבינות וועלכס איז נוי
באניץ קענעביס מארקעט. זיי זענען אויך אין די בעסטע פאזיציע צו מענטארן א נייע,  -ערוואקסענעם

    פארשידנמיניגע גרופע פַארמערס און ענטרעפענורס וועלכע ווילן איינצוטרעטן אין דער אינדוסטריע.״
     

״איך בין דאנקבאר צום גאווערנער   האט געזאגט,קענעביס קאנטראל באורד פארזיצער טרעמעין רייט 
און לעגיסלאטור פאר שטיצן אונזערע באמיאונגען צו בויען א זיכערע, צוטריטליכע און סטאבילע ניו 

יארקער קענעביס אינדוסטריע. דער געזעץ שטעלט ניו יארקער פַארמערס ערשט אין די רייע צו פלאנצן 
וויכטיג פאר אונזערע באמיאונגען ארויסצושטעלן דעם  -קריטישקענעביס, וואס די צייט דערפון איז 

באניץ פראגראם. מיט דעם געזעץ, זענען מיר פאר ווייטער צו שטעלן יושר׳דיגקייט און -ערוואקסענעם
     ארייננעמיגקייט ביים פארנט פון דער נייער קענעביס אינדוסטריע וואס מיר בויען.״

     
טעיט קענעביס קאנטראל באורד אוןו געוועזענער סענאט מיטגלידער פון דער ניו יארק ס

״די לעגיסלאציע איז איינשטימיג מיט דאס איינפירן דעם  אגריקולטור פארזיצערין דזשען מעצגער, 
באניץ פראגראם מיט דער נאטורליכע פלאנצונג סעזאן כדי אז פראדוקטן געמאכט מיט  -ערוואקסענעם

גרייט ווען דיסּפענסעריס עפענען זייערע טירן. איך דאנק מיינע  געוואקסענע קענעביס קענען זיין -זון
געוועזענע קאלעגעס אין דעם לעגיסלאטור און גאווערנער האוקול פאר זייער געשווינדע שריטן, און איך  
קוק ארויס צו ארבעטן מיט מיין בָאורד קאלעגעס צו אנטוויקלען א פראוויזארישן לייסענסינג פראגראם  



אונטער שטאנדהאפטיגע פַארמינג פירונגען און באדייטנדע סאציעלע יושר'דיגקייט  וועלכס הייבט 
    מענטארשאפט געלעגנהייטן.״

     
״איך   אפיס פון קענעביס פארוואלטונג עקזעקיוטיוו דירעקטאר קריס אלעקסאנדער האט געזאגט,

עלן פאר אונז די געצייג זיך  קען נישט גענוג דאנקען גאווערנער האוקול און דעם לעגיסלאטור פאר׳ן צושט
צוריקצוכאפן פון אונזער פארשפעטיגונג און אין דער זעלבער צייט האלטן יושר'דיגקייט און 

ארייננעמיגקייט ביים צענטער פון דער נייער קענעביס אינדוסטריע וואס מיר בויען אין ניו יארק. מיט דעם  
ס, ביים סאמע פארנט פון אונזער אינדוסטריע  געזעץ שטעלן מיר פַארמערס, נישט גרויסע קארפארעישענ

און גלייכצייטיג באשיצן פובליק געזונטהייט דורך זיכערערהייט ליפערן די געוואקסענע פראדוקטן. מיר 
נעמען זיך זאפארט צו די ארבעט אויף איינצופירן דעם געזעץ כדי אז אונזערע פַארמער קענען אנהויבן 

      .״איינפלאנצן דעם קומענדן פרילינג
     

באניץ קענעביס האדעווען לייסענס קענען פַארמער פלאנצן  -מיט א פראוויזארישע ערוואקסענעם
אינדרויסן אדער אין א גרינהויז אויף ביז צוויי יאר פון דאס ארויסגעבן דעם לייסענס. עס ערלויבט זיי אויך 

באניץ  -אלטן אן ערוואקסענעםצוו פאבריצירן און אויסטיילן קענעביס פלאנצונג פראדוקטן אן דאס ה
. קולטיוואטאר זענען באגרעניצט אויף איין 2023,  1פראצעסאר אדער דיסטריביוטאר לייסענס, ביז יוני 

סקווער פיס אין א   25,000סקווער פיס( פון וואקסן די פלאנצונג חופה אינדרויסן אדער  43,560עיקער )
לעמפלעך. זיי קענען אויך צוטיילן דעם געוואוקס צווישן   געמאכטע-מענטשן 20גרינהויז און קענען ניצן ביז 

סק. פיס ווילאנג גרינהויז   30,000אינדרויסנדיגע און גרינהויז מיט א מאקסימום סך הכל קענָאּפי פון 
     סק. פיס.  20,000פלאנצונג קענָאּפי בלייבט אונטער 

     
 ווי פראגראם   דעם עפענען  און פראצעס  אפליקאציע לייסענס  א אויסארבעטן וועט OCM  דער

  לייסענס קולטיוואטאר פראוויזאריש קענעביס באניץ-ערוואקסענעם אן  פאר קוואליפיצירן צו אמשנעלסטן. 
  פאר צוזאמארבעטער פארשונג העמפ אינדוסטריעלע אויטאריזירטער אן געווען האבן אפליקאנט אן מוז 

  קענעביס אומבארוישנדע  איר פאר העמפ האדעווען  מארקעטס, און אגריקולטור פון עפארטמענטד  דעם
  ,31 דעצעמבער אום  צושטאנד גוטן אין  און יאר פיר פארלאפענע די פון צוויי ווייניגסטנס  פאר אינהאלט

    געווארן. פערטיג איז  פראגראם   פארשונג דער ווען ,2021
     

 וואו פראגראם   מענטארשאפט יושר'דיגקייט סאציעלע   א אין באטייליגן זיך זןמו לייסענס   דעם  פון האלטער
 עקאנאמישע  און  סאציעלע פאר  פראצעסירן און האדעווען קענעביס אין  טרענירונג  צו שטעלן זיי

  אינדוסטריע. דער אין ראלעס   פאטענציעלע  פאר מאכן צו  גרייט זיי צוזאמארבעטער, יושר'דיגקייט
  קענעביס די אז  פארזיכערן צו שטאנדהאפטיגקייט  פאר  פאדערונגען נאכקומען מוזן ךאוי וועלן האדעווער

      אופן. באוואוסטזיניגן-ענווייראנמענטאל  אן אין געהאדעוועט ווערט
     

האבן  OCMדי גאווערנער׳ס שריט היינט בויט אויף די געשווינדע ארבעט וואס זי און דער 
אום יאנואר, האט דער   קענעביס אינדוסטריע צום לעבן אין ניו יארק.אונטערגענומען צו ברענגען די נייע 

מיליאן דאלערדיגע פראגראם וועלכס וועט ניצן   200גאווערנער׳ס עקזעקיוטיוו בודזשעט פארגעשלאגן א  
אינדוסטריע לייסענסינג קאסטן און איינקונפט צוצושטעלן שטיצע צו בארעכטיגטע אפליקאנטן פון 

די   ן דורך דאס איבערקרימינאליזירן קענעביס בשעת עס איז געווען פארבאטן. קאמיוניטיס באטראפ
גאווערנער און דער לעגיסלאטור האבן אויך געשווינד גענומען שריטן צו באשטימען דעם קענעביס 

פירערשאפט אינערהאלב וואכן פון דער אנהויב פון איר אדמיניסטראציע.   OCMקאנטראל באורד און 
      : OCM, האט דער 5ד האט געהאלטן איר ערשטער זיצונג אום אקטאבער זינט דער בָאור

    

איינגעפירט דעם קענעבינָאויד העמפ פראגראם, שטעלנדיג אין פלאץ באשיצונגען פאר׳ן   •
     ביזנעסער זיך קאנקורירן; CBDפובליק און צוגעהערן צו העלפן ניו יארק׳ס 



  אריינגערעכנט פראגראם,  קענעביס מעדיצינישן דעם צו צוטריט פארברייטערטע גאר •
  קענען קענעביס מעדיצינישע אויב אנטשיידן צו  באזארגער העלטקעיר  באפולמעכטיגן

 אויף זיין מוותר קביעות׳דיג דורך פרייזן  אראפברענגען פאציענטן,  זייערע  העלפן
  פארגרעסערן און בלומען, גאנצע פון פארקויפן דאס ערמעגליכן  און באצאלונגען פאציענט

    און  פאציענטן; באשטעטיגן  קענען וועלכע באזארגער  פון ליסטע די

 11איינגעפירט איר ערשטער כוואליע פון קאמיוניטי ארויסזוך פארקומענישן מיט  •
ראיאנישע צוזאמקונפט פראגראמען, אריינגערעכנט איינס אין שפאניש, וועלכס איז שוין 

    אנטיילנעמער; און 5,000ן פארבינדונג מיט איבער אי

  אפיס׳עס  דעם מיט אנצושליסן זיך ספעציאליסטן  טאלאנטפולע פון ּפייּפליין  א  אנטוויקלט •
         אפיס.  דעם שטיצן  צו אינפראסטרוקטור  דעם  געבויט און טיעם וואקסנדן
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