
 
 KATHY HOCHULگورنر    7/1/2022 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

نے سپریم کورٹ کے عاقبت نااندیشانہ فیصلے کے جواب میں بندوق سے متعلق قوانین کو مضبوط  Hochulگورنر 
کرنے اور پوشیدہ ساتھ رکھنے والے اسلحے سے متعلق پابندیوں کو تقویت دینے کے لیے تاریخی قانون سازی پر  

  دستخط کیے
  

( فہرست میں موجود حساس مقامات پر پوشیدہ اسحلہ ساتھ رکھنے پر پابندی  S.51001/A.41001قانون سازی ) 
  عائد کرتی ہے

  
نجی پراپرٹی اور کاروباری جگہوں پر پوشیدہ ساتھ رکھنے والے اسلحہ کی ممانعت طے کرتی ہے اّلا یہ کہ پراپرٹی  

  مالکان کی جانب سے اس کی اجازت ہو
  

اہلیت ےک نئے تقاضے ےط کرتی ہے اور پوشیدہ ساتھ رکھنے واےل اسلےح ےک پرمٹس حاصل کرنے ےک خواہان ےک لئے نااہیل ےک معیار میے  
  توسیع کرتی ہے 

  
  محفوظ اسٹوریج کے تقاضوں کو بڑھاتی ہے، تقاضوں میں گاڑیوں تک کی توسیع کرتی ہے

  
  ی جانچوں کا تقاضا کرتی ہےکارتوس کی سبھی خریداریوں کے لیے پس منظر ک

  
جسمانی زرہ کی خریداری پر پابندی میں ترمیم کر کے بفیلو شوٹنگ کے مشتبہ مجرم کی جانب سے استعمال کی  

  جانے والی سخت جسمانی زرہ کو شامل کرتی ہے
  

 دستیاب ہیں   یہاںکی تصاویر   Hochulبل پر دستخط کرتے ہوئے گورنر 
  

  
نے آج نیو یارک کے بندوق سے متعلق قوانین کو مضبوط کرنے اور پوشیدہ ساتھ رکھنے والے  Hochulگورنر 

اسلحے سے متعلق پابندیوں کو تقویت دینے کے لیے تاریخی قانون سازی پر دستخط کیے۔ قانون سازوں کے ساتھ مل  
میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے  NYSRPA v. Bruenکر تیار کیے گئے نئے قوانین کے اس پیکج کو 

موافق بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں، ریاست نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتائج  
اور نتیجتاً ہونے والے الئسنسز اور ان افراد میں اضافے کا سدباب کرنے کے لیے اقدامات لیے ہیں جو ممکنہ طور پر  

 سلحہ خریدیں گے اور اپنے ساتھ رکھیں گے۔ ریاست نیو یارک میں ا
  

"ایک ہفتہ پہلے، سپریم کورٹ نے ہماری ریاست میں پوشیدہ اسلحہ ساتھ رکھنے کے لیے اجازت یافتہ افراد پر عائد  
ایک صدی پرانی پابندی ہٹانے کا عاقبت نااندیشانہ فیصلہ جاری کیا جس نے ہمیں نامعقول طریقے سے پیچھے کی  

"آج، ہم   نے کہا۔ Hochulگورنر ا ہے اور ہمارے شہریوں کے تحفظ کو خطرے میں ڈال دیا ہے،" طرف دھکیل دی
کے فیصلے   NYSRPA vs. Bruenنیو یارک کے شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری اور دلیرانہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ 

کا بغور جائزہ لینے اور آئین و پالیسی کے ماہرین، وکالء اور قانون ساز شراکت داران کے ساتھ تفصیلی بات چیت  
کے بعد، مجھے اس تاریخی قانون سازی کے پیکج پر دستخط کرتے ہوئے بے حد فخر محسوس ہو رہا ہے جو ہمارے 

دہ ساتھ رکھنے والے اسلحے سے متعلق پابندیوں کو تقویت دے بندوق سے متعلق قوانین کو مضبوط بنائے گا اور پوشی
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اور قانون سازی میں شامل ہمارے سبھی شراکت   Heastie، اسپیکر Stewart-Cousinsگا۔ میں اکثریتی رہنما 
داران کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس اشد ضروری مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری اور درستگی  

دم اٹھانے میں اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ میں بندوق سے منسلک تشدد کی اس وبا سے لڑنے کے لیے اپنے کے ساتھ ق
 اختیار میں موجود ہر کوشش کرنا جاری رکھوں گی۔"  

  
"ریاست نیو یارک کے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے اور مجھے بے حد فخر ہے کہ میں آج  

 Antonioلیفٹننٹ گورنر  دامات کے سلسلے میں گورنر اور قانون سازی کی تائید میں کھڑا ہوں،" لیے جانے والے اق
Delgado ان اقدامات کے ساتھ نیو یارک نے باقی ملک کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم خواب غفلت میں سوتے  نے کہا۔"

  بدلنے نہیں دیں گے۔" نہیں رہیں گے اور سپریم کورٹ کو سالوں پرانے بندوق سے متعلق معقول ضوابط
  

تحقیق بتاتی ہے کہ جب لوگوں کو دستی پستولیں ساتھ رکھنے کا حق دیا جاتا ہے تو اسلحہ پر مشتمل جارحانہ جرائم  
فیصد اضافہ ہے اور پولیس کی   35جس کی جزوی وجہ بندوق کے زور پر چوری میں   ےفیصد اضافہ ہوتا ہ 29میں 

فیصد کمی ہے۔ آج کا قانون سازی کا پیکج اسلحے سے اموات اور  13طرح سے حل کیے جانے والے کیسز میں 
سپی کو مزید آگے بڑھاتا ہے، پیکج ان مقاصد کو  زخمی ہونے کے واقعات کو روکنے میں ریاست کی زبردست دلچ

  مندرجہ ذیل طریقوں سے حاصل کرتا ہے:
پوشیدہ ساتھ رکھنے والے اسلحہ کے پرمٹس جاری کرنے کے پراسیس میں اہلیت کے تقاضوں میں  •

توسیع کرنا بشمول درخواست دہندگان کے لیے اسلحہ چالنے کے تربیتی کورسز مکمل کرنے کا  
  تقاضا۔

  کو الئسنس دہندگان کے لیے تربیت کے ضوابط اور معیارات طے کرنے کی اجازت دینا۔ ریاست •

حساس مقامات پر پوشیدہ اسلحہ ساتھ رکھنے پر پابندی عائد کرنا اور یہ طے کرنا کہ نجی پراپرٹی   •
میں کسی فرد کو اسلحہ، رائفل یا شاٹ گن اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس پراپرٹی کے مالک کی  

ازت درکار ہوگی۔ حساس مقامات یا نجی پراپرٹی کے مالک کے اختیار کے برخالف  صریح اج
  پوشیدہ اسلحہ ساتھ رکھنے والے افراد مجرمانہ جرمانوں کا سامنا کریں گے۔

اسلحے کے لیے پس منظر کی جانچوں پر ریاست کی نگرانی اور مجرمانہ سزایابیوں کے ضمن  •
  میں الئسنس ہولڈرز کی باقاعدہ جانچیں طے کرنا۔

  ریاست بھر کے لیے الئسنس اور کارتوس کی ڈیٹابیس بنانا۔ •

ے  بفیلو شوٹنگ کے مشتبہ مجرم کی طرف سے پہنی جانے والی سخت جسمانی زرہ کو شامل کرن •
کے لیے جسمانی زرہ کی فروخت اور اسلحہ کی محفوظ اسٹوریج سے متعلق قانون کو مضبوط اور 

 واضح بنانا۔ 

  
سے ہوگا۔ نیز جن درخواست دہندگان کے الئسنس یا الئسنس کی تجدید مسترد یا   2022ستمبر،   1اس قانون کا اطالق 

  سے کام شروع کرے گا۔ 2023اپریل،  1ا جو منسوخ ہوئے ہیں ان کے لیے اپیلز کا بورڈ تشکیل دیا جائے گ
  

  دستیاب ہیں۔ یہاںکے آج کے قانون سازی کے پیکج پر دستخط کرتے ہوئے تصاویر  Hochulگورنر 
  

"سپریم کورٹ کا فیصلہ جس سے یہ لگتا ہے  نے کہا کہ،  Andrea Stewart-Cousinsسینیٹ کی اکثریتی رہنما 
ک میں بندوقیں لوگوں کی جانوں سے زیادہ اہم ہیں، اس کے جواب میں ہم قانون پاس کر رہے ہیں تاکہ یقینی  کہ اس مل

بنایا جا سکے کہ ریاست نیو یارک میں بندوق سے متعلق محفوظ اور ذمہ دارانہ قوانین ہوں۔ ریاستیں دفاع کی آخری  
ے کے سیالب سے محفوظ رکھنے اور اسلحے کو غلط لکیر ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نیو یارک کو پوشیدہ اسلح 

ہاتھوں میں جانے سے روکنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری جانب سے پہلے پاس کیے گئے بندوق پر مشتمل  
جارحیت کے انسداد سے متعلق قانون کے ساتھ یہ اقدامات ایک ایسے دور کے لیے اشد ضروری ہیں جس میں امریکہ  

ادہ بندوقیں موجود ہیں۔ نیو یارک لوگوں کے تحفظ اور ان کی جانوں کو ترجیح دینا جاری  کے اندر لوگوں سے زی
کا ان کی شراکت داری کے لیے شکریہ ادا  Hochulاور گورنر  Heastieرکھے گا اور میں اپنے اتحادیوں، اسپیکر 

 کرتی ہوں۔" 
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nber.org%2Fpapers%2Fw30190%3Futm_campaign%3Dntwh%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dntwg14&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf30a286e726b47db989108da5bc47aac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637923196674831409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e6g5wtbsuRzXz7iSofz5C43iI%2FaXe%2BxK1nPDWQLwldA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fflic.kr%2Fs%2FaHBqjzWyLu&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf30a286e726b47db989108da5bc47aac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637923196674831409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bhdpIhdJsDd5RJKtf%2BLrpoQ8Mgp94ztf1iU%2F4xNmwa0%3D&reserved=0


سال سے زیادہ پرانے پوشیدہ اسلحہ  100"سپریم کورٹ کی جانب سے ہمارے  نے کہا کہ،  Carl Heastieاسپیکر 
ساتھ رکھنے سے متعلق معقول قانون کی دھجیاں اڑائے جانے کے بعد، اسمبلی کی اکثریت نے ہمارے سینیٹ کے  

متعلق ممکنہ  رفقاء اور گورنر کے شانہ بشانہ دن رات کام کیا ہے اور یقینی بنایا ہے کہ ہماری ریاست میں بندوق سے 
طور پر مضبوط ترین قوانین ہوں۔ ہم اس فرمان کو اپنی گلیاں اور سڑکیں کم محفوظ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ 
یہاں نیو یارک میں، عوامی جگہوں پر محفوظ محسوس کرنے کا حق اسلحے تک بال روک ٹوک رسائی کے مقابلے 

دائیں بازو کا کنزرویٹو کورٹ یقینی طور پر ہماری جمہوریت پر   میں ہرگز ثانوی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اور جب یہ
حملے کرنا جاری رکھے گا تو ہم نیو یارک کے ہر شہری کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کی طرح پُرعزم رہیں  

  گے۔"
  

د کو  سالہ سابقہ قانون کو ختم کر دیا جس کے مطابق کسی فر 100فیصلے نے  3-6گزشتہ ہفتے، سپریم کورٹ کے 
پوشیدہ اسلحہ ساتھ رکھنے کا الئسنس حاصل کرنے کے لیے 'معقول سبب' پیش کرنا ضروری تھا۔ موجودہ قانون  

ریاست اور اس کے الئسنسنگ افسران کو یہ تعین کرنے کا اختیار دیتا تھا کہ 'معقول سبب' کیا ہے، کورٹ نے اسے 
( مرتب کرنے  S.51001/ A.41001قانون سازی ) نے مندرجہ ذیل  Hochulغیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ گورنر 

فیصلے کی حدود میں رہتے ہوئے  NYSRPA vs. Bruenکے لیے قانون سازوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے جو 
 پوشیدہ اسلحہ ساتھ رکھنے کو احتیاط اور سختی کے ساتھ منضبط بناتی ہے۔ 

  
   حساس مقامات اور نجی پراپرٹی

  
کچھ مخصوص مقامات بندوقوں کے حوالے سے ہمیشہ غیر محفوظ ہوتے ہیں اور یہ قانون سازی حساس مقامات میں  

 پوشیدہ اسلحہ ساتھ رکھنے کو قابل سزا جرم قرار دیتی ہے۔ حساس مقامات میں شامل ہیں:  
  

 ائیرپورٹس   •

 شراب پیش کرنے والے بار اور ریسٹورنٹس   •

 عدالتیں اور کچہریاں   •

 ڈے کیئر فیسیلٹیز، کھیل کے میدان اور ایسی دیگر جگہیں جہاں بچے جمع ہوتے ہوں  •

 تعلیمی ادارے  •

  ہنگامی پناہ گاہیں بشمول خانگی تشدد کی پناہ گاہیں اور بے گھر افراد کی پناہ گاہیں •

  تفریح کے مقامات •

 وفاقی، ریاستی اور مقامی سرکاری عمارتیں   •

 ہیلتھ اور میڈیکل فیسیلٹیز   •

 عبادت گاہیں   •

 الئبریریاں   •

 پولنگ کے مقامات   •

 عوامی مظاہرے اور ریلیاں  •

 عوامی نقل و حمل بشمول سب وے اور بسیں  •

  ٹائمز اسکوائیر •

  
کرتا ہے االا یہ کہ پراپرٹی کے مالکان اس یہ قانون نجی پراپرٹی کے لیے 'اسلحہ ساتھ نہ رکھنے' کا ضابطہ بھی طے 

کی اجازت دیں۔ یہ کاروباروں اور پراپرٹی کے مالکان کو یہ طے کرنے کا اختیار دیتا ہے کہ آیا وہ اپنی جگہوں پر  
بندوقیں چاہتے ہیں یا نہیں جس میں بارز، ریسٹورنٹس، دکانیں اور گروسری اسٹورز شامل ہو سکتے ہیں۔ پوشیدہ اسلحہ 

رکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کرنے والے پراپرٹی مالکان کو اشارے کے ذریعے یہ آشکار کرنا ہوگا کہ ان ساتھ 
کی حدود میں پوشیدہ اسلحہ ساتھ رکھنے کی اجازت ہے۔ اس سے لوگوں کو اس بارے میں باخبر رہتے ہوئے یہ  

یں جہاں لوگوں کے پاس ممکنہ طور پر  فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی کہ آیا وہ کسی ایسی جگہ پر جانا چاہتے ہ
 اسلحہ ہوگا۔ 

  
  اہلیت کے توسیعی تقاضے اور نااہلی کا معیار 



  
قانون سازی پوشیدہ اسلحہ ساتھ رکھنے کے پرمٹ کے درخواست دہندگان کے لیے اہلیت کے تقاضوں میں توسیع 

ت کے تربیتی کورسز، الئیو اسلحہ  کرتی ہے۔ درخواست کے توسیعی تقاضوں میں کردار کے حوالے، اسلحہ کی حفاظ
چالنے کی جانچ اور پس منظر کی جانچیں شامل ہیں۔ اس کے عالوہ، جن درخواست دہندگان کے بارے میں جارحانہ  

رویے کے واقعات کی دستاویزی شہادت موجود ہے وہ پوشیدہ اسلحہ ساتھ رکھنے کا پرمٹ حاصل کرنے کے لیے 
یار میں اسلحہ رکھنے اور انتشار پھیالنے کی وجہ سے قابل مواخذہ جرائم کی  نااہل قرار پائیں گے۔ نااہلی کے مع

سزائیں، منشیات سے وابستہ وجوہات کے لیے حالیہ عالج اور شرات سے وابستہ قابل مواخذہ جرائم کی سزائیں شامل  
 ہیں۔ 

  
   محفوظ اسٹوریج

  
ٹوریج کے نئے تقاضوں کا اطالق بھی کرتی  آج کی قانون سازی رائفلوں، شاٹ گنز اور اسلحے کے لیے محفوظ اس

ہے۔ بندوق کے مالکان کے لیے بندوق کو اپنی کار میں چھوڑنا ممنوع ہوگا االا یہ کہ وہ الک باکس میں اسٹور ہو۔ اس 
سے کم عمر کا کوئی فرد رہائش پذیر ہو تو   16کے عالوہ، پہلے ریاستی قانون کا تقاضا تھا کہ اگر گھر کے اندر 

سال سے  18و گھر میں محفوظ طریقے سے اسٹور کیا جانا چاہیے تاہم نیا قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر بندوقوں ک
 کم عمر کوئی فرد رہائش پذیر ہو تو بندوق کو بحفاظت اپنی ملکیت میں رکھنا چاہیے۔  

  
   کارتوس کے لیے پس منظر کی جانچیں

  
قانون سازی ریاست کو اسلحے کے لیے پس منظر کی جانچوں کی نگرانی کرنے اور الئسنس ہولڈرز کے لیے 

  FBIمجرمانہ سزایابیوں کے ضمن میں باقاعدہ جانچیں انجام دینے کی اجازت دیتی ہے۔ ریاستی پس منظر کی جانچیں 
چیک سسٹم کی طرف سے انجام دی جانے  کی جانب سے برقرار رکھی جانے والی نیشنل انسٹنٹ کرمنل بیک گراؤنڈ 

والی جانچوں سے زیادہ جامع ہوں گی جن میں ریاست کی زیر ملکیت اور مقامی زیر ملکیت اشد ضروری ریکارڈز  
اور ڈیٹا بیسز تک رسائی شامل نہیں ہے جو درخواست دہندہ کے پس منظر سے متعلق زیادہ درست جانچ فراہم کرتے  

کہ جو ریاستیں صرف وفاقی ڈیٹا بیس استعمال کرنے کے بجائے اپنی ذاتی پس منظر کی    ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے
اسلحہ سے قتل و غارت میں  اور  فیصد کمی 27اسلحے سے خود کشی کی شرحوں میں جانچیں انجام دیتی ہیں وہاں 

ہے۔ قانون سازی کارتوس کی فروخت کے لیے بھی پس منظر کی جانچوں کا تقاضا کرتی ہے اور    فیصد کمی  22
 ریاست بھر کے لیے الئسنس اور کارتوس کی ڈیٹا بیس بناتی ہے۔ 

  
  جسمانی زرہ میں ترمیم

  
موجود قانون کے تحت، 'باڈی ویسٹ' کی تعریف محدود ہے یعنی گولی کے خالف مزاحمت فراہم کرنے والی نرم  
جسمانی زرہ۔ یہ قانون سازی باڈی ویسٹس کی ازسرنو تعریف کرے گی تاکہ بلٹ کے خالف مزاحمت فراہم کرنے  

سمانی زرہ کو شامل کرنے کے لیے والے حفاظتی سامان کی وسیع رینج کو ان میں شامل کیا جا سکے نیز سخت ج
موجودہ خریداری اور فروخت کی پابندیوں میں توسیع کی جائے گی۔ بفیلو سانحہ کے دوران، شوٹر نے اسٹیل پلیٹ  

 والی ویسٹ پہنی ہوئی تھی جو جسمانی زرہ کی اس نئی تعریف کے تحت آئے گی۔  
  
  

###  
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