स्वागत छ!
भर्मन्ट क्यानाबिस कन्ट्रोल िोर्मले सुरक्षित, न्यायसंगत र प्रभावकारी रूपर्ा वयस्क-प्रयोग र चिबकत्सा प्रयोग
गाँजा
कायमक्रर्हरूको व्यवस्थापन गने क्षजम्मेवार ललएको छ।
यो अनुवाबित कागजात CCB द्वारा प्रस्ताबवत कायमक्रर्हरू र सेवाहरूको ससंहावलोकनको रूपर्ा उपलब्ध छ।
कुनै पबन अन्य कागजात, स्रोत, वा वेिपृष्ठ अनुरोध द्वारा तपाईंको र्नपने भाषार्ा उपलब्ध गराउन
सबकन्छ।अनुवाि सेवा अनुरोध गनम CCB.Info@vermont.gov र्ा इर्ेल गनुमहोस्।
CCB को हो?
क्यानाबिस कन्ट्र ोल िोर्ड २०२० मा बसर्डना गरिएको तीन सदस्यीय बनयामक बनकाय हो। CCB बित्र हाल दु ईवटा
कायडक्रमहरू छन्: उमेि पुगेकोले मनोिन्र्नात्मक रुपमा प्रयोग गने गाँजा , ि र्ाक्टि द्वािा बसफारिश गरिएको
गाँजा। यस िोर्ड , कमडचािी ि कायडक्रमहरूको िािे मा थप र्ानकािी हाम्रो वेिसाइटमा पाउन सबकन्छ:
https://ccb.vermont.gov/aboutccb
कृपया ध्यान बदनुहोस् बक गााँर्ा अझै पबन संघीय रूपमा गैिकानूनी छ, ि अनुसूचीतीत पदाथड िएकाले, CCB को
अबिकाि िमडन्ट् िाज्य बित्र मात्र बवस्ताि हुन्छ।

मेडिकल-उपयोग क्यानाडिस
बििामीहरू र्ो िमडन्ट्का िाबसन्दाहरू हुन् र्ो बनबित बचबकत्सा अवस्थाहरू िएका मेबर्कल क्यानाबिस कार्ड को
लाबग योग्य हुन सक्छन्। ती अवस्थाहरू हुन्: क्यान्सि, मल्टिपल स्लेिोबसस, एचआईिी वा एर्् स, ग्लुकोमा, क्रोहन
िोग, पाबकडन्सन िोग, वा पोस्ट-टर माबटक तनाव बवकाि।
बनम्न मध्ये एक वा िढी लक्षणहरू उत्पादन गने बचबकत्सा अवस्थाहरू पबन योग्य हुन सक्छन्: ििाडद बसन्ड्रोम, पुिानो
दु खाइ, गम्भीि वाकवाकी, वा दौिा।
बचबकत्सा कायडक्रमको िािे मा थप र्ानकािी यहााँ पाउन सबकन्छ: https://ccb.vermont.gov/medical

वयस्क - प्रयोग गााँजा
वयस्क-उपयोग कायडक्रम अन्तगडत छवटा प्रकािका इर्ार्तपत्रहरू उपलब्ध हुनेछन्। ती हुन्:
1) खेती गने इर्ार्तपत्र (गााँर्ाको बिरुवा, िाबहि वा घि बित्र िढ् न सक्छ)
2) उत्पादक इर्ार्तपत्र (गााँर्ाको िोटिाट उत्पादनहरू िनाउन सक्छ, र्स्तै खाद्य पदाथड वा तेल)
3) थोक बिक्रेता लाइसेन्स (इर्ार्तपत्र प्राप्त संस्थाहरू िीच मात्र गााँर्ा उत्पादनहरू खरिद गनड ि िेच्न सक्छ)
4) पिीक्षण प्रयोगशाला लाइसेन्स ( गााँर्ा उत्पादनहरू पिीक्षण गनड सक्छ)
5) खुद्रा बवक्रेता इर्ार्तपत्र (र्नतालाई गााँर्ा ि गााँर्ा उत्पादनहरू िेच्न सक्छ)
6) एकीकृत इर्ार्तपत्र (माबथ सूचीिद्ध प्रत्येक इर्ार्तपत्र प्रकािका गबतबवबिहरूमा संलग्न हुन सक्छ। यो
इर्ार्तपत्र बचबकत्सा औषिालय दताड िएका बनकायहरूमा सीबमत छ।)
ऐन164 ले िमडन्ट्को वयस्क-प्रयोग िर्ािको िोल-आउटको लाबग बनम्न सर्य रेखा िाखेको छ:

●

अडप्रल १ , २०२२: एकीकृत इर्ार्तपत्रहरू, साना खेती गनेहरू, ि पिीक्षण प्रयोगशालाहरूका लाबग इर्ार्तपत्र
आवेदनहरू स्वीकाि गनड सबकन्छ।
मे १, २०२२: एकीकृत इर्ार्तपत्र, साना बकसान ि पिीक्षण प्रयोगशालाहरूको लाबग इर्ार्तपत्र र्ािी गनड सुरु

●

गनड सबकन्छ।
● सिै बकसानहरूको लाबग इर्ार्तपत्र आवेदनहरू पबन स्वीकाि गनड सबकन्छ।
जुन १ , २०२२ : सिै बकसानहरूको लाबग इर्ार्तपत्र र्ािी गनड सुरु गनड सबकन्छ।

●

●
●

जुलाई १ , २०२२ : उत्पादन बनमाडताहरू ि थोक बिक्रेताहरूको लाबग इर्ार्तपत्र आवेदनहरू स्वीकाि गनड
सबकन्छ।
अगस्ट १, २०२२: उत्पादन बनमाडता ि थोक बिक्रेताहरूको लाबग इर्ार्तपत्र र्ािी गनड सुरु गनड सबकन्छ।
सेप्टेम्बर १ , २०२२ : खुद्रा बवक्रेताहरूको लाबग इर्ार्तपत्र आवेदनहरू स्वीकाि गनड सबकन्छ।

●

अक्टोिर १ , २०२२ : खुद्रा बवक्रेताहरूको लाबग इर्ार्तपत्र र्ािी गनड सुरु गनड सबकन्छ।

●

क्यानाबिस कन्ट्र ोल िोर्ड ले सम्भाबवत आवेदकहरूको लाबग प्राबवबिक ि व्यापाि सहायता स्रोतहरूको सूची कम्पाइल
गिे को छ, हाम्रो वेिसाइटमा उपलब्ध छ: https://ccb.vermont.gov/socialequity

