
for the greatest good

សេវាព្រៃឈើ USDA

ព្ង្ពយ ើជាតិ Mt. Hood
វិន័យទូយៅ និងយសែករីចណនំសង្មាង្មាង្ ប់ការង្បង្បង្ មូ្ល

ផលិតផលព្ង្ពយ ើពិយសស
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អ្វចី លអ្នកនឹងង្តវូការយ ើម្បចីបយ់ផរើម្ 
លិខិ្តអ្ន ញ្ញា តយកតព្ម្លផលិតផលព្ង្ពយ ើយែញ (ទង្ម្ង ់FS 2400-1) ឬលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាស់ផលិតផលព្ង្ពយ ើយដាយឥតគិតព្ែល 
(ទង្ម្ង់ FS 2400-8) ច លតង្ម្ូវសង្មាប់ផលិតផលព្ង្ពយ ើពិយសសច លយែញពីព្ង្ព។ 
 

យ ើម្បីទទួលលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តសង្មាប់ការង្បម្ូលផលផលិតផលព្ង្ពយ ើពិយសស ម្ន សសនីម្ួយៗច លង្បម្ូលផលង្តូវចតផរល់ព័ត៌មានខាងយង្កាម្៖ 
 ង្តូវចតមានអាយ  18 ឆន ំ ឬយង្ែើនជាងយនេះ  
 បងាា ញប័ណណ យបើកបរ អ្តរសញ្ញា ណប័ណណ ច លយែញយដាយរដាា េិបាល 
 យ ម្ េះ និងអាសយដាា នយពញ 
 យលខ្អាជាា ប័ណណយានយនរ និងការពិពណ៌នយានយនរ 
 ផលិតផលម្ួយែំនួនង្តូវការការពិពណ៌នង្សបែាប់យពញយលញ ឬផលូវ និង បយងាគ លែមាៃ យព្នតំបន់ង្បម្ូលផលច លបានយសនើ 

ការបងង់្បាក៖់ ទង្ម្ង់ព្នការបង់ង្បាក់ច លអាែទទួលយកបានជាសាែ់ង្បាក់ ចសក ឬប័ណណឥណទន។ 
 

តារាងមាតកិា៖ 
អ្វីច លអ្នកនឹងង្តូវការយ ើម្បីចប់យផរើម្ 2 
ព័ត៌មានសំខាន ់ 3 
ផលិតផលយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល 4 
លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល 5 
ផលិតផលច លបានផរល់យដាយឥតគិតព្ែល 6 
ផសិតសង្មាប់យធវើពាណិជ្ជកម្ម 7 
យៅម ចវងៗម្ា៉ោ ង (Beargrass) គល់យ ើកាត់រួែ   ំធំៗ ឬសសាា ញៗ 8  
យ ើម្ ការកាត់ និងព្ង្ពព្បតង 9 
អ្ ស 10-11 
យ ើង្ទ យ ើចវង និងកំណ្តត់យ ើ 12 
យ ើម្ណូចអ្ល 13 
ព័ត៌មានពិយសសច លបំពាន 14 
កង្ម្ិត IFPL 15 
FS 2400-8 (លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល 16-17 
FS 2400-1 (លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយកតព្ម្លផលតិផលព្ង្ពយ ើយែញ) 18-19 
ការិយាល័យព័ត៌មាន 20 

19 

 

FS 2400-1 លខិ្តិអ្ន ញ្ញា តយកផលតិផលព្ង្ពយ ើយែញ 

8. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងង្បតិបតរិតាម្តង្មូ្វការអ្គគេ័ីយ និង ការដាក់កំហិតបែចុបបននននយ ើម្បទីប់សាក ត់យេលើងយឆ្េះព្ង្ព។  

9. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងបង់ង្បាក់ឱយ ឬជួ្សជ្ លការខូ្ែខាត ទំងអ្ស់  ល់លកខណៈពិយសសរបស់ធម្មជាតិ 
ែំណ ែ ពាម្មាត់ការដាំ ំណំ្ត យផសង និង ផលូវ ផលូវលំ របង ង្បឡាយ ចខ្សទូរស័ពា ឬការរីកែយង្ម្ើនយផសងយទៀត ជាលទធផល
ពីសកម្មភ្នពរបស់អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តយង្កាម្លិខិ្តអ្ន ញ្ញា តយនេះ។  

10. យសវាកម្មព្ង្ពយ ើ (Forest Service) និង/ឬ BLM រកាសិទធិ  កហូតលិខិ្តអ្ន ញ្ញា តយដាយឯកយតាភ្នគគី 
សង្មាប់ ការមិ្នអ្ន វតរតាម្របស់អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា ត ជាមួ្យ ខ្ និងលកខខ្ណឌរបស់ខ្លនួ ឬ យៅយពលច លការ កហូត 
សែិតកនុង ែំណ្តប់អារម្មណ៍សាធារណៈជ្ន។ 

11. យដាយម្ិនគិតពីថាយតើផលិតផលព្ង្ពយ ើង្តូវបានយកយែញ ឬយា៉ោ ងណ្ត ការអ្ន ញ្ញា តយនេះនឹងបញ្ចប់ទំងពីរយៅពាក ់
កណ្តរ លយប់ព្នកាលបរិយែេទបញ្ចប់ ច លបានបងាា ញខាងយលើ ឬយៅយពលច លបរិមាណច លបានរាយខាងយលើង្តូវបាន
្ន ល់ អ្វីក៏យដាយច លម្កម្ ន។ 

12. មិ្នមានខ្ ឬលកខខ្ណឌ ណ្តម្ួយព្នលិខិ្តអ្ន ញ្ញា តយនេះ អាែ ខ្ សោន  ឬ ង្តូវបានចកតង្មូ្វ យលើកចលងចត សង្មាប់ការ
ចកតង្មូ្វ យដាយ ឯកយតាភ្នគគី យដាយ យសវាកម្មព្ង្ពយ ើ (Forest Service) និង/ឬ BLM ។ 

13. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តយល់ង្ពម្មិ្នឱយមានយង្ោេះថាន ក់ ល់រដាា េិបាល ពី ការង្បកាសពីការខូ្ែខាតណ្តម្ួយ ឬ 
ការខូ្ែខាត ង្ទពយសម្បតតរិ ការរងរបួស ផ្ទា ល់ខ្លួន ឬការសាល ប់បាត់បង់ជី្វិត។ 

14. ការង្បម្ូលផលិតផលព្ង្ពយ ើង្តវូបានអ្ន ញ្ញា តចតកនុង តំ បន់ (នន) ច លបានពិ ពណ៌នយដាយ  លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ។ 

15. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងបំយពញកំណត់ង្តាយកបរិមាណផលិតផលយែញយៅកនុងទឹកយមម  ម្ ននឹង  ឹកជ្ញ្ជូនផលិត
ផល។ យៅយពលច លយែញសំប ង្ត អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តង្តូវការបំយពញសំប ង្តង្សង់ម្ក យៅយពលច លអ្នកទទួលបាន
លិខិ្តអ្ន ញ្ញា តផ្ទល ស់ទីយានយនររវាង តំបន់បណ្តរ ញ ច លបានង្បមូ្ល។ផាុកសំប ង្តង្តូវចតភ្នជ ប់យដាយមានស វតែិភ្នពយ ើម្បី
ផាុក និងយម្ើលយា៉ោ ងែាស់ពីខាងយង្កាយយានយនរ។ 
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FS 2400-1 លខិ្តិអ្ន ញ្ញា ត យកផលតិផលព្ង្ពយ ើយែញ 

យដាយសែិតយង្កាម្ និងសែិតកនុងការអ្ន យោម្ ៏តងឹរឹងតាម្លកខខ្ណឌ ខាងយង្កាម្ទំងអ្ស់ (ទំងទូយៅ និងយផសងៗ) និងអ្វីៗច លមាន
រាយខាងយលើ អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តច លមានយ ម្ េះយៅទីយនេះង្តូវបានអ្ន ញ្ញា តឱយង្បម្ូលផល និងយកយែញនូវផលិតផលព្ង្ពយ ើ
ច លបានពិពណ៌នខាងយលើ។ 

1. ការលក់យនេះគឺជាែ ងយង្កាយ យហើយការបង់ង្បាក់ម្ិនសែិតយង្កាម្ការសងង្បាក់វិញយទ៖ 

2. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តង្តូវចតជារបស់អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា ត យៅយពលង្បម្ូលផល នងិ ឹកជ្ញ្ជនូផលតិផល។ ម្និអ្ន ញ្ញា តឱយមាន
ការែម្លងយទ។ 

3. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះគឺម្ិនអាែយផារបានយទ។ 

4. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត នងិសកម្មភ្នពទំងយនេះសែិតយង្កាម្លកខនរិកៈ នងិបទបញ្ាតិរ នងិែាប់របស់រ ា និងែាប់ង្បចំតំបន។់ យៅ
កនុងករណីមានជ្យមាល េះ លកខនរិកៈ នងិបទបញ្ាតិរនឹងមានប យពវភ្នព។ កចនលងណ្តច លអាែអ្ន ញ្ញា តបាន កិែចង្ពម្យង្ពៀងយយាគ
យល់ោន រវាងយសវាកម្មព្ង្ពយ ើ (Forest Service) និង BLM ច លង្គប់ង្គងយដាយរ ាបាល និងការដាក់ឱយអ្ន វតរនូវ
លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ (ចផនក 330,P.L. I06-29 1)។ 

5. យានយនរច លមានមា៉ោ ស ីនម្ិនង្តូវបានអ្ន ញ្ញា តយែញពីផលូវច លមានង្សាប់ ច លយបើក ល់សាធារណៈជ្ន យបើម្ិន ូយចន េះយទ
យលើកចលងចតបានបញ្ញជ ក់ជាក់ោកក់នុងលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ។ ការែតរបស់អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនងឹម្ិនទប់សាក ត់
ែរាែរណ៍ ឬទបស់ាក ត់អ្គគីេ័យ ឬយានយនរយពលមានអាសនន។ 

6. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងយកសង្មាម្ទំងអ្ស់យែញ និងសង្មាម្យែញពីសកម្មភ្នពរបស់អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា ត។ 

7. ការយកើតយឡើងជាម្ួយោន ជាម្ួយសកម្មភ្នពយកផលិតផលព្ង្ពយ ើយែញ សាន ម្កាត ់និងរបស់របរជាបចនលច លម្ិនយង្បើ ច ល
ជាលទធផលពីសកម្មភ្នពរបស់អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តនឹងង្តូវបានយកយែញពីផលូវ និងសាន ម្យភ្នល េះ និងរាយបា៉ោ យយៅកនុង
យទសភ្នពយៅជ្ ំវិញខ្លួន។  

3 

 

ពត័ម៌ានសខំាន ់
 ម្ នង្បម្ូលផលផលិតផលណ្តម្ួយ ង្តូវមានលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត យបើវាតង្ម្ូវឱយមាន។ យង្បើទីតាំងង្បម្ូលផលច លបានបយងកើត 

និងកាល យជាសា ំ ជាម្ួយតំបន់បិទជ្ិត និងង្ពំច នព្នកម្មសិទធិណ្តម្ួយ។ 

 ង្តូវយកម្កជាម្ួយនូវលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត និងអ្តរសញ្ញា ណរបស់អ្នកខ្ណៈយពលម្កង្បម្ូលផលជានិែច។ ង្បសិនយបើង្តូវការ លិខ្ិត
អ្ន ញ្ញា តម្ួយនឹងង្តូវឱយអ្នកនឹងដាក់យៅយលើតាបលូយានយនររបស់អ្នក។  

 ការង្បម្ូលផលិតផលព្ង្ពយ ើង្តូវបានអ្ន ញ្ញា តចតកនុងតំបន់ (នន) ច លបានកត់សមាគ ល់យៅយលើលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តប៉ោ យណ្តណ េះ។ 

 ង្បសិនយបើអ្នកមានសំណួរពាក់ព័នធនឹងលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តផលិតផលព្ង្ពយ ើពិយសស សូម្ទូរស័ពាយៅការិយាល័យយសវាកម្មព្ង្ពយ ើ 
ច លយែញលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ ឬការិយាល័យយសវាកម្មព្ង្ពយ ើច លយៅជ្ិតបំផ ត។ 

  ឹងពីបទបញ្ាតិរម្ូលដាា ន និងកងវល់ពិយសសសង្មាប់តំបន់ ជាពិយសសបទបញ្ាតិរច លកំណត់ែំនួនយេលើង  តតាម្ជ្ំរ ំ និងែមាៃ យ
ច លអ្នកអាែយបាេះជ្ំរំពីអ្ូរ បឹង ផលូវ និងផលូវលំ។ 

 ង្តូវពាយាម្យបាេះជ្ំរ ំយា៉ោ ងយហាែណ្តស់ 200 ហវីត (60 ចម្៉ោង្ត) ពីបឹង និងអ្ូរ (ង្បចហល 70 ជ្ំហានម្ន សសយពញវ័យ) 
ជានិែច។ 

 ល បោងខ្លួន និងចនរបស់អ្នកយា៉ោ ងយហាែណ្តស់ 200 ហវីត (60 ចម្៉ោង្ត) ពីអ្ូរ ឬបឹង។ 

 យចលកាកសំណល់ម្ន សសកនុងរយតរ តូែ 8 អ្ ីញ (20 សង់ទីចម្៉ោង្ត) ែូលព្ង្ព និងយា៉ោ ងយហាែណ្តស់ 200 ហវីត  
(60 ចម្៉ោង្ត) ពីង្បេពទឹក ជ្ំរ ំ ផលូវ ឬផលូវលំជានិែច។ 

 ទឹកពី ងេនំ និងង្បព័នធទឹកព្ង្ពម្ិនមានស វតែិភ្នពសង្មាប់ផឹកយឡើយ។ 

 ង្បាប់នរណ្តមាន ក់កចនលងច លអ្នកនឹងយៅ និងខ្ចប់ទូរស័ពាច លបានសាកែមយៅជាម្ួយផង។  

 ខ្ចប់សំរាម្របស់អ្នក និងអ្វីៗច លអ្នកនំម្កជាម្ួយអ្នក។ សំអាតសំរាម្ច លម្ិនទន់  តព្នរងវល់យេលើង  តតាម្ជ្ំរ ំរបស់អ្នក។ 
ម្ិនបនសល់ទ កដាន! 



4
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ផលតិផលព្ង្ពយ ើពយិសសយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល 

ព្ង្ពយ ើផរល់ភ្នពយផសងោន ព្នផលិតផលយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល៖ ផសិត  
ចប៊ែរី ចម្កយ ើ រ កខជាតិពណ៌ព្បតង និង រ កខជាតិដាំទំងយ ើម្។ 
ផលតិផលអាែង្តវូបានយង្បើយៅកនងុព្ង្ពយដាយម្និមានលខិ្តិអ្ន ញ្ញា ត។ 
យទេះជាយា៉ោ ងណ្តកយ៏ដាយ ង្បសនិយបើអ្នកែងយ់កពកួវាយែញពពី្ង្ពយៅផាេះ 
អ្នកនឹងង្តូវទទួលលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត “យង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល”  
ពីការិយាល័យង្សុកកនុងម្ូលដាា ន។ 

 អ្នកង្តូវចតមានអាយ  18 ឆន ំ និងង្តូវង្បង្ពឹតរតាម្លកខខ្ណឌ  
ទំងអ្ស់ព្នលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត (FS 2400-8)។ អ្នកអាែមាន
នរណ្តមាន ក់អាយ យង្កាម្ 18 ឆន ំជ្ួយអ្នកង្បម្លូផលិតផល  
ប៉ោ ចនរពួកយគម្ិនអាែង្បម្ូលសង្មាប់ពួកយគខ្លួនឯងបានយទ។ 
ឧទហរណ៍៖ អ្នកអាែង្បម្ូលផសិតម្ួយហាគ ឡុងកនុងម្ួយព្ែៃ។  
អ្នកក៏អាែមាននរណ្តមាន ក់ជ្ួយប៉ោ ចនរអាែង្បម្ូលចតម្ួយហាគ ឡុង
ប៉ោ យណ្តណ េះ ង្បសិនយបើពួកយគម្ិនមានលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត។  

ផលិតផលអ្វីក៏យដាយច លអ្នកសយង្ម្ែែិតរយង្ជ្ើសយរីស  
អ្នកង្តូវចត ឹងកចនលងច លអ្នកយៅ និងម្ិនង្បម្លូយលើ ីឯកជ្ន  
ឬ ីច លបានហាម្ង្បាម្យដាយម្ិនមានការអ្ន ញ្ញា តយឡើយ។  
លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តរបស់អ្នកគឺមានស ពលភ្នពចតយៅកនុងព្ង្ពយ ើជាតិ  
Mt. Hood ប៉ោ យណ្តណ េះ។  

17 

 

លកខខ្ណឌ ខាងយង្កាម្គជឺាចផនកព្ន  
លខិ្តិអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាសឥ់តគតិព្ែល (FS 2400-8) របសអ់្នក 
 

9. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងបង់ង្បាក់ឱយ ឬជ្សួជ្ លការខ្ូែខាតទំងអ្ស់  ល់លកខណៈពិយសសរបស់ធម្មជាតិែំណ ែពាម្
មាត់ការដាំ ំណំ្តយផសង និងផលូវ ផលូវលំ របង ង្បឡាយ ចខ្សទូរស័ពា ឬការរីកែយង្ម្ើនយផសងយទៀតជាលទធផលពីសកម្មភ្នពរបស់
អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តយង្កាម្លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ។  

10. យសវាកម្មព្ង្ពយ ើរកាសិទធិ កហូតការអ្ន ញ្ញា តយដាយឯកយតាភ្នគគីសង្មាប់ការម្ិនអ្ន វតរតាម្របស់អ្នកទទួលបានការ
អ្ន ញ្ញា តជាម្ួយខ្ នងិលកខខ្ណឌ របស់ខ្លួន ឬយៅយពលច លការ កហូតសែិតកនុងែំណ្តប់អារម្មណ៍សាធារណៈជ្ន។ 

11. យដាយម្ិនគិតពីថាយតើផលិតផលព្ង្ពយ ើង្តូវបានយកយែញ ឬយា៉ោ ងណ្ត ការអ្ន ញ្ញា តយនេះនឹងបញ្ចប់ទំងពីរយៅពាក់កណ្តរ ល 
យបព់្នកាលបរិយែេទបញ្ចប់ ច លបានបងាា ញខាងយលើ ឬយៅយពលច លបរិមាណច លបានរាយខាងយលើង្តូវបាន្ន ល់ 
អ្វីក៏យដាយច លម្កម្ ន។ 

12. ម្ិនមានខ្ ឬលកខខ្ណឌ ណ្តម្ួយព្នការអ្ន ញ្ញា តយនេះអាែខ្ សោន  ង្តូវបានចកតង្ម្ូវយលើកចលងចតសង្មាប់ការចកតង្ម្ូវយដាយ
ឯកយតាភ្នគគីយដាយយសវាកម្មព្ង្ពយ ើ (Forest Service)។ 

13. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តយល់ង្ពម្ម្ិនឱយមានយង្ោេះថាន ក់ ល់រដាា េិបាលពីការង្បកាសពីការខ្ូែខាតណ្តម្ួយការខ្ូែខាត
ង្ទពយសម្បតរិការរងរបួសផ្ទា ល់ខ្លួន ឬការសាល ប់បាត់បង់ជ្ីវិត។ 

14. ការង្បម្ូលផលិតផលព្ង្ពយ ើង្តូវបានអ្ន ញ្ញា តចតកនុងតំបន(់នន) ច លបានពិពណ៌នយដាយលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ។ 

15. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងបំយពញកំណត់ង្តាយកបរិមាណផលិតផលយែញយៅកនុងទឹកយមម ម្ ន ឹកជ្ញ្ជូនផលិតផល។ យៅ
យពលច លយែញសំប ង្ត អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តង្តូវការបំយពញសំប ង្តង្សង់ម្ក យៅយពលច លអ្នកទទួលបានលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត
ផ្ទល ស់ទយីានយនររវាងតបំន់បណ្តរ ញច លបានង្បម្ូល។ ផាុកសំប ង្តង្តូវចតភ្នជ ប់យដាយមានស វតែិភ្នពយ ើម្បីផាុក និងយម្ើលយា៉ោ ង
ែាស់ពីខាងយង្កាយយានយនរ។ 

 



516 

 

លកខខ្ណឌ ខាងយង្កាម្គជឺាចផនកព្ន  
លខិ្តិអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាសឥ់តគតិព្ែល (FS 2400-8) របសអ់្នក 
 

លកខខ្ណឌ ទំងយនេះង្តូវបានបងាា ញយៅខាងយង្កាយលិខិ្តអ្ន ញ្ញា តង្បមូ្លផលផលិតផលព្ង្ពយ ើពិយសសផលូវការរបស់អ្នក។ អ្នកង្តូវ
យល់ និងអ្ន វតរតាម្ខ្ និងលកខខ្ណឌ យៅខាងយង្កាយលិខិ្តអ្ន ញ្ញា តរបស់អ្នក។ 
 

1. ផលិតផលព្ង្ពយ ើច លមានយង្កាម្ “ការយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល” គឺសង្មាប់ការយង្បើផ្ទា ល់ខ្លួន នងិម្ិនអាែលក ់ឬផ្ទល ស់បរូរ 
(36 CFR 261.6 (f)។ 

2. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តង្តូវចតសែិត កនុង កម្មសិទិធរបស់អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តយៅ យពលច លការ
ង្បមូ្លផល និងការ ឹកជ្ញ្ជូនផលិតផល។ មិ្នអ្ន ញ្ញា តឱយមានការែម្លងយទ។ 

3. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ គឺ ម្ិនអាែយផារបានយទ។ 

4. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត និងសកម្មភ្នពទងំយនេះគឺសែិតយង្កាម្ លកខនរិកៈ និងបទបញ្ាតិរ និងែាបរ់បស់រ ា 
នងិែាបង់្បចតំបំន។់ យៅកនងុករណីមានជ្យមាល េះ លកខនរិកៈ និងបទបញ្ាតិរនឹងមានប យពវភ្នព។  

5. យានយនរច លមានមា៉ោ ស ីនមិ្នង្តូវបានអ្ន ញ្ញា តយែញពីផលូវច លមានង្សាប់ ច លយបើក ល់សាធារណៈ
ជ្ន យបើមិ្ន ូយចន េះយទយលើកចលងចត បានបញ្ញជ ក់ជាក់ោក់កនុងលិខិ្តអ្ន ញ្ញា តយនេះ។ ការែតរបស់អ្នក
ទទួលការអ្ន ញ្ញា តនឹងមិ្នរារាងំែរាែរណ៍ ឬទប់សាក ត់យានយនរអ្គគីេ័យ ឬគិោនសយស្តងាគ េះ យឡើយ។ 

6. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងយកសង្មាម្ទំងអ្ស់យែញ និងសង្មាម្យែញពីសកម្មភ្នពរបស់អ្នកទទួលបានការ
អ្ន ញ្ញា ត។ 

7. ការយកើតយឡើងជាមួ្យោន ជាមួ្យសកម្មភ្នពយកផលិតផលព្ង្ពយ ើយែញ សាន ម្កាត់ និងរបស់របរជា
បចនលច លមិ្នយង្បើ ច លជាលទធផលពី សកម្មភ្នពរបស់អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តនឹងង្តូវបានយកយែញពី
ផលូវ និងសាន ម្យភ្នល េះ និងរាយបា៉ោ យយៅកនុងយទសភ្នពយៅជ្ ំវិញខ្លួន។  

8. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងង្បតិបតរិតាម្តង្មូ្វការអ្គគីេ័យ និងការដាក់កំហិតបែចុបបននននយ ើម្បីទប់សាក ត់ 
យេលើងយឆ្េះព្ង្ព។  
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លខិ្តិអ្ន ញ្ាតយង្បើង្បាសឥ់តគតិព្ែល៖  
36 CFR 223.8 “គណៈង្បតិេូអាជាា ធរយល់ង្ពម្យលើការយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែលយដាយប គគលមាន ក់ៗ” 

លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែលគឺសង្មាប់ចតការយង្បើប គគល – ផលិតផលច លង្បម្ូលពលីិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តទំងយនេះម្ិនអាែង្តូវ
បានលក់ ឬផ្ទល ស់បរូរសង្មាប់ទំនិញយឡើយ។ អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តង្តូវចតមានអាយ  18 ឆន ំ។ លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាស់
ឥតគិតព្ែលមានស ពលភ្នពចបព់កីាលបរិយែេទទទួលពីព្ែៃទី 31 ចខ្ឆ្នូ ឬយៅយពលច លបរិមាណង្តូវបាន្ន ល់ អ្វកី៏យដាយ
ច លម្កម្ ន។ 

រ កខជាតិដាំទំងឬស (Transplant)/រ កខជាតិព្បតងកាត់ដំា (Cut Greenery)/Holiday Boughs - ការ
អ្ន ញ្ញា តនឹងបញ្ចប់យៅយពលច លបរិមាណអ្តិបរមា ( ូែបានបងាា ញយៅយលើលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តរបស់អ្នក) ង្តូវបាន្ន ល់ ឬ
យៅពាក់កណ្តរ លយប់យៅព្ែៃបញ្ចប់ អ្វីក៏យដាយច លម្កម្ ន។ ជ្ំពកូច លបានអ្ន ញ្ញា តសង្មាបង់្បម្ូលផលកនុងង្ពិសមចតជា៖ 
vine maple, ចផលបឺរីម្ា៉ោ ង (huckleberry), rhododendron, ចផលយ ើតូែៗែយងាគ ម្ៗម្ា៉ោ ង (salal) 
Oregon-grape, យ ើម្យ ើម្ា៉ោ ង(manzanita) ពណណងគជ្ិត (ferns) និងកូនយ ើតូែៗកម្ពស់តែិជាង 2 ហវីត។ 

ផសិត - លិខ្តិអ្ន ញ្ញា តយនេះម្កជាម្ួយែំនួនកណំត់ង្បម្ូលផល 1 ហាគ ឡុងកនុងម្ួយព្ែៃ និងចតម្ួយហាគ ឡុងកនុងមាច ស់កម្មសិទធិ
របស់អ្នកកាន់លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តម្ួយខ្ណៈយពលយៅយលើ ីព្ង្ព។ លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តនឹងបញ្ចប់យៅយពលច លែំនួនកំណតប់រិមាណ 
(ច លបានបងាា ញយៅយលើលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តរបស់អ្នក)ង្តូវបាន្ន ល់ ឬយៅពាក់កណ្តរ លយប់ព្នកាលបរិយែេទបញ្ចប់ អ្វីក៏
យដាយឱយចតម្កម្ ន។ អ្នកង្តូវចតមានលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តមានស ពលភ្នព និងចផនទីផសិតជាម្ួយអ្នក ខ្ណៈយពលង្បម្ូលផល។ មាន
តង្ម្ូវការពិយសសសង្មាប់តំបន់ “Old Maid Flats” អ្នកង្តូវចតទទួលបានលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តង្បចំព្ែៃសង្មាប់តំបន់យនេះពី
ង្សុក Zigzag Ranger។  

ង្បសិនយបើអ្នកទទួលសិទធិែង់ង្បម្ូលយង្ែើនជាង 1 ហាគ ឡុងកនុងម្ួយព្ែៃ ពួកយគនឹងង្តូវទិញលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តតព្ម្ល។ 

ចផលបឺរី - លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តនឹងបញ្ចប់យៅយពលច លការកំណត់បរិមាណ (បានបងាា ញយៅយលើលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តរបស់អ្នក) ង្តូវបាន
្ន ល់ ឬយៅពាក់កណ្តរ លយប់ព្នកាលបរិយែេទបញ្ចប់ច លបានបងាា ញយៅយលើលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តអ្វីក៏យដាយច លម្កម្ ន។ ម្និ
យលើសពីការកំណត់បរិមាណអាែង្តូវបានង្បម្ូល ឬ ឹកជ្ញ្ជនូកនុងម្ួយលិខ្តិអ្ន ញ្ញា តយឡើយ។   
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ផលតិផលព្ង្ពយ ើពយិសសច លបានផរលយ់ដាយគតិព្ែល  
 

រ កខជាតិពណ៌ព្បតង និងយ ើម្យ ើដំាទំងយ ើម្ 
សាវតា៖ Native Shrubs ជាយង្ែើន និងយ ើម្យ ើជាយង្ែើនមានង្បជាង្បិយកនុង
ែំយណ្តម្ឧសាហ៍កម្មចផនកផ្ទក  និងអ្នកចែសួនតាម្ផាេះ។  ំណ្តំច លមានពណ៌របស់
ពួកយគ ផ្ទក េលឺៗ ឬរូបរាងសម្សួនយធវើឱយពួកវាសម្សួនកនុងការយរៀបែំ ឬការដាំផ្ទក តាម្
លំដាប់ពីទបយៅខ្ពស់យៅ ីកនុងផាេះ។  

បយែចកយទសង្បម្លូផល៖ ឧបករណ៍កាត ់និងតង្ម្ឹម្ធម្មតាអាែង្តូវបានយង្បើសង្មាប់
រ កខជាតិពណ៌ព្បតង។ ចប៉ោល និងឧបករណ៍ព្ ធៃន់ៗនឹងង្តូវការសង្មាប់យ ើម្យ ើដាំទំងយ ើម្ ូែនឹង ីកនុងែូ។  

ែងចំ៖ ការង្បម្ូលផលរ កខជាតិកង្ម្ ងាយប៉ោេះពាល់ ច លគំរាម្កំចហង ឬយង្ោេះថាន ក់គឺជាអ្ំយពើខ្ សែាប់។ 
 
 

រ កខជាតិច លយង្បើជាឱសែ  

Prince’s pine (ច លយង្បើជាឱសែ)៖ ជ្នជាតិយ ើម្អាយម្រិកយង្បើវាជាចត
យង្បើជាឱសែ។ កអ៏ាែយង្បើសង្មាបដ់ាកក់ឡូា នងិរសជាតយិ ើម្ង្សាយបៀរផងច រ។ 
Prince’s pine យពលខ្លេះបយងកើតជាង្សទប ់ែូកង្មាលយៅយលើតបំនត់ែូម្យួ។ 
បយែចកយទសង្បម្លូផល៖ ផ្ទា ត់រ កខជាតិយដាយយង្បើការម្ួលកព្ រហ័ស។ ក ំប៉ោេះ

ពាល់ឬស  ូយែនេះរ កខជាតិអាែបយងកើតយឡើងវិញ នងិង្តូវបានង្បម្ូលផលម្រងយទៀត។  

រ កខជាតិយង្បើជាឱសែយផសងច លអាែរកបាន យដាយរួម្ទំងយ ើម្យ ើម្ា៉ោ ង (yarrow) ឬស Oregon-grape និងប៊ែ៊ឺរី
ម្ា៉ោ ង (elderberry)។  

 
សង្មាប់ព័ត៌មានបចនែម្អ្ំពីជ្ំពូកច លងាយប៉ោេះពាល់ ច លគំរាម្កំចហង និងយង្ោេះថាន ក់ សូម្ែូលយម្ើល៖ 
http://www.fs.fed.us/r6/sfpnw/issssp/ 
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ការង្បងុង្បយត័នអ្ពំអី្គគេីយ័ នងិការង្បម្លូយ ើ 
យ ើម្ប ីរាយការណ៍អំ្ពីយេលើងយឆ្េះព្ង្ពយ ើ សូម្ទូរស័ពាម្ក 911។ អ្នកកាបយ់ ើ ង្តូវចត ឹង នងិអ្ន វតរតាម្ តាម្ខាងយង្កាម្៖ 
កង្ម្ិតការង្បុងង្បយ័តនព្នអ្គគីេ័យ ឧសាហ៍កម្ម និង ការកំហិតទំងម្ូល។ 
កង្ម្ិត I - ផាុក ចប៉ោល និង ង្បដាប់ពនលតអ់្គគីេយ័ និង យៅ កចនលងរយៈយពលម្ួយយមា៉ោ ងបនា ប់ពីឧបករណ៍មានថាពលង្តូវបានបទិ 
យ ើម្បីយម្ើល អ្ណ្តរ តយេលើង។· 
 

កង្ម្ិត II - ផាុកចប៉ោលង្បដាប់ពនលត់អ្គគិសេ័យ និងបិទឧបករណ៍មានថាម្ពលទំងអ្ស ់យៅយមា៉ោ ង 1:00 ោៃ ែ។ សែតិយៅកនុង
តំបន់រយៈយពលម្ួយយមា៉ោ ងបនា ប់ពីឧបករណ៍ថាម្ពលបានបិទយ ើម្បីយម្ើលការចប់យផរើម្មានអ្គគេី័យ  
 

កង្ម្ិត Ill និង IV -សកម្មភ្នពកាត់យ ើម្យ ើទំងអ្ស ់គឺ ង្តូវបានហាម្ង្បាម្។ 
កង្ម្ិតង្បុងង្បយ័តនទំងអ្ស់ ង្តូវការ៖ 
a. ឧបករណ៍ថាម្ពលយនេះង្តូវបានបំពាក់យដាយឧបករណ៍ចប់ផ្ទក យេលើងង្បយេទមានរបាងំចផសង នូវ 0.023 ឬតិែជាង 
b. ថា អ្នកមានចប៉ោលព្ ចវង ច លមាន 8 អ្ ីញ (20 សង់ទីចម្៉ោង្ត)  
c. ថា អ្នកមានង្បដាប់ពនលត់អ្គគីេ័យ ព្នធាត គីមី្ច លមានសមាព ធ ច លមានែំណ េះម្ិនតិែជាង 8 oz. ជាទម្ៃន់ 

កនុងអ្ំឡុងរ ូវយេលើងយឆ្េះ អ្នកគ ឺ 
តង្ម្ូវឱយបនររកា"ការឃ្ល យំម្ើលអ្គគេីយ័រយៈយពលម្ួយយមា៉ោ ង
យពញ បនា ប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការកាត់ យ ើម្បឃី្ល ំយម្ើលចង្កងចប់
យផរើម្យឆ្េះយេលើង។  
 
 
 
យ ើម្បចីសវងរកអ្វចី ល IFPL សែតិកនងុតបំនច់ លអ្នកមាន
ចផនការកាតយ់ៅកនងុ សមូ្ទរូសព័ាយៅយលខ្៖  
503-668-1650 ឬ ពនិតិយយគហទពំរ័របស់យយើង៖ 
www.fs.usda.gov/mthood 
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ជ្ពំកូច លរាតតាត 

ង្តូវ ឹងថា Oregon Legislature អ្ន ម្ត័ែាប់យ ើអ្ សែមីយៅឆន ំ 2011 យ ើម្បីបញ្ឈបជ់្ំពូកច លរាតតាត  ូែជា 
Emerald Ash Borer ពីការទទួលកចនលងដាក់យជ្ើងកនុងតបំន់ និងអាែមានែំយពាេះផលិតផលយ ើទំងអ្ស់ច លបានង្បម្ូល
យៅ Oregon ឬរ ាយផសងៗយទៀត។ Oregon Law 570.720 ហាម្ង្បាម្ការនំយ ើអ្ សែូលកនុង ឬយង្ៅ Oregon 
យលើកចលងចតវាង្តូវយធវើ។ 

យហត អ្វ?ី ព្ង្ពយ ើសែិតកនុងយង្ោេះថាន ក់ពីការ ឹកជ្ញ្ជូនសតវលែិតច លបំពាន នងិ
ជ្ំងឺយៅកនុងយ ើអ្ ស។ សតវែព្ង្ងច លបំពានរស់យៅកនុងយ ើ និងយៅយពលច ល
អ្នកខ្ចប់វា និង ឹកវាយៅកចនលងយបាេះជ្ំរ ំរបស់អ្នក ឬផាេះរបស់អ្នក អ្នកជ្ួបនឹងហានី
េ័យព្នសតវែព្ង្ងច លវាយែញម្ក និងរំខានយ ើម្យ ើច លយៅជ្ិតយនេះ។ យៅ

យពលច លសតវលែិតរាតតាតជាកោ់ក់មានវាអាែបំផ្ទល ញ ល់ព្ង្ព និងកចនលងកម្ានរខាងយង្ៅ។ សតវលែិត ែូជា កំយេន 
(Emerald ash borer) សិតវលែិតម្ា៉ោ ង (Sirex woodwasp), សិតវលែិតម្ា៉ោ ង (Gypsy moth) និងសិតវលែិត

ម្ា៉ោ ង (Asian longhorned beetle) ឬជ្ំងឺ ូែជា Sudden 
Oak Death ង្តូវបានមានយដាយយ ើអ្ ស។  

រ កខជាតិរាតតាតង្តូវបានចណនំយៅតំបន ់ឬសហរ ាអាយម្រិកពីតំបន់ ឬ
ង្បយទសយផសង។ ពួកយគអាែង្តូវបានចណនំជាអ្នររជាតិ (ឧទហរណ ៍រ កខជាតិ
សង្មាប់ត បចត) ឬជាឧបទាវយហត  (ឧទហរណ៍  ែូែម្លងយរាគ ល់ង្ោប់)។ 

យៅយពលច លរ កខជាតិម្ិនចម្នជាយ ើម្កំយណើតមានង្បយយាជ្ន៍ខាល ំង ល់សងគម្  ូែជាបាយ ឬ ំឡូង រ កខជាតិច ល ល្ នពានរីក
សាយភ្នយយា៉ោ ងឆប់រហ័ស នងិបណ្តរ លឱយ ឬទំនងជាបណ្តរ លឱយមានម្ហររាយ ល់យស ាកែិច បរិសាែ ន ឬស ខ្ភ្នព។ ក ំង្បម្ូលរ កខ
ជាតិច លរាតតាត និងរកយម្ើលង្ោប់ច លង្បចហលជាបានភ្នជ ប់នឹងការយសលៀកពាក់របស់អ្នក។ 
 
 ងឹពជី្ពំកូរាតតាត នងិជ្យួបញ្ឈបក់ារកីរាលដាល។  
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ផសតិ 
 

សាវតា៖ ផសិតមានពីរចផនក៖ រាងកាយចផលយ ើ (ច លបាន
យ ើញយៅយលើ ី) និងវិប ែូរែនសម្ព័នធឬស ច លយៅថា 
mycelium (មានទីតាំងយៅយលើ ី)។ mycelium 
បំចបកធាត សរីរាងគ  ំយណើរការព្ង្ពយ ើច លសំខាន់ច ល
រំោយសរីរាងគ ូែជាអាហារ ូយចន េះច រ។ ផសិតជាយង្ែើនង្តូវចត
អាែបរិយភ្នគបាន ម្ិនមានយង្ោេះថាន ក់ មានរសជាតិឆៃ ញ់ យៅ

យពលច លអ្វីយផសងៗយទៀតមានជាតិព ល។ វាសខំាន់ខាល ំងណ្តស់កនុងការ ឹងអ្ំពីភ្នពខ្ សោន ។ ផសិតព លម្ួយមាត់អាែនំឱយសាល ប់បាន។  

បយែចកយទសង្បម្លូផល៖ ផសិតភ្នគយង្ែើនគួរចតកាត់យែញពីព្ផា ី។ អ្វីៗ ម្ួយែំនួន ូែជាផសិតម្ា៉ោ ង (matsutake) ង្តូវបានទញ 
ឬយលែយែញពិ ី។ បចនែម្យលើយនេះយទៀត បយែចកយទសង្បម្ូលផលម្ិនសម្រម្យ ូែជាការរាស់អាែយធវើឱយផសិតខ្ូែយដាយយធវើឱយខ្ូែកាល 
យ ើម្ និង underground mycelia។ ផសិតច លបានខ្ូែខាតមានគ ណតព្ម្លតិែតែួប៉ោ យណ្តណ េះ។ ការរាស់ង្តូវបានខ្ូែខាត។ 
ការង្បម្ូលផលយម្ើលម្ម្ា៉ោ ង (truffles) (ផសិតយង្កាម្ ី) ង្តូវបានហាម្ង្បាម្។ 

រ ូវ៖ រ ូវផ្ទក រីកគឺលែបំផ តសង្មាប់ផសិតម្ា៉ោ ង (morels) និងផសិតម្ា៉ោ ង (oyster mushrooms) រ ូែសលឹកយ ើង្ជ្ុេះគឺជា
យពលយវោសង្មាប់ផសិតម្ា៉ោ ង (chanterelles) ផសិតម្ា៉ោ ង (king bolete) ផសិតម្ា៉ោ ង (matsutake) និងផសិត
ម្ា៉ោ ង (puffballs)។  

ផសិតង្តូវចតលក់ជាយផ្ទន ឬតាម្រ ូវកាល (ម្ិនមានកំណត់ែំយពាេះយផ្ទនជាម្ួយនឹងលិខ្តិអ្ន ញ្ញា តតាម្រ ូវកាល)។ អ្នកង្តូវចតមាន
ចផនទីផសិត និងលខិ្ិតអ្ន ញ្ញា តច លមានស ពលភ្នពជាកម្មសិទធិម្ នយរីសយក។ 
រ ូវផ្ទក រកី គឺពីព្ែៃទ ី1 ចខ្ម្ករា  ល់ព្ែៃទី 30 ចខ្ម្ិែ ន។ 
រ ូវសលកឹយ ើង្ជ្េុះ គឺពីព្ែៃទ ី1 ចខ្កញ្ញា   ល់ព្ែៃទី 31 ចខ្ឆ្នូ។ 
តព្ម្លនននឹងខ្ សោន ង្បសិនយបើផសិតម្ា៉ោ ង (matsutake) ង្តូវបានរួម្បញ្ចូល ឬក៏ម្ិនរួម្បញ្ចូល។ Old Maid Flats យៅ 
Zig Zag Ranger District មានលកខខ្ណឌ ពិយសសច លអ្នកង្តូវចតអ្ន វតរតាម្។  
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យៅម ចវងៗម្ា៉ោ ង (Beargrass) 

សាវតា៖ រ កខជាតិសង្មាប់សល ឬថាន ំច លមានពណ៌យខ្ៀវង្គប់រ ូវព្ន 
Lily family យៅម ចវងៗម្ា៉ោ ង (Beargrass) មានសលឹកចវង 
យសរើងពីខាងយង្កាយច លមានគល់ ឬគ ម្ពង្កាស់។ វាជារ កខជាតិមាន
ជ្ីវិតចវងច លមានសលឹកអាែលូតរហូត ល់ 36 អ្ ីញ។ យគែង់បាន
សលឹកចផនកកណ្តរ លច លរឹង យសរើង និងងាយពតប់ានយ ើម្បីយធវើកចស្តញ្ជង 
និងការយរៀបែំផ្ទក ។ ផ្ទក  (ច លលូតោស់មានទងរហូត ល់កម្ពស់
ង្បាំម្ួយហវីត) គឺមានរសជាតិសង្មាប់ការ ន់ និងយង្បើស។ យៅម ចវងៗ
ម្ា៉ោ ង (Beargrass) ង្តូវបានរកយ ើញយៅកនុង ីច លមានបងាូរទឹក
លែយៅកនុងការវាយតព្ម្លរហូត ល់ 5,500 ហវតី។  

បយែចកយទសង្បម្លូផល៖ មានចតសលឹកព្នយៅម សង្មាប់ខាល  មុំប៉ោ យណ្តណ េះច លអាែង្បម្ូលផលបាន។ សលឹកអាែបានចតង្បម្ូលផលយដាយ
ព្ ចតប៉ោ យណ្តណ េះ។ ម្ិនមានឧបករណ៍ច លង្តូវបានអ្ន ញ្ញា តយទ។ ឬសព្នរ កខជាតិគួរចតទ កក ំប៉ោេះពាល់  ូយែនេះសលឹកែមីនឹងរីកលូតោស់។ 
ក ំរំខានផ្ទក ។ សលឹកអាែង្តូវបានខ្ចប់យា៉ោ ងងាយង្សួលកនុងបាែ់សង្មាប់ការ ឹកជ្ញ្ជូនតាម្កបា៉ោ ល។់ យៅម ចវងៗម្ា៉ោ ង (Beargrass) 
ង្តូវបានលក់គិតជាយផ្ទន។ ការង្បម្ូលផលរបស់ម្ន សសមាន ក់ៗង្តូវចតមានចផនទីព្នតំបន់ង្បម្លូផលច លមានស ពលភ្នព និងមាន
លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត។  

គលយ់ ើកាតរ់ែួ   ធំំៗ  ឬសសាា ញៗ 

បំចណកច លបានយង្បើសង្មាប់ការយធវើយង្គឿងសងាា រឹម្ និងការ
 ូស ីដាំយ ើម្យ ើលំអ្។ ទំងយនេះម្ិនសែិតកនងុទង្ម្ង់ជាគល់
យ ើ និងម្និមានង្បចវងយលើសពី 7 ហវីត។ ជាទូយៅទំងយនេះង្តូវ
បានង្បម្ូលពី អ្វីៗច លងាប់ និងែ េះយង្កាម្យៅយលើ ី។ ម្ិន
អ្ន ញ្ញា តឱយមានការជ្ីកយទ។  

13 

 

យ ើម្ណូចអ្ល 

សាវតា៖ សង្មាប់យគហដាា នជាយង្ែើន រ ូវ ប់សង្មាកម្ិនអាែបំយពញយដាយោម នយ ើម្យ ើណូចអ្លកលិនង្កអ្ូបង្សស់យទ។ កនុង
ែំយណ្តម្យ ើម្យ ើច លមានង្បជាង្បិយជាយង្ែើនគឺ ូែជា យ ើម្បីសាល វ 
(ព្ែលែនូ នងិធ)ំ ង្សល់ និងយ ើម្ង្សល់ម្ា៉ោ ង (Douglas-firs) 
ច លមានរូបរាង “ធម្មជាត”ិ ជាងយ ើម្យ ើច លយង្ែើនចតង្បពល 
លកខណៈពីែំការយ ើ។ 

បយែចកយទសង្បម្លូផល៖ ក ំកាត់យ ើណ្តម្ួយកនុងតំបន់មានរបង ឬ
តំបន់យធវើពិយសាធន៍យ ើម្យ ើ។ កាត់យ ើម្យ ើឱយបានកាន់ចតជ្ិត ីកាន់ចត
លែ។ គល់ច លកាត់រួែម្ិនគួរយលើសពី 12” នងិម្ិនង្តូវមានចម្កសល់

នឹងគល់យនេះយឡើយ។ ក ំកាត់យ ើម្យ ើណ្តម្ួយឱយយសាេះយលើកចលងចតវាមានង្បចវងយា៉ោ ងយយាែណ្តស់ 300 ហវីតពីផលូវធ ំពី ី 
សង្មាបយ់បាេះជ្ំរ  ំឬពតីបំនអ់្េវិឌ្ឈនយ៍ផសងៗយទៀត។ កាតច់តយៅយលើ សីាធារណៈច លយបើកសង្មាបស់ាធារណៈជ្ន។ កាត់ចតយ ើម្យ ើ
ណ្តច លមានកម្ពស់ទបជាង 12 ហវីត។ (យ ើម្យ ើធំជាងអាែរកបានយៅកនុងតព្ម្ល “កនុងម្យួហវីត”)។ សាល កយ ើម្យ ើម្ួយ 
(យម្ើលខាងយង្កាម្) តង្ម្ូវឱយយកយ ើម្យ ើនីម្យួៗយែញ។ សូម្ង្បាក ថាយធវើឱយមានស ពលភ្នពតាម្រយៈការយកសាល កព្ែៃចខ្ឆន ំ
យែញទំងង្សុង និងភ្នជ ប់វាយៅយ ើម្យ ើរបស់អ្នក យ ើម្បីឱយវាយម្ើលយ ើញែាស់ម្ ននឹងយបើកយែញ។  

 

រ ូវ៖ រ ូវយ ើម្ណូចអ្លគឺពីចខ្វិែេិកា  ល់ព្ែៃទី 24 ចខ្ឆ្នូ។  
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យ ើង្ទ យ ើចវង នងិកណំ្តតយ់ ើ 

សាវតា៖ ការយង្បើមានង្បជាង្បិយរួម្មាន របង យង្កាល  ងទង់ ប៉ោូលទបីពី និងកចនលងហាត់ង្បាណកនុងព្ង្ព។ អ្ំបូលច លមានយ ើម្
ង្តង់អាែយង្បើ និងនឹងយង្បើរយៈយពលយូរយៅយពលយធវើវា។ ការបកសំបក
យែញ និងទ កឱយយ ើជាវិញនឹងបចនែម្រយៈយពលជាង្បយយាជ្ន៍របស់វា។  

បយែចកយទសង្បម្លូផល៖ រណ្តង្ែវា៉ា ក់ ឬរណ្តកាត់ទទឹងគួរចតយង្បើ
សង្មាប់កាត់។  

ការកណំតទ់ហំ៖ំ យ ើចវង នងិកណំ្តតយ់ ើ ម្ិនអាែមានង្បចវងយលើសពី 30’ ឬវិជ្ឈមាង្ត 6” យៅធ ងយ ើធ ំ(ជាន់ផ្ទា ល់ ី)។ 
ជាទូយៅមានយ ើ រពណ៌ព្បតង និងង្តូវចតមានចផនទីតំបន់មានស ពលភ្នព និងការអ្ន ញ្ញា ត។ យ ើង្ទមានង្បចវងម្ិនយលើសពី 
10’ និង 7” ឬវិជ្ឈមាង្តតិែជាងវាស់យៅែ ងនីម្ួយៗ។ មានយ ើម្យ ើ ឬបំចណកជាទូយៅ “ងាប់ ឬបាក់ម្កយង្កាម្”។ យៅកាន់
ការិយាល័យ Ranger District ជ្ិតយៅកចនលងច លអ្នកែង់ង្បម្ូលផលសង្មាប់យសែករីចណនំ និងចផនទីពិយសស។ 

បចំណកយ ើម្និង្បង្កត ី

សាវតា៖ ការយង្បើមានង្បជាង្បិយសង្មាប់យធវើជាយង្គឿងសងាា រឹម្  
និងយទសភ្នព។ អ្នកអាែទិញង្បចវង និងទំហំយផសងោន ។  
ោម នយ ើម្យសដាណ្តច លអាែង្បម្ូលផលសង្មាប់វាយទ។  
បយែចកយទស នងិទហំងំ្បម្លូផល៖ យគែង់យង្បើរណ្តង្ែវា៉ា ក់ជាង។ 

អ្នកង្បចហលជាង្តូវការការយង្បើ wench ឬឧបករណ៍យផសងយទៀតយ ើម្បីយធវើឱយយៅជា បំចណកៗដាក់ែូលរែសយណ្តរ ង។ យ ើង្តូវចត
ងាប់ និងយៅយលើ ី។ ការង្បម្ូលផលម្ិនអាែរំខាន ល់ ីច លយៅជ្ ំវិញយទ។ ង្បចវងម្ិនអាែយលើសពី 7.5 ហវីតយទ។  

9 

 

យ ើកាត ់យ ើម្ នងិព្ង្ពពណព៌្បតង 

សាវតា៖ ការយង្បើទូយៅបំផ តគឺជាការយរៀបែំផ្ទក  សរុកកចនលងយម្ើលក មារ ឬការយធវើយង្គឿងជ្ំនញ  ូែជាបងគងបកសី និងយង្គឿងសងាា រឹម្។  

ព្ង្ពយ ើព្បតង រួម្បញ្ចូលទំង Oregon-grape, ចផល
យ ើតូែៗែយងាគ ម្ៗម្ា៉ោ ង (salal) ពណណងគជ្តិ (ferns) 
យៅម ពស់ (snake grass) យៅម ចវងៗម្ា៉ោ ង 
(Beargrass) យ ើម្យ ើម្ា៉ោ ង(manzanita) និង 
ចផលបឺរីម្ា៉ោ ង (huckleberry)។ ផលិតផលលក់ទំងយនេះ
ង្តូវបានលក់ជាយផ្ទន និងអាែមានកំហិតតាម្រ ូវកាល។ 

យ ើកាត ់ង្តូវបានយង្បើជាទូយៅបំផ តសង្មាប់សរុកកចនលង
យម្ើលយកមង  ូែជា យ ើម្យ ើម្ា៉ោ ងយង្បើសង្មាប់ង្ជ្លក់ពណ ៌
(alder), vine maple, rhododendron  
និងយ ើខ្លឹម្យផសង។ យ ើកាត់ម្ិនអាែមានវិជ្ឈមាង្តយលើស
ពី 1” អ្ ីញ និងង្បចវង 24” និងង្តូវបានលកយ់ដាយ
បំចណកៗ។  

យ ើម្ អាែង្តូវបានយង្បើជាចផនកច លត បចតង  ែូជាបងគងបកសី 
ការយធវើយង្គឿងសងាា រឹម្ ឬការលក់ឱយកចនលងយម្ើលចែយកមងយ ើម្បី 
ត បចតង។ យ ើម្យ ើម្ា៉ោ ង(manzanita) យ ើម្យ ើម្ា៉ោ ង
យង្បើសង្មាប់ង្ជ្លក់ពណ៌ (alder) និង vine maple 
គឺង្តូវបានយង្បើជាទូយៅបំផ ត។ យ ើម្មានវិជ្ឈមាង្តរហូត ល់ 
2” អ្ ីញ នងិង្បចវងយបើក និងបានលក់ជាបំចណកៗ។  
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អ្ ស 

សាវតា៖ អ្ំពី ប់ភ្នគរយព្នង្បជាជ្នយង្បើយ ើអ្ សជាង្បេពែម្បងព្ន 
កំយៅ។ ការកាត់ និងការយង្បើយ ើអ្ សយ ើម្បីជ្ួយកាត់បនែយព្ែៃយង្បង 
យហើយម្ន សសភ្នគយង្ែើនរីករាយនឹងភ្នពកក់យៅរ ចផនកយសាេ័ណភ្នពព្នយេលើង
អ្ ស។ យៅព្ង្ពយ ើជាតិ Mt. Hood យ ើភ្នគយង្ែើនម្កពីសាន ម្កាត់
ច លយៅសល់ពីការលក់យ ើ ឬផលុំែ េះតាម្ចគម្ផលូវ។ ែំនួនព្នសាន ម្កាត់

ច លមានខ្ សៗោន ពីម្ួយឆន ំយៅម្ួយឆន ំ យដាយអាង្ស័យយលើែំនួនសកម្មភ្នពលក់យ ើ និងតង្ម្វូការែំណ្តំង។ យ ើគួរចតកាត់ម្ ន 
និងគឱយសៃួត  ូយែនេះវានឹង  តបានលែ នងិកាត់បនែយការបំព លខ្យល់។ សមាគម្ម្ួយែំនួនហាម្ង្បាម្ការយង្បើយ ើអ្ សកនុងយពល
គ ណភ្នពខ្យល់ម្ិនលែ។ បយែចកយទសង្បម្ូលផល៖ រណ្ត និងញញួរធំជាយរឿយៗង្តូវបានយង្បើយ ើម្បីកាត់យ ើអ្ ស។ ម្ ននឹងយៅកាន់
ែំណងយជ្ើងអ្ពំីយ ើ សូម្ពិនិតយ៖ 

1. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត សាល ក យសែករីចណនំ នងិចផនទី 
2. ចប៉ោល ង្បដាប់ពនលត់អ្គគិសេ័យ 
3. រណ្តមានថាម្ពល ពូយៅ យសនៀត និងញញួរធ ំ
4. ការការពារង្តយែៀក និងចេនក និងង្បអ្ប់ជ្ំនួយបឋម្ 
5. ចសបកយជ្ើងកចវងការពារយម្យជ្ើង និងយជ្ើង 
6. អាហារ ទឹក យឡការពារកយតរ ព្ែៃ ចវ៉ានតាការពារពនលឺង្ពេះអាទិតយ 
7. សាកទូរស័ពារបស់អ្នកម្ នយែញពីផាេះ  
  

យៅយពល រ ូវយេលើងយឆ្េះ អ្នកង្តូវបានតង្ម្ូវឱយរកា"ការឃ្ល យំម្ើលអ្គគេីយ័ " មានរយៈយពលម្ួយយមា៉ោ ងយពញបនា ប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការ
កាត់ យ ើម្បឃី្ល ំយម្ើលចង្កងចប់យផរើម្យឆ្េះយេលើង។ 
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វនិយ័ នងិបទបញ្ាតរអិ្ពំយី ើអ្ ស 

1. យៅកាន់ការិយាល័យង្សុក Forest Service ច លយៅជ្ិតបំផ ត។  
2. អ្នកនងឹចសវងយលព់កីចនលងច លអ្នកអាែយៅកាប់យ ើអ្ ស នងិកាលបរិយែេទយបើក នងិបទិជាកោ់ក។់ រ វូគយឺបើកពពីាកក់ណ្តរ ល 

រ ូវផ្ទក រីក (យដាយអាង្ស័យយលើកង្ម្ិតង្ពិល) នងិែ ងចខ្ង្តឹម្ព្ែៃទី 30 ចខ្វិែេិកា រាល់ឆន ំ។  
3. អ្នកនឹងទទួលលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត ចផនទ ីនិងសំប ង្តផាុក។ 
4. យធវើឱយសាល កផាុកមានស ពលភ្នពតាម្រយៈការយកសាល កចខ្ និងព្ែៃយែញទំងង្សុង។ ភ្នជ បស់ាល កផាុកច លយធវើឱយមានស ពលភ្នព

ម្ួយយៅកាន់ខាងយង្កាយយ ើអ្ សនីម្ួយៗ។ ង្តូវង្បាក ថា វាយម្ើលយ ើញែាស់។  
5. បំយពញកំណត់ង្តាយកបរិមាណផលិតផលយែញយលើលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តរបស់អ្នក។ 
6. យ ើ កម្ពស់ 8 ហវីត និងទទឹង 4 ហវីត (បយណ្តរ យ 2.4 ចម្៉ោង្ត កម្ពស់ 
1.2 ចម្៉ោង្ត និងទទឹង 1.2 ចម្៉ោង្ត)។ 

7. រាយការណ៍ពីការកាប់យ ើតាម្រយៈការទូរស័ពាយៅការិយាល័យង្សុក Ranger របស់អ្នក។ 
8. យ ើម្យ ើរស់ និងយ ើម្យ ើងាប ់និង ំណ្តំយផសងម្ិនអាែកាត ់ឬយធវើឱយខ្ូែយ ើម្បីយៅកាន់យ ើអ្ ស ឬអ្នកអាែយបើកយែញពីផលូវ

មានង្សាប់យទ។  
9. ការែតមានស វតែិភ្នពយៅតាម្ ងផលូវ យ ើម្បីឱយអ្នកម្ិនរារាងំ ល់ែរាែរណ៍។ 

កណំតង់្តាយកបរមិាណផលតិផលយែញ 
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អ្ ស 

សាវតា៖ អ្ំពី ប់ភ្នគរយព្នង្បជាជ្នយង្បើយ ើអ្ សជាង្បេពែម្បងព្ន 
កំយៅ។ ការកាត់ និងការយង្បើយ ើអ្ សយ ើម្បីជ្ួយកាត់បនែយព្ែៃយង្បង 
យហើយម្ន សសភ្នគយង្ែើនរីករាយនឹងភ្នពកក់យៅរ ចផនកយសាេ័ណភ្នពព្នយេលើង
អ្ ស។ យៅព្ង្ពយ ើជាតិ Mt. Hood យ ើភ្នគយង្ែើនម្កពីសាន ម្កាត់
ច លយៅសល់ពីការលក់យ ើ ឬផលុំែ េះតាម្ចគម្ផលូវ។ ែំនួនព្នសាន ម្កាត់

ច លមានខ្ សៗោន ពីម្ួយឆន ំយៅម្ួយឆន ំ យដាយអាង្ស័យយលើែំនួនសកម្មភ្នពលក់យ ើ និងតង្ម្វូការែំណ្តំង។ យ ើគួរចតកាត់ម្ ន 
និងគឱយសៃួត  ូយែនេះវានឹង  តបានលែ នងិកាត់បនែយការបំព លខ្យល់។ សមាគម្ម្ួយែំនួនហាម្ង្បាម្ការយង្បើយ ើអ្ សកនុងយពល
គ ណភ្នពខ្យល់ម្ិនលែ។ បយែចកយទសង្បម្ូលផល៖ រណ្ត និងញញួរធំជាយរឿយៗង្តូវបានយង្បើយ ើម្បីកាត់យ ើអ្ ស។ ម្ ននឹងយៅកាន់
ែំណងយជ្ើងអ្ពំីយ ើ សូម្ពិនិតយ៖ 

1. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត សាល ក យសែករីចណនំ នងិចផនទី 
2. ចប៉ោល ង្បដាប់ពនលត់អ្គគិសេ័យ 
3. រណ្តមានថាម្ពល ពូយៅ យសនៀត និងញញួរធ ំ
4. ការការពារង្តយែៀក និងចេនក និងង្បអ្ប់ជ្ំនួយបឋម្ 
5. ចសបកយជ្ើងកចវងការពារយម្យជ្ើង និងយជ្ើង 
6. អាហារ ទឹក យឡការពារកយតរ ព្ែៃ ចវ៉ានតាការពារពនលឺង្ពេះអាទិតយ 
7. សាកទូរស័ពារបស់អ្នកម្ នយែញពីផាេះ  
  

យៅយពល រ ូវយេលើងយឆ្េះ អ្នកង្តូវបានតង្ម្ូវឱយរកា"ការឃ្ល យំម្ើលអ្គគេីយ័ " មានរយៈយពលម្ួយយមា៉ោ ងយពញបនា ប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការ
កាត់ យ ើម្បឃី្ល ំយម្ើលចង្កងចប់យផរើម្យឆ្េះយេលើង។ 
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វនិយ័ នងិបទបញ្ាតរអិ្ពំយី ើអ្ ស 

1. យៅកាន់ការិយាល័យង្សុក Forest Service ច លយៅជ្ិតបំផ ត។  
2. អ្នកនងឹចសវងយលព់កីចនលងច លអ្នកអាែយៅកាប់យ ើអ្ ស នងិកាលបរិយែេទយបើក និងបទិជាកោ់ក។់ រ វូគយឺបើកពពីាកក់ណ្តរ ល 

រ ូវផ្ទក រីក (យដាយអាង្ស័យយលើកង្ម្ិតង្ពិល) នងិែ ងចខ្ង្តឹម្ព្ែៃទី 30 ចខ្វិែេិកា រាល់ឆន ំ។  
3. អ្នកនឹងទទួលលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត ចផនទ ីនិងសំប ង្តផាុក។ 
4. យធវើឱយសាល កផាុកមានស ពលភ្នពតាម្រយៈការយកសាល កចខ្ និងព្ែៃយែញទំងង្សុង។ ភ្នជ បស់ាល កផាុកច លយធវើឱយមានស ពលភ្នព

ម្ួយយៅកាន់ខាងយង្កាយយ ើអ្ សនីម្ួយៗ។ ង្តូវង្បាក ថា វាយម្ើលយ ើញែាស់។  
5. បំយពញកំណត់ង្តាយកបរិមាណផលិតផលយែញយលើលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តរបស់អ្នក។ 
6. យ ើ កម្ពស់ 8 ហវីត និងទទឹង 4 ហវីត (បយណ្តរ យ 2.4 ចម្៉ោង្ត កម្ពស់ 
1.2 ចម្៉ោង្ត និងទទឹង 1.2 ចម្៉ោង្ត)។ 

7. រាយការណ៍ពីការកាប់យ ើតាម្រយៈការទូរស័ពាយៅការិយាល័យង្សុក Ranger របស់អ្នក។ 
8. យ ើម្យ ើរស់ និងយ ើម្យ ើងាប ់និង ំណ្តំយផសងម្ិនអាែកាត ់ឬយធវើឱយខ្ូែយ ើម្បីយៅកាន់យ ើអ្ ស ឬអ្នកអាែយបើកយែញពីផលូវ

មានង្សាប់យទ។  
9. ការែតមានស វតែិភ្នពយៅតាម្ ងផលូវ យ ើម្បីឱយអ្នកម្ិនរារាងំ ល់ែរាែរណ៍។ 

កណំតង់្តាយកបរមិាណផលតិផលយែញ 
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Completely remove the day and month on each 
load tag as required by your permit or contract. 000007
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Completely remove the day and month on each 
load tag as required by your permit or contract. 000006
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Completely remove the day and month on each 
load tag as required by your permit or contract. 000005
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Completely remove the day and month on each 
load tag as required by your permit or contract. 000004
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Completely remove the day and month on each 
load tag as required by your permit or contract. 000003
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Completely remove the day and month on each 
load tag as required by your permit or contract. 000002
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Completely remove the day and month on each 
load tag as required by your permit or contract. 000001
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យ ើង្ទ យ ើចវង នងិកណំ្តតយ់ ើ 

សាវតា៖ ការយង្បើមានង្បជាង្បិយរួម្មាន របង យង្កាល  ងទង់ ប៉ោូលទបីពី និងកចនលងហាត់ង្បាណកនុងព្ង្ព។ អ្ំបូលច លមានយ ើម្
ង្តង់អាែយង្បើ និងនឹងយង្បើរយៈយពលយូរយៅយពលយធវើវា។ ការបកសំបក
យែញ និងទ កឱយយ ើជាវិញនឹងបចនែម្រយៈយពលជាង្បយយាជ្ន៍របស់វា។  

បយែចកយទសង្បម្លូផល៖ រណ្តង្ែវា៉ា ក់ ឬរណ្តកាត់ទទឹងគួរចតយង្បើ
សង្មាប់កាត់។  

ការកណំតទ់ហំ៖ំ យ ើចវង នងិកណំ្តតយ់ ើ ម្ិនអាែមានង្បចវងយលើសពី 30’ ឬវិជ្ឈមាង្ត 6” យៅធ ងយ ើធ ំ(ជាន់ផ្ទា ល់ ី)។ 
ជាទូយៅមានយ ើ រពណ៌ព្បតង និងង្តូវចតមានចផនទីតំបន់មានស ពលភ្នព និងការអ្ន ញ្ញា ត។ យ ើង្ទមានង្បចវងម្ិនយលើសពី 
10’ និង 7” ឬវិជ្ឈមាង្តតិែជាងវាស់យៅែ ងនីម្ួយៗ។ មានយ ើម្យ ើ ឬបំចណកជាទូយៅ “ងាប់ ឬបាក់ម្កយង្កាម្”។ យៅកាន់
ការិយាល័យ Ranger District ជ្ិតយៅកចនលងច លអ្នកែង់ង្បម្ូលផលសង្មាប់យសែករីចណនំ និងចផនទីពិយសស។ 

បចំណកយ ើម្និង្បង្កត ី

សាវតា៖ ការយង្បើមានង្បជាង្បិយសង្មាប់យធវើជាយង្គឿងសងាា រឹម្  
និងយទសភ្នព។ អ្នកអាែទិញង្បចវង និងទំហំយផសងោន ។  
ោម នយ ើម្យសដាណ្តច លអាែង្បម្ូលផលសង្មាប់វាយទ។  
បយែចកយទស នងិទហំងំ្បម្លូផល៖ យគែង់យង្បើរណ្តង្ែវា៉ា ក់ជាង។ 

អ្នកង្បចហលជាង្តូវការការយង្បើ wench ឬឧបករណ៍យផសងយទៀតយ ើម្បីយធវើឱយយៅជា បំចណកៗដាក់ែូលរែសយណ្តរ ង។ យ ើង្តូវចត
ងាប់ និងយៅយលើ ី។ ការង្បម្ូលផលម្ិនអាែរំខាន ល់ ីច លយៅជ្ ំវិញយទ។ ង្បចវងម្ិនអាែយលើសពី 7.5 ហវីតយទ។  

9 

 

យ ើកាត ់យ ើម្ នងិព្ង្ពពណព៌្បតង 

សាវតា៖ ការយង្បើទូយៅបំផ តគឺជាការយរៀបែំផ្ទក  សរុកកចនលងយម្ើលក មារ ឬការយធវើយង្គឿងជ្ំនញ  ូែជាបងគងបកសី និងយង្គឿងសងាា រឹម្។  

ព្ង្ពយ ើព្បតង រួម្បញ្ចូលទំង Oregon-grape, ចផល
យ ើតូែៗែយងាគ ម្ៗម្ា៉ោ ង (salal) ពណណងគជ្តិ (ferns) 
យៅម ពស់ (snake grass) យៅម ចវងៗម្ា៉ោ ង 
(Beargrass) យ ើម្យ ើម្ា៉ោ ង(manzanita) និង 
ចផលបឺរីម្ា៉ោ ង (huckleberry)។ ផលិតផលលក់ទំងយនេះ
ង្តូវបានលក់ជាយផ្ទន និងអាែមានកំហិតតាម្រ ូវកាល។ 

យ ើកាត ់ង្តូវបានយង្បើជាទូយៅបំផ តសង្មាប់សរុកកចនលង
យម្ើលយកមង  ូែជា យ ើម្យ ើម្ា៉ោ ងយង្បើសង្មាប់ង្ជ្លក់ពណ ៌
(alder), vine maple, rhododendron  
និងយ ើខ្លឹម្យផសង។ យ ើកាត់ម្ិនអាែមានវិជ្ឈមាង្តយលើស
ពី 1” អ្ ីញ និងង្បចវង 24” និងង្តូវបានលកយ់ដាយ
បំចណកៗ។  

យ ើម្ អាែង្តូវបានយង្បើជាចផនកច លត បចតង  ែូជាបងគងបកសី 
ការយធវើយង្គឿងសងាា រឹម្ ឬការលក់ឱយកចនលងយម្ើលចែយកមងយ ើម្បី 
ត បចតង។ យ ើម្យ ើម្ា៉ោ ង(manzanita) យ ើម្យ ើម្ា៉ោ ង
យង្បើសង្មាប់ង្ជ្លក់ពណ៌ (alder) និង vine maple 
គឺង្តូវបានយង្បើជាទូយៅបំផ ត។ យ ើម្មានវិជ្ឈមាង្តរហូត ល់ 
2” អ្ ីញ នងិង្បចវងយបើក និងបានលក់ជាបំចណកៗ។  
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យៅម ចវងៗម្ា៉ោ ង (Beargrass) 

សាវតា៖ រ កខជាតិសង្មាប់សល ឬថាន ំច លមានពណ៌យខ្ៀវង្គប់រ ូវព្ន 
Lily family យៅម ចវងៗម្ា៉ោ ង (Beargrass) មានសលឹកចវង 
យសរើងពីខាងយង្កាយច លមានគល់ ឬគ ម្ពង្កាស់។ វាជារ កខជាតិមាន
ជ្ីវិតចវងច លមានសលឹកអាែលូតរហូត ល់ 36 អ្ ីញ។ យគែង់បាន
សលឹកចផនកកណ្តរ លច លរឹង យសរើង និងងាយពតប់ានយ ើម្បីយធវើកចស្តញ្ជង 
និងការយរៀបែំផ្ទក ។ ផ្ទក  (ច លលូតោស់មានទងរហូត ល់កម្ពស់
ង្បាំម្ួយហវីត) គឺមានរសជាតិសង្មាប់ការ ន់ និងយង្បើស។ យៅម ចវងៗ
ម្ា៉ោ ង (Beargrass) ង្តូវបានរកយ ើញយៅកនុង ីច លមានបងាូរទឹក
លែយៅកនុងការវាយតព្ម្លរហូត ល់ 5,500 ហវតី។  

បយែចកយទសង្បម្លូផល៖ មានចតសលឹកព្នយៅម សង្មាប់ខាល  មុំប៉ោ យណ្តណ េះច លអាែង្បម្ូលផលបាន។ សលឹកអាែបានចតង្បម្ូលផលយដាយ
ព្ ចតប៉ោ យណ្តណ េះ។ ម្ិនមានឧបករណ៍ច លង្តូវបានអ្ន ញ្ញា តយទ។ ឬសព្នរ កខជាតិគួរចតទ កក ំប៉ោេះពាល់  ូយែនេះសលឹកែមីនឹងរីកលូតោស់។ 
ក ំរំខានផ្ទក ។ សលឹកអាែង្តូវបានខ្ចប់យា៉ោ ងងាយង្សួលកនុងបាែ់សង្មាប់ការ ឹកជ្ញ្ជូនតាម្កបា៉ោ ល។់ យៅម ចវងៗម្ា៉ោ ង (Beargrass) 
ង្តូវបានលក់គិតជាយផ្ទន។ ការង្បម្ូលផលរបស់ម្ន សសមាន ក់ៗង្តូវចតមានចផនទីព្នតំបន់ង្បម្លូផលច លមានស ពលភ្នព និងមាន
លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត។  

គលយ់ ើកាតរ់ែួ   ធំំៗ  ឬសសាា ញៗ 

បំចណកច លបានយង្បើសង្មាប់ការយធវើយង្គឿងសងាា រឹម្ និងការ
 ូស ីដាំយ ើម្យ ើលំអ្។ ទំងយនេះម្ិនសែិតកនងុទង្ម្ង់ជាគល់
យ ើ និងម្និមានង្បចវងយលើសពី 7 ហវីត។ ជាទូយៅទំងយនេះង្តូវ
បានង្បម្ូលពី អ្វីៗច លងាប់ និងែ េះយង្កាម្យៅយលើ ី។ ម្ិន
អ្ន ញ្ញា តឱយមានការជ្ីកយទ។  

13 

 

យ ើម្ណូចអ្ល 

សាវតា៖ សង្មាប់យគហដាា នជាយង្ែើន រ ូវ ប់សង្មាកម្ិនអាែបំយពញយដាយោម នយ ើម្យ ើណូចអ្លកលិនង្កអ្ូបង្សស់យទ។ កនុង
ែំយណ្តម្យ ើម្យ ើច លមានង្បជាង្បិយជាយង្ែើនគឺ ូែជា យ ើម្បីសាល វ 
(ព្ែលែនូ នងិធ)ំ ង្សល់ និងយ ើម្ង្សល់ម្ា៉ោ ង (Douglas-firs) 
ច លមានរូបរាង “ធម្មជាត”ិ ជាងយ ើម្យ ើច លយង្ែើនចតង្បពល 
លកខណៈពីែំការយ ើ។ 

បយែចកយទសង្បម្លូផល៖ ក ំកាត់យ ើណ្តម្ួយកនុងតំបន់មានរបង ឬ
តំបន់យធវើពិយសាធន៍យ ើម្យ ើ។ កាត់យ ើម្យ ើឱយបានកាន់ចតជ្ិត ីកាន់ចត
លែ។ គល់ច លកាត់រួែម្ិនគួរយលើសពី 12” នងិម្ិនង្តូវមានចម្កសល់

នឹងគល់យនេះយឡើយ។ ក ំកាត់យ ើម្យ ើណ្តម្ួយឱយយសាេះយលើកចលងចតវាមានង្បចវងយា៉ោ ងយយាែណ្តស់ 300 ហវីតពីផលូវធ ំពី ី 
សង្មាបយ់បាេះជ្ំរ  ំឬពតីបំនអ់្េវិឌ្ឈនយ៍ផសងៗយទៀត។ កាតច់តយៅយលើ សីាធារណៈច លយបើកសង្មាបស់ាធារណៈជ្ន។ កាត់ចតយ ើម្យ ើ
ណ្តច លមានកម្ពស់ទបជាង 12 ហវីត។ (យ ើម្យ ើធំជាងអាែរកបានយៅកនុងតព្ម្ល “កនុងម្យួហវីត”)។ សាល កយ ើម្យ ើម្ួយ 
(យម្ើលខាងយង្កាម្) តង្ម្ូវឱយយកយ ើម្យ ើនីម្យួៗយែញ។ សូម្ង្បាក ថាយធវើឱយមានស ពលភ្នពតាម្រយៈការយកសាល កព្ែៃចខ្ឆន ំ
យែញទំងង្សុង និងភ្នជ ប់វាយៅយ ើម្យ ើរបស់អ្នក យ ើម្បីឱយវាយម្ើលយ ើញែាស់ម្ ននឹងយបើកយែញ។  

 

រ ូវ៖ រ ូវយ ើម្ណូចអ្លគឺពីចខ្វិែេិកា  ល់ព្ែៃទី 24 ចខ្ឆ្នូ។  
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ជ្ពំកូច លរាតតាត 

ង្តូវ ឹងថា Oregon Legislature អ្ន ម្ត័ែាប់យ ើអ្ សែមីយៅឆន ំ 2011 យ ើម្បីបញ្ឈបជ់្ំពូកច លរាតតាត  ូែជា 
Emerald Ash Borer ពីការទទួលកចនលងដាក់យជ្ើងកនុងតបំន់ និងអាែមានែំយពាេះផលិតផលយ ើទំងអ្ស់ច លបានង្បម្ូល
យៅ Oregon ឬរ ាយផសងៗយទៀត។ Oregon Law 570.720 ហាម្ង្បាម្ការនំយ ើអ្ សែូលកនុង ឬយង្ៅ Oregon 
យលើកចលងចតវាង្តូវយធវើ។ 

យហត អ្វ?ី ព្ង្ពយ ើសែិតកនុងយង្ោេះថាន ក់ពីការ ឹកជ្ញ្ជូនសតវលែិតច លបំពាន នងិ
ជ្ំងឺយៅកនុងយ ើអ្ ស។ សតវែព្ង្ងច លបំពានរស់យៅកនុងយ ើ និងយៅយពលច ល
អ្នកខ្ចប់វា និង ឹកវាយៅកចនលងយបាេះជ្ំរ ំរបស់អ្នក ឬផាេះរបស់អ្នក អ្នកជ្ួបនឹងហានី
េ័យព្នសតវែព្ង្ងច លវាយែញម្ក និងរំខានយ ើម្យ ើច លយៅជ្ិតយនេះ។ យៅ

យពលច លសតវលែិតរាតតាតជាកោ់ក់មានវាអាែបំផ្ទល ញ ល់ព្ង្ព និងកចនលងកម្ានរខាងយង្ៅ។ សតវលែិត ែូជា កំយេន 
(Emerald ash borer) សិតវលែិតម្ា៉ោ ង (Sirex woodwasp), សិតវលែិតម្ា៉ោ ង (Gypsy moth) និងសិតវលែិត

ម្ា៉ោ ង (Asian longhorned beetle) ឬជ្ំងឺ ូែជា Sudden 
Oak Death ង្តូវបានមានយដាយយ ើអ្ ស។  

រ កខជាតិរាតតាតង្តូវបានចណនំយៅតំបន ់ឬសហរ ាអាយម្រិកពីតំបន់ ឬ
ង្បយទសយផសង។ ពួកយគអាែង្តូវបានចណនំជាអ្នររជាតិ (ឧទហរណ ៍រ កខជាតិ
សង្មាប់ត បចត) ឬជាឧបទាវយហត  (ឧទហរណ៍  ែូែម្លងយរាគ ល់ង្ោប់)។ 

យៅយពលច លរ កខជាតិម្ិនចម្នជាយ ើម្កំយណើតមានង្បយយាជ្ន៍ខាល ំង ល់សងគម្  ូែជាបាយ ឬ ំឡូង រ កខជាតិច ល ល្ នពានរីក
សាយភ្នយយា៉ោ ងឆប់រហ័ស នងិបណ្តរ លឱយ ឬទំនងជាបណ្តរ លឱយមានម្ហររាយ ល់យស ាកែិច បរិសាែ ន ឬស ខ្ភ្នព។ ក ំង្បម្ូលរ កខ
ជាតិច លរាតតាត និងរកយម្ើលង្ោប់ច លង្បចហលជាបានភ្នជ ប់នឹងការយសលៀកពាក់របស់អ្នក។ 
 
 ងឹពជី្ពំកូរាតតាត នងិជ្យួបញ្ឈបក់ារកីរាលដាល។  
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ផសតិ 
 

សាវតា៖ ផសិតមានពីរចផនក៖ រាងកាយចផលយ ើ (ច លបាន
យ ើញយៅយលើ ី) និងវិប ែូរែនសម្ព័នធឬស ច លយៅថា 
mycelium (មានទីតាំងយៅយលើ ី)។ mycelium 
បំចបកធាត សរីរាងគ  ំយណើរការព្ង្ពយ ើច លសំខាន់ច ល
រំោយសរីរាងគ ូែជាអាហារ ូយចន េះច រ។ ផសិតជាយង្ែើនង្តូវចត
អាែបរិយភ្នគបាន ម្ិនមានយង្ោេះថាន ក់ មានរសជាតិឆៃ ញ់ យៅ

យពលច លអ្វីយផសងៗយទៀតមានជាតិព ល។ វាសខំាន់ខាល ំងណ្តស់កនុងការ ឹងអ្ំពីភ្នពខ្ សោន ។ ផសិតព លម្ួយមាត់អាែនំឱយសាល ប់បាន។  

បយែចកយទសង្បម្លូផល៖ ផសិតភ្នគយង្ែើនគួរចតកាត់យែញពីព្ផា ី។ អ្វីៗ ម្ួយែំនួន ូែជាផសិតម្ា៉ោ ង (matsutake) ង្តូវបានទញ 
ឬយលែយែញពិ ី។ បចនែម្យលើយនេះយទៀត បយែចកយទសង្បម្ូលផលម្ិនសម្រម្យ ូែជាការរាស់អាែយធវើឱយផសិតខ្ូែយដាយយធវើឱយខ្ូែកាល 
យ ើម្ និង underground mycelia។ ផសិតច លបានខ្ូែខាតមានគ ណតព្ម្លតិែតែួប៉ោ យណ្តណ េះ។ ការរាស់ង្តូវបានខ្ូែខាត។ 
ការង្បម្ូលផលយម្ើលម្ម្ា៉ោ ង (truffles) (ផសិតយង្កាម្ ី) ង្តូវបានហាម្ង្បាម្។ 

រ ូវ៖ រ ូវផ្ទក រីកគឺលែបំផ តសង្មាប់ផសិតម្ា៉ោ ង (morels) និងផសិតម្ា៉ោ ង (oyster mushrooms) រ ូែសលឹកយ ើង្ជ្ុេះគឺជា
យពលយវោសង្មាប់ផសិតម្ា៉ោ ង (chanterelles) ផសិតម្ា៉ោ ង (king bolete) ផសិតម្ា៉ោ ង (matsutake) និងផសិត
ម្ា៉ោ ង (puffballs)។  

ផសិតង្តូវចតលក់ជាយផ្ទន ឬតាម្រ ូវកាល (ម្ិនមានកំណត់ែំយពាេះយផ្ទនជាម្ួយនឹងលិខ្តិអ្ន ញ្ញា តតាម្រ ូវកាល)។ អ្នកង្តូវចតមាន
ចផនទីផសិត និងលខិ្ិតអ្ន ញ្ញា តច លមានស ពលភ្នពជាកម្មសិទធិម្ នយរីសយក។ 
រ ូវផ្ទក រកី គឺពីព្ែៃទ ី1 ចខ្ម្ករា  ល់ព្ែៃទី 30 ចខ្ម្ិែ ន។ 
រ ូវសលកឹយ ើង្ជ្េុះ គឺពីព្ែៃទ ី1 ចខ្កញ្ញា   ល់ព្ែៃទី 31 ចខ្ឆ្នូ។ 
តព្ម្លនននឹងខ្ សោន ង្បសិនយបើផសិតម្ា៉ោ ង (matsutake) ង្តូវបានរួម្បញ្ចូល ឬក៏ម្ិនរួម្បញ្ចូល។ Old Maid Flats យៅ 
Zig Zag Ranger District មានលកខខ្ណឌ ពិយសសច លអ្នកង្តូវចតអ្ន វតរតាម្។  
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ផលតិផលព្ង្ពយ ើពយិសសច លបានផរលយ់ដាយគតិព្ែល  
 

រ កខជាតិពណ៌ព្បតង និងយ ើម្យ ើដាំទំងយ ើម្ 
សាវតា៖ Native Shrubs ជាយង្ែើន និងយ ើម្យ ើជាយង្ែើនមានង្បជាង្បិយកនុង
ែំយណ្តម្ឧសាហ៍កម្មចផនកផ្ទក  និងអ្នកចែសួនតាម្ផាេះ។  ំណ្តំច លមានពណ៌របស់
ពួកយគ ផ្ទក េលឺៗ ឬរូបរាងសម្សួនយធវើឱយពួកវាសម្សួនកនុងការយរៀបែំ ឬការដាំផ្ទក តាម្
លំដាប់ពីទបយៅខ្ពស់យៅ ីកនុងផាេះ។  

បយែចកយទសង្បម្លូផល៖ ឧបករណ៍កាត ់និងតង្ម្ឹម្ធម្មតាអាែង្តូវបានយង្បើសង្មាប់
រ កខជាតិពណ៌ព្បតង។ ចប៉ោល និងឧបករណ៍ព្ ធៃន់ៗនឹងង្តូវការសង្មាប់យ ើម្យ ើដាំទំងយ ើម្ ូែនឹង ីកនុងែូ។  

ែងចំ៖ ការង្បម្ូលផលរ កខជាតិកង្ម្ ងាយប៉ោេះពាល់ ច លគំរាម្កំចហង ឬយង្ោេះថាន ក់គឺជាអ្ំយពើខ្ សែាប់។ 
 
 

រ កខជាតិច លយង្បើជាឱសែ  

Prince’s pine (ច លយង្បើជាឱសែ)៖ ជ្នជាតិយ ើម្អាយម្រិកយង្បើវាជាចត
យង្បើជាឱសែ។ កអ៏ាែយង្បើសង្មាបដ់ាកក់ឡូា នងិរសជាតយិ ើម្ង្សាយបៀរផងច រ។ 
Prince’s pine យពលខ្លេះបយងកើតជាង្សទប ់ែូកង្មាលយៅយលើតបំនត់ែូម្យួ។ 
បយែចកយទសង្បម្លូផល៖ ផ្ទា ត់រ កខជាតិយដាយយង្បើការម្ួលកព្ រហ័ស។ ក ំប៉ោេះ

ពាល់ឬស  ូយែនេះរ កខជាតិអាែបយងកើតយឡើងវិញ នងិង្តូវបានង្បម្ូលផលម្រងយទៀត។  

រ កខជាតិយង្បើជាឱសែយផសងច លអាែរកបាន យដាយរួម្ទំងយ ើម្យ ើម្ា៉ោ ង (yarrow) ឬស Oregon-grape និងប៊ែ៊ឺរី
ម្ា៉ោ ង (elderberry)។  

 
សង្មាប់ព័ត៌មានបចនែម្អ្ំពីជ្ំពូកច លងាយប៉ោេះពាល់ ច លគំរាម្កំចហង និងយង្ោេះថាន ក់ សូម្ែូលយម្ើល៖ 
http://www.fs.fed.us/r6/sfpnw/issssp/ 
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ការង្បងុង្បយត័នអ្ពំអី្គគេីយ័ នងិការង្បម្លូយ ើ 
យ ើម្ប ីរាយការណ៍អំ្ពីយេលើងយឆ្េះព្ង្ពយ ើ សូម្ទូរស័ពាម្ក 911។ អ្នកកាបយ់ ើ ង្តូវចត ឹង នងិអ្ន វតរតាម្ តាម្ខាងយង្កាម្៖ 
កង្ម្ិតការង្បុងង្បយ័តនព្នអ្គគីេ័យ ឧសាហ៍កម្ម និង ការកំហិតទំងម្ូល។ 
កង្ម្ិត I - ផាុក ចប៉ោល និង ង្បដាប់ពនលតអ់្គគីេយ័ និង យៅ កចនលងរយៈយពលម្ួយយមា៉ោ ងបនា ប់ពីឧបករណ៍មានថាពលង្តូវបានបទិ 
យ ើម្បីយម្ើល អ្ណ្តរ តយេលើង។· 
 

កង្ម្ិត II - ផាុកចប៉ោលង្បដាប់ពនលត់អ្គគិសេ័យ និងបិទឧបករណ៍មានថាម្ពលទំងអ្ស ់យៅយមា៉ោ ង 1:00 ោៃ ែ។ សែតិយៅកនុង
តំបន់រយៈយពលម្ួយយមា៉ោ ងបនា ប់ពីឧបករណ៍ថាម្ពលបានបិទយ ើម្បីយម្ើលការចប់យផរើម្មានអ្គគេី័យ  
 

កង្ម្ិត Ill និង IV -សកម្មភ្នពកាត់យ ើម្យ ើទំងអ្ស់ គឺ ង្តូវបានហាម្ង្បាម្។ 
កង្ម្ិតង្បុងង្បយ័តនទំងអ្ស់ ង្តូវការ៖ 
a. ឧបករណ៍ថាម្ពលយនេះង្តូវបានបំពាក់យដាយឧបករណ៍ចប់ផ្ទក យេលើងង្បយេទមានរបាងំចផសង នូវ 0.023 ឬតិែជាង 
b. ថា អ្នកមានចប៉ោលព្ ចវង ច លមាន 8 អ្ ីញ (20 សង់ទីចម្៉ោង្ត)  
c. ថា អ្នកមានង្បដាប់ពនលត់អ្គគីេ័យ ព្នធាត គីមី្ច លមានសមាព ធ ច លមានែំណ េះម្ិនតិែជាង 8 oz. ជាទម្ៃន់ 

កនុងអ្ំឡុងរ ូវយេលើងយឆ្េះ អ្នកគ ឺ 
តង្ម្ូវឱយបនររកា"ការឃ្ល យំម្ើលអ្គគេីយ័រយៈយពលម្ួយយមា៉ោ ង
យពញ បនា ប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការកាត់ យ ើម្បឃី្ល ំយម្ើលចង្កងចប់
យផរើម្យឆ្េះយេលើង។  
 
 
 
យ ើម្បចីសវងរកអ្វចី ល IFPL សែតិកនងុតបំនច់ លអ្នកមាន
ចផនការកាតយ់ៅកនងុ សមូ្ទរូសព័ាយៅយលខ្៖  
503-668-1650 ឬ ពនិតិយយគហទពំរ័របស់យយើង៖ 
www.fs.usda.gov/mthood 
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ជ្ពំកូច លរាតតាត 

ង្តូវ ឹងថា Oregon Legislature អ្ន ម្ត័ែាប់យ ើអ្ សែមីយៅឆន ំ 2011 យ ើម្បីបញ្ឈបជ់្ំពូកច លរាតតាត  ូែជា 
Emerald Ash Borer ពីការទទួលកចនលងដាក់យជ្ើងកនុងតបំន់ និងអាែមានែំយពាេះផលិតផលយ ើទំងអ្ស់ច លបានង្បម្ូល
យៅ Oregon ឬរ ាយផសងៗយទៀត។ Oregon Law 570.720 ហាម្ង្បាម្ការនំយ ើអ្ សែូលកនុង ឬយង្ៅ Oregon 
យលើកចលងចតវាង្តូវយធវើ។ 

យហត អ្វ?ី ព្ង្ពយ ើសែិតកនុងយង្ោេះថាន ក់ពីការ ឹកជ្ញ្ជូនសតវលែិតច លបំពាន នងិ
ជ្ំងឺយៅកនុងយ ើអ្ ស។ សតវែព្ង្ងច លបំពានរស់យៅកនុងយ ើ និងយៅយពលច ល
អ្នកខ្ចប់វា និង ឹកវាយៅកចនលងយបាេះជ្ំរ ំរបស់អ្នក ឬផាេះរបស់អ្នក អ្នកជ្ួបនឹងហានី
េ័យព្នសតវែព្ង្ងច លវាយែញម្ក និងរំខានយ ើម្យ ើច លយៅជ្ិតយនេះ។ យៅ

យពលច លសតវលែិតរាតតាតជាកោ់ក់មានវាអាែបំផ្ទល ញ ល់ព្ង្ព និងកចនលងកម្ានរខាងយង្ៅ។ សតវលែិត ែូជា កំយេន 
(Emerald ash borer) សិតវលែិតម្ា៉ោ ង (Sirex woodwasp), សិតវលែិតម្ា៉ោ ង (Gypsy moth) និងសិតវលែិត

ម្ា៉ោ ង (Asian longhorned beetle) ឬជ្ំងឺ ូែជា Sudden 
Oak Death ង្តូវបានមានយដាយយ ើអ្ ស។  

រ កខជាតិរាតតាតង្តូវបានចណនំយៅតំបន ់ឬសហរ ាអាយម្រិកពីតំបន់ ឬ
ង្បយទសយផសង។ ពួកយគអាែង្តូវបានចណនំជាអ្នររជាតិ (ឧទហរណ ៍រ កខជាតិ
សង្មាប់ត បចត) ឬជាឧបទាវយហត  (ឧទហរណ៍  ែូែម្លងយរាគ ល់ង្ោប់)។ 

យៅយពលច លរ កខជាតិម្ិនចម្នជាយ ើម្កំយណើតមានង្បយយាជ្ន៍ខាល ំង ល់សងគម្  ូែជាបាយ ឬ ំឡូង រ កខជាតិច ល ល្ នពានរីក
សាយភ្នយយា៉ោ ងឆប់រហ័ស នងិបណ្តរ លឱយ ឬទំនងជាបណ្តរ លឱយមានម្ហររាយ ល់យស ាកែិច បរិសាែ ន ឬស ខ្ភ្នព។ ក ំង្បម្ូលរ កខ
ជាតិច លរាតតាត និងរកយម្ើលង្ោប់ច លង្បចហលជាបានភ្នជ ប់នឹងការយសលៀកពាក់របស់អ្នក។ 
 
 ងឹពជី្ពំកូរាតតាត នងិជ្យួបញ្ឈបក់ារកីរាលដាល។  
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ផសតិ 
 

សាវតា៖ ផសិតមានពីរចផនក៖ រាងកាយចផលយ ើ (ច លបាន
យ ើញយៅយលើ ី) និងវិប ែូរែនសម្ព័នធឬស ច លយៅថា 
mycelium (មានទីតាំងយៅយលើ ី)។ mycelium 
បំចបកធាត សរីរាងគ  ំយណើរការព្ង្ពយ ើច លសំខាន់ច ល
រំោយសរីរាងគ ូែជាអាហារ ូយចន េះច រ។ ផសិតជាយង្ែើនង្តូវចត
អាែបរិយភ្នគបាន ម្ិនមានយង្ោេះថាន ក់ មានរសជាតិឆៃ ញ់ យៅ

យពលច លអ្វីយផសងៗយទៀតមានជាតិព ល។ វាសខំាន់ខាល ំងណ្តស់កនុងការ ឹងអ្ំពីភ្នពខ្ សោន ។ ផសិតព លម្ួយមាត់អាែនំឱយសាល ប់បាន។  

បយែចកយទសង្បម្លូផល៖ ផសិតភ្នគយង្ែើនគួរចតកាត់យែញពីព្ផា ី។ អ្វីៗ ម្ួយែំនួន ូែជាផសិតម្ា៉ោ ង (matsutake) ង្តូវបានទញ 
ឬយលែយែញពិ ី។ បចនែម្យលើយនេះយទៀត បយែចកយទសង្បម្ូលផលម្ិនសម្រម្យ ូែជាការរាស់អាែយធវើឱយផសិតខ្ូែយដាយយធវើឱយខ្ូែកាល 
យ ើម្ និង underground mycelia។ ផសិតច លបានខ្ូែខាតមានគ ណតព្ម្លតិែតែួប៉ោ យណ្តណ េះ។ ការរាស់ង្តូវបានខ្ូែខាត។ 
ការង្បម្ូលផលយម្ើលម្ម្ា៉ោ ង (truffles) (ផសិតយង្កាម្ ី) ង្តូវបានហាម្ង្បាម្។ 

រ ូវ៖ រ ូវផ្ទក រីកគឺលែបំផ តសង្មាប់ផសិតម្ា៉ោ ង (morels) និងផសិតម្ា៉ោ ង (oyster mushrooms) រ ូែសលឹកយ ើង្ជ្ុេះគឺជា
យពលយវោសង្មាប់ផសិតម្ា៉ោ ង (chanterelles) ផសិតម្ា៉ោ ង (king bolete) ផសិតម្ា៉ោ ង (matsutake) និងផសិត
ម្ា៉ោ ង (puffballs)។  

ផសិតង្តូវចតលក់ជាយផ្ទន ឬតាម្រ ូវកាល (ម្ិនមានកំណត់ែំយពាេះយផ្ទនជាម្ួយនឹងលិខ្តិអ្ន ញ្ញា តតាម្រ ូវកាល)។ អ្នកង្តូវចតមាន
ចផនទីផសិត និងលខិ្ិតអ្ន ញ្ញា តច លមានស ពលភ្នពជាកម្មសិទធិម្ នយរីសយក។ 
រ ូវផ្ទក រកី គឺពីព្ែៃទ ី1 ចខ្ម្ករា  ល់ព្ែៃទី 30 ចខ្ម្ិែ ន។ 
រ ូវសលកឹយ ើង្ជ្េុះ គឺពីព្ែៃទ ី1 ចខ្កញ្ញា   ល់ព្ែៃទី 31 ចខ្ឆ្នូ។ 
តព្ម្លនននឹងខ្ សោន ង្បសិនយបើផសិតម្ា៉ោ ង (matsutake) ង្តូវបានរួម្បញ្ចូល ឬក៏ម្ិនរួម្បញ្ចូល។ Old Maid Flats យៅ 
Zig Zag Ranger District មានលកខខ្ណឌ ពិយសសច លអ្នកង្តូវចតអ្ន វតរតាម្។  
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លកខខ្ណឌ ខាងយង្កាម្គជឺាចផនកព្ន  
លខិ្តិអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាសឥ់តគតិព្ែល (FS 2400-8) របសអ់្នក 
 

លកខខ្ណឌ ទំងយនេះង្តូវបានបងាា ញយៅខាងយង្កាយលិខិ្តអ្ន ញ្ញា តង្បមូ្លផលផលិតផលព្ង្ពយ ើពិយសសផលូវការរបស់អ្នក។ អ្នកង្តូវ
យល់ និងអ្ន វតរតាម្ខ្ និងលកខខ្ណឌ យៅខាងយង្កាយលិខិ្តអ្ន ញ្ញា តរបស់អ្នក។ 
 

1. ផលិតផលព្ង្ពយ ើច លមានយង្កាម្ “ការយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល” គឺសង្មាប់ការយង្បើផ្ទា ល់ខ្លួន នងិម្ិនអាែលក ់ឬផ្ទល ស់បរូរ 
(36 CFR 261.6 (f)។ 

2. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តង្តូវចតសែិត កនុង កម្មសិទិធរបស់អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តយៅ យពលច លការ
ង្បមូ្លផល និងការ ឹកជ្ញ្ជូនផលិតផល។ មិ្នអ្ន ញ្ញា តឱយមានការែម្លងយទ។ 

3. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ គឺ ម្ិនអាែយផារបានយទ។ 

4. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត និងសកម្មភ្នពទងំយនេះគឺសែិតយង្កាម្ លកខនរិកៈ និងបទបញ្ាតិរ និងែាបរ់បស់រ ា 
នងិែាបង់្បចតំបំន។់ យៅកនងុករណីមានជ្យមាល េះ លកខនរិកៈ និងបទបញ្ាតិរនឹងមានប យពវភ្នព។  

5. យានយនរច លមានមា៉ោ ស ីនមិ្នង្តូវបានអ្ន ញ្ញា តយែញពីផលូវច លមានង្សាប់ ច លយបើក ល់សាធារណៈ
ជ្ន យបើមិ្ន ូយចន េះយទយលើកចលងចត បានបញ្ញជ ក់ជាក់ោក់កនុងលិខិ្តអ្ន ញ្ញា តយនេះ។ ការែតរបស់អ្នក
ទទួលការអ្ន ញ្ញា តនឹងមិ្នរារាងំែរាែរណ៍ ឬទប់សាក ត់យានយនរអ្គគីេ័យ ឬគិោនសយស្តងាគ េះ យឡើយ។ 

6. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងយកសង្មាម្ទំងអ្ស់យែញ និងសង្មាម្យែញពីសកម្មភ្នពរបស់អ្នកទទួលបានការ
អ្ន ញ្ញា ត។ 

7. ការយកើតយឡើងជាមួ្យោន ជាមួ្យសកម្មភ្នពយកផលិតផលព្ង្ពយ ើយែញ សាន ម្កាត់ និងរបស់របរជា
បចនលច លមិ្នយង្បើ ច លជាលទធផលពី សកម្មភ្នពរបស់អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តនឹងង្តូវបានយកយែញពី
ផលូវ និងសាន ម្យភ្នល េះ និងរាយបា៉ោ យយៅកនុងយទសភ្នពយៅជ្ ំវិញខ្លួន។  

8. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងង្បតិបតរិតាម្តង្មូ្វការអ្គគីេ័យ និងការដាក់កំហិតបែចុបបននននយ ើម្បីទប់សាក ត់ 
យេលើងយឆ្េះព្ង្ព។  

5 

 

លខិ្តិអ្ន ញ្ាតយង្បើង្បាសឥ់តគតិព្ែល៖  
36 CFR 223.8 “គណៈង្បតិេូអាជាា ធរយល់ង្ពម្យលើការយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែលយដាយប គគលមាន ក់ៗ” 

លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែលគឺសង្មាប់ចតការយង្បើប គគល – ផលិតផលច លង្បម្ូលពលីិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តទំងយនេះម្ិនអាែង្តូវ
បានលក់ ឬផ្ទល ស់បរូរសង្មាប់ទំនិញយឡើយ។ អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តង្តូវចតមានអាយ  18 ឆន ំ។ លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាស់
ឥតគិតព្ែលមានស ពលភ្នពចបព់កីាលបរិយែេទទទួលពីព្ែៃទី 31 ចខ្ឆ្នូ ឬយៅយពលច លបរិមាណង្តូវបាន្ន ល់ អ្វកី៏យដាយ
ច លម្កម្ ន។ 

រ កខជាតិដាំទំងឬស (Transplant)/រ កខជាតិព្បតងកាត់ដំា (Cut Greenery)/Holiday Boughs - ការ
អ្ន ញ្ញា តនឹងបញ្ចប់យៅយពលច លបរិមាណអ្តិបរមា ( ូែបានបងាា ញយៅយលើលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តរបស់អ្នក) ង្តូវបាន្ន ល់ ឬ
យៅពាក់កណ្តរ លយប់យៅព្ែៃបញ្ចប់ អ្វីក៏យដាយច លម្កម្ ន។ ជ្ំពកូច លបានអ្ន ញ្ញា តសង្មាបង់្បម្ូលផលកនុងង្ពិសមចតជា៖ 
vine maple, ចផលបឺរីម្ា៉ោ ង (huckleberry), rhododendron, ចផលយ ើតូែៗែយងាគ ម្ៗម្ា៉ោ ង (salal) 
Oregon-grape, យ ើម្យ ើម្ា៉ោ ង(manzanita) ពណណងគជ្ិត (ferns) និងកូនយ ើតូែៗកម្ពស់តែិជាង 2 ហវីត។ 

ផសិត - លិខ្តិអ្ន ញ្ញា តយនេះម្កជាម្ួយែំនួនកណំត់ង្បម្ូលផល 1 ហាគ ឡុងកនុងម្ួយព្ែៃ និងចតម្ួយហាគ ឡុងកនុងមាច ស់កម្មសិទធិ
របស់អ្នកកាន់លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តម្ួយខ្ណៈយពលយៅយលើ ីព្ង្ព។ លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តនឹងបញ្ចប់យៅយពលច លែំនួនកំណតប់រិមាណ 
(ច លបានបងាា ញយៅយលើលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តរបស់អ្នក)ង្តូវបាន្ន ល់ ឬយៅពាក់កណ្តរ លយប់ព្នកាលបរិយែេទបញ្ចប់ អ្វីក៏
យដាយឱយចតម្កម្ ន។ អ្នកង្តូវចតមានលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តមានស ពលភ្នព និងចផនទីផសិតជាម្ួយអ្នក ខ្ណៈយពលង្បម្ូលផល។ មាន
តង្ម្ូវការពិយសសសង្មាប់តំបន់ “Old Maid Flats” អ្នកង្តូវចតទទួលបានលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តង្បចំព្ែៃសង្មាប់តំបន់យនេះពី
ង្សុក Zigzag Ranger។  

ង្បសិនយបើអ្នកទទួលសិទធិែង់ង្បម្ូលយង្ែើនជាង 1 ហាគ ឡុងកនុងម្ួយព្ែៃ ពួកយគនឹងង្តូវទិញលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តតព្ម្ល។ 

ចផលបឺរី - លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តនឹងបញ្ចប់យៅយពលច លការកំណត់បរិមាណ (បានបងាា ញយៅយលើលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តរបស់អ្នក) ង្តូវបាន
្ន ល់ ឬយៅពាក់កណ្តរ លយប់ព្នកាលបរិយែេទបញ្ចប់ច លបានបងាា ញយៅយលើលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តអ្វីក៏យដាយច លម្កម្ ន។ ម្និ
យលើសពីការកំណត់បរិមាណអាែង្តូវបានង្បម្ូល ឬ ឹកជ្ញ្ជនូកនុងម្ួយលិខ្តិអ្ន ញ្ញា តយឡើយ។   
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ផលតិផលព្ង្ពយ ើពយិសសយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល 

ព្ង្ពយ ើផរល់ភ្នពយផសងោន ព្នផលិតផលយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល៖ ផសិត  
ចប៊ែរី ចម្កយ ើ រ កខជាតិពណ៌ព្បតង និង រ កខជាតិដាំទំងយ ើម្។ 
ផលតិផលអាែង្តវូបានយង្បើយៅកនងុព្ង្ពយដាយម្និមានលខិ្តិអ្ន ញ្ញា ត។ 
យទេះជាយា៉ោ ងណ្តកយ៏ដាយ ង្បសនិយបើអ្នកែងយ់កពកួវាយែញពពី្ង្ពយៅផាេះ 
អ្នកនឹងង្តូវទទួលលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត “យង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល”  
ពីការិយាល័យង្សុកកនុងម្ូលដាា ន។ 

 អ្នកង្តូវចតមានអាយ  18 ឆន ំ និងង្តូវង្បង្ពឹតរតាម្លកខខ្ណឌ  
ទំងអ្ស់ព្នលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត (FS 2400-8)។ អ្នកអាែមាន
នរណ្តមាន ក់អាយ យង្កាម្ 18 ឆន ំជ្ួយអ្នកង្បម្លូផលិតផល  
ប៉ោ ចនរពួកយគម្ិនអាែង្បម្ូលសង្មាប់ពួកយគខ្លួនឯងបានយទ។ 
ឧទហរណ៍៖ អ្នកអាែង្បម្ូលផសិតម្ួយហាគ ឡុងកនុងម្ួយព្ែៃ។  
អ្នកក៏អាែមាននរណ្តមាន ក់ជ្ួយប៉ោ ចនរអាែង្បម្ូលចតម្ួយហាគ ឡុង
ប៉ោ យណ្តណ េះ ង្បសិនយបើពួកយគម្ិនមានលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត។  

ផលិតផលអ្វីក៏យដាយច លអ្នកសយង្ម្ែែិតរយង្ជ្ើសយរីស  
អ្នកង្តូវចត ឹងកចនលងច លអ្នកយៅ និងម្ិនង្បម្លូយលើ ីឯកជ្ន  
ឬ ីច លបានហាម្ង្បាម្យដាយម្ិនមានការអ្ន ញ្ញា តយឡើយ។  
លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តរបស់អ្នកគឺមានស ពលភ្នពចតយៅកនុងព្ង្ពយ ើជាតិ  
Mt. Hood ប៉ោ យណ្តណ េះ។  
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លកខខ្ណឌ ខាងយង្កាម្គជឺាចផនកព្ន  
លខិ្តិអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាសឥ់តគតិព្ែល (FS 2400-8) របសអ់្នក 
 

9. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងបង់ង្បាក់ឱយ ឬជ្សួជ្ លការខ្ូែខាតទំងអ្ស់  ល់លកខណៈពិយសសរបស់ធម្មជាតិែំណ ែពាម្
មាត់ការដាំ ំណំ្តយផសង និងផលូវ ផលូវលំ របង ង្បឡាយ ចខ្សទូរស័ពា ឬការរីកែយង្ម្ើនយផសងយទៀតជាលទធផលពីសកម្មភ្នពរបស់
អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តយង្កាម្លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ។  

10. យសវាកម្មព្ង្ពយ ើរកាសិទធិ កហូតការអ្ន ញ្ញា តយដាយឯកយតាភ្នគគីសង្មាប់ការម្ិនអ្ន វតរតាម្របស់អ្នកទទួលបានការ
អ្ន ញ្ញា តជាម្ួយខ្ នងិលកខខ្ណឌ របស់ខ្លួន ឬយៅយពលច លការ កហូតសែិតកនុងែំណ្តប់អារម្មណ៍សាធារណៈជ្ន។ 

11. យដាយម្ិនគិតពីថាយតើផលិតផលព្ង្ពយ ើង្តូវបានយកយែញ ឬយា៉ោ ងណ្ត ការអ្ន ញ្ញា តយនេះនឹងបញ្ចប់ទំងពីរយៅពាក់កណ្តរ ល 
យបព់្នកាលបរិយែេទបញ្ចប់ ច លបានបងាា ញខាងយលើ ឬយៅយពលច លបរិមាណច លបានរាយខាងយលើង្តូវបាន្ន ល់ 
អ្វីក៏យដាយច លម្កម្ ន។ 

12. ម្ិនមានខ្ ឬលកខខ្ណឌ ណ្តម្ួយព្នការអ្ន ញ្ញា តយនេះអាែខ្ សោន  ង្តូវបានចកតង្ម្ូវយលើកចលងចតសង្មាប់ការចកតង្ម្ូវយដាយ
ឯកយតាភ្នគគីយដាយយសវាកម្មព្ង្ពយ ើ (Forest Service)។ 

13. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តយល់ង្ពម្ម្ិនឱយមានយង្ោេះថាន ក់ ល់រដាា េិបាលពីការង្បកាសពីការខ្ូែខាតណ្តម្ួយការខ្ូែខាត
ង្ទពយសម្បតរិការរងរបួសផ្ទា ល់ខ្លួន ឬការសាល ប់បាត់បង់ជ្ីវិត។ 

14. ការង្បម្ូលផលិតផលព្ង្ពយ ើង្តូវបានអ្ន ញ្ញា តចតកនុងតំបន(់នន) ច លបានពិពណ៌នយដាយលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ។ 

15. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងបំយពញកំណត់ង្តាយកបរិមាណផលិតផលយែញយៅកនុងទឹកយមម ម្ ន ឹកជ្ញ្ជូនផលិតផល។ យៅ
យពលច លយែញសំប ង្ត អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តង្តូវការបំយពញសំប ង្តង្សង់ម្ក យៅយពលច លអ្នកទទួលបានលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត
ផ្ទល ស់ទីយានយនររវាងតបំន់បណ្តរ ញច លបានង្បម្ូល។ ផាុកសំប ង្តង្តូវចតភ្នជ ប់យដាយមានស វតែិភ្នពយ ើម្បីផាុក និងយម្ើលយា៉ោ ង
ែាស់ពីខាងយង្កាយយានយនរ។ 
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FS 2400-1 លខិ្តិអ្ន ញ្ញា ត យកផលតិផលព្ង្ពយ ើយែញ 

យដាយសែិតយង្កាម្ និងសែិតកនុងការអ្ន យោម្ ៏តងឹរឹងតាម្លកខខ្ណឌ ខាងយង្កាម្ទំងអ្ស់ (ទំងទូយៅ និងយផសងៗ) និងអ្វីៗច លមាន
រាយខាងយលើ អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តច លមានយ ម្ េះយៅទីយនេះង្តូវបានអ្ន ញ្ញា តឱយង្បម្ូលផល និងយកយែញនូវផលិតផលព្ង្ពយ ើ
ច លបានពិពណ៌នខាងយលើ។ 

1. ការលក់យនេះគឺជាែ ងយង្កាយ យហើយការបង់ង្បាក់ម្ិនសែិតយង្កាម្ការសងង្បាក់វិញយទ៖ 

2. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តង្តូវចតជារបស់អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា ត យៅយពលង្បម្ូលផល នងិ ឹកជ្ញ្ជនូផលតិផល។ ម្និអ្ន ញ្ញា តឱយមាន
ការែម្លងយទ។ 

3. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះគឺម្ិនអាែយផារបានយទ។ 

4. លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត នងិសកម្មភ្នពទំងយនេះសែិតយង្កាម្លកខនរិកៈ នងិបទបញ្ាតិរ នងិែាប់របស់រ ា និងែាប់ង្បចំតំបន។់ យៅ
កនុងករណីមានជ្យមាល េះ លកខនរិកៈ នងិបទបញ្ាតិរនឹងមានប យពវភ្នព។ កចនលងណ្តច លអាែអ្ន ញ្ញា តបាន កិែចង្ពម្យង្ពៀងយយាគ
យល់ោន រវាងយសវាកម្មព្ង្ពយ ើ (Forest Service) និង BLM ច លង្គប់ង្គងយដាយរ ាបាល និងការដាក់ឱយអ្ន វតរនូវ
លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ (ចផនក 330,P.L. I06-29 1)។ 

5. យានយនរច លមានមា៉ោ ស ីនម្ិនង្តូវបានអ្ន ញ្ញា តយែញពីផលូវច លមានង្សាប់ ច លយបើក ល់សាធារណៈជ្ន យបើម្ិន ូយចន េះយទ
យលើកចលងចតបានបញ្ញជ ក់ជាក់ោកក់នុងលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ។ ការែតរបស់អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនងឹម្ិនទប់សាក ត់
ែរាែរណ៍ ឬទបស់ាក ត់អ្គគីេ័យ ឬយានយនរយពលមានអាសនន។ 

6. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងយកសង្មាម្ទំងអ្ស់យែញ និងសង្មាម្យែញពីសកម្មភ្នពរបស់អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា ត។ 

7. ការយកើតយឡើងជាម្ួយោន ជាម្ួយសកម្មភ្នពយកផលិតផលព្ង្ពយ ើយែញ សាន ម្កាត ់និងរបស់របរជាបចនលច លម្ិនយង្បើ ច ល
ជាលទធផលពីសកម្មភ្នពរបស់អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តនឹងង្តូវបានយកយែញពីផលូវ និងសាន ម្យភ្នល េះ និងរាយបា៉ោ យយៅកនុង
យទសភ្នពយៅជ្ ំវិញខ្លួន។  

3 

 

ពត័ម៌ានសខំាន ់
 ម្ នង្បម្ូលផលផលិតផលណ្តម្ួយ ង្តូវមានលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត យបើវាតង្ម្ូវឱយមាន។ យង្បើទីតាំងង្បម្ូលផលច លបានបយងកើត 

និងកាល យជាសា ំ ជាម្ួយតំបន់បិទជ្ិត និងង្ពំច នព្នកម្មសិទធិណ្តម្ួយ។ 

 ង្តូវយកម្កជាម្ួយនូវលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា ត និងអ្តរសញ្ញា ណរបស់អ្នកខ្ណៈយពលម្កង្បម្ូលផលជានិែច។ ង្បសិនយបើង្តូវការ លិខ្ិត
អ្ន ញ្ញា តម្ួយនឹងង្តូវឱយអ្នកនឹងដាក់យៅយលើតាបលូយានយនររបស់អ្នក។  

 ការង្បម្ូលផលិតផលព្ង្ពយ ើង្តូវបានអ្ន ញ្ញា តចតកនុងតំបន់ (នន) ច លបានកត់សមាគ ល់យៅយលើលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តប៉ោ យណ្តណ េះ។ 

 ង្បសិនយបើអ្នកមានសំណួរពាក់ព័នធនឹងលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តផលិតផលព្ង្ពយ ើពិយសស សូម្ទូរស័ពាយៅការិយាល័យយសវាកម្មព្ង្ពយ ើ 
ច លយែញលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ ឬការិយាល័យយសវាកម្មព្ង្ពយ ើច លយៅជ្ិតបំផ ត។ 

  ឹងពីបទបញ្ាតិរម្ូលដាា ន និងកងវល់ពិយសសសង្មាប់តំបន់ ជាពិយសសបទបញ្ាតិរច លកំណត់ែំនួនយេលើង  តតាម្ជ្ំរ ំ និងែមាៃ យ
ច លអ្នកអាែយបាេះជ្ំរំពីអ្ូរ បឹង ផលូវ និងផលូវលំ។ 

 ង្តូវពាយាម្យបាេះជ្ំរ ំយា៉ោ ងយហាែណ្តស់ 200 ហវីត (60 ចម្៉ោង្ត) ពីបឹង និងអ្ូរ (ង្បចហល 70 ជ្ំហានម្ន សសយពញវ័យ) 
ជានិែច។ 

 ល បោងខ្លួន និងចនរបស់អ្នកយា៉ោ ងយហាែណ្តស់ 200 ហវីត (60 ចម្៉ោង្ត) ពីអ្ូរ ឬបឹង។ 

 យចលកាកសំណល់ម្ន សសកនុងរយតរ តូែ 8 អ្ ីញ (20 សង់ទីចម្៉ោង្ត) ែូលព្ង្ព និងយា៉ោ ងយហាែណ្តស់ 200 ហវីត  
(60 ចម្៉ោង្ត) ពីង្បេពទឹក ជ្ំរ ំ ផលូវ ឬផលូវលំជានិែច។ 

 ទឹកពី ងេនំ និងង្បព័នធទឹកព្ង្ពម្ិនមានស វតែិភ្នពសង្មាប់ផឹកយឡើយ។ 

 ង្បាប់នរណ្តមាន ក់កចនលងច លអ្នកនឹងយៅ និងខ្ចប់ទូរស័ពាច លបានសាកែមយៅជាម្ួយផង។  

 ខ្ចប់សំរាម្របស់អ្នក និងអ្វីៗច លអ្នកនំម្កជាម្ួយអ្នក។ សំអាតសំរាម្ច លម្ិនទន់  តព្នរងវល់យេលើង  តតាម្ជ្ំរ ំរបស់អ្នក។ 
ម្ិនបនសល់ទ កដាន! 
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អ្វចី លអ្នកនងឹង្តវូការយ ើម្បចីបយ់ផរើម្ 
លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយកតព្ម្លផលិតផលព្ង្ពយ ើយែញ (ទង្ម្ង ់FS 2400-1) ឬលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាស់ផលិតផលព្ង្ពយ ើយដាយឥតគិតព្ែល 
(ទង្ម្ង់ FS 2400-8) ច លតង្ម្ូវសង្មាប់ផលិតផលព្ង្ពយ ើពិយសសច លយែញពីព្ង្ព។ 
 

យ ើម្បីទទួលលិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តសង្មាប់ការង្បម្ូលផលផលិតផលព្ង្ពយ ើពិយសស ម្ន សសនីម្ួយៗច លង្បម្ូលផលង្តូវចតផរល់ព័ត៌មានខាងយង្កាម្៖ 
 ង្តូវចតមានអាយ  18 ឆន ំ ឬយង្ែើនជាងយនេះ  
 បងាា ញប័ណណ យបើកបរ អ្តរសញ្ញា ណប័ណណ ច លយែញយដាយរដាា េិបាល 
 យ ម្ េះ និងអាសយដាា នយពញ 
 យលខ្អាជាា ប័ណណយានយនរ និងការពិពណ៌នយានយនរ 
 ផលិតផលម្ួយែំនួនង្តូវការការពិពណ៌នង្សបែាប់យពញយលញ ឬផលូវ និង បយងាគ លែមាៃ យព្នតំបន់ង្បម្ូលផលច លបានយសនើ 

ការបងង់្បាក៖់ ទង្ម្ង់ព្នការបង់ង្បាក់ច លអាែទទួលយកបានជាសាែ់ង្បាក់ ចសក ឬប័ណណឥណទន។ 
 

តារាងមាតកិា៖ 
អ្វីច លអ្នកនឹងង្តូវការយ ើម្បីចប់យផរើម្ 2 
ព័ត៌មានសំខាន ់ 3 
ផលិតផលយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល 4 
លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល 5 
ផលិតផលច លបានផរល់យដាយឥតគិតព្ែល 6 
ផសិតសង្មាប់យធវើពាណិជ្ជកម្ម 7 
យៅម ចវងៗម្ា៉ោ ង (Beargrass) គល់យ ើកាត់រួែ   ំធំៗ ឬសសាា ញៗ 8  
យ ើម្ ការកាត់ និងព្ង្ពព្បតង 9 
អ្ ស 10-11 
យ ើង្ទ យ ើចវង និងកំណ្តត់យ ើ 12 
យ ើម្ណូចអ្ល 13 
ព័ត៌មានពិយសសច លបំពាន 14 
កង្ម្ិត IFPL 15 
FS 2400-8 (លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយង្បើង្បាស់ឥតគិតព្ែល 16-17 
FS 2400-1 (លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយកតព្ម្លផលតិផលព្ង្ពយ ើយែញ) 18-19 
ការិយាល័យព័ត៌មាន 20 
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FS 2400-1 លខិ្តិអ្ន ញ្ញា តយកផលតិផលព្ង្ពយ ើយែញ 

8. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងង្បតិបតរិតាម្តង្មូ្វការអ្គគេ័ីយ និង ការដាក់កំហិតបែចុបបននននយ ើម្បទីប់សាក ត់យេលើងយឆ្េះព្ង្ព។  

9. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងបង់ង្បាក់ឱយ ឬជួ្សជ្ លការខូ្ែខាត ទំងអ្ស់  ល់លកខណៈពិយសសរបស់ធម្មជាតិ 
ែំណ ែ ពាម្មាត់ការដាំ ំណំ្ត យផសង និង ផលូវ ផលូវលំ របង ង្បឡាយ ចខ្សទូរស័ពា ឬការរីកែយង្ម្ើនយផសងយទៀត ជាលទធផល
ពីសកម្មភ្នពរបស់អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តយង្កាម្លិខិ្តអ្ន ញ្ញា តយនេះ។  

10. យសវាកម្មព្ង្ពយ ើ (Forest Service) និង/ឬ BLM រកាសិទធិ  កហូតលិខិ្តអ្ន ញ្ញា តយដាយឯកយតាភ្នគគី 
សង្មាប់ ការមិ្នអ្ន វតរតាម្របស់អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា ត ជាមួ្យ ខ្ និងលកខខ្ណឌរបស់ខ្លនួ ឬ យៅយពលច លការ កហូត 
សែិតកនុង ែំណ្តប់អារម្មណ៍សាធារណៈជ្ន។ 

11. យដាយមិ្នគិតពីថាយតើផលិតផលព្ង្ពយ ើង្តូវបានយកយែញ ឬយា៉ោ ងណ្ត ការអ្ន ញ្ញា តយនេះនឹងបញ្ចប់ទំងពីរយៅពាក ់
កណ្តរ លយប់ព្នកាលបរិយែេទបញ្ចប់ ច លបានបងាា ញខាងយលើ ឬយៅយពលច លបរិមាណច លបានរាយខាងយលើង្តូវបាន
្ន ល់ អ្វីក៏យដាយច លម្កម្ ន។ 

12. មិ្នមានខ្ ឬលកខខ្ណឌ ណ្តមួ្យព្នលិខិ្តអ្ន ញ្ញា តយនេះ អាែ ខ្ សោន  ឬ ង្តូវបានចកតង្មូ្វ យលើកចលងចត សង្មាប់ការ
ចកតង្មូ្វ យដាយ ឯកយតាភ្នគគី យដាយ យសវាកម្មព្ង្ពយ ើ (Forest Service) និង/ឬ BLM ។ 

13. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តយល់ង្ពម្មិ្នឱយមានយង្ោេះថាន ក់ ល់រដាា េិបាល ពី ការង្បកាសពីការខូ្ែខាតណ្តម្ួយ ឬ 
ការខូ្ែខាត ង្ទពយសម្បតតរិ ការរងរបួស ផ្ទា ល់ខ្លួន ឬការសាល ប់បាត់បង់ជី្វិត។ 

14. ការង្បម្ូលផលិតផលព្ង្ពយ ើង្តវូបានអ្ន ញ្ញា តចតកនុង តំ បន់ (នន) ច លបានពិ ពណ៌នយដាយ  លិខ្ិតអ្ន ញ្ញា តយនេះ។ 

15. អ្នកទទួលបានការអ្ន ញ្ញា តនឹងបំយពញកំណត់ង្តាយកបរិមាណផលិតផលយែញយៅកនុងទឹកយមម  ម្ ននឹង  ឹកជ្ញ្ជូនផលិត
ផល។ យៅយពលច លយែញសំប ង្ត អ្នកទទួលការអ្ន ញ្ញា តង្តូវការបំយពញសំប ង្តង្សង់ម្ក យៅយពលច លអ្នកទទួលបាន
លិខិ្តអ្ន ញ្ញា តផ្ទល ស់ទីយានយនររវាង តំបន់បណ្តរ ញ ច លបានង្បមូ្ល។ផាុកសំប ង្តង្តូវចតភ្នជ ប់យដាយមានស វតែិភ្នពយ ើម្បី
ផាុក និងយម្ើលយា៉ោ ងែាស់ពីខាងយង្កាយយានយនរ។ 
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យយើងរីករាយនឹងទទួលឱកាសយនេះយ ើម្បីចែករំចលកព័ត៌មានជាម្ួយអ្នកអ្ំពីការពង្ងង្ងង្ ីកកម្មវធិផីលិតផលព្ង្ពយ ើពិយសសលព្ង្ពយ ើពិយសសល យៅយលើព្ង្ព
យ ើជាតិ Mt. Hood។ យយើងសងឃឹម្ថា ង្កដាសផសពវផាយយនេះនឹងយធវើឱយកាន់ចតងាយង្សួលសង្មាប់អ្នកកនុងការយង្បើ
ផលិតផលទំងយនេះសង្មាង្មាង្ ប់យោលយៅផ្ទា ល់ខ្លួន ពាណិជ្ជកម្ម នងិវទិាទាទ សាស្តសស្តសស្ត រ។ អ្វីច លយយើងសួរទំងអ្ស់គឺថា អ្នកយង្បើពួកវាកនុង
ការចែទំ និងរយបៀបចបបយអ្កូឡូស ី យដាយម្កជាម្ួយសរង់ដារ និងយសែករីចណនំច លមានយៅការិយាល័យទីភ្នន ក់ងារម្ូលដាា ន។
សរង់ដារទំងយនេះបានបយងកើតយ ើម្បីយលើកកម្ពស់ភ្នពង្សស់ង្សាយព្ង្ពយ ើ និងធនធានវា ង្ពម្ទងំយ ើម្បីរកាធនធានទំងយនេះ
សង្មាប់ជ្ំនន់យង្កាយផងច រ។
សង្មាប់ព័ត៌មានបចនែម្ សូម្ទក់ទងការិយាលយ័យសវាកម្មព្ង្ពយ ើង្បចំម្ូលដាា នរបស់អ្នកយៅព្ង្ពយ ើជាតិ Mt. Hood៖

ង្សង្សង្ ុក Barlow Ranger Clackamas River RD
780 NE Court Street 595 NW Industrial Way
Dufur, OR. 97021 Estacada, OR. 97023
ទូរស័ពា៖ 541-467-2291 503-630-6861
ព្ែៃែ័នា  ល់ព្ែៃស ង្ក យមា៉ោ ង 7:45  ល ់4:30 ព្ែៃែ័នា  ល់ព្ែៃស ង្ក យមា៉ោ ង 7:45-4:30

ង្សង្សង្ ុក Hood River Ranger ង្សង្សង្ ុក Zigzag Ranger
6780 HWY 35 70220 E. Hwy 26
Mt Hood-Parkdale OR. 97041 Zigzag OR. 97049
យលខ្ទូរស័ពា 541-352-6002 យលខ្ទូរស័ពា 503-622-3191
ព្ែៃែ័នា  ល់ព្ែៃស ង្ក យមា៉ោ ង 8:00-4:30 ព្ែៃែ័នា  ល់ព្ែៃស ង្ក យមា៉ោ ង 7:45-4:30

ការយិាលយ័ភ្នគយង្ង្ង្ង្ែង្ែង្ែង្ែង្ែង្ែង្ែង្ែង្ែើនព្នការយិាលយ័ទំងយនេះយបបបបបើកយៅព្ែែែែែៃយៅរប៍បបនា បព់ទីវិាែងចំ (Memorial Dayayayy)
ការអ្ន ញ្ញា តម្ិនអាែរកបានយៅការិយាល័យកណ្តរ លយៅ Sandy រ ា Oregon យទ។
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ង្កសួងកសិកម្មសហរ ាអាយម្រិក (USDA) ហាម្ង្បាង្បាង្ ម្ការយរីសយអ្ើងយៅង្គង្គង្ បក់ម្មវធិរីបស់ខ្លួន និងសកម្មភ្នពនន យដាយចផចផច ែកយលើពូជ្អ្ំបូរ ពណ៌សម្បម្បម្ ុរ យ ើម្កំយណើតជាតិ
សាសន៍ អាយ  ពិការភ្នព និងែំណ ែច លអាែអ្ន វតរបាន យេទ យៅលីវឬយរៀបការ សាែ នភ្នពង្គួសារ សាែ នភ្នពម្ នឆ្លងទយនល សាសន ទំយនរខាងផលូវ
យេទ ព័ត៌មានអ្ពំីចហសន ជ្ំយនឿនយយាបាយ ការង្បឆំងនរណ្តមាន ក់ ឬយដាយសារចផនកព្នែំណូល ឬែំណូលទំងអ្ស់របស់ប គគលមាន ក់ ច លបានម្កពី
កម្មវធិីជ្នំួយសាធារណៈ (ម្ិនចម្ចម្ច នម្ូលដាា នច លបានហាម្ង្បាង្បាង្ ម្ទំងអ្ស់ស ទធចតផគត់ផគង ់ល់កម្មវធិីទំងអ្ស់យទ)។ អ្នកច លមានពកិារភ្នពច លង្តង្តង្ ូវការ

ម្យធាបាយយផសងៗសង្មាង្មាង្ ប់ទំនក់ទំនងព្នពត័៌មានកម្មវធិី (អ្កសកសក រសង្មាង្មាង្ ប់អ្នកពិការចេចេច នក អ្កសកសក រព ម្ពធំ កាចសតសំយឡង ។ល។) គួរចតទក់ទងម្ជ្ឈជ្ឈជ្ ម្ណឌ ល TARGET របស់ 
USDA តាម្យលខ្ (202) 720-2600។ យ ើម្បីដាក់បណរ ឹងអ្ំពីការយរីសយអ្ើង សូម្សរយសរម្ក USDA នយកការិយាល័យចផនកសិទធិម្ន សស 1400 
Independence Ave., SW, Washington, DC 20250-9410 ឬទូរស័ពា (800) 795-3272 (សយម្លង) ឬ (202) 720-6382 (TDD)។ 
USDA គឺជាអ្នកផរល់ឱកាស និងជានិយយាជ្កយសមើភ្នពម្ួយ។

for the greatest good


