ຂະແໜງປ່າໄມ້
ກົມກະສິກາ ແຫູ່ງສະຫະລັດ

2022
ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ Malheur/Umatilla/Wallowa-Whitman
ຂໍ້ການົດ ແລະ ຄູ່າທານຽມຕູ່າງໆ
ການບັນທຶກການເຄືື່ອນຍ້າຍປະລິມານຜະລິດຕະພັນ

ຜ້ດາເນີນການຄ້າຂາຍເຫັດແມູ່ນຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຈົດບັນທຶກ ວັນ, ເວລາ ແລະ
ຈານວນແກນລອນທີື່ນາອອກຈາກພືື້ນທີປ
ື່ ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດລວມທັງປະລິ
ມານການຜະລິດເຫັດຂອງຕົນທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ຂໍ້ການົດສະບັບດັັ່ງກູ່າວນີຈ
ື້ ະມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້. ຂມ
ໍ້ ນເພີມ
ື່ ເຕີມເບິງື່ ເອກະສານໜ້າທີ 2 ຂອງປມ
ື້ ຄມ
ູ່ ສ
ື ະບັບນີ.ື້

ນາໃຊ້-ຟຣີ

ບຈ
ໍ່ າເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດໃນການເກັບກູ່ຽວ, ການຄອບຄອງ, ການຂົນ
ສົັ່ງທີື່ໜ້ອຍກວູ່າໜຶື່ງ ແກຣລອນ ໃນໂອເລກອນ (Oregon) ຫລື ໜ້ອຍກວູ່າ 5 ແກຣ
ລອນ ໃນວຊິງຕັນ. ເຫັດທີື່ເກັບໄດ້ໂດຍບເໍ່ ສຍຄູ່າແມູ່ນບໍ່ສາມາດເອົາໄປຂາຍໄດ້, ແລກ
ປ່ຽນ ຫລື ເອົາໄປທີື່ອືື່ນໄດ້ .

ໃບອະນຸຍາດດາເນີນການຄ້າຂາຍ

ໃບອະນຸຍາດດາເນີນການຄ້າຂາຍເຫັດແມູ່ນຈາເປັນຕ້ອງ ຖ້າຫາກວູ່າ:
♦ ທູ່ານ ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂືື້ນໄປ ແລະ ເກັບກ້ຽວເຫັດເພືື່ອ:
ຂາຍ, ຫລື;
♦ ທູ່ານເກັບກ້ຽວ, ຄອບຄອງ, ຫລື ຂົນສົັ່ງຫລາຍກວູ່າ 1 ແກຣລອນ ໃນ ໂອລ
ກອນ ຫລື ຫລາຍກວູ່າ 5 ແກຣລອນ ໃນວຊິງຕັນ.
ບັດປະຈາຕົວທີອ
ື່ ອກໃຫ້ໂດຍ ລັດຖະບານ (ID) ຕ້ອງຢໃ່ ນການຄຸ້ມຄອງຂອງຄະນະກາ
ມະການການອະນຸຍາດດາເນີນໃນຄະນະທີື່ທູ່ານມີການເກັບເຫັດ ແລະ ການຂົນສົັ່ງຜະ
ລິດຕະພັນເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງ.

ລາຄາອະນຸຍາດທາງການຄ້າ:
ວັນຕິດຕກ
ໍ່ ັນ (ຍົກເວັື້ນ ຢ່ໃນ/Malheur NF):
2 ໂດລາສາຫະລັດ ຕໍ່ວັນ, ຕ່າສຸດ 10 ໂດລາສາຫະລັດຕໍ່ວັນ = 20 ໂດລາສາຫະລັດ
(ຕົວຢ່າງ: ໃບອະນຸຍາດດາເນີນ 14-ວັນ = 28 ໂດລາສາຫະລັດ)

ໃບອະນຸຍາດດາເນີນເປັນປີ: ວັນທີ 1 ເດືອນ ມັງກອນ - ວັນທີ 31 ເດືອນ ທັນວາ = 100
ໂດລາສາຫະລັດ

ໃບອະນຸຍາດດາເນີນຂອງຜ້ຊືື້ແມູ່ນບສ
ໍ່ າມາດຊືໄື້ ດ້ດົນ.

ໃບອະນຸຍາດດາເນີນການຕັງື້ ຄ້າຍອຸດສາຫະກາ:

ໃບອະນຸຍາດດາເນີນການຕັື້ງຄ້າຍຸດສະຫະກາແມູ່ນມີຄວາມຈາເປັນ ຫາກທູ່ານ
ວາງແຜນເພືື່ອຈະຕັື້ງຄ້າຍພັກຄ້າງຄືນ ຢ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດນັື້ນ.
ການເກັບເຫັດດາເນີນການຄ້າຂາຍ. ນັກເກັບເຫັດດາເນີນການຄ້າ ແມູ່ນຫ້າມບໃໍ່ ຫ້ຕັື້ງ
ຄ້າຍໃນເຂດຕັື້ງຄ້າຍທີື່ໄດ້ມີການພັດທະນາແລ້ວ. ໃບອະນຸຍາດດາເນີນການຕັື້ງຄ້າຍອຸດ
ສາຫະກາສາມາດ ສາມາດຮັບໄດ້ທຫ
ີື່ ອ
້ ງການເມືອງ ສະຖານທີທ
ື່ ູ່ານຕ້ອງການຈະຕັງື້
ຄ້າຍ. ແຕູ່ລະເມືອງອາດມີຂໍ້ການົດໃນການຕັື້ງຄ້າຍທີແ
ື່ ຕກຕູ່າງກັນ,
ຂໍ້ມນເພີື່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນຫາຫ້ອງການເມືອງ.

ໂຄງການເກັບເຫັດ BLUE MOUNTAINS
ຄູ່າ ທານຽມ ຕ່າສຸດຂອງໃບອະນຸຍາດດາເນິນຜະລິດຕະພັນເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງທຸກຊະ
ນິດແມູ່ນ 20 ໂດລາສະຫະລັດ. ຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍໃນການດາເນີນການເກັບເຫັດແມູ່ນ 2 ໂດ
ລາສະຫາລັດ ຕໍ່ວັນ ແລະ ທູ່ານ ຈະຕ້ອງໄດ້ຊືື່ ຕື່າສຸດ ແມູ່ນ 10 ວັນຕິດຕກ
ໍ່ ັນ (ຍັກ
ເວັື້ນຢ່ Malheur NF) ແມູ່ນ 20 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃບອະນຸຍາດດາເນີນເປັນປີ
ແມູ່ນ 100 ໂດລາສາຫະລັດ.
ສິງື່ ທີື່ຕອ
້ ງຈົດຈາ:
♦ ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດພ Blue Mountains National Forests ບໍ່ ຈາເປັນ
ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດໂດຍເສຍຄູ່າສາລັບບຸກຄົນທີື່ເກັບເຫັດໃນ"ຈານວນໜ້ອຍ".
ເພືື່ອໃຫ້ສອດຄອ້ງກັນກົດໝາຍຂອງລັດ, "ການດາເນີນການເກັບຈານວນໜ້ອຍ"
ແມູ່ນ ໄດ້ການົດວູ່າ "ເປັນການຄອບຄອງ ຫລື ການຂົນສົັ່ງຈານວນ 1 ແກຣລອນ
ຫລື ໜ້ອຍກວູ່າ ໃນ ໂອເລກອນ ແລະ 5 ແກຣລອນ ຫລື ໜ້ອຍກວູ່າໃນວຊິງ
ຕັນ."
♦ ການດາເນີນການເກັບເຫັດທາງການຄ້າຂາຍແມູ່ນຖືກຫ້າມໃນພືື້ນທີື່ ຂອງ
wilderness. ການຄອບຄອງຫລາຍກວູ່າ 1 ແກຣລອນຂອງເຫັດພາຍໃນທີື່
Oregon wilderness ຫື ຈານວນ 5 ແກຣລອນພາຍໃນເຂດພືື້ນທີື່ ວຊິຕັງ(
Washington wilderness areas)
ຖືກວູ່າເປັນການດາເນີນທາງການຄ້າ ດັັ່ງນັື້ນຈິື່ງຖຶກຫ້າມ.
♦ ຖ້າທູ່ານມີອາຍຸ 18 ປີ ຂືື້ນໄປ ແລະ ມີແຜນຈະດາເນີນການເກັບເຫັດເພືື່ອ
ຂາຍອອກ, ທູ່ານຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ຊໃືື້ ບອະນຸຍາດດາເນີນການຄ້າຂາຍເຫັດ.
♦ ບັດປະຈາຕົວທີອ
ື່ ອກໃຫ້ໂດຍ ລັດຖະບານ (ID) ຕ້ອງຢ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຄະ
ນະກາມະການ ການອະນຸຍາດໃນຄະນະທີມ
ື່ ີການເກັບກ້ຽວ ແລະ ການຂົນສົັ່ງຜະລິດ
ຕະພັນຈາກປ່າ. ສາເນົາກັອບປີແມູ່ນບໄໍ່ ດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
♦ ຖ້າທູ່ານວາງແຜນຈະດາເນີນການເກັບເຫັດໃນເຊິງການຄ້າຂາຍ ແລະ ຕັື້ງຄ້າຍ ຢ່
ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ, ທູ່ານ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດາເນີນການຕັື້ງ
ຄ້າຍອຸດສາຫະກາຢເ່ ຂດປົກຄອງຂອງຫ້ອງການເມືອງ.
ບາງຫ້ອງການເມືອງຈະການົດໃຫ້ທູ່ານຢໃ່ ນຕັື້ງຄ້າຍອຸດສະຫະກາຢ່ທີື່ການົດໄວ້.
♦ ສາລັບການເຂົື້າຮູ່ວມການເດີນທາງຢໃ່ ນເຂດປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ ຢທັທລ
ິ າ
ແລະ ວາໂລວາ-ວິດເມີນ.(Umatilla and Wallowa-Whitman National
Forest.)ຈາເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດໃນການພັກຜູ່ອນ ບໍ່ແມູ່ນທຸກຄົນຕ້ອງການ
ໃບອະນຸຍາດໃນການພັກຜູ່ອນ ແລະ ສິື່ງເຫົັ່ານີື້ ຈະຕ້ອງໄດ້ລົງນາມຕາມນັື້ນ. ຢ່ເຂດ
ປ່າສະຫງວນ Malheur ແມູ່ນບໍ່ໄດ້ຜູ່ານສະຖານທີທ
ື່ ູ່ອງທູ່ຽວແບບຜູ່ອນຄາຍໃດໆ
♦ ປ່າໄມ້ບຣເມົາເທີນ ຟເລັດ (Blue Mountains Forests) ແມູ່ນຈະໄດ້ເຮັດ
ວຽກຮູ່ວມກັນເພືື່ອສະໜອງໂຄງການເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກ
ຄົນ.

ພາຍໃນ.......
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ການບັນທຶກປະລິມາດຈານວນຜະລິດຕະພັນອອກ
ຜ້ຈາໜູ່າຍເຫັດໃນທາງການຄ້າຂາຍແມູ່ນຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການບັນທຶກ ວັນທີ, ເວລາ ແລະ ຈານວນຂອງກາລອນທີື່ນາອອກຈາກ
ພືື້ນທີື່ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດກູ່ຽວກັບການຈາກັດປະລິມານການຜະລິດອອກ. ຂໍ້ການົດສະບັບນີຈ
ື້ ະມີຜົນສັກສິດນາໃຊ້. ເມືື່ອທູ່ານ
ຊືໃື້ ບອະນຸຍາດດາເນີນ, ທູ່ານເຊັນ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີ ຕທ
ໍ່ ຸກເງືື່ອນໄຂທັງຂອງໃບອະນຸຍາດດາເນີນ. ທົັ່ວໄປ
ເງືື່ອນໄຂ# 15, ຢ່ດ້ານຫັລງຂອງໃບອະນຸຍາດດາເນີນການຄ້າຂາຍເຫັດ, ກ້າວໄວ້:
"ຄະນະກາມະການອະນຸຍາດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສາເລັດໃນການບັນທຶກປະລິມານຜະລິດຕະພັນທີື່ອອກກູ່ອນການຂົນສົັ່ງຜະລິດຕະພັນ.”

ຢ່າລືມປາກກາຂຽນ!

ຄາຖາມທີມ
ື່ ກ
ັ ພົບເລືອ
ື່ ຍໆ
ໃຜຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດເພືອ
ື່ ດາເນີນການເກັບເຫັດ?
A: ຈາເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດດາເນີນການຄ້າຂາຍເຫັດ ຖ້າທູ່ານມີ ອາຍຸ 18 ປີ ຂືື້ນໄປ ແລະ ເກັບເຫັດ ເພືື່ອຂາຍອອກ,
ຫລື ຖ້າທູ່ານວາງແຜນເພືື່ອດາເນີນເກັບເຫັດ ແລະ ຄອບຄອງ, ຫລື ຂົນສົັ່ງຫລາຍກວູ່າ 1 ກາລອນ ໃນໂອລິກອນ ຫລື
ຫລາຍກວູ່າ 5 ກາລອນ ໃນ ວຊິງຕັນ.

ຮຈ
້ ກ
ັ ກັບເຫັດຂອງທູ່ານບ!ໍ່
ການລະບຸ ແລະ ການການົດຢ່າງເໝາະ
ສົມວູ່າເຫັດນັນ
ື້ ກິນໄດ້ ຫລື ບນ
ໍ່ ັື້ນ ແມູ່ນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜເ້ ກັບ.
ຄາ
ຖາມຫລາຍຄາຖາມທີື່ຜເ້ ກັບມືໃໝູ່ມັກ
ຖາມຄື:
ມັນແມູ່ນຫັຍງ?
♦ ມັນກິນໄດ້ຫລືບ?
ໍ່
♦ ທູ່ານເຮັດແນວໃດກິນ?
♦

ປື້ມຄູ່ມືແນະນາກູ່ຽວກັບພືດສວູ່ນຫລາຍ
ແມູ່ນເພືື່ອຊູ່ວຍໃນການລະບຸຕົວຕົນຂອງພຶດ
ແລະ ສາມາດພົບໄດ້ຢ່ຕາມຮ້ານໜັງສືຕູ່າງໆ.
ແຫູ່ງຂໍ້ມນອືື່ນໆ
ລວມທັງຫສະໝຸດຢ່ພືື້ນທີື່
ຂອງທູ່ານ, ແລະ ຫ້ອງການຂະຫຍາຍເຂດປົກ
ຄອງເມືອງ.ຄາເວົື້າຂອງພວກເຮົາຕຜ
ໍ່ ູ່ທີື່ມີຄວາມ
ຮັບຮແ
້ ມູ່ນ:
"ເມືອມີຂສ
ໍ້ ງົ ໃສ,
ຖິມ
ື້ ມັນອອກໄປ!"

ຫ້າມເກັບ
ເຫັດຂາຍສະຊາຍເດັດຂາດ

ໃນເຂດພືນ
ື່ ທີກ
ື່ ັນດານ

ຂ້ອຍສາມາດເກັບເຫັດຢໃ່ ສ?
A: ໃບອະນຸຍາດແມູ່ນດີໃນປ່າແຫູ່ງຊາດຢ່ ມາເຮີ, ຢມາທີລາ, ແລະ ວາໂລວາ-ວິດເມີນ(Malheur, Umatilla, and WallowaWhitman forest)
ປ່າໄມ້. ທູ່ານສາມາດເລືອກສິນຄ້າໄດ້ທຸກທີື່ໃນເຂດສາທາລະນະເຫລົັ່ານີຍ
ື້ ກ
ົ ເວັນ
ື້ :
(1) ໃນພືນ
ື້ ທີື່ wilderness , ແລະ
(2) ພືື້ນທີື່ເຂດອືື່ນໆຕາມໜູ່ວຍບລິການປ່າໄມ້ການົດໃຫ້.
ເຂດພືື້ນທີື່ດິນ Wilderness ອາດຈະ ຫລື ບໍ່ໄດ້ລົງນາມ. ກວດຕາມແຜນທີປ່າໄມ້ຂອງທູ່ານເພືື່ອກວດເບິື່ງຂໍ້ມນກູ່ຽວກັບຂອບ
ເຂດພືື່ນທີໃນ Wilderness. ການດາເນີນການເກັບເຫັດທີື່ບຖ
ໍ່ ຶກອະນຸຍາດໃນພືື້ນທີສ
ື່ ະນະພຶດສາດໃດໆ, ພືື່ນທີື່ຄົື້ນຄວ້າວິໄຈ
ຫລື ເຂດພືື່ນທີື່ອືື່ນໆ ທີື່ທາງໜູ່ວຍງານບລິການປ່າໄມ້ການົດໃຫ້. ຫ້ອງການທີື່ອອກອະນຸຍາດແມູ່ນຕ້ອງສະໜອງບັນຊີພືື້ນທີື່
ປິດໃຫ້, ຖ້າມີ. ແລະໃຫ້ຈາໄວ້ວູ່າ, ປ່າໄມ້ແຫູ່ງຊາດແມູ່ນເຂດພືື້ນທີື່ດິນຂອງສາທາລະນະ, ນັກເກັບເຫັດທຸກຄົນມີສິດເລືອກຢ່ໃນ
ພືື້ນທີື່ຂອງ "ຂອງທູ່ານ" ໄດ້.
ຂ້ອຍຊືໃື້ ບອະນຸຍາດດາເນີນໄດ້ແລ້ວຫລັງຈາກນັນ
ື້ ໄດ້ຕດ
ັ ສິນໃຈວູ່າຈະບຊ
ໍ່ ືື້ ຫລື ເກັບ. ຂ້ອຍສາມາດເອົາເງິນຂອງຂ້ອຍຄືນໄດ້
ບໍ່?
A: ບ.ໍ່ ຄູ່າທານຽມອະນຸຍາດແມູ່ນບສ
ໍ່ າມາດສົັ່ງຄືນໄດ້.
ຂ້ອຍສາມາດຕັງື້ ຄ້າຍຢໃ່ ສ ຖ້າຂ້ອຍເລືອກດາເນີນການເກັບເຫັດໃນທາງຄ້າຂາຍ?
A: ໃບອະນຸຍາດດາເນີນການຕັື້ງຄ້າຍອຸດສາຫະກາແມູ່ນມີຢເ່ ຂອປົກຄອງຫ້ອງການປະຈາເມືອງ ສາລັບຜ້ທີື່ເລືອກເກັດເຫັດໃນທາງ
ການຄ້າຂາຍ. ທູ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດາເນີນການຕັື້ງຄ້າຍອຸດສາຫະກາໃໝູ່ໄດ້ທຸກຄັື້ງທີທ
ື່ ູ່ານປ່ຽນຈຸດຕັື້ງຄ້າຍຂອງ
ທູ່ານ. ຫລາຍເຂດປົກຄອງຂອງເມືອງຈະໄດ້ການົດເຂດພືື້ນທີື່ຕັື້ງຄ້າຍອຸດສາຫະກາສາລັບນັກເກັບເຫັດແບບການຄ້າຂາຍ.
ເສັນ
ື້ ທາງທຸກເສັນ
ື້ ສາມາດເປີດໃຫ້ຂບ
ັ ຂີໄື້ ດ້ ຫລື ບ?
ໍ໋
A: ບ.ໍ່ ເສັື້ນທາງເປີດຈາກພືື້ນທີື່ໜຶື່ງໄປຍັງອິກພືື້ນທີື່ໜຶື່ງແມູ່ນແຕກຕູ່າງກັນ. ຫ້າມນັກທູ່ອງທູ່ຽວຂັບຂີື້ໃນເສັື້ນທາງທີື່ມີນ້າ,
ທາງມີຂີື້ຕົມໃນລະດໃບໄມ້ປົົ່ງ ແລະ ຕົື້ນລະຮ້ອນ. ພະຫະນະໜັກ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວພາໃຫ້ເສັື້ນທາງເກີດຄວາມ
ເສຍຫາຍຊິື່ງເຮັດໃຫ້ການບາລຸງຮັກສາທາງພົບຄວາມຫຍຸູ່ງຍາກ
ຊວູ່ງລະດຮ້ອນ. ສອບຖາມກັບຫ້ອງການປົກຄອງທ້ອງຖິື້ນສາລັບການປັບປຸງກູ່ຽວກັບສະພາບການ, ແຜນທີການໃຊ້ຍານພະ
ຫະນະ (MVUMs) ແລະ ພືື້ນທີື່ປິດ.
ຈະເກີດຫັຍງຂືນ
ື້ ຖ້າຂ້ອຍບປ
ໍ່ ະຕິບດ
ັ ຕາມເງືອ
ື່ ນໄຂໃບອະນຸຍາດຂອງຂອ້ຍ?
A: ໜູ່ວຍບລິການທາງປ່າໄມ້ສະຫງວນສິດທິເພືື່ອຖອດຖອນໃບອະນຸຍາດສາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງືື່ອນໄຂຂອງໃບອະນຸ
ຍາດ. ນອກຈາກນີື້, ທູ່ານອາດຈະຮັບຂັື້ນຊົດເຊີຍ, ເຊິງື່ ອາດເຮັດໃຫ້ທູ່ານໄດ້ຂືື້ນສານ, ແລະ/ ຫລືຈູ່າຍຄູ່າປັບໃໝຫາກ
ຖ້າພົບເຫັນວູ່າທູ່ານມີຄວາມຜິດ.
ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດກັບຂີເື້ ຫຍືອ
ື້ ຂອງຂ້ອຍ?
A: ຈະເກັບມັນໄວ້ ຫລື ຈະເອົາມັນອອກໄປ. ກະລຸນາ!

ຂໍ້ມນຂູ່າວສານກູ່ຽວກັບປ່າໄມ້
ການດາເນີນການເກັບເຫັດໃນທາງການຄ້າ, ຊືື້ ຫລື ຂາຍເຫັດ ຢ່ເຂດທີຕ
ື່ ້ອງຫ້າມໃນພືນທີື່ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ ເຂດພືນ
ື້ ທີື່ Wilderness. ການຄອບ
ຄອງເຫັດຫລາຍກວູ່າ 1 ກາລອນຢໃ່ ນພືນ
ື້ ທີື່ Wilderness ໂອເລກອນ ຫລື ຈານວນ 5 ກາລອນທີພ
ື່ າຍໃນພືື້ນທີ Wilderness ວຊິງຕັນ ແມູ່ນຖຶວູ່າເປັນການ
ດາເນີນການຄ້າຂາຍທາງການຄ້າ ແລະ, ດັັ່ງນັື້ນ ຈິື່ງຖຶກຫ້າມ. ການດາເນີນການເກັບເຫັດທີບ
ື່ ຖ
ໍ່ ຶກອະນຸຍາດໃນພືື້ນທີື່ສະນະພຶດສາດໃດໆ, ພືນ
ື່ ທີື່ຄນ
ົື້ ຄວ້າວິໄຈ ຫລື
ເຂດພືນ
ື່ ທີອ
ື່ ນ
ືື່ ໆ ທີທ
ື່ າງໜູ່ວຍງານບລິການປ່າໄມ້ການົດໃຫ້.
ໃບອະນຸຍາດດາເນີນການຕັື້ງຄ້າຍອຸດສາຫະກາແມູ່ນຄວາມຈາເປັນໃນເວລາຕັື້ງຄ້າຍຢພ
່ ືື້ນທີື່ປາ່ ສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ ເມືື່ອມີການດາເນີນການເກັບເຫັດ ຫລື
ການເກັບຊືເື້ ຫັດໃນທາງກນຄ້າຂາຍ. ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດາເນີນການຕັື້ງຄ້າຍອຸດສາຫະກາຢ່ເຂດປົກຄອງຂອງຫ້ອງການເມືອງສະຖານທີທ
ື່ ທ
ີື່ ູ່ານຈະຕັື້ງຄ້າຍ.

ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ WallowaWhitman

ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ Malheur
ໂທຕິດຕໍ່ຍັງທີ........
ຫົວໜ້າຫ້ອງການປ່າສະຫງວນ Malheur
431 Patterson Bridge Road
P.O. Box 909
John Day, Oregon 97845
(541) 575-3000

ໂທຕິດຕໍ່ຍັງທີ...............
ໜູ່ວຍອະນລັກປ່າ La Grande ເມືອງ
3502 HWY 30
La Grande, Oregon 97850
(541) 962-8500
ຫ້ອງການພ Wallowa 201 East
2nd Street Joseph, Oregon
97846
(541) 426-5546
ຫ້ອງການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ເຂດ Whitman:
ຫ້ອງການເມືອງ Baker
1550 Dewey Ave
Baker City, Oregon 97814
(541) 523-6391
ຫ້ອງການອະນຸລັກເສັື້ນທາງຫວງ
(ຫ້ອງການເປີດແຕູ່ ພືກສະພາ 1 - ທັນວັນ 20)

38470 Pine Town Lane
Halfway, Oregon 97834
(541) 742-7511
www.fs.usda.gov/wallowa-whitman/

ພະນັກງານອະນຸລັກ
Blue Mountain
431 Patterson Bridge Road
P.O. Box 909
John Day, Oregon 97845
(541) 575-3000
Prairie City Ranger District
Box 337, 327 S.W. Front St.
Prairie City, Oregon 97869
(541) 820-3800

ໜູ່ວຍອະນຸລັກປ່າ
Emigrant Creek
265 Hwy 20 South
Hines, Oregon 97738
(541) 573-4300

www.fs.usda.gov/malheur/

ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ Umatilla
ໂທຕິດຕໍ່ຍັງທີ...............
ປ່າສະຫງວນ Umatilla
72510 Coyote Road
Pendleton, Oregon 97801
(541) 278-3716

ໜູ່ວຍອະນຸລັກປ່າ Heppner
P.O. Box 7, 117 S. Main
Heppner, Oregon 97836
(541) 676-9187

ໜູ່ວຍອະນລັກປ່າຂອງເມືອງ Pomeroy
71 West Main
Pomeroy, WA 99347
(509) 843-1891

ໜູ່ວຍອະນຸລັກປ່າ ປະຈາເມືອງ
North Fork John Day
P.O. Box 158
Ukiah, Oregon 97880
(541) 427-5308

ໜູ່ວຍອະນລັກປ່າຂອງເມືອງ Walla Walla
1415 West Rose
Walla Walla, WA 99362
(509) 522-6290
www.fs.usda.gov/umatilla/

ທູ່ານຕ້ອງການ
ຜູ່ານທາງທິດຕາເວັນອອກຊຽງເໜືອຂອງປ່າ
ໄມ້ຫລືບ?
ນັກປກເຫັດຢ່ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ ຢມາຕິລາ ແລະ ວາໂລວາ-ວິດເທີນ
(Umatilla and Wallowa-Whitman National Forests) ແມູ່ນຕ້ອງສະ
ແດງໃບອະນຸຍາດຜູ່ານທາງທິດເໜືອຂອງປ່າໄມ້
ຢ່ໜາ້ ແວ້ນລົດຂອງພາຫະນະຂອງ
ພວກເຂົາ ເມືື່ອນາໃຊ້ຄູ່າທານຽມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້. ປ່າສະຫງວນແຫູ່ງຊາດ ມາເຮີ( The
Malheur National Forest) ໃນເວລານີບ
ື້ ຕ
ໍ່ ້ອງນາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດຜູ່ານ ທິດເໜືອ
ຂອງປ່າໄມ້.
ຄູ່າຜູ່ານ 5.ໂດລາສະຫະລັດສາລັບແດູ່ລະມືື້ ຫລື 30 ໂດລາ ສາລັບຜູ່ານເປັນປີ.
ການຜູ່ານ ແລະ ເຂົື້າເຖິງຂອງຜ້ອາວຸໂສແມູ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຜູ່ານທາງທິດຕາເວັນອອກຊ
ຽງເໜືອປ່າໄມ້.
ຈະບແ
ໍ່ ມູ່ນຜ້ເດີນທາງທຸກຄົນທີື່ເຂົື້າຮູ່ວມໄປຜູ່ານທາງທິດຕາເວັນອອກຊຽງເໜືອ
ຂອງປ່າໄມ້ ຜ້ເດີນທາງເຫລົັ່ານີຈ
ື້ າເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປຜູ່ານທາງທິດຕາເວັນອອກຊຽງເໜືອ
ຂອງປ່າໄມ້. ສາລັບລາຍຊືຜ
ື່ ້ທເີື່ ຂົື້າຮູ່ວມເດີນທາງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຫ້ອງການໜູ່ວຍບລິ
ການປ່າໄມ້ຢ່ໃກ້ທູ່ານ.

ຊູ່ວຍໃຫ້ລະດການນີື້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ
ມູ່ວນຊືື່ນ. ຕ້ອງຄານຶງເຖິງ:
♦ ສະຖານທີຈ
ື່ ອດລົດຢນ
່ ອກສະຖານທີຕ
ື່ ັື້ງຄ້າຍທີື່ການົດ.
ບັນທຶກສິື່ງເຫລົັ່ານີື້ສະຖານທີື່ສາລັບນັກຜູ່ອນຄາຍ.
♦ ປະຕິບດ
ັ ເອົາເຫັດໃສູ່ໃນຖົງ, ປ່ອຍໃຫ້ເຫັດເພືອ
ື່ ກະ
ຈາຍເຊືື່ອເຫັດເພືອ
ື່ ການຜະລິດເຫັດໃນອະນາຄົດ.
♦ ເກັບ ແລະ ເອົາຂີື້ເຫືື້ຍອໄປຖິື້ມ.
♦ ເຄົາລົບນັກປກເຫັດຄົນອືນ
ື່ ດ້ວຍກັນ!
♦ ໃຫ້ພນ
ືື້ ທີື່ສັດປ່າບາງເຂດ. ປ່ອຍໃຫ້ເຫັດເກີດໃໝູ່ຕາມລະລັງພັງ!
♦ ລາຍງານການລະເມີດຕູ່າງໆໃຫ້ໜູ່ວຍບລິການປ່າໄມ້.
ຈະວາງແຜນການຄຸມ
້ ຄອງການທູ່ອງທູ່ຽວແນວໃດຕຜ
ໍ່ ນ
ົ ກະທົບຈາກ
ການເກັບເຫັດ?
ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການທູ່ອງທູ່ຽວໃນປີ 2005 ການົດໃຫ້ປາ່ ໄມ້ສະຫງວນແຫູ່ງຊາດແຕູ່ລະ
ແຫູ່ງໃຫ້ລະບຸ ແລະ ການົດເສັື້ນທາງ, ພືື້ນທີື່ ທີເື່ ໝາະສົມສາລັບ ການນາໃຊ້ລົດຈັກ ແລະ
ຫ້າມໃຊ້ເຄືື່ອງພາຫະນະນອກລະບົບທີກ
ື່ ານົດໄວ້.
ພແຕູ່ລະແຫູ່ງ (Each Blue Mountain forest) ແມູ່ນຢ່ໃນຂັື້ນຕອນການວະເຄາະວິໄຈ ແລະ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕາມຂກ
ໍ້ ານົດວູ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການທູ່ອງທູ່ຽວ.ມັນແມູ່ນຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງທູ່ານໃນການຄົນ
ື້ ຄ້ວາຂມ
ໍ້ ນກູ່ຽວກັບພືື້ນທີື່ ແລະ ເຂົາື້ ໃຈວູ່າເສັື້ນທາງງໃດເປີດໃຫ້ການ
ເດີນທາງສາລັບລົດຈັກ. ແຜນທີື່ແຜນການເດີນທາງແບບບເໍ່ ສຍຄູ່າ ຫລື ແຜນທີື່ໃນການໃຊ້ພາຫະ
ນະ (MVUMS) ອາດຈະມີໃຫ້ຕາມຂຮ
ໍ້ ຽກຮ້ອງ. ສາລັບຂມ
ໍ້ ນເພີື່ມເຕີມແມູ່ນຕິດຕໍ່ຫາໜູ່ວຍບລິ
ການຫ້ອງການປ່າໄມ້ທີື່ຢ່ໃກ້ທູ່ານ (ເບິື່ງໜ້າ 3 ສາລັບການຕິດຕໍ່ຂ້ມນ.)ໄດ້ມີການປິດເສັນທາງ
ພືື້ນດີນຫລາຍແຫູ່ງ ແລະ ອາດຈະປິດຊົວ
ັ່ ຄາວ, ຖາວອນ, ຫລື ຕາມລະດການດ້ວຍເຫດຜົນຫລາຍ
ຢ່າງລວມທັງ:
♦ ການປົກປັກຮັກສາທີື່ຢ່ອາໃສຂອງສັດປ່າ

♦ ຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງການນາໄຊ້

♦ ການຄຸ້ມຄອງທາງຊັບພະຍາກອນ
♦ ຄວາມປອດໄພທາງສາທາລະນະ

♦ ສິດທິທາງກົດໝາຍ
♦ ແຫລູ່ງຊັບພະຍາກອນທີດ
ື່ ິນທີມ
ື່ ີ
ຄວາມລະອຽດອອູ່ນ

ກຽມຄວາມພ້ອມ!
ທຸກໆປີນັກເກັບເຫັດຫາຍຄົນພົບວູ່າເອງໄດ້ຫົລງທາງ. ໂຊກດີ, ຄົນສູ່ວນໃຫູ່ຍ
ໄດ້ພບ
ົ ທາງອອກຂອງຕົນເອງ, ເຖິງແມ້ວູ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດກຕ
ໍ່ າມ. ນີື້ແມູ່ນຂແ
ໍ້ ນະນາທີື່
ເປັນປະໂຫຍກເພືອ
ື່ ຊູ່ວຍໃຫ້ທາູ່ ນວາງແຜນການອອກເຫັດໃນຄັື້ງຕໍ່ໄປຂອງ
ທູ່ານ:
ຮຈ
້ ກ
ັ ພືນ
ື້ ທີ:ື່ ສຶກສາການຈັດສັນພືື້ນທີື່ດນ
ີ ກູ່ອນທູ່ານຈະເລີື່ມຕົນ
ື້ . ດາເນີນແຜນ
ທີ ແລະ ເຂັມທິດ ແລະ ການຮຽນຮກ
້ ານນາໃຊ້ພວກເຂົາ. ຊອກຫາຈຸດທີື່ສາຄັນ
ເຊັນ
ັ່ : ໜູ່ວຍພ, ຫົນທາງ ຫລື ສາຍນ້າ.
ແຕູ່ງກາຍໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງ:
ທູ່ານຕ້ອງຄິດສະເໜີວູ່າມັນຈະບກ
ໍ່ ັບມາກູ່ອນຈະມືດ
ແລະ ອາກາດອາດຈະຮ້າຍແຮງຂືື້ນ. ນຸູ່ງເຄືື່ອງຫລາຍຊັນ
ື້ . ນຸູ່ງເຄືອ
ື່ ງຂົນສັດແມູ່ນ
ເປັນທາງເລືອກທີດ
ື່ ີເພາະມັນຈະຮັກສາຄວາມອົບອຸນ
ູ່ ເຖິງແມ້ວູ່າເວລາປຽກ ຊູ່
ມກຕ
ໍ່ າມ.
ພົບພາສິງື່ ທີຈ
ື່ າເປັນ: ຫໍ່ອາຫານທູ່ຽງ ຫລື ອາຫານຫວູ່າງຈານວນໜ້ອຍໜຶື່ງ. ນາ
ໄມ້ຂິດໄຟ ຫລື ກັບໄຟ, ມິດ, ແລະ ໝາກຫວິດໄປນາ. ສຽງໝາກຫວິດຈະ
ດັງໄກກວູ່າສຽງຂອງຄົນຮ້ອງ ຫລື ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍກວູ່າຄົນຮ້ອງ.
ມີແຜນການ: ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງໃຫ້ຮ້ສະຖານທີຕ
ື່ ົນເອງຢຈ
່ ຸດໃດ ແລະ
ໃນເວາລາທີທ
ື່ ູ່ານຈະກັບຄືນມາ. ລາຍງານການມາຮອດຊັກຊ້າໂດຍທັນທີ.
ກຽມພ້ອມທາງຮູ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ: ຢ່າບັງຄັບເກີນໄປ. ຮ້ຂິດຈາກັດທາງຮູ່າງ
ກາຍຂອງທູ່ານ. ກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມຕໍ່ສະຖານະການເພືອ
ື່ ເອົາຕົວລອດ. ຄິດລວູ່ງ
ໜ້າໄວ້ກູ່ອນໃນສິງື່ ທີື່ມັນຈະເກີດຂືນ
ື້ .
ທູ່ານຈະເຮັດແນວໃດຖ້າທູ່ານກາຍເປັນຫົລງທາງ:
ນັັ່ງໜິື່ງ, ລຖ້າ ແລະ ຢ່ຢ່າງສະຫງົບ. ຮັກສາຄວາມອົບອຸູ່ນ ແລະ ແຫ້ງ. ສ້າງທີື່
ພັກພາອາໃສ ແລະ ໄຟ ກູ່ອນ ທີື່ມນ
ັ ຈະມືດ. ເພືອ
ື່ ເຮັດໃຫ້ຈດ
ຸ ທີື່ຢ່ຂອງທູ່ານສາ
ມາດເບິື່ງເຫັນ. ສົງັ່ ສັນຍານເພືື່ອຂຄວາມຊູ່ວຍເຫອ
ື ດ້ວຍການເປົົ່າໝາກຫວິດ 3
ຄັື້ງ. ໄຟທີື່ຄອບຄຸມ
້ ດ້ວຍກິງໄມ້ສີຂຽວ ຫລື ແວ້ນ ເພືື່ອສົັ່ງສັນຍານໃຫ້ສາມາດ
ເບິື່ງເຫັນທາງອາກາດໄດ້. ປະເບາະແສໄວ້ຫລາຍຈຸດເຊັັ່ນ; ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມໄວ້
ໃນຂີື້ຝຸ່ນ ແລະ ຮອຍຕິນໄວ້. ຢ່ຕາມເສັື້ນທາງ ຫລື ຖະໜົນ.

ສີງຈາເປັນທີື່ນກ
ັ ເກັບເຫັດຕ້ອງມີ
ກັບໄຟ/ໄຟສາຍ
ອຸປະກອນກັນຝົນ/ ຖົງພຣະສະຕິກ
ອາຫານທີື່ມີພະລັງງານສງ
ປື້ມຄູ່ມືເຫັດ & ປື້ມປະຈາຕົວ
ມິດ ຫລື ເລືື້ອຍ
ແຜນທີື່ ແລະ ໂມງເຂັມທິດ
ໝາກຫວິດ

ແວ້ນໃຫ້ສັນຍາ
ໄຟສາຍ
ຖົງຢາປະຖົມພະຍາບານເບືື່ອງຕົນ
ື້
ເຈ້ຍ ແລະ ປາກກາ
ກໍ້ຜ້າບັັ່ງຍາວ 50 ft.
ກຽມເຄຶື້ອງນງແຮໄວ້
ຖົງໃສູ່ຂີື້ເຫຍືື້ອ
ເຈ້ຍອານາໄມ
ຢາຕາມໃບສັັ່ງຂອງແພດ

ການປິດເສັື້ນທາງສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດ້ານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຫລາຍຢ່າງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຂົາກໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຖ້າທູ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈາກັດ.
ກະລຸນາຊູກຍ້ຄົນອືື່ນໆເພືື່ອຊູ່ວຍສົັ່ງເສີມສະໜັບສະໜຸນການຄຸ້ມຄອງການທູ່ອງທູ່ຽວໃນ
ພືື້ນທີື່ຂອງທູ່ານ ແລະ
ລາຍງານການລະມີດໄປຍັງໜູ່ວຍບລິການຫ້ອງການປ່າໄມ້ທີື່ຢ່ໃກ້ທູ່ານ.
USDA ແມູ່ນຜທ
້ ີື່ໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ຜ້ມອບເໝົາ ແລະ ຜໃ້ ຫ້ການກ້ຢມ.
ຕ້ອງຮວ
້ າູ່ ຖະໜົນເສັນ
ື້ ໃດເປີດ ແລະ ປິດ!

