
ຄ�ຳແນະນ�ຳກ່ຽວກັບເຫັດ 2017
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ Malheur / Umatilla / 

Wallowa-Whitman

ຂ�້ກ�ຳນົດຂອງໃບອະນຸຍຳດ & ຄ່ຳທ�ຳນຽມ

ກຳນບັນທຶກປະລິມຳນກຳນເກັບຜະລິດຕະພັນ
ຜູ້ເກັບເຫັດເພື່ອການຄ້າຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກວັນທີ, ເວລາ ແລະຈ�ານວນແກລລ
ອນທີ່ເກັບອອກຈາກພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄວ້ໃນ ການບັນທຶກປະລິ
ມານການເກັບຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງໃບອະນຸຍາດການເກັບເຫ
ດຂອງທ່ານ. ຂ�້ກ�ຳນົດນີ້ແມ່ນເປັນກຳນບັງຄັບໃຊ້. ກະລຸນຳເບິ່ງໜ້ຳ 
2 ຂອງຄູ່ມືນີ້ສ�ຳລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ນ�ຳໃຊ້ຟຣີ
ໃບອະນຸຍາດແມ່ນບ�່ຈ�າເປັນ ຖ້າທ່ານເກັບ, ຄອບຄອງ, 
ຫຼືເຄື່ອນຍ້າຍນ້ອຍກວ່າ 1 ແກລລອນໃນໂອເຣກອນ ຫຼືນ້ອຍກວ່າ  
5 ແກລລອນໃນ ວ�ຊິງຕັນ. ເຫັດທີ່ເກັບຟຣີບ�່ສາມາດຂາຍ, ແລກປ່ຽນ 
ຫຼືໃຫ້ຟຣີໄດ ້

ໃບອະນຸຍຳດເພື່ອກຳນຄ້ຳ
ຈ�າເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດເພື່ອການຄ້າ ຖ້າ:
♦	 ທ່ານອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ ແລະເກັບເຫັດເພື່ອຂາຍ, ຫຼ ື
♦	 ທ່ານເກັບ, ຄອບຄອງ, ຫຼືເຄື່ອນຍ້າຍຫຼາຍກວ່າ 1 

ແກລລອນໃນໂອເຣກອນ ຫຼືຫຼາຍກວ່າ 5 ແກລລອນໃນວ�ຊິງຕັນ.
ບັດປະຈ�າຕົວທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານຕ້ອງມີຢູ່ກັບຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນ
ຂະນະທີ່ກ�າລັງເກັບກ່ຽວແລະເຄື່ອງຍ້າຍຜະລິດຕະພັນ.

ອັດຕຳຄ່ຳບ�ລິກຳນໃບອະນຸຍຳດທຳງກຳນຄ້ຳ
ວັນຕ�່ວັນຕິດຕ�່ກັນ:

$2.00 ຕ�່ວັນ, ຂັ້ນຕ�່າ 10 ວັນ = $20.00
(ຕົວຢ່່າງ: ໃບອະນຸຍາດ 14 ວັນ = $28.00) 

ໃບອະນຸຍາດລາຍປີ: 1 ມັງກອນ - 31 ທັນວາ = $100.00

ໃບອະນຸຍາດສ�າລັບຜູ້ຊື້ບ�່ສາມາດນ�າໃຊ້ໄດ ້

ໃບອະນຸຍາດສ�າລັບການຕັ້ງແຄມປ໌ອຸດສາຫະກ�າ:
ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດການຕັ້ງແຄມປ໌ອຸດສາຫະກ�າຖ້າທ່ານວາງແຜນຈະຕັ້ງ
ແຄມປ໌ຄ້າງຄືນໃນພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນຂະນະທີ່ທ່ານເກັບເຫັດເ
ພື່ອການຄ້າ. ຜູ້ເກັບເຫັດເພື່ອການຄ້າຫ້າມບ�່ໃຫ້ມີການຕັ້ງແຄມປ໌ໃນພື້ນທີ່
ທີ່ມີການພັດທະນາແລ້ວ. ໃບອະນຸຍາດສ�າລັບການຕັ້ງແຄມປ໌ອຸດສາຫະກ�າ 
ແມ່ນສຳມຳດຂ�ໄດ້ທີ່ຫ້ອງກຳນແຂວງຂອງແຂວງທີ່ທ່ຳນຈະໄປຕັ້ງແຄມປ໌ເທົ່

ຳນັ້ນ. ແຕ່ລະເມືອງອາດມີຂ�້ກ�ານົດຂອງການຂ�ຕັ້ງແຄມປ໌ອຸດສາຫ
ະກ�າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກະລຸນາກວດສອບກັບຫ້ອງການແຂວງທ້

ອງຖິ່ນສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ໂຄງກຳນເກັບເຫັດ
ປ່ຳສະຫງວນບລູເມົຳເທ່ນ
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ດ້ານໃນ.......

ຄ່າທ�ານຽມຂັ້ນຕ�່ຳສ�າລັບການອະນຸຍາດເກັບຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທັງໝົດແ
ມ່ນ $20. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ�່ວັນໃນການເກັບເຫັດແມ່ນ $2 ຕ�່ວັນແລະທ່ານຈ�າເປັ
ນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທ�ານຽມຂັ້ນຕ�່າ, ຄ່າທ�ານຽມສ�າລັບ 10 ວັນຕິດຕ�່ກັນແມ່ນ 
$20. ໃບອະນຸຍາດລາຍປີແມ່ນມີຂາຍທີ່ລາຄາ $100.00.

ສິ່ງທີ່ຄວນຈ�າ: 
♦		 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດບລູເມົາເທ່ນ  ບ�່ຈ�າເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາ

ດນ�າໃຊ້ຟຣີ ສ�າລັບການເກັບກ່ຽວເຫັດທີ່ມີ “ຈ�ານວນທີ່ບ�່ແນ່ນອນ”. 
ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງລັດ “ຈ�ານວນທີ່ບ�່ແນ່ນອນ” 
ໝາຍເຖິງ “ຄອບຄອງ ຫຼືຂົນສົ່ງ 1 ແກລລອນຫຼືນ້ອຍກວ່າ ໃນໂອເຣກອນ 
ແລະ 5 ແກລລອນຫຼືນ້ອຍກວ່າ ໃນວ�ຊິງຕັນ.”  

♦		 ບ�່ອະນຸຍຳດໃຫ້ມີກຳນເກັບເຫັດເພື່ອກຳນຄ້ຳໃນພື້ນທີ່ທີ່ກັນດຳນ. 
ການຄອບຄອງເຫັດຫຼາຍກວ່າ 1 ແກລລອນພາຍໃນພື້ນທີ່ກັນດານຂອງໂ
ອເຣກອນ ຫຼື 5 ແກລລອນໃນພື້ນທີ່ກັນດານຂອງວ�ຊິງຕັນ ຈະຖືກພິຈາລະ
ນາວ່າເພື່ອການຄ້າແລະຖືວ່າຜິດ.

♦		 ຖ້າທ່ານອາຍຸ 18 ປີຫຼືຫຼາຍກວ່າ ແລະມີແຜນທີ່ຈະເກັບເຫັດເພື່ອຂາຍ,  
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຊື້ໃບອະນຸຍາດການເກັບເຫັດເພື່ອການຄ້າ.

♦		 ບັດປະຈ�າຕົວທີ່ອອກໂດຍລັດຖະບານຕ້ອງມີຕິດຕົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃນຂະນະທີ່ກ�າລັບເກັບກ່ຽວແລະເຄື່ອນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງ
ດົງ. ບ�່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສ�າເນົາ.

♦		 ຖ້າທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະເກັບເຫັດເພື່ອການຄ້າແລະຕັ້ງແຄມປ໌ໃນພື້ນທີ່ປ່າ
ສະຫງວນ, ທ່ານຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດສ�າລັບການຕັ້ງແຄມປ໌ອຸດສາຫະກ�າ
ທີ່ຫ້ອງການຜູ້ດູແລປ່າໄມ້ເມືອງຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ບາງເມືອງອາດກ�ານົດໃຫ້
ທ່ານໄດ້ຢູ່ໃນເຂດແຄມປ໌ອຸດສາຫະກ�າທີ່ໄດ້ຮັບມອບ ໝາຍ.

♦		ບັດຜ່ານສັນທະນາການ ອາດຈ�າເປັນຕ້ອງມີໄວ້ເພື່ອການເຂົ້າຮ່ວມບ່ອນ
ເຕົ້າໂຮມທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ Umatilla ແລະ Wallowa-Whit-
man ບ�່ແມ່ນທຸກບ່ອນຂອງບ່ອນເຕົ້າໂຮມຈະຕ້ອງການບັດຜ່ານແລະຈະ
ໄດ້ຮັບການລົງນາມອະນຸຍາດຕາມນັ້ນ. ປ່າສະຫງວນ Malheur ບ�່ມີສະ
ຖານທີ່ໃດທີ່ຕ້ອງການບັດຜ່ານສັນທະນາການ.

♦		ປ່າສະຫງວນບລູເມົາເທ່ນ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຕອບສະໜອງໂຄ
ງການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຄົນ

ສະຫະລັດ 
ພະແນກກະສິກ�າ
ສ�ານັກງານບ�ລິການປ່າໄມ້



ຮູ້ຈັກເຫັດຂອງທ່ຳນ!
 ການລະບຸທ່ີຖືກຕ້ອງແລະການກ�າ
ນົດວ່າເຫັດນ້ັນສາມາດກິນໄດ້ຫືຼບ�່ແມ່
ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເກັບເ
ທ່ົານ້ັນ. ມີຫຼາຍຄ�າຖາມທ່ີຖາມໂດຍຜູ້
ເກັບເຫັດມືໃໝ່ ເຊັ່ນ: 
♦	ອັນນີ້ແມ່ນຫຍັງ?
♦	ສຳມຳດກິນໄດ້ບ�່?
♦	 ເຈົ້ຳຈະເຮັດກິນແນວໃດ?

 ມີປ້ືມຄູ່ມີກ່ຽວກັບພືດຫຼາຍສະບັບ
ທ່ີຈະສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອໃນກ
ານລະບຸຊະນິດຂອງເຫັດແລະສາມາ
ດຫາໄດ້ທ່ີຮ້ານໜັງສືໃນທ້ອງຖ່ິນ. ແຫ່ຼ
ງຂ�້ມູນອ່ືນໆເຊ່ັນຫ້ອງສະໝຸດທ້ອງຖ່ິ
ນແລະສ�ານັກງານຫ້ອງການທ້ອງຖ່ິນ. 
ຄ�າຄົມທີ່ພວກເຮົາຈະກ່າວຄື:

“ຖ້ຳສົງໃສ, 
ໃຫ້ໂຍນຖິ້ມໄປ!” 

ຄ�ຳຖຳມທີ່ຖືກຖຳມເລື້ອຍໆ
ແມ່ນໃຜຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍຳດເພື່ອກຳນເກັບເຫັດ?
A: ໃບອະນຸຍາດເກັບເຫັດເພື່ອການຄ້າແມ່ນຈ�າເປັນຖ້າທ່ານອາຍຸ 18 ປີຫຼືຫຼາຍກວ່າ ແລະເກັບເຫັດເພື່ອການຄ້າ, 

ຫຼືທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະເກັບກ່ຽວ, ຄອບຄອງແລະເຄື່ອນຍ້າຍເຫັດຫຼາຍກວ່າ 1 ແກລລອນທີ່ໂອເຣກອນ ຫຼືຫຼາຍກວ່າ  
5 ແກລລອນໃນ  ວ�ຊິງຕັນ. ທ່ານບ�່ສາມາດຄອບຄອງເຫັດຫຼາຍກວ່າ 1 ແກລລອນພາຍໃນພື້ນທີ່ກັນດານທີ່ໂອເຣກອນ  
ຫຼື 5 ແກລລອນໃນພື້ນທີ່ກັນດານທີ່ວ�ຊິງຕັນ 

ຂ້ອຍຈະສຳມຳດເກັບເຫັດໄດ້ຢູ່ບ່ອນໃດ?
A: ພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແມ່ນປ່າສະຫງວນ Malheur, Umatilla ແລະ Wallowa-Whitman. ທ່ານສາມາດເກັບເຫັດເພື່ອກ

ານຄ້າບ່ອນໃດກ�່ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ສາທາລະນະ ຍົກເວັ້ນ:
  (1) ໃນພື້ນທີ່ກັນດານ, ແລະ 
  (2) ພື້ນທີ່ອື່ນໆທີ່ຖືກກ�ານົດໂດຍໜ່ວຍງານບ�ລິການປ່າໄມ້
ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີກັນດານອາດໄດ້ຮບັຫືຼບ�ໄ່ດ້ຮບັອະນຸຍາດ. ກວດກາເບ່ິງແຜນທ່ີປ່າໄມ້ຂອງທ່ານສ�າລັບຂ�ມູ້ນຂອບເຂດພ້ືນທ່ີກັນດານ. 
ທ່ານບ�່ສາມາດເກັບເຫັດທີ່ພື້ນທີ່ຊີວະນາໆພັນ, ພື້ນທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ຫຼືພື້ນທີ່ອື່ນໆທີ່ຖືກສະຫງວນໄວ້ໂດຍໜ່ວຍງານບ�ລິການປ່າໄມ້. ຫ້ອງ
ການທີ່ອອກໃບອະນຸຍາດຈະໃຫ້ລາຍຊື່ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກປິດໄວ້ໃຫ້ທ່ານ, ຖ້າມີ. ແລະຄວນຊາບວ່າ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແມ່ນພື້ນທີ່ສາ
ທາລະນະ, ຜູ້ເກັບເຫັດທຸກທ່ານແມ່ນສາມາດເກັບເຫັດທີ່ “ພື້ນທີ່” ຂອງທ່ານ.

ຂ້ອຍຊື້ໃບອະນຸຍຳດມຳແຕ່ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບ�່ເກັບເຫັດ. ຂ້ອຍສຳມຳດເອົຳເງິນຄືນໄດ້ບ�່?
A: ບ�່. ຄ່າທ�ານຽມໃບອະນຸຍາດແມ່ນບ�່ສາມາດຂ�ຄືນໄດ້

ຂ້ອຍສຳມຳດຕັ້ງແຄມປ໌ໄດ້ບ່ອນໃດຖ້ຳຂ້ອຍເລືອກເກັບເຫດເພື່ອກຳນຄ້ຳ? 
A: ໃບອະນຸຍາດຕັ້ງແຄມປ໌ເພື່ອການຄ້າແມ່ນມີຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຜູ້ດູແລປ່າໄມ້ເມືອງສ�າລັບຜູ້ທີ່ເກັບເຫັດເພື່ອການຄ້າ. ທ່ານຕ້ອງມີໃ

ບອະນຸຍາດການຕັ້ງແຄມປ໌ໃບໃໝ່ທຸກເທື່ອທີ່ທ່ານຍ້າຍສະຖານທີ່ຕັ້ງແຄມປ໌ຂອງທ່ານ. ພະນັກງານປ່າໄມ້ເມືອງບາງບ່ອນຈະ
ກ�ານົດພື້ນທີ່ຕັ້ງແຄມປ໌ສ�າລັບຜູ້ເກັບເຫັດເພື່ອການຄ້າ

ທຸກເສັ້ນທຳງແມ່ນເປີດໃຫ້ລົດຜ່ຳນຫຼືບ�່?
A: ບ�່. ຖະໜົນທີ່ເປີດແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່. ຜູ້ເຂົ້າຊົມຈະຕ້ອງບ�່ຂັບລົດໄປໃນຖະໜົນທີ່ມີແອ່ງນ�້າ, ຖະໜົນທີ່ເປັນບວກ

ເປັນບ�່ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງແລະຕົ້ນລະດູຮ້ອນ. ນ�້າໜັກພາຫະນະແລະການເຄື່ອນຍ້າຍຈະກ�່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງຖະໜົ
ນເຊິ່ງຈະກ�່ໃຫ້ເກີດຄວາມລ�າບາກໃນການສ້ອມແປງຖະໜົນຕະຫຼອດລະດູຮ້ອນ. ກະລຸນາກວດສອບກັບພະນັກງານປ່າໄມ້ທ້ອ
ງຖິ່ນສ�າລັບຂ�້ມູນສະພາບຖະໜົນ, ແຜນທີ່ການໃຊ້ພາຫະນະ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກປິດ.

ຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນຖ້ຳຂ້ອຍບ�່ປະຕິບັດຕຳມຂ�້ກ�ຳນົດຂອງໃບອະນຸຍຳດຂອງຂ້ອຍ?
A: ສ�ານັກງານບ�ລິການປ່າໄມ້ຂ�ສະຫງວນສິດໃນການຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດສ�າລັບການບ�່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂໃນໃບອະນຸຍ

າດ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບໜັງສືເອີ້ນຕົວ ເຊິ່ງອາດຕ້ອງໃຫ້ການໃຫ້ໄປປະກົດຕົວຕ�່ສານ, ແລະ/ຫຼືຈ່າຍຄ່າປັບໄໝ
ຖ້າພົບວ່າມີຄວາມຜິດ.

ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດກັບຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຂ້ອຍ?
A: ເກັບແລະນ�າອອກໄປຖິ້ມ!

ກຳນເກັບເຫັດ 
ເພື່ອກຳນຄ້ຳ

ແມ່ນຖືວ່ຳຜິດ

	
ໃນພື້ນທີ່ກັນດຳນ

ກຳນບັນທຶກປະລິມຳນກຳນເກັບຜະລິດຕະພັນ
 
ຜູ້ເກັບເຫັດເພ່ືອການຄ້າຈະຕ້ອງໄດ້ບັັນທຶກວນັທີ, ເວລາແລະຈ�ານວນແກລລອນທ່ີເກັບອອກຈາກພ້ືນທ່ີປ່າສະຫງວນແຫ່
ງຊາດໄວໃ້ນ ການບັນທຶກປະລິມານການເກັບຜະລິດຕະພັນ ທ່ີຢູ່ດ້ານໜາ້ຂອງໃບອະນຸຍາດເກັບເຫັດຂອງທ່ານ. ຂ�ກ້�ານົ
ດນ້ີແມ່ນເປັນການບັງຄັບໃຊ້. ໃນເວລາທ່ີທ່ານຊ້ືໃບອະນຸຍາດ, ທ່ານລົງນາມແລະຕົກລົງເຫັນດີກັບທຸກຂ�ກ້�ານົດແລະເງ່ືອ
ນໄຂຂອງການອະນຸຍາດ. ເງ່ືອນໄຂທ່ົວໄປ #15 ທ່ີຢູ່ດ້ານຫັຼງຂອງໃບອະນຸຍາດການເກັບເຫັດເພ່ືອການຄ້າໄດ້ກ່າວວາ່:

“ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກປະລິມານການເກັບຜະລິດຕະພັນດ້ວຍປາກກາກ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍຜະລິ
ດຕະພັນ”

Ejemplo

ຢ່າລືມປາກກາ!

La	Grande	Ranger	District
3502 HWY 30
La Grande, Oregon 97850
(541) 963-7186

Wallowa	Mountains	Office
201 East 2nd Street
Joseph, Oregon 97846
(541) 426-5546

Whitman	Ranger	District:
Baker	Office
1550 Dewey Ave
Baker City, Oregon 97814
(541) 523-6391

Halfway	Office	(Office	open	from
May	1	-	December	20)
38470 Pine Town Lane
Halfway, Oregon 97834
(541) 742-7511

www.fs.usda.gov/wallowa-whitman/

ສາມາດໂທໄປທີ່ໝາຍເລກ....

ປ່ຳສະຫງວນແຫ່ງຊຳດ Umatilla 
ສາມາດໂທໄປທີ່ໝາຍເລກ....

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

Malheur	National	Forest
Supervisor's	Office
431 Patterson Bridge Road
P.O. Box 909
John Day, Oregon 97845
(541) 575-3000

Blue	Mountain
Ranger	District
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

ປ່ຳສະຫງວນແຫ່ງຊຳດ Malheur 

 ຫ້າມການເກັບເຫັດເພ່ືອການຄ້າ, ຫ້າມມີການຊ້ືຫືຼການຂາຍໃນພ້ືນທ່ີກັນດານທ່ີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ການຄອບຄອງເຫັດຫຼາຍກວ່າ 
1 ແກລລອນໃນພ້ືນທ່ີກັນດານຂອງໂອເຣກອນ ຫືຼ 5 ແກລລອນໃນພ້ືນທ່ີກັນດານຂອງວ�ຊິງຕັນ ແມ່ນຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າເພ່ືອການຄ້າ ແລະ 
ຖືວ່າບ�່ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານບ�່ສາມາດເກັບເຫັດທີ່ພື້ນທີ່ຊີວະນາໆພັນ, ພື້ນທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ຫຼືພື້ນທີ່ອື່ນໆທີ່ຖືກສະຫງວນໄວ້ໂດຍໜ່ວຍງານບ�ລິການປ່າໄມ້.
 ໃບອະນຸຍາດສ�າລັບການຕັ້ງແຄມປ໌ອຸດສາຫະກ�າແມ່ນຈ�າເປັນໃນເມື່ອທ່ານເກັບ, ຂາຍ ຫຼື ຊື້ເຫັດໃນພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ໃບອະນຸຍ
າດສ�າລັບການຕັ້ງແຄມປ໌ອຸດສາຫະກ�າແມ່ນສາມາດເອົາໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຜູ້ດູແລປ່າໄມ້ເມືອງທີ່ທ່ານຈະໄປຕັ້ງແຄມປ໌.

ປ່ຳສະຫງວນແຫ່ງຊຳດ  
Wallowa-Whitman

Umatilla	National	Forest
Supervisor's	Office
72510 Coyote Road
Pendleton, Oregon 97801
(541) 278-3716

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

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

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

Walla	Walla	Ranger	District
1415 West Rose
Walla Walla, WA 99362
(509) 522-6290

ຂ�້ມູນປ່າໄມ້

ສາມາດໂທໄປທີ່ໝາຍເລກ....

www.fs.usda.gov/umatilla/

www.fs.usda.gov/malheur/	



	 	
 ນ�້າ
 ອຸປະກອນຈຸດໄຟ / ໄຟແຊັກ
 ອຸປະກອນກັນຝົນ / ຖົງພລາສຕິກ
 ອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານສູງ
 ຄູ່ມືເຫັດແລະປື້ມລະບຸຕົວຕົນ
 ມີດຫຼືເລື່ອຍ
 ແຜນທີ່ຫຼືເຂັມທິດ
 ໂມງ
 ໝາກຫວີດ
 
  
 

 
 
        ແວ່ນໃຫ້່ສັນຍານ
 ໄຟສາຍ
 ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນ
 ເຈ້ຍແລະປາກກາ 
 ເຊືອກຍາວ 50 ft
 ເສື້ອຜ້າສຳຮອງ
 ຖົງຂີ້ເຫຍື້ອ
 ເຈ້ຍທິດຊູ
 ຢາສາມັນ

ພະແນກກະສິກ�າຂອງສະຫະລັດ ຫ້າມບ�່ໃຫ້ມີການເລືອກປະຕິບັດໃນທຸກໂຄງການແລະກິດຈະກ�າຂ
ອງຕົນໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກ�າເນີດ, ເພດ, ສາດສະໜາ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, 
ຄວາມເຊື່ອທາງດ້ານການເມືອງ, ຣົສນິຍົມທາງເພດ, ສະຖານະການແຕ່ງງານຫຼືສະຖານະທາງຄອບຄົວ. 
(ບ�ແມ່ນທັງໝົດ ຂື້ນກັບທຸກໂຄງການ) ຜູ້ທີ່ພິການທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີການອື່ນເພື່ອສື່ສານຂ�້ມູນຂອ
ງໂຄງການ (ອັກສອນເບລ, ແບບພິມຂະໜາດໃຫຍ່, ເທປສຽງ ແລະ ອື່ນໆ) ກະລຸນາຕິດຕ�່ສູນ USDA’s 
TARGET ທີ່ໝາຍເລກ (202) 720-2600 (ສຽງແລະ TDD). ຫາກຕ້ອງການຢື່ນເລື່ອງກ່ຽວກັບການຖືກ
ເລືອກປະຕິບັດ, ຂຽນຫາ ຜູ້ອ�ານວຍການຂອງ USDA, ສ�ານັກງານສິດທິພົນລະເມືອງ,  
326-W, Whitten Building, 14th and Independence Ave. S.W.,  
Washington, DC 20250-9410 ຫຼືໂທ (202) 720-5964 (ສຽງແລະ TDD). 
ສ�ານັກງານບ�ລິການປ່າໄມ້ USDA  
ແມ່ນເປັນຜູ້ໃຫ້ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຜູ້ວ່າຈ້າງແລະນາຍຈ້າງ..                  
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ໃນແຕ່ລະປີ ຜູ້ເກັບເຫັດພົບວາ່ພວກເຂົາຫົຼງທາງ. ໂຊກດີທ່ີສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົາ້ສາມາດ
ຫາທາງອອກໄດ້, ແຕ່ບາງຄົນກ�ບ່�ສ່າມາດອອກມາໄດ້. ນ້ີແມ່ນເຄັດລັບທ່ີເປັນປະໂຫຍ
ດເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວາງແຜນການອອກເກັບເຫັດເທ່ືອຕ�ໄ່ປໄດ້ຢ່າງປອດໄພ:

ຮູ້ຈັກພື້ນທີ່: ສຶກສາພື້ນທີ່ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມ. ຖືແຜນທີ່ແລະເຂັມທິດໄປນ�າແລະ
ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະໃຊ້ມັນ. ສັງເກດເບິ່ງເຄື່ອງໝາຍເຊັ່ນ ພູເຂົາ, ຖະໜົນ ຫຼື ແມ່ນ�້າ

ແຕ່ງກຳຍຢ່ຳງຖືກຕ້ອງ: ຕ້ອງຄິດວ່າທ່ານອາດຈະບ�່ສາມາດກັບໄດ້ກ່ອນມືດແລະ
ອາກາດອາດໂຫດຮ້າຍ. ນຸ່ງເຄື່ອງຫຼາຍຊັ້ນ. ຜ້າຂົນສັດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສະເໝີ
ເພາະວ່າມັນສາມາດຮັກສາຄວາມອຸ່ນໄດ້ເຖິງວ່າຈະປຽກ

ຖສືິງ່ທີຈ່�ຳເປນັໄປນ�ຳ: ນ�າເອົາອາຫານທ່ຽງຫືຼຂອງຫວາ່ງໄປນ�າ. ຖືກັບໄຟຫືຼໄຟແຊັກ, 
ມີິດສ້ັນແລະໝາກຫວດີ. ໝາກຫວດີສາມາດສ່ົງສຽງໄດ້ໄກກວາ່ສຽງຂອງມະນຸດແ
ລະໃຊ້ພະລັງງານນ້ອຍກວ່າການຮ້ອງ

ມີແຜນ:  ໃ ຫ້ ຄົນຮູ້ວ່ າ ທ່ານຈະຢູ່ ບ່ອນໃດແລະເວລາໃດທ່ີຈະກັບຄືນ. 
ລາຍງານການກັບຄືນຊ້າຢ່າງທັນທີ

ກ ຽ ມ ພ້ ອ ມ ທ ຳ ງ ຮ່ ຳ ງ ກ ຳ ຍ ແ ລ ະ ຈິ ດ ໃ ຈ :  ຢ່ າ ຫັ ກ ໂ ຫ ມ ເ ກີ ນ ໄ ປ . 
ຮູຈ້ກັຂີດຈ�າກັດຂອງຮາ່ງກາຍຕົນ. ກຽມພ້ອມຈດິໃຈຂອງທ່ານໃນສະຖານະການທ່ີ
ຈ�າເປັນຕ້ອງຢູ່ລອດ. ໃຫ້ຄິດໄວກ່້ອນທ່ີມັນຈະເກີດຂ້ືນ 

ຈະເຮັດແນວໃດຖ້ຳທ່ຳນຫຼົງທຳງ:
ນ່ັ ງ ງ ຽບໆ,  ລ� ຖ້ າ  ແລະສະຫງົບສະຕິ .  ເຮັດໃ ຫ້ໂຕ ອຸ່ນແລະແຫ້ງ . 
ສ້າງທີ່ພັກພິງແລະໄຟກ່ອນທ່ີຈະມືດ. ເຮັດໃຫ້ຕ�າແໜ່ງຂອງທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫັ
ນໄດ້. ສ່ົງສັນຍານເພ່ືອຂ�ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໂດຍການເປ່ົາໝາກຫວີດສາມເທ່ືອ. 
ຄວບຄຸມໄຟໂດຍການໃຊ້ກ່ິງໄມ້ສີຂຽວຫືຼກະຈົກສັນຍານທ່ີສາມາດເບ່ິງເຫັນໄດ້ຈ
າກທາງອາກາດ. ສ້າງຮ່ອຍຮອງໂດຍການຂຽນ ສ້າງຂ�້ຄວາມຈາກຮອຍຕີນໃນສິ່
ງເປິະເປື້ອນແລະສະອາດ. ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງຫຼືຖະໜົນ.

 ກດົລະບຽບການຈດັການການທອ່ງທຽ່ງໃນປ ີ2005 ໄດ້ກ�ານົດໃຫປ້າ່ສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດແຕ່ລະແຫ່ງລະບຸແລະກ�ານົດເສ້ັນທາງ, ຖະໜນົ ແລະພ້ືນທ່ີທ່ີເໝາະສົມສ
ຳລັບການນ�າໃຊ້ພາຫະນະແລະຫ້າມໃຊ້ພາຫະນະນອກເໜອືຈາກລະບົບທ່ີກ�ານົດ.  
 ປ່າ Blue Mountain ແຕ່ລະແຫ່ງແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການວິເຄາະແລະຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດກົດລະບຽບການຈດັການການທ່ອງທ່ຽວ. ເປນັຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງທຳ່
ນທີຕ່ອ້ງໄດຄ້ົນ້ຄວຳ້ພືນ້ທີແ່ລະທ�ຳຄວຳມເຂົຳ້ໃຈວຳ່ເສັນ້ທຳງເປດີໃຫສ້ຳມຳດໃຊ້ພ
ຳຫະນະເດິນທຳງໄດ້. ແຜນທີ່ການເດີນທາງຟຣີ ແລະແຜນທີ່ເດີນທາງໂດຍພາຫະ
ນະອາດມີໃຫ້ຕາມຄ�າຂ�. ກະລນຸາຕດິຕ�ພ່ະນກັງານສ�ານກັງານບ�ລກິານປາ່ໄມ້ໃກ້ບ້
ານທ່ານສ�າລັບຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ (ເບິ່ງໜ້າ 3 ສ�າລັບຂ�້ມູນຕິດຕ�່)
 ການປິດເສ້ັນທາງຫຼາຍແຫ່ງແມ່ນໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລ້ວແລະອາດຈະປິດຖາ
ວອນ, ຊົ່ວຄາວ ຫຼືຕາມລະດູການດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍປະການ ເຊັ່ນ

   

 
ການປິດຖະໜົນອາດສາມາດສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ�່ຊັບພະຍາກ
ອນທ�າມະຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ມັນຈະເກີດຂື້ນກ�່ຕ�່ເມື່ອທ່ານໄດ້ປະຕິບັດຕາ
ມຂ�້ກ�ານົດເທ່ົານ້ັນ. ກະລຸນາຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ອ່ືນສະໜັບສະໜູນການບ�ລິຫານການທ່ອ
ງທ່ຽວໃນພ້ືນທ່ີຂອງທ່ານແລະລາຍງານການລະເມີດຕ�່ກັບສ�ານັກງານບ�ລິການປ່າ
ໄມ້ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ. ໃຫ້ຮູ້ວ່ຳເສັ້ນທຳງໃດເປີດແລະເສັ້ນທຳງໃດປິດ!

ກຳນວຳງແຜນກຳນຈັດກຳນທ່ອງທ່ຽວຈະມີຜົນຕ�່ກຳນເກັ
ບເຫັດຢ່ຳງໃດ?

ຊ່ວຍກັນເຮັດໃຫ້ລະດູການນີ້ປອດໄພແລະ
ມ່ວນຊື່ນ, ຄວນຈະ:

♦	 	ຈອດລົດໄວ້ດ້ານນອກພື້ນທີ່ແຄມປ໌ທີ່ໄດ້ກ�ານົດໄວ້. ຮັກສາພື້ນນີ້ເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ໃຫ້ຄົນມ
າພັກຜ່ອນ

♦	 	ເກັບເຫັດໃນຖົງຕາໜ່າງ, ເພື່ອໃຫ້ເຫັດສາມາດກະຈາຍສະປ�ໄວ້ເພື່ອຜະລິດເຫັດໃ
ນອະນາຄົດ

♦	 ເກັບແລະມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອຂອງທ່ານ

♦	 ໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນແລະກັນ

♦	 ໃຫ້ພື້ນທີ່ແກ່ສັດປ່າ, ໃຫ້ສັດເກີດໃໝ່ຢູ່ຜູ້ດຽວ

♦	 ລາຍງານການຝ່າຝືນໃດໆທີ່ມີແກ່ສ�ານັກງານບ�ລິການປ່າໄມ້

 ຜູ້ເກັບເຫັດທີ່ພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ Umatilla ແລະ Wallowa-Whitman  
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສະແດງບັດຜ່ານປ່າສະຫງວນ Northwest ນ�າເອົາບັດຜ່ານຂອງ
ທ່ານວາງໄວ້ທີ່ໜ້າລົດຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຈະຊ�າລະຄ່າທ�ານຽມຜ່ານບ່ອນເຕົ້
າໂຮມ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ Malheur ຍັງບ�່ທັງຕ້ອງການບັດຜ່ານປ່າຫງວນ 
Northwest ໃນຂະນະນີ້.   
 ບັດຜ່ານມີລາຄາ $5.00 ຕ�ມ່ື ້ຫຼ ື$30.00 ສ�າລັບບັດປະຈ�າປີ. ບັດຜ່ານລະດັບອ
າວໂຸສແລະບັດເຂ້ົາປ່າແມ່ນຈະເຮດັໜາ້ທ່ີເປັນບັດຜ່ານປ່າສະຫງວນ Northwest
 ບ�່ແມ່ນທຸກບ່ອນເຕົ້າໂຮມຈະຮ່ວມໂຄງການບັດຜ່ານຂອງປ່າສະຫງ
ວນ Northwest. ສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການບັດຜ່ານປ່າສະຫງວນ Northwest 
ຈະມີປ້າຍບອກຢ່າງຊັດເຈນ. ສ�າລັບລາຍການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມບ່ອນເຕົ້າໂຮມ, ກະລຸ
ນາຕິດຕ�່ສ�ານັກງານບ�ລິການປ່າໄມ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ. 

ທ່ຳນຕ້ອງກຳນ
ບັດຜ່ຳນປ່ຳສະຫງວນ Northwest ຫຼືບ�່?

ໃຫ້ກຽມພ້ອມ!

ສິ່ງທີ່ຈ�າເປັນສ�າລັບຜູ້ເກັບເຫັດ

♦	 ການຄຸ້ມຄອງຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ	 ♦	ຄວາມຂັດແຍ່ງໃນການໃຊ້
♦	 ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ		 ♦	ກົດໝາຍອາຍາ
♦	 ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ		 ♦	ຊັບພະຍາກອນດິນທີ່
        ມີຄວາມສຳຄັນ  


