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ປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ 

Malheur/Umatilla/Wallowa-Whitman

ຂໍກ້ຳໍນດົດຳ້ນໃບອະນຍຸຳດ ແລະ ຄຳ່ທຳໍນຽມ

ກຳນບນັທຶກກຳນເຄື່ ອນຍຳ້ຍຈຳໍນວນ 
ຜະລິດຕະພນັເຫັດ

ຜູເ້ກບັເຫັດທາງການຄາ້ຈ �າເປັນຕອ້ງບນັທຶກວນັທີ, ເວລາ ແລະ ຈ �ານວນ ແກນລອນຂອງເຫັດທ່ີເຄື່ ອນຍາ້ຍອອກຈາກປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ໃສໃ່ນ ບນັທຶກການເຄື່ ອນຍາ້ຍຈ �ານວນຜະລິດຕະພນັເຫັດທ່ີຢູໃ່ນໜາ້ປກົຂອງ ໃບອະນຍຸາດເກບັເຫັດຂອງທາ່ນ. ຂ�ກ້ �ານດົນີຈ້ະຖກືບງັຄບັໃຊ.້ ເບິ່ ງຂໍມ້ນູ 
ເພ່ີມເຕມີໃນໜຳ້ 2 ຂອງໃບແນະນຳໍນີ.້

ກຳນໃຊຟ້ຣີ
ບ�່ ຈ �າເປັນຕອ້ງມໃີບອະນຍຸາດເພ່ືອເກບັ, ຄອບຄອງ ຫືຼ ຂນົຍາ້ຍເຫັດໃນ 
ຈ �ານວນໜອ້ຍກວາ່ໜ່ຶງແກນລອນໃນລດັ Oregon ຫືຼ ໜອ້ຍກວາ່ ຫາ້ແກນລອນໃນລດັ Washington. ເຫັດທ່ີເກບັໂດຍບ�່ ໄດເ້ສຍຄາ່ບ�່  
ສາມາດຂາຍ, ແລກປ່ຽນ ຫືຼ ໃຫຄ້ນົອື່ ນໄດ.້

ໃບອະນຍຸຳດທຳງກຳນຄຳ້
ຈ �າເປັນຕອ້ງມໃີບອະນຍຸາດເກບັເຫັດທາງການຄາ້ ຖາ້:
♦	 ທາ່ນອາຍ ຸ18 ປີຂຶນ້ໄປ ແລະ ເກບັເຫັດເພ່ືອ ຂາຍ, ຫືຼ;
♦	 ທາ່ນເກບັ, ຄອບຄອງ ຫືຼ ຂນົຍາ້ຍເຫດຫຼາຍກວາ່ໜ່ຶງແກນລອນໃນລດັ 

Oregon ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ຫາ້ແກນລອນໃນລດັ Washington.
ຜູຖ້ໃືບອະນຍຸາດຕອ້ງມບີດັປະຈ �າຕວົ (ID) ທ່ີລດັຖະບານອອກໃຫ ້
ໃນຂະນະທ່ີເກບັ ແລະ ຂນົຍາ້ຍຜະລິດຕະພນັຈາກປ່າ.

ອດັຕຳຄຳ່ໃບອະນຍຸຳດທຳງກຳນຄຳ້:
ໝດົມືຕ້ດິຕ�່ ກນັ (ຍກົເວັນ້ໃນປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ Malheur):

$2.00 ຕ�່ ວນັ, ຢາ່ງໜອ້ຍ 10 ວນັ = $20.00  
(ຕວົຢາ່ງ: ໃບອະນຍຸາດ 14 ວນັ = $28.00)

ໃບອະນຍຸາດລາຍປີ: ວນັທີ 1 ມງັກອນ - 31 ທນັວາ = $100.00

ໃບອະນຍຸາດຜູຊ້ືບ່ໍ້ມໃີຫອ້ກີຕ່ໍໄປ.

ໃບອະນຍຸຳດຕ ັງ້ແຄັມທຳງອດຸສຳຫະກຳໍ:
ຈ �າເປັນຕອ້ງມໃີບອະນຍຸາດຕ ັງ້ແຄັມທາງອດຸສາຫະກ �າ ຖາ້ທາ່ນວາງແຜນ 
ຕ ັງ້ແຄັມພກັຄາ້ງຄນືຢູໃ່ນເຂດປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ໃນຂະນະທ່ີເກບັເຫັດ

 ເພ່ືອຂາຍທາງການຄາ້. ຫາ້ມບ�່ ໃຫຜູ້ເ້ກບັເຫັດທາງການຄາ້ຕ ັງ້ແຄັມໃນ
 ພ້ືນທ່ີຕ ັງ້ແຄັມທ່ີພດັທະນາແລວ້. ສາມາດຂ�ເອົາໃບອະນຍຸາດຕ ັງ້ແຄັມທາງ 

ອດຸສາຫະກ �າໄດ ້ຢູຫ່ອ້ງກຳນເຂດບອ່ນທ່ີທຳ່ນຈະຕ ັງ້ແຄັມເທ່ົຳນ ັນ້. ແຕລ່ະ
ເຂດອາດຈະມຂີ�ກ້ �ານດົດາ້ນການຕ ັງ້ແຄັມທາງອດຸສາຫະກ �າແຕກຕາ່ງກນັ,  

ກະລນຸາກວດເບິ່ ງນ �າຫອ້ງການເຂດໃນທອ້ງຖິ່ນນ ັນ້ໆສ �າລບັຂ�ມ້ນູ 
ເພ່ີມເຕມີ.

ໂຄງກຳນເຫັດຂອງປ່ຳສະຫງວນເຂດ 
BLUE MOUNTAINS

ຄາ່ທ �ານຽມ ຕ ໍຳ່ສດຸ ສ �າລບັທກຸໃບອະນຍຸາດເກບັຜະລິດຕະພນັຈາກປ່າ 
ແມນ່ $20. ຄາ່ທ �ານຽມຕ�່ ວນັໃນການເກບັເຫັດແມນ່ $2 ຕ�່ ວນັ ແລະ  
ທາ່ນຈ �າເປັນຕອ້ງຊືໃ້ບອະນຍຸາດຢາ່ງໜອ້ຍ 10 ວນັຕດິຕ�່ ກນັ (ຍກົເວັນ້

 ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ Malheur) ລາຄາ $20. ໃບອະນຍຸາດລາຍປີ 
ຂາຍໃນລາຄາ $100.00.

ຂ�ຄ້ວນຈື່ :
♦		ປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ Blue Mountains ບ່ໍ ກ �ານດົໃຫມ້ໃີບ 

ອະນຍຸາດການໃຊຟ້ຣສີ �າລບັບກຸຄນົທ່ີເກບັເຫັດ "ຈ �ານວນເລັກນອ້ຍ". 
ເພ່ືອປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍຂອລດັ, "ຈ �ານວນເລັກນອ້ຍ" ມນີຍິາມ 
ຄວາມເປັນ "ການຄອບຄອງ ຫືຼ ການຂນົຍາ້ຍເຫັດບ�່ ເກນີໜ່ຶງແກນລອນ 
ໃນລດັ Oregon ແລະ ບ�່ ເກນີຫາ້ແກນລອນໃນລດັ Washington."

♦		ຫຳ້ມກຳນເກບັເຫັດທຳງກຳນຄຳ້ໃນພ້ືນທ່ີປ່ຳທຳໍມະຊຳດດ ັງ້ເດມີ.  
ການມເີຫັດຫຼາຍກວາ່ໜ່ຶງແກນລອນຢູພ່າຍໃນພ້ືນທ່ີປ່າທ �າມະຊາດ 
ດ ັງ້ເດມີໃນລດັ Oregon ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ຫາ້ແກນລອນຢູພ່າຍໃນພ້ືນທ່ີ
ປ່າທ �າມະຊາດດ ັງ້ເດມີໃນລດັ Washington ແມນ່ຖວືາ່ເປັນການຄາ້ 
ແລະ ສະນ ັນ້ຈິ່ງຖກືຫາ້ມ.

♦		ຖາ້ທາ່ນມອີາຍ ຸ18 ປີຂຶນ້ໄປ ແລະ ວາງແຜນຈະເກບັເຫັດເພ່ືອຂາຍ, 
ທາ່ນຈ �າເປັນຕອ້ງຊືໃ້ບອະນຍຸາດເກບັເຫັດທາງການຄາ້.

♦		ຜູຖ້ໃືບອະນຍຸາດຕອ້ງມບີດັປະຈ �າຕວົ (ID) ທ່ີລດັຖະບານອອກໃຫ ້
ໃນຂະນະທ່ີເກບັ ແລະ ຂນົຍາ້ຍຜະລິດຕະພນັຈາກປ່າ. ສ �າເນົາບດັ 
ແມນ່ບ�່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ.

♦		ຖາ້ທາ່ນວາງແຜນເກບັເຫັດທາງການຄາ້ ແລະ ຕ ັງ້ແຄັມຢູໃ່ນປ່າສະຫງວນ 
ແຫງ່ຊາດ, ທາ່ນຕອ້ງຂ�ເອົາໃບອະນຍຸາດຕ ັງ້ແຄັມທາງອດຸສາຫະກ �າຢູ ່ຫອ້ງການເຈົາ້ໜາ້ທ່ີປ່າໄມເ້ຂດໃນທອ້ງຖິ່ນນ ັນ້ໆ. ບາງເຂດຈະຮຽກຮອ້ງ 
ໃຫທ້າ່ນຕ ັງ້ແຄັມ້ຢູໃ່ນເຂດຕ ັງ້ແຄັມອດຸສາຫະກ �າທ່ີກ �ານດົໄວໃ້ຫ.້

♦		ໃບຜາ່ນສ �າລບັການໄປພກັຜອ່ນ (Recreation Pass) ອາດຈະ 
ຈ �າເປັນຕອ້ງມຢີູບ່ນັດາເສ້ັນທາງຜາ່ນປ່າທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມໃນເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫງ່ຊາດ Umatilla ແລະ Wallowa-Whitman. ບ�່ ແມນ່ທກຸເສັ້ນທາງ 
ຜາ່ນປ່າຈະຈ �າເປັນຕອ້ງມໃີບຜາ່ນ ແລະ ເສ້ັນທາງຍາ່ງ ທ່ີຈ �າເປັນຕອ້ງມ ີ
ໃບຜາ່ນຈະມປີ້າຍບອກຢາ່ງເໝາະສມົ. ເຂດປ່າ Malheur ບ�່ ມສີະຖານທ່ີ 
ທ່ີກ �ານດົໃຫມ້ໃີບຜາ່ນການໄປພກັຜອ່ນໃດໆທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມ.

♦		 ເຂດປ່າ Blue Mountains ກ �າລງັຮວ່ມມກືນັເພ່ືອ ສາ້ງໂຄງການເພ່ືອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງທກຸຄນົ.
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ສະຫະລດັ
ກະຊວງກະສກິ �າ
ກມົບ�ລິການປ່າໄມ ້



ຮູຈ້ກັເຫັດຂອງທຳ່ນ!
 ການລະບ ຸແລະ ການກ �ານດົຢາ່ງ 
ຖກືຕອ້ງວາ່ເຫັດໃດໜ່ຶງແມນ່ສາມາດກນິ 
ໄດຫືຼ້ບ�່ ນ ັນ້ແມນ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບພຽງ 
ຝາ່ຍດຽວຂອງຜູເ້ກບັເຫັດ. ຫຼາຍໆຄ �າ
ຖາມທ່ີມກັຖາມໂດຍນກັເກບັເຫັດມໃືໝ່
ມຄີ:ື
	 ♦	ມນັແມນ່ຫຍງັ?
	 ♦	ມນັກນິໄດບໍ້?
	 ♦	ທຳ່ນປງຸແຕງ່ມນັແນວໃດ?
 ມປ້ືີມແນະນ �າພືດຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍທ່ີມໃີຫ້
ເພ່ືອຊວ່ຍໃນການລະບ ຸແລະ ສາມາດ 
ຊອກຫາໄດຢູ້ຮ່າ້ນຂາຍປ້ືມໃນທອ້ງຖິ່ນ.  
ແຫຼງ່ຂ�ມ້ນູອື່ ນລວມມຫີອ້ງສະໝດຸໃນ 
ທອ້ງຖິ່ນຂອງທາ່ນ ແລະ ຫອ້ງການສ ົ່ງເສມີ 
ຂອງເຂດປກົຄອງ. ຄ �າແນະນ �າສ ັນ້ໆ 
ຂອງພວກເຮົາແມນ່:

"ເມ ື່ອສງົໄສ, 
ໃຫໂ້ຍນມນັຖິມ້!"

ຄຳໍຖຳມທ່ີມກັຖຳມເລ້ືອຍໆ
ໃຜແດຕ່ອ້ງກຳນມໃີບອະນຍຸຳດເພ່ືອເກບັເຫັດ?
A: ໃບອະນຍຸາດເກບັເຫັດທາງການຄາ້ແມນ່ຈ �າເປັນຕອ້ງມ ີຖາ້ທາ່ນມອີາຍ ຸ18 ປີຂຶນ້ໄປ ແລະ ເກບັເຫັດ

 ເພ່ືອຂາຍ ຫືຼ ຖາ້ທາ່ນວາງແຜນຈະເກບັ, ຄອບຄອງ ຫືຼ ຂນົຍາ້ຍເຫັດຫຼາຍກວາ່ໜ່ຶງແກນລອນໃນລດັ 
Oregon ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ ຫາ້ແກນລອນໃນລດັ Washington.

ຂອ້ຍສຳມຳດເກບັເຫັດໄດຢູ້ໃ່ດ?
A: ໃບອະນຍຸາດແມນ່ສິ່ ງທ່ີດຢີູໃ່ນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫງ່ຊາດ Malheur, Umatilla ແລະ Wallowa-Whitman. 

ທາ່ນອາດຈະເກບັເຫັດທາງການຄາ້ໄດຢູ້ທ່ກຸບອ່ນໃນເຂດດນິສາທາລະນະ ຍກົເວັນ້:
 (1) ໃນພ້ືນທ່ີປ່າທ �າມະຊາດດ ັງ້ເດມີ, ແລະ
 (2) ເຂດພ້ືນທ່ີອື່ ນຕາມທ່ີກ �ານດົໄວໂ້ດຍກມົບ�ລິການປ່າໄມ.້
ເຂດແດນຂອງພ້ືນທ່ີປ່າທ �າມະຊາດດ ັງ້ເດມີອາດຈະມ ີຫືຼ ອາດຈະບ�່ ມປີ້າຍບອກ. ໃຫກ້ວດເບິ່ ງແຜນທ່ີປ່າໄມ ້

 ຂອງທາ່ນສ �າລບັຂ�ມ້ນູເຂດແດນປ່າທ �າມະຊາດ. ບ�່ ອະນຍຸາດໃຫມ້ກີານເກບັເຫັດຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີຮກັສາພືດໄມ,້ 
ພ້ືນທ່ີຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ຫືຼ ພ້ືນທ່ີອື່ ນຕາມທ່ີກ �ານດົໄວໂ້ດຍກມົບ�ລິການປ່າໄມ.້ ຫອ້ງການທ່ີອອກໃບອະນຍຸາດຈະ

 ໃຫລ້າຍຊື່ ຂອງພ້ືນທ່ີທ່ີຖກືຫາ້ມ ຖາ້ເປັນໄປໄດ.້ ຈ ົງ່ຈື່ວາ່, ປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດແມນ່ເຂດດນິສາທາລະນະ,  
ຜູເ້ກບັເຫັດທກຸຄນົມສີດິເກບັເຫັດໄດໃ້ນເຂດພ້ືນທ່ີ "ຂອງທາ່ນ".

ຂອ້ຍຊືໃ້ບອະນຍຸຳດ ແຕຕ່ໍ່ມຳຕດັສນິໃຈບ່ໍຊື ້ຫືຼ ເກບັເຫັດ. ຂອ້ຍຂໍເງນິຄນືໄດບໍ້?
A: ບ�່ ໄດ.້ ຄາ່ທ �ານຽມໃບອະນຍຸາດບ�່ ສາມາດສ ົ່ງຄນືໄດ.້

ຂອ້ຍສຳມຳດຕ ັງ້ແຄັມໄດຢູ້ໃ່ສ ຖຳ້ຂອ້ຍເກບັເຫັດທຳງກຳນຄຳ້?
A: ໃບອະນຍຸາດຕ ັງ້ແຄັມທາງອດຸສາຫະກ �າແມນ່ມໃີຫຢູ້ບ່ນັດາຫອ້ງການເຈົາ້ໜາ້ທ່ີປາ່ໄມເ້ຂດໃນທອ້ງຖິ່ນສ �າລບັ

ຜູເ້ກບັເຫັດທາງການຄາ້. ທາ່ນຕອ້ງຂ�ເອົາໃບອະນຍຸາດຕ ັງ້ແຄັມທາງອດຸສາຫະກ �າໃໝໃ່ນແຕລ່ະຄ ັງ້ທ່ີທາ່ນ
ປ່ຽນສະຖານທ່ີຕ ັງ້ແຄັມຂອງທາ່ນ. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີປ່າໄມເ້ຂດຫຼາຍແຫງ່ຈະມພ້ືີນທ່ີຕ ັງ້ແຄັມທາງອດຸສາຫະກ �າ

 ທ່ີກ �ານດົໄວໃ້ຫສ້ �າລບັຜູເ້ກບັເຫັດທາງການຄາ້.

ທກຸເສ້ັນທຳງແມນ່ເປີດໃຫຂ້ບັລດົຜຳ່ນບໍ?
A: ບ�່ . ເສ້ັນທາງທ່ີເປີດແມນ່ແຕກຕາ່ງກນັໄປຕາມແຕລ່ະເຂດພ້ືນທ່ີ. ແຂກຢຽ້ມຢາມຖກືຮອ້ງຂ�ບ�່ ໃຫຂ້ບັລດົ

 ຢູເ່ທິງເສັນ້ທາງທ່ີບວມນ �າ້, ເປັນຕມົ ໃນລະດໃູບໄມປ້ ົ່ງ ແລະ ຕ ົນ້ລະດຮູອ້ນ. ນ �າ້ໜກັ ແລະ ການເຄື່ ອນເໜັງ 
ຂອງລດົເຮັດໃຫເ້ສັ້ນທາງເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫກ້ານບ �າລງຸສອ້ມແປງເສ້ັນທາງຫຍຸງ້ຍາກໃນຕະຫຼອດ ລະດຮູອ້ນ. ໃຫກ້ວດເບິ່ ງນ �າຫອ້ງການເຈົາ້ໜາ້ທ່ີປ່າໄມເ້ຂດໃນທອ້ງຖິ່ນສ �າລບັຂ�ມ້ນູອບັເດດກຽ່ວກບັສະພາບ
ເສັ້ນທາງ, ແຜນທ່ີການໃຊພ້າຫານະກນົຈກັ ແລະ ການປິດເສັ້ນທາງ.

ຈະເປັນແນວໃດ ຖຳ້ຂອ້ຍບ່ໍປະຕບິດັຕຳມຂໍກ້ຳໍນດົໃນໃບອະນຍຸຳດຂອງຂອ້ຍ?
A: ກມົບ�ລິການປ່າໄມມ້ສີດິຖອນຄນືໃບອະນຍຸາດນ ັນ້ສ �າລບັການບ�່ ປະຕບິດັຕາມເງ ືອ່ນໄຂຂອງໃບອະນຍຸາດ.

ນອກນ ັນ້, ທາ່ນອາດຈະຖກືອອກໝາຍຮຽກເຊິ່ ງອາດຈະກ �ານດົໃຫທ້າ່ນໄປຂຶນ້ສານ ແລະ/ຫືຼຈາ່ຍຄາ່ປບັໃໝ 
ຖາ້ພບົວາ່ມຄີວາມຜິດ.

ຂອ້ຍຈະເຮັດແນວໃດກບັຂີເ້ຫຍືອ້ຂອງຂອ້ຍ?
A: ເກບັມນັ ແລະ ຂນົຍາ້ຍອອກໄປ. ກະລນຸາ! 

ຫຳ້ມກຳນເກບັເຫັດ 
ທຳງກຳນຄຳ້ 

ໃນພ້ືນທ່ີປ່ຳທຳໍມະຊຳດດ ັງ້ເດມີ

ກຳນບນັທຶກກຳນເຄື່ ອນຍຳ້ຍຈຳໍນວນຜະລິດຕະພນັເຫັດ
ຜູເ້ກບັເຫັດທາງການຄາ້ຈ �າເປັນຕອ້ງບນັທຶກວນັທີ, ເວລາ ແລະ ຈ �ານວນແກນລອນຂອງເຫັດທ່ີເຄື່ ອນຍາ້ຍ

 ອອກຈາກປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ໃສໃ່ນບນັທຶກການເຄື່ ອນຍາ້ຍຈ �ານວນຜະລິດຕະພນັເຫັດທ່ີຢູໃ່ນໜາ້ປກົຂອງ
ໃບອະນຍຸາດເກບັເຫັດຂອງທາ່ນ. ຂ�ກ້ �ານດົນີຈ້ະຖກືບງັຄບັໃຊ.້ ເມ ື່ອທາ່ນ ຊືໃ້ບອະນຍຸາດ, ທາ່ນເຊັນຊື່  ແລະ 
ຕກົລງົເຫັນດນີ �າທກຸຂ�ກ້ �ານດົ ແລະ ເງ ືອ່ນໄຂຂອງໃບອະນຍຸາດນ ັນ້. ເງ ືອ່ນໄຂທົ່ວໄປ # 15 ເຊິ່ ງຢູດ່າ້ນຫຼງັ 
ຂອງໃບອະນຍຸາດເກບັເຫັດທາງການຄາ້ ກ �ານດົວາ່: 

"ຜູຖ້ໃືບອະນຍຸາດຈະຕອ້ງປະກອບຂໍມ້ນູໃສບ່ນັທຶກການເຄື່ ອນຍາ້ຍຈາໍນວນຜະລິດຕະພນັ	ໂດຍໃຊນ້ ໍາ້ມກຶ
 ກອ່ນທ່ີຈະ	ຂນົຍາ້ຍຜະລິດຕະພນັ".

Example

ຢາ່ລືມປາກກາ!



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)	426-5668

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

Halfway	Office	(ຫອ້ງກຳນເປີດແຕ່
1 ພຶດສະພຳ - 20 ທນັວຳ) 
38470	Pine	Town	Lane
Halfway,	Oregon	97834
(541)	742-7511

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

ບອ່ນໂທຫາ........

ປ່ຳສະຫງວນແຫງ່ຊຳດ Umatilla 
ບອ່ນໂທຫາ........

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

ປ່ຳສະຫງວນແຫງ່ຊຳດ Malheur 
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

ປ່ຳສະຫງວນແຫງ່ຊຳດ Malheur 

ຫາ້ມການເກບັເຫັດທາງການຄາ້, ການຊື ້ຫືຼ ການຂາຍເຫັດຢູພ່າຍໃນ ພ້ືນທ່ີປ່ຳທຳໍມະຊຳດດ ັງ້ເດມີ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ. ການມເີຫັດຫຼາຍກ
ວາ່ໜ່ຶງແກນລອນຢູພ່າຍໃນພ້ືນທ່ີປ່າທ �າມະຊາດດ ັງ້ເດມີໃນລດັ Oregon ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ຫາ້ແກນລອນຢູພ່າຍໃນພ້ືນທ່ີປ່າທ �າມະຊາດດ ັງ້ເດມີໃນລດັ 

 Washington ແມນ່ຖວືາ່ເປັນການຄາ້ ແລະ ຖກືຫາ້ມ. ບ�່ ອະນຍຸາດໃຫມ້ກີານເກບັເຫັດຢູໃ່ນເຂດພ້ືນທ່ີຮກັສາພືດໄມ,້ ພ້ືນທ່ີຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ຫືຼ ພ້ືນທ່ີ
 ອື່ ນຕາມທ່ີກ �ານດົໄວໂ້ດຍກມົບ�ລິການປ່າໄມ.້

ຈ �າເປັນຕອ້ງມໃີບອະນຍຸາດຕ ັງ້ແຄັມທາງອດຸສາຫະກ �າ ໃນຂະນະທ່ີຕ ັງ້ແຄັມຢູໃ່ນເຂດປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ໃນເວລາເກບັ, ຂາຍ ຫືຼ ຊືເ້ຫັດທາງ
 ການຄາ້. ຕອ້ງຂ�ເອົາໃບອະນຍຸາດຕ ັງ້ແຄັມທາງອດຸສາຫະກ �າໄດ ້ຢູຫ່ອ້ງການເຈົາ້ໜາ້ທ່ີປ່າໄມເ້ຂດໃນທອ້ງຖິ່ນບອ່ນທ່ີທາ່ນຈະຕ ັງ້ແຄັມເທ່ົານ ັນ້.

ປ່ຳສະຫງວນແຫງ່ຊຳດ 
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�ມ້ນູປ່າໄມ ້

ບອ່ນໂທຫາ........

www.fs.usda.gov/umatilla/

www.fs.usda.gov/malheur/ 



ນ �າ້
ອປຸະກອນຈດູໄຟ / ກບັໄຟ
ເສືອ້ຝນົ / ຖງົປລສັຕກິ
ອາຫານທ່ີໃຫພ້ະລງັງານສງູ
ປ້ືມແນະນ �າເຫັດ ແລະ ປ້ືມຊື່ ເຫັດ
ມດີ ຫືຼ ເລື່ ອຍ
ແຜນທ່ີ ແລະ ເຂັມທິດ
ໂມງ
ໝາກຫວດີ 

 ແວນ່ສ ົ່ງສນັຍານ
ໄຟສາຍ
ກອ່ງປະຖມົພະຍາບານຂ ັນ້ຕ ົນ້
ເຈຍ້ ແລະ ສ�
ເຊອືກຍາວ 50 ຟດຸ
ເສືອ້ຜາ້ເພ່ີມເຕມີ
ຖງົຂີເ້ຫຍື່ ອ
ເຈຍ້ອະນາໄມ
ຢາປວົພະຍາດ

"ກະຊວງກະສກິ �າສະຫະລດັ (USDA) ຫາ້ມການເລືອກປະຕບິດັໃນທກຸໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ �າຂອງຕນົ 
ບນົພ້ືນຖານດາ້ນເຊືອ້ຊາດ, ສຜິີວ, ຊາດກ �າເນດີ, ເພດ, ສາສະໜາ, ອາຍ,ຸ ຄວາມພິການ, ຄວາມເຊື່ ອທາງ 
ການເມອືງ, ລດົສະນຍິມົທາງເພດ ຫືຼ ສະຖານະການແຕງ່ງານ ຫືຼ ຄອບຄວົ. (ບ�່ ແມນ່ທກຸພ້ືນຖານຈະນ �າໃຊ ້
ກບັທກຸໂຄງການ) ຄນົພິການທ່ີຈ �າເປັນຕອ້ງມວີທີິການອື່ ນສ �າລບັການສື່ ສານກຽ່ວກບັຂ�ມ້ນູໂຄງການ (ໜງັສໂືພງ ສ �າລບັຄນົຕາບອດ, ຕວົພິມໃຫຍ,່ ເທັບສຽງ ແລະ ອື່ ນໆ) ຄວນຕດິຕ�່ ຫາ ສນູ TARGET Center ຂອງ  
USDA ທ່ີເບ ີ(202) 720-2600 (ສຽງ ແລະ TDD). ເພ່ືອຍື່ ນການຮອ້ງຮຽນກຽ່ວກບັ 
ການເລືອກປະຕບິດັ, ໃຫຂ້ຽນຫາກະຊວງ USDA, ຫວົໜາ້, ຫອ້ງການສດິທິມະນດຸ, 326-W,  Whitten Building, 14th and Independence Ave. S.W., Washington,  
DC 20250-9410 ຫືຼ ໂທ (202) 720-5964 (ສຽງ ແລະ TDD). ກມົບ�ລິການ 
ປ່າໄມຂ້ອງກະຊວງ USDA ແມນ່ຜູໃ້ຫບ້�ລິການ ແລະ ນາຍຈາ້ງທ່ີໃຫໂ້ອກາດເທ່ົາທຽມກນັ".
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ໃນແຕລ່ະປີ ມຄີນົເກບັເຫັດຫຼາຍໆຄນົຫຼງົທາງ. ໂຊກຍງັດ,ີ ສວ່ນໃຫຍຊ່ອກພບົ 
ທາງອອກຈາກປ່າໄດ,້ ແຕບ່າງຄນົບ�່ ພບົ. ນີແ້ມນ່ບາງຄ �າແນະນ �າທ່ີເປັນ

 ປະໂຫຍດເພ່ືອຊວ່ຍທາ່ນວາງແຜນການໄປເກບັເຫັດຄ ັງ້ຕ�່ ໄປຂອງທາ່ນ 
ຢາ່ງປອດໄພ:

ຮູຈ້ກັພ້ືນທ່ີຂອງທຳ່ນ: ສກຶສາແຜນຜງັເຂດດນິກອ່ນທ່ີທາ່ນຈະເລ່ີມຕ ົນ້.  
ຖແືຜນທ່ີ ແລະ ເຂັມທິດໄປນ �າ ແລະ ຮຽນຮູວ້ທີິໃຊພ້ວກມນັ. ສງັເກດເບິ່ ງ 
ສະຖານທ່ີສ �າຄນັ ເຊ່ັນວາ່ ພເູຂົາ, ເສັ້ນທາງ ຫືຼ ແມນ່ �າ້.

ນຸງ່ເຄື່ ອງຢຳ່ງເໝຳະສມົ: ຕອ້ງເດົາສະເໝີວາ່ທາ່ນອາດຈະບ�່ ສາມາດກບັມາ
ທນັກອ່ນມດື ແລະ ອາກາດອາດຈະຮາ້ຍແຮງຂຶນ້ໄດ.້ ນຸງ່ເສືອ້ຜາ້ຫຼາຍຊ ັນ້. 
ຜາ້ຂນົສດັແມນ່ການເລືອກທ່ີດ ີເພາະວາ່ມນັຮກັສາຄວາມອບົອຸນ່ໄວ ້ເຖງິ

 ແມນ່ໃນເວລາທ່ີປຽກກ�່ຕາມ.

ຖສືິ່ ງຂອງທ່ີຈຳໍເປັນ: ຖອືາຫານທຽ່ງ ຫືຼ ອາຫານຫວາ່ງສອງສາມຢາ່ງ. ຖໄືມ ້
ຂດີໄຟ ຫືຼ ກບັໄຟ, ມດີນອ້ຍ ແລະ ໝາກຫວດີໄປນ �າ. ການເປ່ົາໝາກຫວດີ
ດ ັງ່ໄກກວາ່ສຽງຄນົຮອ້ງ ແລະ ໃຊພ້ະລງັງານໜອ້ຍກວາ່ການຮອ້ງ.

ມແີຜນກຳນ: ໃຫບ້າງຄນົຮູຢ້າ່ງແນນ່ອນບອ່ນທ່ີທາ່ນຈະໄປ ແລະ ເວລາທ່ີທາ່ນ 
ຈະກບັມາ. ລາຍງານການກບັມາຊາ້ໃນທນັທີ.

ກຽມພອ້ມຮຳ່ງກຳຍ ແລະ ຈດິໃຈ: ຢາ່ເຮັດມນັຫຼາຍເກນີໄປ! ຮູຈ້ກັຂດີຈ �າກດັ
ທາງຮາ່ງກາຍຂອງທາ່ນ. ກະກຽມຕນົເອງທາງດາ້ນຈດິໃຈສ �າລບັສະພາບ ການຢູລ່ອດ. ຄດິທບົທວນເຖງິມນັກອ່ນທ່ີມນັຈະເກດີຂຶນ້.

ສິ່ ງທ່ີຕອ້ງເຮັດ ຖຳ້ທຳ່ນຫຼງົທຳງ: 
ນ ັງ່ຕ ັງ້ສະຕ,ິ ລ�ຖາ້ ແລະ ສະຫງບົສະຕອິາລມົ. ຮກັສາໃຫຮ້າ່ງກາຍອບົອຸນ່ 
ແລະ ແຫງ້. ສາ້ງບອ່ນພກັເຊົາ ແລະ ກ�່ກອງໄຟ ກອ່ນ ທ່ີມນັຈະມດື. ເຮັດໃຫ ້
ຈດຸທ່ີຕ ັງ້ຂອງທາ່ນເບິ່ ງເຫັນໄດ.້ ສ ົ່ງສນັຍານຂ�ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ ດວ້ຍການເປ່ົາໝາກ 
ຫວດີສາມຄ ັງ້. ການຈດູກອງໄຟໃຫເ້ກດີຄວນັດວ້ຍກິ່ ງໄມດ້ບິຈ �ານວນໜ່ຶງ  ຫືຼ ການໃຊແ້ວນ່ສ ົ່ງສນັຍານ ສາມາດຖກືເຫັນໄດຈ້າກທາງອາກາດ. 
ປະຮອ່ງຮອຍຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍໄວ ້ເຊ່ັນວາ່ ບນັທຶກ, ຂ�ຄ້ວາມ ໄວເ້ທິງດນິ 
ແລະ ຮອຍຕທ່ີີດ.ີ ຢູເ່ທິງເສ້ັນທາງຍາ່ງ ຫືຼ ທາງລດົ.

ກດົລະບຽບຄຸມ້ຄອງການເດນີທາງປີ 2005 ຊີນ້ �າປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ແຕລ່ະແຫງ່ໃຫລ້ະບ ຸແລະ ກ �ານດົເສັ້ນທາງ, ທາງຍາ່ງ ແລະ ເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີ ເໝາະສມົສ �າລບັການໃຊລ້ດົຍນົ ແລະ ຫາ້ມການໃຊພ້າຫານະທ່ີມເີຄື່ ອງຈກັ ຢູນ່ອກລະບບົເສັ້ນທາງທ່ີກ �ານດົໄວ.້
ປ່າແຕລ່ະແຫງ່ໃນ Blue Mountain ກ �າລງັຢູໃ່ນຫຼາກຫຼາຍໄລຍະຂອງ

ການວເິຄາະ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົລະບຽບຄຸມ້ຄອງການເດນີທາງ.  
ທຳ່ນມຄີວຳມຮບັຜິດຊອບສກຶສຳຄ ົນ້ຄວຳ້ເບິ່ ງພ້ືນທ່ີດ ັງ່ກຳ່ວ ແລະ ເຂ້ົຳໃຈວຳ່ 
ເສັ້ນທຳງໃດເປີດໃຫເ້ດນີທຳງດວ້ຍລດົຍນົໄດ.້ ແຜນທ່ີແຜນການເດນີທາງ ຫືຼ  
ແຜນທ່ີການໃຊພ້າຫານະທ່ີມເີຄື່ ອງຈກັ (MVUMS) ຟຣ ີອາດຈະມໃີຫຕ້າມ 
ຮອ້ງຂ�ເອົາ. ຈ ົງ່ຕດິຕ�່ ຫາຫອ້ງການກມົບ�ລິການປ່າໄມທ່ີ້ຢູໃ່ກທ້າ່ນສ �າລບັຂ�ມ້ນູ 
ເພ່ີມເຕມີ (ເບິ່ ງໜາ້ 3 ສ �າລບັຂ�ມ້ນູຕດິຕ�່ ).

ໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການປິດເສັ້ນທາງຫຼາຍແຫງ່ແລວ້ຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີ ແລະ 
 ອາດຈະມກີານປິດຖາວອນ, ຊ ົ່ວຄາວ ຫືຼ ຕາມລະດກູານ ຍອ້ນຫຼາກຫຼາຍເຫດຜນົ 

ເຊິ່ ງລວມມ:ີ
♦	 ການປກົປ້ອງບອ່ນຢູອ່າໄສຂອງສດັປ່າ ♦	 ການຂດັແຍງ່ການໃຊ້
♦	 ການປກົປ້ອງຊບັພະຍາກອນ ♦	 ຄ �າສ ັງ່ທາງກດົໝາຍ
♦	 ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ ♦	 ຊບັພະຍາກອນທ່ີດນິທ່ີອອ່ນໄຫວ
ການປິດເສັ້ນທາງສາມາດໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດດາ້ນຊບັພະຍາກອນທ �າມະຊາດ

ຫຼາຍຢາ່ງ. ແນວໃດກ�ຕາມ, ພວກມນັຈະໃຊໄ້ດຜ້ນົຖາ້ພວກທາ່ນປະຕບິດັຕາມ 
ຂ�ຈ້ �າກດັດ ັງ່ກາ່ວ. ກະລນຸາສ ົ່ງເສມີໃຫຄ້ນົອື່ ນສະໜບັສະໜນູການຄຸມ້ຄອງ 
ການເດນີທາງໃນເຂດພ້ືນທ່ີຂອງທາ່ນ ແລະ ລາຍງານການລະເມດີຫາຫອ້ງ 
ການບ�ລິການປ່າໄມທ່ີ້ຢູໃ່ກສ້ດຸ. ຮູວ້ຳ່ເສ້ັນທຳງໃດເປີດ ແລະ ປິດ!

ກຳນວຳງແຜນຄຸມ້ຄອງກຳນເດນີທຳງຈະມ ີ
ຜນົແນວໃດຕ່ໍກບັກຳນເກບັເຫັດ?

ຊວ່ຍເຮັດໃຫລ້ະດກູຳນນີປ້ອດໄພ ແລະ 
ມວ່ນຊື່ ນ. ຈ ົງ່ຈື່ວຳ່ຕອ້ງ:

♦	 ຈອດລດົຢູນ່ອກພ້ືນທ່ີຕ ັງ້ແຄັມທ່ີກ �ານດົໄວ.້ ຮກັສາໃຫສ້ະຖານທ່ີ ເຫ່ົຼານີປ້ອດໄພສ �າລບັຜູມ້າພກັຜອ່ນ.

♦	 ຖເືຫັດໃສໃ່ນຖງົຕາໜາ່ງ ເຊິ່ ງອະນຍຸາດໃຫເ້ຫັດ ແຜກ່ະຈາຍສະປ�ຂອງ
 ພວກມນັເພ່ືອເກດີເປັນເຫັດໃນອະນາຄດົ.

♦	 ເກບັ ແລະ ຂນົຍາ້ຍຂີເ້ຫຍືອ້ຂອງທາ່ນອອກຈາກພ້ືນທ່ີ.

♦	 ເຄົາລບົຜູເ້ກບັເຫັດຄນົອື່ ນ!

♦	 ຮກັສາບາງໄລຍະຫາ່ງຈາກສດັປ່າ. ຢາ່ໄປກວນສດັເກດີໃໝ!່

♦	 ລາຍງານທກຸການລະເມດີຢາ່ງຮບີດວ່ນຫາກມົບ�ລິການປ່າໄມ.້

ຜູເ້ກບັເຫັດໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ Umatilla ແລະ Wallowa- 
Whitman ຈ �າເປັນຕອ້ງຕດິສະແດງບດັຜາ່ນປ່າຕາເວັນສຽ່ງເໜືອກຢູແ່ວນ່ລດົ
ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນເວລາໃຊເ້ສັ້ນທາງຜາ່ນປ່າທ່ີເກບັຄາ່ທ �ານຽມທ່ີກ �ານດົໄວ.້ 
ປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ Malheur ບ�່ ກ �ານດົໃຫມ້ບີດັຜາ່ນປ່າຕາເວັນສຽ່ງເໜືອ
ໃນເວລານີ.້

ບດັຜາ່ນລາຄາ $5.00 ສ �າລບັບດັຜາ່ນແຕລ່ະວນັ ຫືຼ $30.00 ສ �າລບັບດັຜາ່ນ
ແບບເປັນປີ. ບດັຜາ່ນອາວໂຸສລະຫວາ່ງໜວ່ຍງານ (Senior Interagency pass) ແລະ ບດັຜາ່ນເຂ້ົາອອກລະຫວາ່ງໜວ່ຍງານ (Access Interagency pass) 
ຈະໃຊເ້ປັນບດັຜາ່ນປ່າຕາເວັນຕກົສຽ່ງເໜືອ.

ບ�່ ແມນ່ທກຸເສັ້ນທາງຜາ່ນປ່າກ �າລງັເຂ້ົາຮວ່ມໂຄງການບດັຜາ່ນປ່າຕາເວັນຕກົ
ສຽ່ງເໜືອ. ເສ້ັນທາງຜາ່ນປ່າເຫ່ົຼານ ັນ້ທ່ີຈ �າເປັນຕອ້ງມບີດັຜາ່ນປ່າຕາເວັນຕກົ
ສຽ່ງເໜືອຈະມປີ້າຍຕດິບອກຢາ່ງເໝາະສມົ. ສ �າລບັລາຍຊື່ ເສັ້ນທາງຜາ່ນປ່າ
ທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມ, ກະລນຸາຕດິຕ�່ ຫາຫອ້ງການບ�ລິການປ່າໄມທ່ີ້ຢູໃ່ກທ້າ່ນ.

ທຳ່ນຈຳໍເປັນຕອ້ງມ ີ ໃບຜຳ່ນເຂດປ່ຳຕຳເວັນຕກົສຽ່ງເໜືອບໍ?
ກຽມຕວົ!

ສິ່ ງຂອງຈຳໍເປັນຂອງຜູເ້ກບັເຫັດ


