OKANOGAN-WENATCHEE NATIONAL FOREST
ករ្របមូលផ្សិតម៉ូែរ ៉លែបបជំនួញ ឆា�ំ 2020
េនក�ងតំ
Okanogan-Wenatchee
ុ បន់អគ�ិភ័យជាក់លក់មួយចំនួន ក�ងៃ្រពជាតិ
ុ
លិខិតអនុ��ត

្រត�វមាន លិខិតអនុ��ត ចំេពះករ្របមូលផលផ្សិត លក�ណៈពណិជ�កម�ទំងអស់ េនមណ�លត្រម�ត ែអ៊នធាត និង្រជលងភ�ំ េមធូយ៍
(Entiat and Methow) ។ បុគល
� មា�ក់ៗ ្រត�វមានលិខិតអនុ��ត ស្រមាប់ផ្សិត ែដលមានក�ុងៃដរបស់ពួកេគ ្រគប់េពលទំងអស់
េនេពល្របមូលផលផ្សិត ។

លិខិតអនុ��តអជីវកម� មានផ�ល់ជូន េនករិយាល័យមណ�លត្រម�ត្រជលងភ�ំេមធូយ៍ េចឡាន និង ែអ៊នធាត និងទីស�ក់កររុក�្របមាញ់
ក�ុងកំឡុងេមា៉ ងេធ�ករ ពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�សុ្រក ។

លក�ខណ�ត្រម�វ ស្រមាប់ករដឹកជ�ូ� នផលិតផលៃ្រពេឈ របស់រដ�វ៉សុីនេតន អចរកបាន េ្រកម RCW 76.48.060 និង េន

https://apps.let.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=76.48&full=true#76.48.061

េដម្បីករពរ ជ្រមក្រតី ែដលងយរងផលប៉ះពល់ សូមកុំេដរកត់ បឹង ស�ឹង ឬ អូរ ចូលេទកន់ ទីតំង្របមូលផល

េដម្បីករពរ ធនធានវប្បធម៌ ដ៏មានតៃម�នានា សូមកុំេធ�ឱ្យខូចខតដល់ ឬ យក វត�ុ្របវត�ិស�ស� ឬ វត�ុបុរណ ែដលមានរកេឃញ េនក�ុងៃ្រពជាតិ ។

លិខិតអនុ��ត តមរដូវកល េនះ មានសុពលភាព ពីៃថ�ទី 16 ែខេមស ដល់ៃថ�ទី 30 ែខកក�ដ ឆា�ំ 2020 ។
ករេ្រប្របាស់ករ្របមូលផលិតផលផ្សិតផា�ល់ខួន
� េដយឥតគិតៃថ�បានរហូតដល់ ៥ហ�លុងក�ុងមួយៃថ�។ េបាះពុម�លិខិតអនុ��តិ

និងែផនទីេដយឥតគិតៃថ�ពី fs.usda.gov/goto/okawen/mushroom ឬទំនាក់ទំនងេទកន់ម�ន�ីអភិរក្សៃ្រពេឈ េដម្បីទទួលបានព័ត៌មានបែន�ម។

ករេបាះជំ រុ ំ
ជំរុ ំតង់ ែដលកំណត់រច
ួ មានផ�ល់ជូន ស្រមាប់អក
� ្របមូលផលផ្សិត ែដលមានគេ្រមាងស�ក់េនេពលយប់ េនទឹកដីៃ្រពជាតិ េនតំបន់ែអ៊នធាត និង
្រជលងភ�ំេមធូយ៍ ។ អ�ក្របមូលផល លក�ណៈពណិជ�កម� ្រត�វេ្រប ជំរុ ំតង់ ែដលកំណត់រច
ួ ទំងេនះ ដូចមានបង�ញជូន េនេលែផនទី ែដលភា�ប់ជូន
។ អ�ក្របមូលផល លក�ណៈពណិជ�កម� មិន្រត�វេបាះជំរុ ំ ស�ិតក�ុងចមា�យ 200 ហ�ីត ពីសឹង
� បឹង តំបន់្រចំងទេន� និង តំបន់ដីេសមេផ្សងៗ េទៀត
ដូចជា ទីតំងដីេសម និង តំបន់វលេស� (េលកែលងែត ទីតំងមានកំណត់រច
ួ ឬ ដក់ទង់ជ័យ ស្រមាប់ឱ្យអ�ក្របមូលផល េ្រប្របាស់)

េនតំបន់្រចកេដមផ�ូវ ឬ ទីចំណត របស់តំបន់្រចកេដមផ�ូវ ឬ តំបន់មានករេ្រប្របាស់េ្រចន ស្រមាប់ករកំសន� ឬ ករេ្រប្របាស់ពិេសស ។
លិខិតអនុ��តេនះ អនុ��តឱ្យ អ�កកន់លិខិត អចេបាះជំរុ ំបាន ែតេនក�ុងតំបន់មានករកំណត់រច
ួ ែតប៉ុេណា�ះ ។

ករយកស្រមាមេចញ

ស្រមាមទំងអស់្រត�វែតយកេចញពីទីតំងៃ្រពរបស់រដ�ស្រមាប់ករបំផា�ញេចលឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ

េលកែលងែតអ�កជំនួញខង្របមូលេបាះតង់េនក�ុងតំបន់អចេបាះតង់បានជាកែន�ងែដលអនុ��តិឱ្យេធ�ករកេម�ចស្រមាបេចលបាន។

ករទិញ-លក់
បុគ�លែដលទទួលបានលិខិតអនុ��តិ្របមូលផលិតផលផ្សិតស្រមាប់ពនិជក
� ម�អចេធ�ករ្របមូលផ្សិតបានែតពីទីតំងែដលបានកំណត់េដយែផនទីផ្សិតរបស់
អភិរក្សៃ្រពេឈ �ស�ក។

ករបិទ

តំបន់ែដលស�ិតេនែក្បរទីតំងេបះផ្សិតរួមទំងតំបន់វល តំបន់សិក្សោធម�ជាតិ តំបន់អភិរក្ស តំបន់រក
ុ ស
� �ស� រេបៀងេទសភាព តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ករកំសន�
តំបន់េបាះតង់ និង្រទព្យសម្បតិ�ឯកជន។
ករបិទផ�វនឹ
ូ ង្រត�វអនុវត�េនក�ុងតំបន់្របកបអជីវកម�េបះផ្សិតមួយចំនួន។ ករបិទផ�ូវនឹងបន�អនុវត�េនក�ុង តំបន់ែដលេន
មានេ្រគាះថា�ក់ និងេដម្បីករពរ្រគឹះថ�ល់ទន់រហូតដល់េពលស�ត។
ួ

ករេធ�ដំេណរតមយានយន�េដយេសរ ីមិន្រត�វបានអនុ��តេនក�ុងតំបន់មានអគ�ិភ័យឆាបេឆះេឡយ។ យានយន� រួមមាន
ម៉ូតូកង់បួន ឬម៉ូតូធម�ត ្រត�វបានអនុ��តឲ្យេធ�ចរចរណ៍េនេលដងផ�ូវមាន�សប់ស្រមាប់ ករេ្រប្របាស់ជាសធារណៈ
ែតប៉ុេណា�ះ។ យានយន�្រគប់្របេភទចំបាច់្រត�វមានច្បាប់េធ�ចរចរណ៍។

្រត�វមានប័ណ�េចញ-ចូលៃ្រពទិសពយ័ព្យេន្រចកផ�ូវមួយចំនួន
្រចកផ�ូវ និងទីតំងជាេ្រចនត្រម�វឲ្យមានករបង់ៃថ�ស្រមាប់ករេ្រប្របាស់្របចំៃថ�។ ប័ណ�េចញ-ចូលែដល
មានសុពលភាព្រត�វដក់បង�ញេនក��ក់ខងមុខៃនយានយន�េនក�ុងេពលេ្រប្របាស់ទីតំងមួយែដល ត្រម�វឲ្យមានករបង់ៃថ�។ ប័ណ�េចញ-ចូលមានតៃម� ០៥
ដុល�រស្រមាប់រយៈេពល ០១ ៃថ� និង ៣០ ដុល�រ ស្រមាប់រយៈេពលមួយឆា�ំ េហយអចរកជាវបានេនតមករ ិយាល័យៃ្រពជាតិ និងទីតំងបង់ៃថ�មួយចំនួន។

េភ�ងជំរ ំ

ករហមឃាត់ចំេពះករបង�ត់េភ�ងជំរ ំ នឹង្រត�វបានបិទ្របកសេនេលក�រព័ត៌មានតមទីេបាះជំរ ំ។ េបមានករអនុ��តឲ្យបង�ត់េភ�ងជំរ ំ៖
• រក្សោេភ�ងជំរ ំ ឬេភ�ងកំេដឲ្យតូច។
• បង�ត់េភ�ងជំរ ំ ឬេភ�ងកំេដក�ុងចមា�យជាេ្រចនហ�ីតពីែមកេឈ ែដលលយេចញ ជ្រមាលេចត េស�ស�ួត អូស គល់េឈ រលួយ ។ល។
មិន្រត�វទុកេភ�ងជំរ ំ ឬេភ�ងកំេដេចលេឡយ។

• រក្សោទុកទឹកជាេ្រចនេនែក្បរេនាះ េហយ្រត�វមានែប៉លមួយស្រមាប់ចូកដីចក់េលេភ�ង ្របសិនេបមានករឆាបេឆះែដលមិនអច្រគប់្រគងបាន។
• ចក់ទឹក និងកយេភ�ង រហូតដល់រេងកេភ�ង និងអូសចុះ្រតជាក់ េហយអចយកៃដប៉ះបាន។
• ចតយានយន�ឲ្យឆា�យពីេស�ស�ួត េ្រពះកំេដេចញពី្របព័នច
� ំេហះអចបង�ឲ្យមានេភ�ងឆាបេឆះ។

សុវត�ិភាព
សុវត�ិភាពេបកបរ ៖ ផ�ូវៃ្រពជាេ្រចនគឺជាផ�ូវែដលមានគន�ងែតមួយ។ ចូរេបកបរយឺតៗ និងេ្រត�មខ�ួនជានិច� ចំេពះករេលចេឡងៃនយានយន� សត�
ឬមនុស្សេនចំណុចែកងផ�ូវ។

េ្រគាះថា�ក់េ្រកយមានអគ�ិភ័យឆាបេឆះ ៖

• ករេដរ ៖ ចូរេដរេដយ្រប�ង្របយ័ត� េ្រពះេភ�ងអចឆាបេឆះឬសេឈ េហយបង�េ្រគាះថា�ក់ជាយថាេហតុេនេពលអ�កកំពុងេដរ។
• េដមេឈបាក់រលំ ៖ េដមេឈ ែដល្រត�វបានឆាបេឆះអចបាក់រលំេន្រគប់េពលេវលទំងអស់ េដយគា�នស��ជាមុនេឡយ។
ចូរេងយេមលជានិច�េដម្បីេចៀសវងេ្រគាះថា�ក់ែដលអចេកតេឡង។ េនះគឺជាេ្រគាះថា�ក់ចម្បងមួយ-ចូរ្រប�ង្របយ័ត!�
ករងរស�រេ្រកយេពលមានអគ�ិភ័យឆាបេឆះ ៖ េដមេឈ ែដលអចបង�េ្រគាះថា�ក់អច្រត�វបានកប់ រ ំលំេនតមដងផ�ូវមួយចំនួន។

ផ�ូវនឹង្រត�វបិទក�ុងេពលកប់រ ំលំេដមេឈ ។ ករងរស�បនាផ�ូវ និង្របព័នល
� ូបង�ូរទឹក នឹងបង�ឲ្យមានករេធ�ចរចរណ៍េ្រចនជាងមុន។

• េដយសរែតភវនីយភាពៃនជំនន់ទឹកេនក�ុងតំបន់ែដលមានអគ�ិភ័យឆាបេឆះ េយងខ�ំុសូមែណនាំឲ្យ

អ�ក្របកបអជីវកម�េបះផ្សិតតមដនករផ្សោយរបស់ស�នីយ៍វ ិទ្យុរបស់េសវព្យោករអកសធាតុរបស់ រដ�បាលមហសមុ្រទ និងបរ ិយាកសជាតិ (NOAA)។

តមដនករព្យោករអកសធាតុ និងេផា�តករ យកចិតទ
� ុកដក់េលករឃា�េំ មល និងករ្រពមានពីទឹកជំនន់។ យល់ដឹងអំពីភវនីយភាពៃនករជន់
លិចេដយសរទឹកេភ��ងក�ុងតំបន់េដមទឹកៃនទីតំងរបស់អក
� ។ តមដនករផ្សោយរបស់ស�នីយ៍ វ ិទ្យុក�ុងមូលដ�ន

េដម្បីទទួលបានព័ត៌មានស�ីពីសុវត�ិភាពសធារណជន និងទឹកជំនន់។ ែស�នរក ស�ប់ករផ្សោយរបស់ស�នីយ៍វ ិទ្យុអកសធាតុរបស់ NOAA េដម្បីែស�ងយល់អំពី
លក�ខណ�អកសធាតុ។ ករផ្សោយទំងេនះត្រម�វឲ្យមានឧបករណ៍ែស�ន ឬឧបករណ៍ចប់វ ិទ្យុពិេសស

េសវសេ�ង�ះបនា�ន់
911 គឺជា េលខទូរសព�េសវសេ�ង�ះបនា�ន់ េនមូលដ�ន ។ មនី�រេពទ្យ មានទីតំងេន អូមា៉ក ្រប៊ូេស�រ េចឡាន និង េវណាឈី ។

Omak, Brewster, Chelan, and Wenatchee.

ទីភា�ក់ងរេផ្សងៗ
១នាយកដ�នធនធានធម�ជាតិៃនរដ�វ៉សុីនេតន (DNR) នឹងមិនអចេចញលិខិតអនុ��តិស្រមាប់ករ្របមូលផលផ្សិតបានេឡយ។
េហតុដូេច�ះ ដីរបស់ DNR និងដីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍សិត
� េនែក្បរតំបន់្របមូលផលលក�ណៈពនិជក
� ម�។
ករេ្រប្របាស់ករ្របមូលផលផា�ល់ខួន្រត�
�
វទទួលបានករអនុ��តិេដយមិនចំបាច់មានលិខិតអនុ��តិ។ ករេធ�ដំេណរ ATV/ORV

ទទួលបានករអនុ��តិស្រមាប់ែតផ�ូវេបកចំហរែតប៉ុេណា�ះ។ ករេធ�ដំេណរ ATV/ORV េនតមផ�ូវលំបាកណាមួយ ខងេ្រកយរបង

ឬេនេលផូ វ្រត�
�
វបានហមឃាត់។ េនក�ុងតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងតំបន់បំែបកករេបាះតង់ ករដុតភ�ក់េភ�ង្រត�វបានហមឃាត់

េហយករេបាះជំរុ ំអនុ��តិបានែត ១០ៃថ�ែតប៉ុេណា�ះ។ ករខ�ប់ស្រមាម្រត�វេធ�ករខ�ប់វឱ្យល�។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មសូមទក់ទង DNR
តមរយៈេលខ ៥០៩-៩២៥-៨៥១០។ DNR
្រគប់្រគងដីែដលបង�ញេនក�ុងគំនូលព៌ណ�សយ�សលេនេលែផនទីស្រមាប់ករ្របមូលផលផ្សិត។

នាយកដ�នជលផល និងសត�ៃ្រព ៃនរដ�វ៉សុីនេតន )WDFW) មិនអនុ��តឲ្យមានករ្របកបអជីវកម�េបះផ្សិត ឬ
េបាះជំរ ំស្រមាប់អ�ក្របកបអជីវកម�េបះផ្សិតេឡយ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង 509-575-2740 ឬ 509-754-4624។
ដីែដល្រគប់្រគងេដយ WDFW គឺ្រត�វបានបង�ញជាពណ៌ស�យចស់េនេលែផនទី្របមូលផលផ្សិត។

ករ ិយាល័យនគរបាលតំបន់ Okanogan ៖ 800-572-6604
ករ ិយាល័យនគរបាលតំបន់ Chelan ៖ 509-667-6875

េត្រត�វេហទូរស័ពេ� ទនរណា? ព័ត៌មានទំនាក់ទំងរដ�បាលៃ្រពេឈជាតិ
មណ�លត្រម�ត ែអ៊នធាត
2108 Entiat Way, Entiat, WA 98822; 509-784-4700 ។ េមា៉ ងេធ�ករ ពីេមា៉ ង 8 ្រពឹក ដល់ 4:30 ល�ច េនៃថ�ចន�-ៃថ�សុ្រក
មណ�លត្រម�ត េចឡាន
428 W. Woodin Ave., Chelan, WA 98816; 509-682-4900 ។ េមា៉ ងេធ�ករ ពីេមា៉ ង 8 ្រពឹក ដល់ 4:30 ល�ច េនៃថ�ចន�-ៃថ�សុ្រក
មណ�លត្រម�ត ្រជលងភ�ំេមធូយ៍
24 W. Chewuch Road, Winthrop, WA 98862; 509-996-4000 ។ េមា៉ ងេធ�ករ ពីេមា៉ ង 8 ្រពឹក ដល់ 4:30 ល�ច េនៃថ�ចន�-ៃថ�សុ្រក
ទីស�ក់ករកណា
� ល Okanogan-Wenatchee N.F.
215 Melody Lane, Wenatchee, WA 98801; 509-664-9200
វ ីណាេជ, េមា៉ ងេធ�ករ ៨្រពឹក ដល់េមា៉ ង៤រេសៀល ពីៃថ�ច័ន�ដល់ៃថ�សុ្រក។

Forest website: www.fs.usda.gov/okawen
ទទួលបានព័ត៌មាន និងករ្របាប់ដំណឹងអំពីៃ្រពេឈ ចុងេ្រកយបំផុតេដយេផ�សរជាអត�បទ ”follow OkaWenNF” េទ 40404, “ចូលចិត”� េយងេល
Facebook (www.facebook.com/OkaWenNF/) ឬ តមដនេយងេល Twitter @OkaWenNF (https://twitter.com/OkaWenNF)។
េបសកកម�ៃនេសវៃ្រពេឈ USDA គឺេដម្បី្រទ្រទង់សុខភាព ភាពច្រម�ះមុខ និងផលិតភាពៃនៃ្រពេឈ និងដីវលេស�របស់ជាតិ
េដម្បីបំេពញបានតមេសចក�ី្រត�វកររបស់អក
� ជំនាន់បច�ុប្បន� និងអនាគត។
USDA គឺ ជាស�ប័ ន, និ េយាជក និ ងអ�កផ�ល់កម�ីែដលផ�ល់ឱកសេស�គា�។ េដ ម្បីដក់ ពក្យបណឹ � ងស�ីពីករ េរ សេអ ង សូមសរសរេទកន់ ៖ នាយកករ ិយាល័យសិទិ ជ
� នសុីវ ិល េន
USDA, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 ឬទូ រស័ព�មកេលខ (800) 795-3272 (voice), ឬ (202) 720-6382 (TDD)។

