
 

OKANOGAN-WENATCHEE NATIONAL FOREST 
ករ្របមូលផ្សតិមូ៉ែរល៉ែបបជំនួញ ឆា� ំ 2022 

េនក�ុងតំបន់អគ�ិភ័យជាក់លក់មួយចំនួន ក�ុងៃ្រពជាតិ Okanogan-Wenatchee  

លិខិតអនុ�� ត  
ករ្របមូលផ្ិសតលក�ណៈអជីវកម�ទំងអស់ក�ុងមណ� លត្រម�ត Methow Valley និង Naches ្រត�វមានលិខិតអនុ�� ត។ 
បុគ�លមា� ក់ៗ្រត�វមានលិខិតអនុ�� តជាប់ខ�ួន្រគប់េពលេវល េនេពល្របមូលផ្ិសត។ 
 
លិខិតអនុ�� តអជីវកម�មានផ�ល់ជូនេនករយិាល័យមណ� លត្រម�ត Methow Valley, Naches, Cle Elum និង Chelan 
ក�ុងអំឡុងេម៉ាងេធ�ករពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�សុ្រក។ 
 
លក�ខណ� ត្រម�វ ស្រមាប់ករដឹកជ��ូ នផលិតផលៃ្រពេឈ របស់រដ�វ៉សីុនេតន អចរកបាន េ្រកម RCW 76.48.060 និង េន  
https://apps.let.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=76.48&full=true#76.48.061  
 

េដម្ីបករពរ ជ្រមក្រតី ែដលងយរងផលប៉ះពល់ សូមកំុេដរកត់ បឹង ស�ឹង ឬ អូរ ចូលេទកន់ ទីតំង្របមូលផល 

េដម្ីបករពរ ធនធានវប្បធម៌ ដ៏មានតៃម�នានា សូមកំុេធ�ឱ្យខូចខតដល់ ឬ យក វត�ុ្របវត�ិស�ស� ឬ វត�ុបុរណ ែដលមានរកេឃញ េនក�ុងៃ្រពជាតិ ។ 
 
ៃថ�េសវស្រមាប់លិខិតអនុ�� ត្របមូលផ្សតិលក�ណៈអជីវកម�គឺ $30 ស្រមាប់លិខិតអនុ�� តរយៈេពល 2 ៃថ�, $80 
ស្រមាប់លិខិតអនុ�� តរយៈេពល 30 ៃថ� ឬ $100 ក�ុងមួយរដូវ។ លិខិតអនុ�� តតមរដូវកលមានសុពលភាពពីៃថ�ទី 2 ែខឧសភា 
ដល់ៃថ�ទី 31 ែខកក�ដ ឆា� ំ 2022។ 
 
ករ្របមូលផ្ិសតស្រមាប់េ្រប្របាស់ផា� ល់ខ�ួន 
មនុស្សមា� ក់អច្របមូលបានរហូតដល់្របំាហ� ឡុងក�ុងមួយៃថ�េដយឥតគិតៃថ�។ 
សូមេបាះពុម�េហយយកតមខ�ួននូវប�� ីព័ត៌មានស្រមាប់េ្រប្របាស់ឥតគិតៃថ� ែដលមានផ�ល់ជូនេនេគហទំព័រ៖ 
fs.usda.gov/goto/okawen/mushroom។ ប�� ីព័ត៌មានក៏មានផ�ល់ជូនេនករយិាល័យមណ� លផងែដរ។ 
 

ករេបាះជំរុ ំ

មណ� លត្រម�ត Methow Valley បានកំណត់ទីតំងបី (េមលែផនទី) េនជំុវញិតំបន់ដុតៃ្រព Cub Creek 2 និង Cedar Creek 

ស្រមាប់ករេបាះជំរុ្ំរបមូលផលលក�ណៈអជីវកម� ្របសិនេបស� ក់េនេពលយប់ក�ុងៃ្រពជាតិ។ មណ� លត្រម�ត Naches 

មិនបានកំណត់ទីតំងេបាះជំរុសំ្រមាប់អ�ក្របមូលផលលក�ណៈអជីវកម�េនជំុវញិតំបន់ដុតៃ្រព Schneider Springs េទ បុ៉ែន�នឹងផ�ល់ធុងសំរម 

និងបន�ប់ទឹកចល័តេនទីតំងយុទ�ស�ស�នានា។ 

អ�ក្របមូលផលលក�ណៈអជីវកម�្រត�វេ្របជំរុសំ្រមាប់អ�ក្របមូលផលលក�ណៈអជីវកម�ែដលបានកំណត់។    ហមេបាះជំរុេំនេដមផ�ូវ 

ទីចំណតេដមផ�ូវ ឬតំបន់កម្សោន�ែដលមានករេ្រប្របាស់េ្រចន ឬតំបន់ស្រមាប់េ្រប្របាស់ពិេសស។ ទីតំងេបាះជំរុមិំនគួរស�ិតក�ុងចមា� យ 200 

ហ�ុីតពីស�ឹង បឹង ឬតំបន់េសមេផ្សងេទៀតដូចជា តំបន់ដីេសម ឬតំបន់វលេស� េទ (េលកែលងែតបានកំណត់ឱ្យេ្រប្របាស់)។ 
 

ករយកស្រមាមេចញ 
ស្រមាមទំងអស់្រត�វែតយកេចញពីទីតំងៃ្រពរបស់រដ�ស្រមាប់ករបំផា� ញេចលឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 

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

ករទិញ-លក់ 
បុគ�លែដលទទួលបានលិខិតអនុ�� តិ្របមូលផលិតផលផ្ិសតស្រមាប់ពនិជ�កម�អចេធ�ករ្របមូលផ្ិសតបានែតពីទីតំងែដលបានកំណត់េដយែផនទីផ្ិសតរបស់

អភិរក្សៃ្រពេឈ�ស�ក។   
 

ករបិទ  
តំបន់ែដលបិទមិនឱ្យេបះផ្ិសតលក�ណៈអជីវកម�រមួមាន តំបន់វល តំបន់�សវ្រជាវធម�ជាតិ តំបន់រដ�បាល តំបន់រកុ�ស�ស� រេបៀងេទសភាព 

តំបន់កម្សោន�ែដលបានអភិវឌ្ឍ តំបន់េបាះជំរុ ំនិងតំបន់ជាកម�សិទ�ិឯកជន។ 

ករបិទផ�ូវនឹង្រត�វអនុវត�េនក�ុងតំបន់្របកបអជីវកម�េបះផ្ិសតមួយចំនួន។ ករបិទផ�ូវនឹងបន�អនុវត�េនក�ុង តំបន់ែដលេន 

មានេ្រគាះថា� ក់ និងេដម្ីបករពរ្រគឹះថ�ល់ទន់រហូតដល់េពលស�ួត។  

ករេធ� ដំេណ រ តមយានយន�េដយេសរមិីន្រត�វបានអនុ�� តេនក�ុងតំបន់មានអគ�ិភ័យឆាបេឆះេឡយ។ យានយន� រមួមាន  

មូ៉តូកង់បួន ឬមូ៉តូធម�ត ្រត�វបានអនុ�� តឲ្យេធ�ចរចរណ៍េនេលដងផ�ូវមាន�សប់ស្រមាប់ ករេ្រប្របាស់ជាសធារណៈ 

ែតបុ៉េណា� ះ។ យានយន�្រគប់្របេភទចំបាច់្រត�វមានច្បោប់េធ�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� ំ េហយអចរកជាវបានេនតមករយិាល័យៃ្រពជាតិ 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�ីតពីែមកេឈែដលលយេចញ ជ្រមាលេចត េស� ស�ួត អូស គល់េឈរលួយ ។ល។  

 មិន្រត�វទុកេភ�ងជំរ ំឬេភ�ងកំេដេចលេឡយ។  

• រក្សោទុកទឹកជាេ្រចនេនែក្បរេនាះ េហយ្រត�វមានែប៉លមួយស្រមាប់ចូកដីចក់េលេភ�ង ្របសិនេបមានករឆាបេឆះែដលមិនអច្រគប់្រគងបាន។  

• ចក់ទឹក និងកយេភ�ង រហូតដល់រេងកេភ�ង និងអូសចុះ្រតជាក់ េហយអចយកៃដប៉ះបាន។   

• ចតយានយន�ឲ្យឆា� យពីេស� ស�ួត េ្រពះកំេដេចញពី្របព័ន�ចំេហះអចបង�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 ៖  េដមេឈែដល្រត�វបានឆាបេឆះអចបាក់រលំេន្រគប់េពលេវលទំងអស់ េដយគា� នស�� ជាមុនេឡយ។ 

ចូរេងយេមលជានិច�េដម្ីបេចៀសវងេ្រគាះថា� ក់ែដលអចេកតេឡង។ េនះគឺជាេ្រគាះថា� ក់ចម្បងមួយ-ចូរ្រប�ង្របយ័ត�! 

ករងរស� រេ្រកយេពលមានអគ�ិភ័យឆាបេឆះ ៖  េដមេឈែដលអចបង�េ្រគាះថា� ក់អច្រត�វបានកប់ រលំំេនតមដងផ�ូវមួយចំនួន។ 

ផ�ូវនឹង្រត�វបិទក�ុងេពលកប់រលំំេដមេឈ។ ករងរស� បនាផ�ូវ និង្របព័ន�លូ បង�ូរទឹក នឹងបង�ឲ្យមានករេធ�ចរចរណ៍េ្រចនជាងមុន។ 

• េដយសរែតភវនីយភាពៃនជំនន់ទឹកេនក�ុងតំបន់ែដលមានអគ�ិភ័យឆាបេឆះ េយងខ�ុំសូមែណនំាឲ្យ 

អ�ក្របកបអជីវកម�េបះផ្សតិតមដនករផ្សោយរបស់ស� នីយ៍វទិ្ុយរបស់េសវព្យោករអកសធាតុរបស់ រដ�បាលមហសមុ្រទ និងបរយិាកសជាតិ (NOAA)។ 

តមដនករព្យោករអកសធាតុ និងេផា� តករ យកចិត�ទុកដក់េលករឃា� ំេមល និងករ្រពមានពីទឹកជំនន់។ យល់ដឹងអំពីភវនីយភាពៃនករជន់ 

លិចេដយសរទឹកេភ��ងក�ុងតំបន់េដមទឹកៃនទីតំងរបស់អ�ក។ តមដនករផ្សោយរបស់ស� នីយ៍ វទិ្ុយក�ុងមូលដ� ន 

េដម្ីបទទួលបានព័ត៌មានស�ីពីសុវត�ិភាពសធារណជន និងទឹកជំនន់។ ែស�នរក ស� ប់ករផ្សោយរបស់ស� នីយ៍វទិ្ុយអកសធាតុរបស់ NOAA 

េដម្ីប ែស�ង យល់ អំពី លក�ខណ�  អកសធាតុ។ ករផ្សោយទំងេនះត្រម�វឲ្យមានឧបករណ៍ែស�ន ឬឧបករណ៍ចប់វទិ្ុយពិេសស

េសវសេ�ង� ះបនា� ន់ 

911 គឺជាេលខទូរសព�េសវសេ�ង� ះបនា� ន់េនមូលដ� ន។ មន�ីរេពទ្យមានទីតំងេន Yakima, Omak, Brewster, Chelan និង Wenatchee។ 

 

 

 

 

 

 

 



ទីភា� ក់ងរេផ្សងៗ 
 

្រកសួងធនធានធម�ជាតិៃនរដ�វ៉សីុនេតន (DNR) នឹងមិនេចញលិខិតអនុ�� តករ្របមូលផលផ្ិសតលក�ណៈអជីវកម�េឡយ។ 

េហតុដូេច�ះ តំបន់េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ DNR 

និងតំបន់េបាះជំរុែំដលបានអភិវឌ្ឍ្រត�វបានបិទមិនឱ្យអ�ក្របមូលផលលក�ណៈអជីវកម�ចូលេឡយ។ 

ករ្របមូលផលស្រមាប់េ្រប្របាស់ផា� ល់ខ�ួន្រត�វបានអនុ�� តេដយមិនចំបាច់មានលិខិតអនុ�� ត។ ករេធ�ដំេណ រេដយមូ៉តូធំ ATV/ORV 

្រត�វបានអនុ�� តេនេលផ�ូវធំែតបុ៉េណា� ះ។ េនក�ុងតំបន់្រគប់្រគងរបស់ Green Dot Road 

យានជំនិះែដលដំេណ រករេដយម៉ាសីុន្រត�វបានអនុ�� តក�ុង Green Dot Roads ែតបុ៉េណា� ះ។ ករេធ�ដំេណ រេដយមូ៉តូធំ ATV/ORV 

េលផ�ូវលំបាក ខងេ្រកយរបង ឬេលផ�ូវតូចៗ្រត�វបានហមឃាត់។ ក�ុងទីតំងេបាះជំរុែំដលបានអភិវឌ្ឍ 

និងទីតំងេបាះជំរុេំ្រកតំបន់ែដលបានកំណត់ ករដុតភ�ក់េភ�ង្រត�វបានហមឃាត់ េហយករេបាះជំរុអំនុ�� តបានែត 10 ៃថ�បុ៉េណា� ះ។ 

សំរម្រត�វ្របមូល េហយយកេទេចលឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទងេទ DNR តមរយៈេលខ 360-902-1600។ 

 

នាយកដ� នជលផល និងសត�ៃ្រព ៃនរដ�វ៉សីុនេតន (WDFW) មិនអនុ�� តឲ្យមានករ្របកបអជីវកម�េបះផ្ិសត ឬ 

េបាះជំរសំ្រមាប់អ�ក្របកបអជីវកម�េបះផ្ិសតេឡយ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង 509-575-2740 ឬ 509-754-4624។ 

ដីែដល្រគប់្រគងេដយ WDFW គឺ្រត�វបានបង� ញជាពណ៌ស� យ ចស់េនេលែផនទី្របមូលផលផ្ិសត។ 

 

ករយិាល័យនគរបាលតំបន់ Okanogan ៖ 800-572-6604  

 ករយិាល័យនគរបាលតំបន់ Chelan ៖ 509-667-6875 

 ករយិាល័យនគរបាលតំបន់ Yakima៖  509-574-2500 

 

េត្រត�វេហទូរស័ព�េទនរណា? ព័ត៌មានទំនាក់ទំងរដ�បាលៃ្រពេឈជាតិ 
មណ� លត្រម�ត Naches  

10237 Highway 12, Naches WA 98937; 509-653-1401។ េម៉ាងេធ�ករពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 4 រេសៀល ពីៃថ�អង� រដល់ៃថ�្រពហស្បតិ៍។ 

េម៉ាងេធ�ករអចមានករផា� ស់ប�ូរេនចុងរដូវផា� រកី/េដមរដូវេក� ។ 

 

មណ� លត្រម�ត Chelan  

428 West Woodin Avenue, Chelan, WA 98816; 509-682-4900។ េម៉ាងេធ�ករពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 12:00 រេសៀល 

ពីៃថ�អង� រដល់ៃថ�្រពហស្បតិ៍។ 

 

មណ� លត្រម�ត Methow Valley 

24 W. Chewuch Road, Winthrop, WA 98862; 509-996-4000 ។ េម៉ាងេធ�ករ ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក ដល់ 4:30 ល� ច េនៃថ�ចន�-ៃថ�សុ្រក 

 

មណ� លត្រម�ត Cle Elum 

803 West 2nd Street, Cle Elum, WA 98922; 509-852-1100។ េម៉ាងេធ�ករពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 12:30 ្រពឹក និងពីេម៉ាង 1:15 

ៃថ�្រតង់ដល់េម៉ាង 4:00 រេសៀល ពីៃថ�ចន�ដល់ៃថ�សុ្រក។ 
 
 
ទទួលបានព័ត៌មាន និងករជូនដំណឹងថ�ីៗបំផុតអំពីៃ្រពេឈេដយចុច 'ចូលចិត�' េយងខ�ុំេនេល Facebook facebook.com/OkaWenNF/ 

ឬតមដនេយងខ�ុំេនេល Twitter @OkaWenNF https://twitter.com/OkaWenNF 

 

 




