
             င ါးဖမ်ါးလုပ်ငနါ်းမ  ါး (315) 785-2263 

In Partnership with NYS Department of Conservation 
 

နယ ူးယယောကပ်ြညန်ယတ်ငွ ်င ူးမမ ောူးမီ ယ  ူးဥ ီးစွော 

မညသ်ည အ်ရောမ ောူး သထိောူးရမညန်ညူ်း။ 

 

▐ နယ ူးယယောက်ပြည်နယတ်ငွ ်(NYS) င ူးမ ောူးရန်အတက်ွ နယ ူးယယောက်ပြည်နယ၏် တရောူးဝငသ်က်တမ်ူး  ိယသော င ူးမ ောူးခွင လ်ိိုငစ်င ် ိရန်န င  ်င ူးမ ောူးပခငူ်းန င  ်

ြတသ်က်ပြီူး ခ မ တထ်ောူးယသော စည်ူးမ ဉူးစည်ူးကမ်ူးမ ောူးအောူး သယိနရန်န င  ်လိိုက်နောရန် လိိုအြ်ြ သည်။ 

▐ နယ ူးယယောက်ပြည်နယ ်(NYS) တငွ ်င ူးမ ောူးပခငူ်းန င  ်ြတသ်က်ယသော စည်ူးမ ဉူးစည်ူးကမ်ူးမ ောူးအောူး ကျွန်ိုြ်မည်သည ်ယနရောတငွ ်  ောရမည်နည်ူး။ 

www.dec.ny.gov/outdoor/fishing.html 

▐ ယအောက်ြ အယပခအယနအတက်ွ အကျွန်ိုြ်င ူးမ ောူးခွင လ်ိိုငစ်င ်လိိုအြ်ြ သည်။ 

• အသက ်၁၆ နစ်ှ (သ ု ို့မဟတု)် ထ ုထက်ကက ါးပပ ါး င ါးမ  ါးလ ုပ သည် (အစဉ်အလ အတ ငုါ်း သ ုါးနနက  ပစစည်ါး 

[င ါးမ  ါးတ ၊ ကက  ါး၊ င ါးမ  ါးခ  တ]်) နငှို့ ်မ  ါးမည်ဆ ုလ င ် 

• အသကအ်ရွယ်မနရွါး တစ်စ တုစ်နယ က်အ ါး င ါးမ  ါးခခငါ်း၌ ကူည ရနအ်တကွဆ် ုလ င ်

• ဖ ါးမ  ါးက  ုခက်ရငါ်းခွချွန၊် လက်၊ ဖ ါးရ ုကတ်  (သ ု ို့မဟတု်) ခ  တ်ခဖငို့ ်ဖမ်ါးရနအ်တကွ် ဆ လု င ်

မ တခ် က်။ အခခ ါးတရ ါးဝငခွ်ငို့ခ်ပ ထ ါးနသ  င ါးဖမ်ါးနည်ါး (ခက်ရငါ်းခွချွနခ်ဖငို့ ်ဖမ်ါးခခငါ်းမ   ါး) မ  ါးအတကွ် 

ကန ို့သ်တ်ခ က်မ  ါးအ ါး အနထွနထ ွစည်ါးမ ဉ်ါးစည်ါးကမ်ါးမ  ါးတွင ်နတွွေ့ ရှ န ငုပ် သည်။ 

အယသူးစိတအ်ခ ကအ်လကမ် ောူးအောူး ြိိုမိိုသ ိ ိနိိုငရ်န ်အတကွ ်ဤယနရောတငွ ်ဝငယ်ရောက်ကကည ်ရှုနိိုငြ် သည်။ 

www.dec.ny.gov/permits/6091.html 

▐ နယ ူးယယောက်ပြည်နယတ်ငွ ်ယနထိိုငသ် မ ောူးအတက်ွ င မ ောူးခွင လ်ိိုငစ်င ်န စ်စဉယကကူး 

• အသက ်၁၆ နစ်ှမှ ၆၉ နစ်ှ အထ  = $ ၂၅  • အသက ်၇၀ နငှို့ ်အထက ်= $ ၅ 

▐ င ူးမ ောူးခွင လ်ိိုငစ်ငတ်စ်ခိုအောူး အကျွန်ိုြ် မည်သည ်ယနရောတငွ ်ဝယ၍်ရနိိုငမ်ည်နည်ူး။ 

BASS PRO 

710 Horatio St 

Utica, NY13502 

ONEIDA ယကောငတ် ီစောယရူးရ ို ူး 

800 Park Ave 

Utica, NY 13501 

Riverside Mall တငွ ်  ိယသော WALMART 

710 Horatio St 

Utica, NY 13502 

FLOYD ပမိ ြို့ စောယရူးရ ို ူး 

8299 Old Floyd Rd 

Rome, NY 13440 

WALMART 

5815 Rome-Taberg Rd 

Rome, NY 13440 

Oneida ယကောငတ် ီန င  ်နယ ူးယယောက်ပြည်နယ ် ိ အပခောူးရနိိုငယ်သောယနရောမ ောူး 

www.dec.ny.gov/permits/95448.html 

အနွလ်ိိုငူ်းတငွ ်ဝငယ်ရောက်ကကည ်ရှုရန် https://decals.dec.ny.gov/DECALSCitizenWeb; ဖိုန်ူးပဖင ဆ်က်သယွရ်န် 1-866-933-2257 (တနလလ -နသ ကက  န နက် ၈ါး၃၀- ညနန ၄ါး၃၀) 

▐ စည်ူးမ ဉူးစည်ူးကမ်ူးအမ ိ ူးအစောူးမ ောူးက မည်သည ်အရောမ ောူး ပဖစ်သနည်ူး။ 

• နယ ူးယယောက်ပြည်နယစ်ည်ူးမ ဉူးမ ောူး။ မည်သညို့်အခ  န ်(ရ သ အဖွငို့၊် ရ သ အပ တ်)၊ နနရ  (င ါးမ  ါးမညို့် နနရ )၊ မည်က ို့သ ု ို့ (င ါးမ  ါးပ  ုမ  ါးနည်ါး)၊ မည်သညို့် င ါးအမ   ါးအစ ါး 

(မ   ါးစ တ်၊အရှည်)၊ နငှို့ ်င ါးနက ငန်ရ (တစ်နန ို့တ  အတကွ ်ကန ို့သ်တ်ခ က)်၊ င ါးမ  ါးခ  တ်နငှို့င် ါးမ  ါးတ သ ုါးနသ သူမ  ါးမှ မ  ါးန ငုသ်ည် (အ မ်ခပနယူ်သွ ါးန ငုသ်ည်)။   

• င ူးမ ောူးပခငူ်းန င ြ်တသ်က်သည ် စည်ူးမ ဉူးစည်ူးကမ်ူးမ ောူးတငွ ်ြ ဝငယ်သောအခ ကမ် ောူးမ ော။ အထါူးစည်ါးမ ဉ်ါးစည်ါးကမ်ါးမ  ါး (င ါးမ  ါးမညို့်နနရ  နငှို့ ်မ   ါးစ တ ်အနပေါ်မူတည်၍ 

တ တ က က  သတ်မှတ်ခ က်)၊ တခပည်နယ်လ ုါးနငှို့ဆ် ုငန်သ  စည်ါးမ ဉ်ါးစည်ါးကမ်ါးမ  ါး (အထူါးစည်ါးမ ဉ်ါးစည်ါးကမ်ါးမ  ါး သတ်မှတ်မထ ါးနသ နနရ တွင ်သက်နရ က်မှုရှ သည်)၊ 

အနထွနထွစည်ါးမ ဉ်ါးစည်ါးကမ်ါးမ  ါးနငှို့ ်အခခ ါးအရ မ  ါး ပ ဝငပ် သည်။ 

• င ူးမ ိ ူးစိတမ် ောူး။ င ါးအမ   ါးအစ ါး 

• ရောသအီဖွင ။် သတ်မှတ်ထ ါးနသ  င ါးအမ   ါးအစ ါးအ ါး မ  ါးခွငို့ခ်ပ နသ နန ို့မ  ါး 

• ရောသအီြိတ။် သတ်မှတ်ထ ါးနသ  င ါးအမ   ါးအစ ါးအ ါး မ  ါးခွငို့မ်ခပ နသ နန ို့မ  ါး 

• အနည်ူးဆ ိုူးအ  ည် (အတိိုငူ်းအတော)။ တရ ါးဝင ်ယူခွငို့ရ်ှ နသ  အတ ုဆ ုါးအတ ုငါ်းအတ  

• တယန  တောအတကွ ်ကန  ်သတခ် က။် င ါးမ  ါးသူမ  ါးမှ တနန ို့တ အတကွ် တရ ါးဝငယူ်ခွငို့ရ်ှ နသ  င ါးအနရအတွက ်

• နည်ူးလမ်ူး။ င ါးက  ုတရ ါးဝင ်မည်သ ု ို့ယူနဆ ငမ်ည်နည်ါး။  

ယရခ ိ စည်ူးမ ဉူးစည်ူးကမ်ူးမ ောူးန င  ်ြတသ်က်၍ ြိိုမိိုသ ိ ိနိိုငရ်န် အနွလ်ိိုငူ်းတငွ ်ဝငယ်ရောကယ်လ လောြ ။  www.dec.ny.gov/outdoor/7917.html 
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