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ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਿਵਭਾਗ

USDA is an equal opportunity provider, employer, and lender.

CONSERVATION
PROGRAM AGENCY DESCRIPTION APPLICABLE 

LAND USES
CONTRACT 

LENGTH ELIGIBILITY NOTES

GRASSLAND  
CRP SIGNUP

FSA A voluntary program that 
contracts with agricultural 
producers to help landowners 
and operators protect 
grassland. The program 
emphasizes support for grazing 
operations, plant and animal 
biodiversity, and eligible land 
containing shrubs and forbs 
under the greatest threat of
conversion.

Grasslands, 
Rangeland, 
Pastureland

10 - 15 
years

Control land 
for contract 
term

Haying & 
grazing 
allowed 
w/some 
restrictions

CONSERVATION 
RESERVE 
ENHANCEMENT 
PROGRAM 
(CREP)

FSA Targets specific state or nationally 
significant conservation concerns. 
Federal funds are supplemented
with non-federal funds to
address those concerns by paying 
farmers in exchange for removing
environmentally sensitive land
from production and establishing 
permanent resource conserving
plant species.

Cropland or 
pasture

15 years Control land 
for contract 
term

Restrictions 
are negotiated 
with the 
partner and 
are specific 
to each 
agreement.

EMERGENCY
CONSERVATION 
PROGRAM 
(ECP)

FSA Provides funding and technical 
assistance for farmers and 
ranchers to restore farmland 
damaged by natural disasters 
and for emergency water
conservation measures in 
severe droughts.

Previously
farmed 
wetlands or 
wetland buffers

10-15 years Must 
have been 
used for
agricultural 
purposes for
three of the 
past 10 crop 
years

Land cannot 
be used for
commercial 
purposes

EMERGENCY
FOREST
RESTORATION 
PROGRAM 
(EFRP)

FSA Provides funding to restore 
privately owned forests 
damaged by natural disasters. 
Assistance helps landowners 
carry out emergency measures 
to restore forest health on land 
damaged by floods, hurricanes 
or other natural disasters.

Private 
forestland 
damaged by a 
natural disaster

Disaster-
specific 
funding

FSA County
Committee 
inspects the 
damage to 
determine 
if land is 
eligible

Only owners of
nonindustrial 
private forests
with tree
cover existing
before the
natural disaster
occurred are
eligible.

FARMABLE 
WETLANDS  
PROGRAM 
(FWP)

FSA Designed to restore previously
farmed wetlands and wetland 
buffer to improve both 
vegetation and water flow. 
Participants must agree to 
restore the wetlands and  
establish plant cover. Plant 
cover may include plants that 
are partially submerged or 
specific types of trees.

Previously
farmed 
wetlands or 
wetland buffers

10-15 years Must 
have been 
used for
agricultural 
purposes for
three of the 
past 10 crop 
years

Land cannot 
be used for
commercial 
purposes

CONSERVATION PROGRAMS AT A GLANCE

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਭਾਗ

ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ �ਤੇ

United States
Department of
Agriculture

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 
ਫਾਰਮ ਸਰਿਵਸ ਏਜੰਸੀ (ਐਫੱਐਸੱਏ) | ਨੈਚੁਰਲ ਿਰਸੋਰਸ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ  (ਐਨੱਆਰਸੀਐਸੱ) |ਿਰਸਕ ਮੈਨੇਜਮਂੈਟ ਏਜੰਸੀ (ਆਰਐਮੱਏ)

More Information
For more information about USDA conservation programs, visit farmers.gov/conservation

or contact your local USDA Service Center. 

To find your local USDA Service Center, visit farmers.gov/service-locator. 



ਯੂਐਸੱਡੀਏ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਿਰਸੋਰਸ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ  (ਐਨੱਆਰਸੀਐਸੱ) ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਿਵਸ ਏਜੰਸੀ (ਐਫੱਐਸੱਏ) ਵੱਲਂੋ ਫੰਡ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਕਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਸਹਤਮੰਦ 
ਿਮੱਟੀ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ� ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਐਨੱਆਰਸੀਐਸੱ ਅਤੇ ਐਫੱਐਸੱਏ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ੋ ਤਸਾਹਨ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਨੱਆਰਸੀਐਸੱ  ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਿਭਆਸਾਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੰਭਾਲ 
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। NRCS ਸਾਲ ਭਰ ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਫੰਿਡੰਗ ਚੱਕਰ ਦੁਆਰਾ ਰਂੈਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਿਦੱ�ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਾਜ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਿਮਤੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਐਫੱਐਸੱਏ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਰਜ਼ੀ ਿਮਆਦ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 
ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਯੂਐਸੱਡੀਏ ਸੇਵਾ ਕਂੇਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਨੱਆਰਸੀਐਸੱ ਅਤੇ ਐਫੱਐਸੱਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, USDA ਦੀ ਿਰਸਕ ਮੈਨੇਜਮਂੈਟ ਏਜੰਸੀ (ਆਰਐਮੱਏ) 
ਫੈਡਰਲ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਵਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ 
ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਤੱਤ ਪ� ਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐਫੱਐਸੱਏ ਅਤੇ ਐਨੱਆਰਸੀਐਸ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ �ਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰੂ 
ਅਡਜਸਟਡ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਿਮੱਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟਲਂੈਡ ਦੇ ਪ� ਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਂੈਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ� ਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ �ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਏਜੰ ਸੀ ਵਰਣਨ
ਲਾਗੂ ਜ਼ਮੀਨ   
ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਦੀ ਿਮਆਦ ਯੋਗਤਾ ਨੋਟਸ

ਏਐਸੱਈਪੀ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਖ (ਏਐਲੱਏ)

NRCS ਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰਾਗਾਹ, 
ਜੰਗਲ

ਸਥਾਈ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ 'ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਪਾਰਟਨਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ 
ਕਰੋ

ਏਸੀਈਪੀ-ਵੈਟੱਲਂੈਡਜ਼ 
ਿਰਜ਼ਰਵ ਈਜ਼ਮਂੈਟਸ 
(ਡਬਿਲਯੂਆਰਈ)

NRCS ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਆਿਦਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਖੇਤੀ  ਵਰਤਂੋ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਪਿਹਲਾਂ ਤਂੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਿਗੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 
ਰੱਿਖਆ, ਮੁੜ ਿਸਰਜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਰਾਾਗਾਹ, 
ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ

30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ 
ਲਂੈਡਸਕ ੇਪ ਲ ੋੜਾਂ

ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਣ ਤੋ ਂਿਪਹਲਾਂ 2-
ਸਾਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ

ਿਸਧੇੱ NRCS 'ਤੇ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ 
ਮੈਨੇਜਮਂੈਟ ਅਿਸਸਟਂੈਸ 
(ਏਐਮੱਏ)

NRCS ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰੂ ਿਵਿਭੰਨਤਾ, ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ 
ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤੀ ਜੋਖਮ ਦਾ 
ਪ� ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨੱਆਰਸੀਐਸੱ 
ਸੰਭਾਲ ਪ� ਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ� ਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਿਕ ਯੂਐਸੱਡੀਏ 
ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਰਐਮੱਏ 
ਉਤਪਾਦਨ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਪ� ਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰਾਗਾਹ, 
ਜੰਗਲ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ

10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ 
ਲਂੈਡਸਕ ੇਪ ਲ ੋੜਾਂ

ਹਰ ਰਾਜ ਿਵਚੱ ਉਪਲਬਧ 
ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 
ਗ� ਾਂਟਸ (ਸੀਆਈਜੀ)

NRCS ਪ� ਤੀਯੋਗੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜੋ ਿਨੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵਂੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਪਹੰੁਚਾਂ, ਅਿਭਆਸਾਂ ਅਤੇ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ 
ਜ਼ਰੀਏ, ਸੀਆਈਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਅਤੇ 
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਂੋ ਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰਾਗਾਹ, 
ਜੰਗਲ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ

1-3 ਸਾਲ ਕਲਾਿਸਕ: ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-
ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿ
ਵਅਕਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹਨ। ਆਨ-ਫਾਰਮ

ਟਰਾਇਲ: ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-
ਫੈਡਰਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਸੀਆਈਜੀ ਪ�ਜੈੋਕਟਾ ਂਿ
ਵੱਚ ਉਪਕਰਨ-ਯਗੋ 
ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੇੋ 
ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ

ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 
ਸਟੀਵਾਰਡਿਸ਼ਪ 
ਪ�ੋ ਗਰਾਮ (ਸੀਐਸੱਪੀ)

NRCS ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਭਾਲ 
ਪ� ਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ� ਬੰਧਨ ਤਂੋ ਉੱਪਰ 
ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਿਜੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਓਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ 
ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰਾਗਾਹ, 
ਜੰਗਲ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ

5 ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ 
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕ ੰਟਰੋਲ ਕਰੋ

ਪ�ਬੰਧਕੀ ਥ�ਸ਼ੈਹਲੋਡ ਨੂੰ ਪੂ ਰਾ 
ਕਰੋ

CONSERVATION
PROGRAM AGENCY DESCRIPTION APPLICABLE 

LAND USES
CONTRACT 

LENGTH ELIGIBILITY NOTES

ENVIRONMENTAL 
QUALITY
INCENTIVES  
PROGRAM 
(EQIP)

NRCS NRCS’s flagship conservation
program provides financial and
technical assistance to agricultural 
producers to address natural
resource concerns and deliver 
environmental benefits, such as 
improved water and air quality, 
conserved ground and surface
water, reduced soil erosion and
sedimentation, and improved or
created wildlife habitat.

Cropland, 
pasture, forest, 
farmstead and 
associated 
agricultural land

1 - 10 years Control land 
for practice 
lifespan 

No payment 
duplication

EMERGENCY
WATERSHED 
PROTECTION 
PROGRAM

NRCS Assists sponsors and 
landowners to protect lives 
and property from flooding 
or soil erosion after a natural 
disaster impairs a watershed. 
The EWP Program is designed 
for emergency recovery work, 
including the purchase of 
floodplain easements.

All Variable Measures 
must provide 
protection 
from 
additional 
flooding or 
soil erosion 
and reduce 
threats to life 
or property

NRCS will 
not provide 
funding for
activities 
undertaken 
prior to the 
signing of
a formal 
agreement

HEALTHY
FORESTS RESERVE 
PROGRAM 
(HFRP)

NRCS Helps landowners restore, 
enhance, and protect forestland 
resources on private lands 
through easements and 
financial assistance. Through 
HFRP, landowners promote 
the recovery of endangered or
threatened species, improve 
plant and animal biodiversity, 
and enhance carbon 
sequestration.

Forestland 10-year
restoration 
agreements 
and 30-
year or 
permanent 
easements

Control land 
for contract 
term

Must be 
privately
owned

Apply directly
to NRCS

REGIONAL
CONSERVATION 
PARTNERSHIP 
PROGRAM (RCPP)

NRCS A partner-driven approach 
to conservation that funds
solutions to natural resource 
challenges on agricultural 
land. By leveraging collective
resources and collaborating on 
common goals, RCPP Classic 
and RCPP Alternative Funding
Arrangements demonstrate
the power of public-private
partnerships in delivering results
for agriculture and conservation.

Cropland, 
pasture, forest, 
farmstead, and 
associated ag. 
land

Typically
five years

Organizations
interested in 
partnering 
with NRCS on
conservation
projects
submit 
project
proposals
during 
application
periods.

All RCPP 
projects must 
develop and 
report on their
environmental 
outcomes 
Producers 
can apply to 
participate in a 
funded project 
through NRCS 
or partners.   

GENERAL 
CONSERVATION 
RESERVE 
PROGRAM 
(CRP) 

FSA Protects soil, water quality, 
and habitat by removing highly
erodible or environmentally
sensitive land from agricultural 
production through long-
term rental agreements. CRP
landowners are eligible for the 
Transition Incentives Program 
(TIP), which assists with selling 
your land to beginning and 
socially disadvantaged farmers.

Cropland 10 - 15 
years

Control land 
for contract 
term

Land cannot 
be farmed

CONTINUOUS 
CONSERVATION 
RESERVE 
PROGRAM 
(CRP)

FSA Under continuous CRP signup, 
environmentally sensitive land 
devoted to certain conservation 
practices can be enrolled in 
CRP at any time. Also includes 
CLEAR30 and Safe Acres for
Wildlife Enhancement (SAFE).

Cropland or 
pasture

10 - 15 
years

Control land 
for contract 
term

Land cannot 
be farmed

CRP HAYING 
& GRAZING 
(EMERGENCY & 
NON-EMERGENCY)

FSA Haying and grazing of CRP
acres is authorized under 
certain conditions to improve 
the quality and performance of 
the CRP cover (non-emergency) 
or to provide relief to livestock 
producers due to certain natural 
disasters (emergency). 

Cropland or 
pasture

Authorized 
practices 
within 
the 10 to 
15-year
contract

Emergency
- County 
designated 
severe drought
(D2) or greater

Non-
Emergency
haying every
3 year; grazing
every 2 years.

Haying and 
grazing 
restriction 
apply during 
and outside 
of the primary 
nesting 
season.

ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਦਾ ਵਸੀਲਾ 

NRCS

FSA

ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਟਰੱਸਟਾਂ, 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਜਵਂੇ ਿਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ 
ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਰਤਂੋ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ।



USDA’s Natural Resources Conservation Service (NRCS) and Farm Service
Agency (FSA) offer federally funded, voluntary conservation programs to
help farmers, ranchers, and private forest landowners protect and conserve 
the natural resources we all depend on, supporting healthy soil, cleaner air 
and water, and conserving wildlife habitats, while helping to mitigate the
impacts of climate change.
NRCS and FSA conservation programs are incentive based and provide 
financial assistance  to implement conservation practices. NRCS also offers 
free conservation technical assistance to help producers plan practices. 
NRCS accepts applications for conservation programs year-round, but
applications are ranked and funded by funding cycle, which have state-
specific application dates.

FSA program application periods vary by program. Producers interested in
assistance are encouraged to contact their local USDA Service Center.
In addition to NRCS and FSA conservation programs, USDA’s Risk 
Management Agency (RMA) also supports conservation through 
Federal crop insurance, including supporting use of cover crops, water 
conservation, and nutrient management.
To participate in FSA and NRCS programs, 
producers have to be compliant with adjusted 
gross income requirements as well as highly
erodible soils and wetland provisions. 
Additionally, other eligibility provisions may apply.

CONSERVATION PROGRAMS AT A GLANCE

CONSERVATION
PROGRAM AGENCY DESCRIPTION APPLICABLE 

LAND USES
CONTRACT 

LENGTH ELIGIBILITY NOTES

ACEP-
AGRICULTURAL 
LAND EASEMENTS 
(ALE)

NRCS Helps private and tribal 
landowners, land trusts, and 
other entities such as state 
and local governments protect 
croplands and grasslands on 
working farms and ranches by 
limiting non-agricultural uses of 
the land through conservation 
easements.

Cropland, 
pasture, forest

Permanent Apply to 
local entity

Apply through 
partner

ACEP-WETLANDS 
RESERVE 
EASEMENTS  
(WRE)

NRCS Helps private and tribal 
landowners protect, restore, 
and enhance wetlands which 
have been previously degraded 
due to agricultural uses.

Cropland, 
pasture, forest 
and non-ag land

30 years or 
Permanent

Landowner
and 
landscape 
requirements

2-year
ownership 
prior to 
application

Apply directly
to NRCS

AGRICULTURAL 
MANAGEMENT
ASSISTANCE 
(AMA)

NRCS Helps agricultural producers 
manage financial risk through 
diversification, marketing, or
natural resource conservation 
practices. NRCS administers the 
conservation provisions while 
USDA’s Agricultural Marketing 
Service and RMA implement 
the production diversification 
and marketing provisions.

Cropland, 
pasture, forest, 
farmstead and 
associated ag. 
land

Up to 10 
years

Control land 
for contract 
term

Not available 
in every state

CONSERVATION 
INNOVATION 
GRANTS (CIG)

NRCS Competitive program that
supports the development of 
new tools, approaches, practices, 
and technologies to further
natural resource conservation on 
private lands. Through creative
problem solving and innovation, 
CIG partners work to address our
nation's water quality, air quality, 
soil health, and wildlife habitat
challenges, all while improving 
agricultural operations.

Cropland, 
pasture, forest, 
farmstead, and 
associated ag. 
land

1-3 years Classic: All 
non-Federal 
entities and
individuals 
are eligible
to apply.
On-Farm 
Trials: All 
non-Federal 
entities are 
eligible to 
apply.

All CIG 
projects 
must involve 
EQIP-eligible 
producers

CONSERVATION 
STEWARDSHIP
PROGRAM 
(CSP)

NRCS Helps agricultural producers 
maintain and improve 
their existing conservation 
systems and adopt additional 
conservation activities to 
address priority natural 
resource concerns. The higher
the performance above existing 
management, the higher the 
payment.

Cropland, 
pasture, forest, 
farmstead and 
associated ag. 
land

5 years Control land 
for contract 
term

Meet 
stewardship 
thresholds

ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਏਜਸੰੀ ਵਰਣਨ ਲਾਗੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਦੀ ਿਮਆਦ ਯੋਗਤਾ ਨੋਟਸ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੁ ਣਵੱ ਤਾ ਪ�ੋ 
ਤਸਾਹਨ ਪ� ੋਗਰਾਮ 
(ਈਕਯੂ ਆਈਪੀ)

NRCS ਐਨੱਆਰਸੀਐਸੱ ਦਾ ਫਲੈ ਿਗਸ਼ਪ ਕ ੰਜ਼ਰਵਸ਼ੇਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾ ਂਨੂੰ ਕੁ ਦਰਤੀ ਸਰਤੋਾ ਂਦੀਆ ਂਿਚ ੰਤਾਵਾ ਂਨੂੰ 
ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰੰਧੀ ਲਾਭ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਵਤੱੀ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵੇ ਂਿਕ 
ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਹਵਾ ਦੀ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਿਵਚੱ ਸੁ ਧਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ 
ਸਤਹ ਦ ੇਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ, ਿਮਟੱੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ 
ਤਲਛਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤ ੇਜਗੰਲੀ ਜੀਵ ਦ ੇਿ ਨਵਾਸ ਸਥਾਨ 
ਨੰੂ ਸੁ ਧਾਿਰਆ ਜਾ ਂਬਣਾਇਆ ਿਗਆ।

ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰਾਗਾਹ, 
ਜੰਗਲ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ

1 - 10 ਸਾਲ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਉਮਰ 
ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ 
ਕਰਨਾ

ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਹਰਾਓ 
ਨਹੀਂ

ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡੱ 
ਪ�ੋ ਟੈਕਸ਼ਨ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ

NRCS ਿਕਸ ੇਕੁ ਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਵਾਟਰਸ਼ ੈੱਡ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ 
ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਤੋ ਂਬਾਅਦ ਹੜ�ਾ ਂਜਾ ਂਿਮਟੱੀ ਦ ੇਕਟੌਤੀ ਤੋ ਂਜਾਨਾਂ 
ਅਤ ੇਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿੱਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਾਸਂਰਾ ਂਅਤੇ 
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
ਈਿਡਬਲਊਪੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਿਰਕਵਰੀ ਦ ੇਕ ੰਮ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਫਲੱ ਡ ਪਲ ੇਨ 
ਸੁ ਿਵਧਾਵਾ ਂਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ

ਸਭ ਅਿਸਥਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਹੜ� ਾਂ 
ਜਾਂ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਤਂੋ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਾਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਲਈ 
ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 
ਐਨੱਆਰਸੀਐਸੱ ਰਸਮੀ 
ਸਮਝੌ�ਤ ੇ'ਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ 
ਤਂੋ ਿਪਹਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਲਈ ਫ ੰਡ 
ਪ�ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੰਗਲ 
ਿਰਜ਼ਰਵ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ 
(ਐਚੱਐਫੱਆਰਪੀ)

NRCS ਜ਼ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਿਨੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ 
ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਚੱਐਫੱਆਰਪੀ ਰਾਹੀਂ, ਿਜ਼ਮੀਂਦਾਰ 
ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ 
ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ�ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ, ਪੌਿਦਆਂ ਅਤੇ 
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜੈਵ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ 
ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸੀਕਸਟ�ੇ ਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ।

ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 10-ਸਾਲ ਦ ੇਬਹਾਲੀ 
ਸਮਝੌ�ਤ ੇਅਤ ੇ30-
ਸਾਲ ਜਾ ਂਸਥਾਈ ਸੁ ਿ
ਵਧਾਵਾਂ

ਠੇਕੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ 
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕ ੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ

ਿਨੱ ਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹਣੋੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਿਸਧੇੱ ਐਆੱਰਸੀਐਸੱ 'ਤੇ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਖੇਤਰੀ ਸੰਭਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਪ�ੋ ਗਰਾਮ (ਆਰਸੀਪੀਪੀ)

NRCS ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇ ੱਕ ਿਸਹਭਾਗੀ-ਸਚੰਾਿਲਤ ਜ਼ਰੀਆ ਹ,ੈ ਜੋ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂ ਮੀ 'ਤ ੇਕੁ ਦਰਤੀ ਸਰਤੋ ਚ ੁਣੌਤੀਆ ਂਦ ੇਹਲੱ ਲਈ 
ਫੰ ਡ ਿਦ ੰਦੀ ਹ।ੈ ਸਮੂ ਿਹਕ ਸਰਤੋਾ ਂਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕ ੇਅਤੇ 
ਸਾਝੇਂ ਟੀਿਚਆਂ 'ਤ ੇਿਸਹਯਗੋ ਕਰਕ ੇ, ਆਰਸੀਪੀਪੀ 
ਕਲਾਿਸਕ ਅਤ ੇਆਰਸੀਪੀਪੀ ਿਵਕਲਪਕ ਫਿੰਡ ੰਗ ਪ�ਬਧੰ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਸਭੰਾਲ ਲਈ ਨਤੀਜ ੇਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚੱ 
ਜਨਤਕ-ਿਨੱ ਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰਾਗਾਹ, 
ਜੰਗਲ, ਖਤੇ, ਅਤ ੇਸਬੰੰਿਧਤ ਖਤੇੀ 
ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ

ਆਮ ਤ ੌਰ 'ਤੇ
ਪੰਜ ਸਾਲ

ਸੰਭਾਲ ਪ�ਜੈੋਕਟਾ ਂ'ਤੇ 
ਐਨੱਆਰਸੀਐਸੱ ਨਾਲ 
ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਿਵਚੱ 
ਿਦਲਚਸਪੀ ਰਖੱਣ 
ਵਾਲੀਆ ਂਸਸੰਥਾਵਾਂ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਪ�ਜੈੋਕਟ ਪ�ਸਤਾਵ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਸਾਰੇ ਆਰਸੀਪੀਪੀ ਪ�ਜੈੋਕਟਾਂ 
ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤ ੌਰ 'ਤ ੇਿਵਕਸਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰੰਧੀ 
ਨਤੀਿਜਆ ਂਬਾਰੇ ਿਰਪਰੋਟ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਉਤਪਾਦਕ ਐਨੱਆਰਸੀਐਸੱ 
ਜਾ ਂਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੁਆਰਾ ਫ ੰਡ 
ਪ�ਾਪਤ ਪ�ਜੈੋਕਟ ਿਵਚੱ �ਹਸੱਾ 
ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦੇ 
ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 
ਿਰਜ਼ਰਵ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ 
(ਸੀਆਰਪੀ)

FSA ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂਦ ੇਿਕਰਾਏ ਦ ੇਸਮਝਿੌਤਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤੇੀਬਾੜੀ 
ਉਤਪਾਦਨ ਤੋ ਂਬਹ ੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਦੋਣਯੋਗ ਜਾ ਂਵਾਤਾਵਰਣ 
ਦੇ ਤ ੌਰ 'ਤ ੇਸਵੇੰਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕ ੇਿਮਟੱੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਅਤ ੇਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਰਿੱਖਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
ਸੀਆਰਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਿਪਰਵਰਤਨ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਟੀਆਈਪੀ) ਦ ੇਯਗੋ ਹਨ, ਜ ੋਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤੀ ਅਤੇ 
ਸਮਾਿਜਕ ਤ ੌਰ 'ਤ ੇਵਾਝੇਂ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਚੇਣ 
ਿਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 10 - 15 ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ 
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕ ੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਤੇੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ

ਿਨਰੰਤਰ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਿਰਜ਼ਰਵ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ 
(ਸੀਆਰਪੀ)

FSA ਿਨਰੰਤਰ ਸੀਆਰਪੀ ਸਾਈਨਅਪ ਦ ੇਿਤਹਤ, ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਸੁ 
ਰੱਿਖਆ ਅਿਭਆਸਾ ਂਲਈ ਸਿਮਰਪਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਤੀ 
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇ ਂਸੀਆਰਪੀ ਿਵਚੱ ਦਾਖਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਚੱ CLEAR30 ਅਤ ੇਸੁ 
ਰੱਿਖਅਤ ਏਕੜ ਜਗੰਲੀ ਜੀਵ ਸੁ ਧਾਰ (SAFE) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ।

ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਂਚਾਰਾਗਾਹ 10 - 15 ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ 
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕ ੰਟਰੋਲ 
ਕਰਨਾ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਤੇੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ

ਸੀਆਰਪੀ ਹੇਇੰਗ ਅਤੇ 
ਗ�ੇ ਿਜ਼ੰਗ
(ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਐਮਰਜਂੈਸੀ)

FSA ਸੀਆਰਪੀ ਕਵਰ (ਗਰੈ-ਐਮਰਜਂੈਸੀ) ਦੀ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਅਤੇ 
ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਂਕੁ ਝ ਕੁ ਦਰਤੀ 
ਆਫ਼ਤਾ ਂ(ਐਮਰਜਂੈਸੀ) ਦ ੇਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਕਾ ਂਨੂੰ ਰਾਹਤ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਗ ਅਤੇ 
ਚਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁ ਝ ਸ਼ਰਤਾ ਂਅਧੀਨ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ।

ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਚਾਰਾਗਾਹ 10 ਤਂੋ 15-ਸਾਲ ਦੇ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਅਿਧਕਾਰਤ 
ਅਿਭਆਸ

ਐਮਰਜਂੈਸੀ- ਕਾਉਟਂੀ 
ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਗੰਭੀਰ 
ਸੋਕਾ (D2) ਜਾਂ ਹਰ 3 
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤਂੋ 
ਵੱਧ ਗੈਰ-ਐਮਰਜਂੈਸੀ 
ਪਰਾਗ; ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ 
ਬਾਅਦ ਚਰਾਉਣਾ।

ਪ� ਾਇਮਰੀ ਆਲ� ਣੇ ਦੇ 
ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 
ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਤੇ ਚਰਨ ਉੱ�ਤੇ 
ਪਾੰਬਦੀ

PROGRAM KEY

NRCS

FSA
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ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ ਏਜਸੰੀ ਵਰਣਨ
ਲਾਗੂ ਜ਼ਮੀਨ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਦੀ ਿਮਆਦ ਯੋਗਤਾ ਨੋਟਸ

ਗਰਾਸਲਂੈਡ ਸੀਆਰਪੀ 
ਸਾਈਨਅੱਪ 

FSA ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 
ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ�ੋਗਰਾਮ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਪੌਿਦਆਂ ਅਤੇ 
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜੈਵ ਿਵਿਭੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ 
ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ਸਭ ਤਂੋ 
ਵੱ�ਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, 
ਰਂੇਜਲਂੈਡ, ਚਾਰਾਗਾਹ

10 - 15 ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ 
ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ 
ਕਰਨਾ

ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਿਹਤ 
ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਚਰਨ 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਿਰਜ਼ਰਵ 
ਇਨਹਾਂਸਮਂੈਟ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ 
(ਸੀਆਰਈਪੀ)

FSA ਖਾਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-
ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ� ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ 
ਉਤਪਾਦਨ ਤਂੋ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੌਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ।

ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਚਾਰਾਗਾਹ 15 ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ 
ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ 
ਕਰਨਾ

ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉੱ�ਤੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌ�ਤੇ 
ਖ਼ਾਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ

ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 
ਪ�ੋ ਗਰਾਮ (ਈਸੀਪੀ)

FSA ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਨੰੂ ਬਹਾਲ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਿਵੱਚ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਿਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ 
ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।

ਪਿਹਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਵੈਟਲਂੈਡ ਜਾਂ ਵੈਟਲਂੈਡ ਬਫਰ

6-18 ਮਹੀਨੇ FSA ਕਾਉਟਂੀ ਕਮੇਟੀ 
ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 
ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਿਕ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੋਗ ਹੈ

ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ 
ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਲ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਅਯੋਗ 
ਹਨ। ਅਕਸਰ ਨੁਕਸਾਨੀ 
ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ (ਿਪਛਲੇ 
10 ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋ 
ਵਾਰ) ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ 
ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਯੋਗ 
ਹੈ।

ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਫੋਰੈਸਟ 
ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ 
(ਈਐਫੱਆਰਪੀ)

FSA ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਿਨੱਜੀ ਮਾਲਕੀ 
ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਹੜ� ਾਂ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ 
ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ 
ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਿਨੱਜੀ 
ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 

ਆਫ਼ਤ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਿਡੰਗ ਐਫੱਐਸੱਏ ਕਾਉਟਂੀ 
ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ 
ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੋਗ 
ਹੈ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ 
ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰੱੁਖਾਂ 
ਨਬੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਗੈਰ-ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਨੱਜੀ 
ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ 
ਯੋਗ ਹਨ।

ਖੇਤੀਯੋਗ ਵੈਟੱਲਂੈਡਜ਼ 
ਪ�ੋ ਗਰਾਮ (ਐਫੱਡਬਿਲਊਪੀ) 

FSA ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਟਲਂੈਡ ਅਤੇ ਵੈਟਲਂੈਡ 
ਬਫਰ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਗੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਪੌਿਦਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਿਦਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਉਹ ਪੌਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਡੱੁਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਰੱੁਖ ਹਨ।

ਪਿਹਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਵੈਟਲਂੈਡ ਜਾਂ ਵੈਟਲਂੈਡ ਬਫਰ

10-15 ਸਾਲ ਿਪਛਲੇ 10 ਫਸਲੀ 
ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚਂੋ ਿਤੰਨ ਲਈ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 
ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋ ਗਰਾਮ �ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
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FARM PRODUCTION AND CONSERVATION 
FARM SERVICE AGENCY (FSA) | NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE (NRCS) | RISK MANAGEMENT AGENCY (RMA)

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
USDA ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ farmers.gov/conservation ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕਂੇਦਰ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕਂੇਦਰ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ farmers.gov/service-locator. 

USDA ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪ�ੋ ਵਾਈਡਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਹੈ।




