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ຄວາມເປັນມາ 

ວັນທີ  30 ກັນຍາ 2021, ປະທານນາທິ ບໍ ດີ ໄບເດັນໄດ້ລົງນາມ
ໃນກົດໝາຍການຂະຫຍາຍທຶນຂອງລັດຖະບານ ແລະ 

ອອກພະລາຊະບັນຍັດການຊ່ວຍເຫືຼອສຸກເສີ ນ (P.L. 117-43), 

ເຊິ່ ງລວມມີເງິ ນ $10 ຕ້ືໃນການຊ່ວຍເຫືຼອຊາວກະສິ ກອນທີ່ ໄ
ດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄຟປ່າ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ພາຍຸເຮີ ຣີ ເຄນ, 

ພາຍຸລະດູໜາວ ແລະ ໄພພິບັດອື່ ນໆໃນໄລຍະປີ  2020 ຫາ 

2021 ຕາມປະຕິທິ ນ. ໜ່ວຍງານບໍ ລິ ການຟາມ (FSA) ຍັງໄດ້
ຊໍ າລະເງິ ນໃຫ້ແກ່ເຈົ ້ າຂອງທ່ົງລ້ຽງສັດຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບໂດຍໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄຟປ່າໃນໄລຍະທໍາອິ ດ
ຂອງໂຄງການບັນເທົາຊ່ວຍເຫຼື ອການລ້ຽງສັດສຸກເສີ ນ 

(ELRP). ERP ແມ່ນອົງປະກອບການບັນເທົາອີ ກອັນໜ່ຶງຂອງ
ພະລາຊະບັນຍັດ. 

ພາບລວມ 

ERP ກວາມເຖິງການສູນເສຍຜົນລະປູກ, ຕ້ົນໄມ້, ຟຸ່ມໄມ້ ແລະ 

ເຄື ອໄມ້ອັນເນື່ ອງມາຈາກໄພທໍາມະຊາດທີ່ ຢູ່ໃນເກນໃນປີ  2020 

ຫາ 2021 ຕາມປະຕິທິ ນ. 

ສໍ າລັບຜູ້ຜະລິ ດທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, FSA ຈະດໍ າເນີ ນການບັນ
ເທົາທຸກສຸກເສີ ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິ ດພືດເປັນແຖວ ແລະ ພືດຊະ
ນິ ດພິເສດຜ່ານຂະບວນການສອງໄລຍະດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

• ໄລຍະ 1 ຈະຄໍ ານວນຂໍ ້ ມູນໂຄງການປະກັນ
ໄພພືດຂອງລັດຖະບານກາງ ຫຼື  ໂຄງ
ການຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ປະສົບໄພສໍ າລັບຜົນລະ
ປູກທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການປະກັນ (NAP) ເປັນພ້ືນ
ຖານສໍ າລັບການຄໍ ານວນການຊໍ າລະເງິ ນ
ຂ້ັນຕ້ົນ. 

• ໄລຍະ 2 ມີ ຈຸດປະສົງເພ່ືອເຕີມຊ່ອງຫວ່າງ
ການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ກວາມເຖິງຜູ້ຜະລິ ດທີ່

ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜູ້ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນໂຄງການ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. 

ວິ ທີ ການສອງໄລຍະນີ ້ ເຮັດໃຫ້ USDA ສາມາດປັບ
ປຸງຂ້ັນຕອນການສະໝັກເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນພາລະ
ຂອງຜູ້ຜະລິ ດ, ເຊິ່ ງລວມເຖິງຜູ້ທີ່ ດ້ອຍໂອກາດທີ່

ຖື ກລະເລີ ຍຈາກຄວາມພະຍາຍາມບັນເທົາທີ່ ຜ່ານ
ມາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນເຄື່ ອງ
ມື ຈັດການປະເມີ ນຄວາມສ່ຽງທີ່ ມີ ຢູ່ທີ່ ສາມາດ
ຊ່ວຍຜູ້ຜະລິ ດຈັດການກັບສະພາບອາກາດ
ທີ່ ຮ້າຍແຮງໃນອະນາຄົດໄດ້. 

ການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ – ໄລຍະ 1 

ຜົນລະປູກທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂແມ່ນພືດທັງໝົດທີ່ ມີ ປະກັນໄພພືດ
ຜົນຂອງລັດຖະບານກາງ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫືຼອຜູ້ປະສົບໄພສໍ າລັບຜົນລະປູກທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການປະກັນ (NAP) 

ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່າສິ ນໄໝທົດແທນ ປະກັນໄພຜົນລະປູກ ຫືຼ 

ການຈ່າຍເງິ ນຂອງ NAP, ຍົກເວ້ັນພືດທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງໃຫ້ສັດ
ເລັມກິນ. 

ໄພທໍາມະຊາດທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂແມ່ນລວມມີໄຟປ່າ, ພາຍຸເຮີ ຣີ
ເຄນ, ນໍ ້ າຖ້ວມ, ພາຍຸເດເຣໂຊ, ອາຍຮ້ອນເກີນຂະໜາດ, ພາຍຸ
ລະດູໜາວ, ນໍ ້ າແຂງ (ລວມເຖິງກະແສນໍ ້ າວົນຈາກຂ້ົວໂລກ), 

ການສໍ າຜັດກັບໝອກຄວັນ, ຄວາມຊື ້ ນເກີນຂະໜາດ, ໄພ
ແຫ້ງແລ້ງທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂ ແລະ ສະພາບການອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ສໍ າລັບການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ERP, “ສະພາບການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ” 

ກໍາລັງທໍາລາຍສະພາບອາກາດ ແລະ ເຫດການທີ່ ບໍ່
ພຶງປະສົງທາງທໍາມະຊາດທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນພ້ອມກັນ ແລະ ເປັນ
ຜົນໂດຍກົງຈາກເຫດການໄພພິບັດທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂຕາມທີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້. ພວກມັນໄດ້ແກ່: 

• ລົມພັດຮຸນແຮງທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນມາຈາກເດເຣໂຊໂດຍກົງ; 

• ຕະກອນ ແລະ ເສດຊາກຫັກພັງທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ 

ເນື່ ອງມາຈາກນ້ໍາຖ້ວມໂດຍກົງ; 

• ລົມແຮງ, ຄື່ ນພາຍຸ, ພາຍຸທໍນາໂດ, ພາຍຸລະ
ດູຮ້ອນ ແລະ ແຮງກົດອາກາດລະດູຮ້ອນທີ່  

ເກີດຂຶ ້ ນໂດເປັນຜົນມາຈາກພາຍຸເຮີ ຣີ
ເຄນໂດຍກົງ; ແລະ 

• ລົມແຮງ ແລະ ພາຍຸຫິມະແຮງເກີນຂະ
ໜາດອັນເປັນຜົນມາຈາກພາຍຸລະດູ
ໜາວໂດຍກົງ. 

ສໍ າລັບໄພແຫ້ງແລ້ງ, ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ ERP ແມ່ນມີ
ໃຫ້, ຖ້າຫາກພ້ືນທີ່ ໃດໜ່ຶງໃນເຂດໄດ້ພົບກັບຄວາມສູນ
ເສຍໂດຍການປະເມີນຈາກໜ່ວຍງານຕິດຕາມໄພ
ແຫ້ງແລ້ງຂອງສະຫະລັດ (U.S. Drought Monitor) ວ່າມີ
ຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ : 

• D2 (ໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ ຮຸນແຮງ) ເປັນເວລາ
ແປດອາທິ ດຕິດຕ່ໍກັນ; ຫືຼ 

• D3 (ແຫ້ງແລ້ງທີ່ ສຸດ) ຫືຼ ສູງກວ່າ 

ລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງ. 

ລາຍຊື່ ເຂດທີ່ ມີ ໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປີ  2020 ແລະ 2021 ທີ່ ມີ ສິ ດ
ສໍ າລັບ ERP ແມ່ນມີ ໃຫ້ຢູ່ທີ່  ເວັບໄຊທ໌ການບັນເທົາສຸກ
ເສີ ນ. 

ໂຄງການບັນເທົາເຫດສຸກເສີ ນ (ERP) 

ການຊ່ວຍເຫຼື ອການຟື ້ ນຟູຈາກໄພພິບັດໃຫ້ແກ່ຊາວກະ
ສິ ກອນ ແລະ ຜູ້ຜະລິ ດຜົນລະປູກພິເສດ 

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມ
ເຕີ ມ 
ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມການຊ່ວຍເຫືຼອ
ດ້ານໄພພິບັດຂອງ USDA ແມ່ນມີ ຢູ່
ໃນ farmers.gov, ເຄື່ ອງມື ຄ້ົນຫາໄພພິ
ບັດ, ໃບອ້າງອີ ງຂໍ ້ ເທັດຈິ ງໄພພິບັດ
ພຽງແຕ່ເຫຼື ອບຕາເບິ່ ງ ແລະ 
ເຄື່ ອງມື ຄ້ົນຫາສິ ນເຊື່ ອຟາມ. 

ສໍ າລັບໂຄງການ FSA ແລະ ໂຄງການ
ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, 

ຜູ້ຜະລິ ດຄວນຕິດຕ່ໍຫາສູນບໍ ລິ
ການ USDA ໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງພວກ
ເຂົາ. 

ສໍ າລັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອກ່ຽວ
ກັບການການຮຽກຮ້ອງເອົ າ
ປະກັນໄພຜົນລະປູກ, ຜູ້ຜະ
ລິ ດ ແລະ ເຈົ ້ າຂອງດິ ນ
ຄວນຕິດຕ່ໍຫາອົງການປະ
ກັນໄພ ຜົນລະປູກຂອງພວກ
ເຂົາ. 
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https://www.farmers.gov/node/28989
https://www.farmers.gov/node/28989
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ວິ ທີ ການສະໝັກ – ໄລຍະ 1 

ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຊັບຊ້ອນໃນການສ່ົງມອບເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງ ERP ໄລຍະທີ  1. 

FSA ຈະສ່ົງແບບຟອມການສະໝັກທີ່ ໄດ້ຕ່ືມກ່ອນແລ້ວໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິ ກອນຜູ້
ທີ່ ມີ ຂໍ ້ ມູນປະກັນໄພຜົນລະປູກ ແລະ NAP ຢູ່ແລ້ວ, ເນື່ ອງຈາກວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກປະກັນໄພຜົນລະປູກ ຫືຼ ການຊໍ າລະເງິ ນ NAP. 

ແບບຟອມນີ ້ ລວມເອົ າເງື່ ອນໄຂກໍານົດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ, ໂຄງຮ່າງຂ້ັນຕອນການ
ສະໝັກ ແລະ ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນການຈ່າຍເງິ ນຂອງ ERP. 

ຜູ້ຜະລິ ດຈະໄດ້ຮັບແບບຟອມການສະໝັກແຍກຕ່າງຫາກສໍ າລັບແຕ່ລະປີ ໂຄງ
ການ. ການໄດ້ຮັບການສະໝັກໄວ້ລ່ວງໜ້າບໍ່ ແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຜະລິ ດ
ຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊໍ າລະເງິ ນ ERP ໄລຍະ 1. ຜູ້ຜະລິ ດຈະຕ້ອງສ່ົງໃບສະໝັກ ERP 

ໄລຍະ 1 ທີ່ ໄດ້ຕ່ືມ ແລະ ເຊັນແລ້ວໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການເຂດ FSA ໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງ
ພວກເຂົາ. 

ຜູ້ຜະລິ ດຍັງຕ້ອງມີຟອມດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ ໃນການຍື່ ນເອກະສານກັບ FSA ພາຍໃນໄລຍະ
ເວລາກໍານົດທີ່ ໄດ້ປະກາດພາຍຫັຼງຕາມທີ່ ໄດ້ກໍານົດໂດຍຮອງຜູ້ບໍ ລິ ຫານໂຄງການ
ຟາມ: 

• ຟອມ AD-2047, ເອກະສານຂໍ ້ ມູນລູກຄ້າ 

• ຟອມ CCC-902, ແຜນການດໍ າເນີ ນງານດ້ານຟາມສໍ າລັບບຸກຄົນ 

ຫືຼ ນິ ຕິບຸກຄົນ 

• ຟອມ CCC-901, ຂໍ ້ ມູນສະມາຊິ ກສໍ າລັບນິ ຕິບຸກຄົນ (ຖ້າມີ ) 

• ການອະນຸລັກດິ ນທີ່ ມີ ການກັດເຊາະໄດ້ສູງ (ບາງຄ້ັງເອີ ້ ນວ່າ HELC) 

ແລະ ໃບຢ້ັງຢື ນການອະນຸລັກເຂດລຸ່ມນໍ ້ າ (ຟອມ AD-1026 ການອະນຸ
ລັກດິ ນທີ່ ກັດເຊາະໄດ້ສູງ (HELC) ແລະ ໃບຢ້ັງຢື ນການອະນຸລັກເຂດ
ລຸ່ມນໍ ້ າ (WC)) ສໍ າລັບຜູ້ຜະລິ ດຂອງ ERP ແລະ ກຸ່ມໃນເຄື ອຂ່າຍທີ່ ກ່ຽວ
ຂ້ອງ. 

ຜູ້ຜະລິ ດສ່ວນໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະບັນດາຄົນທີ່ ເຄີ ຍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນໂຄງການ FSA 

ກ່ອນໜ້ານີ ້ ມັກຈະມີ ເອກະສານແບບຟອມທີ່ ຈໍ າເປັນເຫ່ົຼານີ ້ ຢູ່ແລ້ວ. ຢ່າງໃດກ່ໍ
ຕາມ, ບັນດາຜູ້ທີ່ ຍັງບໍ່ ແນ່ໃຈ ຫືຼ ຕ້ອງການຢື ນຢັນຄວນຕິດຕ່ໍຫາ ຫ້ອງການ
ເຂດ FSA ທ້ອງຖ່ິນ ຂອງພວກເຂົາ. 

ນອກເໜືອຈາກແບບຟອມທີ່ ໄດ້ລະບຸຢູ່ຂ້າງເທິງນີ ້ , ຜູ້ຜະລິ ດບາງຄົນຈະຕ້ອງ
ສ່ົງແບບຟອມດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ ເພ່ືອໃຫ້ມີ ສິ ດຕ່ໍກັບຂີ ດຈໍ າກັດການຈ່າຍເງິ ນທີ່ ເພ່ີມ
ຂຶ ້ ນ ຫືຼ ອັດຕາການຈ່າຍເງິ ນ. 

• ຟອມ CCC-510, ຂໍ ການຍົກເວ້ັນສໍ າລັບ 

ຂີ ດຈໍ າກັດການຊໍ າລະເງິ ນ $125,000 ສໍ າລັບບາງໂຄງການ. 

• ແບບຟອມ CCC-860, ໃບຢ້ັງຢື ນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມ, ຊັບພະຍາ
ກອນຈໍ າກັດ, ຊາວກະສິ ກອນຜູ້ເລີ່ ມໃໝ່ ຫືຼ ເປັນນັກຮົບເກ່ົາ ຫືຼ ເຈົ ້ າ
ຂອງທ່ົງລ້ຽງສັດສໍ າລັບປີ ໂຄງການທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂ. 

ການຈ່າຍເງິ ນແມ່ນຄິ ດໄລ່ແນວໃດ – ໄລຍະ 1 

ການຊໍ າລະເງິ ນ ERP ໄລຍະ 1 ສໍ າລັບຜົນລະປູກທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍປະກັນ
ໄພຜົນລະປູກຈະຄິ ດຕາມສັດສ່ວນໂດຍ 75 ເປີ ເຊັນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າການຊໍ າລະ
ເງິ ນ ERP ທັງໝົດ, ລວມທັງການຈ່າຍເງິ ນທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ ERP ໄລຍະ 2 ບໍ່ ເກີນຈໍ ານວນ
ເງິ ນທີ່ ມີ ໃຫ້. ການຊໍ າລະເງິ ນ ERP ໄລຍະ 1 ສໍ າລັບຜົນລະປູກທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ
ໂດຍ NAP ຈະບໍ່ ໄດ້ຄິ ດໄລ່ຕາມສັດສ່ວນເນື່ ອງຈາກຫັຼກຊັບຂອງ ERP ນ້ອຍກວ່າໂດຍ
ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕາມທໍາມະຊາດຂອງມັນພຽງແຕ່ຄອບຄຸມພ້ືນທີ່ ເພາະປູກ ແລະ 

ພືດຊະນິ ດພິເສດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍປະກັນໄພຜົນລະປູກ. 

RMA ແລະ FSA ຈະຄໍ ານວນການຈ່າຍເງິ ນ ERP ໄລຍະ 1 ໂດຍອີ ງຕາມ 

ຂໍ ້ ມູນໃນເອກະສານທີ່ ຢູ່ກັບໜ່ວຍງານໃນເວລາທີ່ ໄດ້ຄໍ ານວນ. 

 

 

ການຄໍ ານວນການຊໍ າລະເງິ ນ ERP ໄລຍະ 1 ສໍ າລັບຜົນລະປູກ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຈະຂຶ ້ ນ
ກັບປະເພດ ແລະ ລະດັບຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ ໄດ້ຮັບໂດຍຜູ້ຜະລິ ດ. RMA ແລະ FSA 

ຈະຄໍ ານວນການສູນເສຍຂອງຜູ້ຜະລິ ດແຕ່ລະຄົນທີ່ ສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການສູ
ນເສຍສໍ າລັບປະເພດການຄຸ້ມຄອງທີ່ ໄດ້ຊື ້ ໄວ້, ແຕ່ນໍ າໃຊ້ປັດໄຈຂອງ ERP ແທນລະ
ດັບການຄຸ້ມຄອງ. ຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຄໍ ານວນນີ ້ ຈະຖື ກປັບໂດຍການລົບຄ່າສິ ນໄໝ
ທົດແທນປະກັນໄພຜົນລະປູກ ຫືຼ ການຈ່າຍເງິ ນຂອງ NAP, ເຊິ່ ງເທົ່ າກັບຄ່າສິ ນໄໝ
ທົດແທນປະກັນໄພຜົນລະປູກທັງໝົດ ຫືຼ ການຊໍ າລະເງິ ນຂອງ NAP ຂອງຜູ້ຜະລິ ດ
ທີ່ ໄດ້ຮັບສໍ າລັບຄວາມສູນເສຍເຫ່ົຼານ້ັນລົບໃຫ້ຄ່າບໍ ລິ ການ ແລະ ຄ່າປະກັນໄພ. 

ຕາຕະລາງປັດໄຈໂຄງການ ERP (ບັນເທົາເຫດສຸກເສີ ນ) 

ຕາຕະລາງປັດໄຈຕ່າງໆຂອງ ERP ສາມາດເບິ່ ງໄດ້ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ແລະ ໃນເວັບໄຊການ
ບັນເທົາເຫດສຸກເສີ ນ: 

ໂຄງການບັນເທົາເຫດສຸກເສີ ນ 2 

ລະດັບປະກັນໄພຜົນລະປູກ 
ປັດໄຈໂຄງການ ERP (ບັນ

ເທົາເຫດສຸກເສີ ນ) 

(ເປີ ເຊັນ) 

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຫາຍຍານະ 75 

ຫຼາຍກວ່າການຄຸ້ມຄອງຫາຍຍານະ, ແຕ່
ໜ້ອຍກວ່າ 55 ເປີ ເຊັນ 

75 

ຢ່າງໜ້ອຍ 55 ເປີ ເຊັນ, ແຕ່
ໜ້ອຍກວ່າ 60 ເປີ ເຊັນ 

75 

ຢ່າງໜ້ອຍ 60 ເປີ ເຊັນ, ແຕ່
ໜ້ອຍກວ່າ 65 ເປີ ເຊັນ 

75 

ຢ່າງໜ້ອຍ 65 ເປີ ເຊັນ, ແຕ່
ໜ້ອຍກວ່າ 70 ເປີ ເຊັນ 

75 

ຢ່າງໜ້ອຍ 70 ເປີ ເຊັນ, ແຕ່
ໜ້ອຍກວ່າ 75 ເປີ ເຊັນ 

75 

ຢ່າງໜ້ອຍ 75 ເປີ ເຊັນ, ແຕ່
ໜ້ອຍກວ່າ 80 ເປີ ເຊັນ 

75 

ຢ່າງໜ້ອຍ 80 ເປີ ເຊັນ 75 
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USDA ເປັນຜູ້ໃຫ້ໂອກາດ, ນາຍຈ້າງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢື ມເທ່ົາທຽມກັນ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ເນື່ ອງຈາກວ່າຈໍ ານວນຂອງການສູນເສຍທີ່ ເກີດຈາກເຫດການໄພທໍາມະຊາດທີ່

ມີ ເງື່ ອນໄຂໃນປີ   2020 ແລະ 2021 ຕາມປະຕິທິ ນບໍ່ ສາມາດແຍກອອກຈາກຈໍ ານວນ
ການສູນເສຍທີ່ ເກີດຈາກສາເຫດອື່ ນໆທີ່ ກົງກັບເງື່ ອນໄຂຂອງການສູນເສຍແມ່ນ
ໄດ້ລະບຸໂດຍປະກັນໄພຜົນລະປູກທີ່ ນໍ າໃຊ້ໄດ້ ຫືຼ ນະໂຍບາຍ NAP, ການຈ່າຍເງິ ນ ERP 

ໄລຍະ 1 ຈະໄດ້ຄໍ ານວນໂດຍອີ ງຕາມຄວາມສູນເສຍຂອງຜູ້ຜະລິ ດອັນເນື່ ອງມາ
ຈາກສາເຫດການສູນເສຍທີ່ ມື ເງື່ ອນໄຂທັງໝົດ. 

ຜູ້ຜະລິ ດທີ່ ດ້ອຍໂອກາດໃນອະດີ ດ 

ເປີ ເຊັນການຈ່າຍເງິ ນ ERP ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິ ດທີ່ ດ້ອຍໂອກາດໃນອະດີ ດ, ລວມເຖິງຜູ້
ເລີ່ ມຕ້ົນ, ມີ ຊັບພະຍາກອນທີ່ ຈໍ າກັດ, ຊາວກະສິ ກອນທີ່ ດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມ 

ແລະ ຊາວກະສິ ກອນທີ່ ເປັນນັກຮົບເກ່ົາ ແລະ ເຈົ ້ າຂອງທ່ົງລ້ຽງສັດຈະເພ່ີມຂຶ ້ ນ 15% 

ຂອງການຈ່າຍເງິ ນທີ່ ຄໍ ານວນໄວ້. 

ເພ່ືອໃຫ້ມິສິ ດຕ່ໍກັບເປີ ເຊັນການຈ່າຍເງິ ນທີ່ ສູງຂຶ ້ ນ, ຜູ້ຜະລິ ດທີ່ ມີ ສິ ດຕ້ອງມີໃບຢ້ັງ
ຢື ນ CCC-860, ດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ ຈໍ າກັດ, ຊາວນາຜູ້ທີ່

ເລີ່ ມໃໝ່ ແລະ ເປັນນັກຮົບເກ່ົາ ຫຼື  ຊາວເຈົ ້ າຂອງທ່ົງລ້ຽງສັດ, ຟອມໃນຊຸດເອກະ
ສານຂອງ FSA ສໍ າລັບປີ ໂຄງການທີ່ ນໍ າໃຊ້ໄດ້. 

ຂີ ດຈໍ າກັດການຈ່າຍເງິ ນ ແລະ ລາຍຮັບທັງ
ໝົດທີ່ ໄດ້ປັບປ່ຽນ 

ຂີ ດຈໍ າກັດການຈ່າຍເງິ ນສໍ າລັບ ERP ໄລຍະທີ  1 ແມ່ນກໍານົດໂດຍລາຍຮັບຂອງ
ຟາມທັງໝົດປັບເປັນຄ່າສະເລ່ຍຂອງບຸກຄົນ ຫືຼ ນິ ຕິບຸກຄົນ (ລາຍຮັບຈາກກິດຈະ
ກໍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດຟາມ, ເປັນເຈົ ້ າຂອງທ່ົງລ້ຽງສັດ ຫືຼ ປ່າໄມ້). ບຸກຄົນ ຫືຼ 

ນິ ຕິບຸກຄົນ, ນອກເໜືອຈາກກິດຈະກໍາຮ່ວມການຄ້າ ຫືຼ ການເປັນຫຸ້ນສ່ວນໂດຍ
ທ່ົວໄປບໍ່ ສາມາດໄດ້ຮັບເງິ ນໂດຍທາງກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມຈໍ ານວນຫຼາຍກວ່າ $125,000 

ສໍ າລັບຜົນລະປູກຊະນິ ດພິເສດ ແລະ ການຈ່າຍເງິ ນຈໍ ານວນ $125,000 ສໍ າລັບຜົນລະ
ປູກອື່ ນໆທັງໝົດພາຍໃຕ້ ERP (ສໍ າລັບໄລຍະ 1 ແລະ ໄລຍະ 2 ລວມກັນ) ສໍ າລັບປີ
ໂຄງການ, ຖ້າຫາກລາຍຮັບຂອງຟາມທັງໝົດທີ່ ປັບເປັນຄ່າສະເລ່ຍ (AGI) ແມ່ນ
ໜ້ອຍກວ່າ 75 ເປີ ເຊັນຂອງ AGI ຂອງພວກເຂົາໃນສາມປີ ທີ່ ຕ້ອງເສຍພາສີ ກ່ອນປີ
ທີ່ ເສຍພາສີ ຄົບຖ້ວນມາກ່ອນໂດຍທັນທີ . 

 

ຖ້າຢ່າງໜ້ອຍ 75% ຂອງບຸກຄົນ ຫືຼ AGI ສະເລ່ຍຂອງນິ ຕິບຸກຄົນມາຈາກກິດຈະກໍາທີ່ ໄດ້
ຈາກກິດຈະກໍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດຟາມ, ເຈົ ້ າຂອງທ່ົງລ້ຽງສັດ ຫືຼ ປ່າໄມ້ ແລະ ຜູ້
ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢື ນ ແລະ ເອກະສານຕາມທີ່ ກໍານົດໄວ້, ຕາມທີ່ ໄດ້ລະບຸຢູ່ດ້ານ
ລຸ່ມ, ບຸກຄົນ ຫືຼ ນິ ຕິບຸກຄົນ, ນອກເໜືອຈາກກິດຈະກໍາຮ່ວມການຄ້າ ຫືຼ ການເປັນ
ຫຸ້ນສ່ວນໂດຍທ່ົວໄປ, ແມ່ນມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ສູງສຸດເຖິງ: 

• $900,000 ສໍ າລັບແຕ່ລະປີ ຂອງໂຄງການສໍ າລັບຜົນລະປູກຊະນິ ດພິເສດ ແລະ 

• $250,000 ສໍ າລັບແຕ່ລະປີ ຂອງໂຄງການສໍ າລັບຜົນລະປູກອື່ ນໆທັງໝົດ 

ປີ ເສຍພາສີ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງສໍ າລັບການສ້າງຕ້ັງ AGI ຂອງຜູ້ຜະລິ ດ ແລະ ເປີ ເຊັນທີ່ ໄດ້
ຈາກກິດຈະກໍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດຟາມ, ເຈົ ້ າຂອງທ່ົງລ້ຽງສັດ ຫືຼ ປ່າໄມ້ໄດ້
ແກ່: 

• 2016, 2017, ແລະ 2018 ສໍ າລັບໂຄງການປີ  2020; 

• 2017, 2018, ແລະ 2019 ສໍ າລັບໂຄງການປີ  2021; ແລະ 

• 2018, 2019 ແລະ 2020 ສໍ າລັບໂຄງການປີ  2022 

ເພ່ືອຂໍ ຂີ ດຈໍ າກັດການຈ່າຍເງິ ນທີ່ ເພ່ີມຂຶ ້ ນ, ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຕ້ອງຕ່ືມຟອມ FSA-510 

ໃຫ້ສໍ າເລັດພ້ອມກັບໃບຢ້ັງຢື ນຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ, ລາຍໄດ້ລວມຂອງຟາມທີ່ ປັບ
ເປັນຄ່າສະເລ່ຍໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 75% ຂອງ AGI ໂດຍສະເລ່ຍຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໃບ
ຢ້ັງຢື ນຈາກນັກບັນຊີ ຂອງລັດທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (CPA) ຫືຼ ທະນາຍຄວາມທີ່ ຜູ້ເຂົ ້ າ
ຮ່ວມມີ ຄຸນສົມບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານົດ. ເພ່ືອຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມ, ເຂ້ົາເບິ່ ງເວັບໄຊເງື່ ອນ
ໄຂການຈ່າຍເງິ ນ ແລະ ຂີ ດຈໍ າກັດການຈ່າຍເງິ ນ. 

ຂໍ ້ ກໍານົດການຄຸ້ມຄອງຂອງປະກັນໄພໃນອະນາ
ຄົດ 

ຜູ້ຜະລິ ດທຸກຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິ ນ ERP ໄລຍະ 1, ລວມເຖິງບັນດາຄົນທີ່

ໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິ ນໂດຍອີ ງຕາມສັນຍາປະກັນໄພຜົນລະປູກ ຕ້ົນໄມ້, ພຸ່ມໄມ້ 

ຫືຼ ເຄື ອໄມ້, ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຊື ້ ປະກັນພືດຜົນ ຫືຼ  ການຄຸ້ມຄອງຂອງ NAP ໃນເວລາ
ທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພຜົນລະປູກ, ສໍ າລັບປີ ຜົນລະປູກອີ ກສອງປີ ຂ້າງໜ້າ, ຕາມທີ່ ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໂດຍເລຂານຸການ. ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນໄພຜົນລະປູກ ຫືຼ 

NAP, ຕມຄວາມເໝາະສົມເຊັ່ ນ: 

• ທີ່ ລະດັບການຄຸ້ມຄອງເທົ່ າກັບ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າ 60% ສໍ າລັບຜົນລະປູກທີ່ ມີ
ປະກັນໄພ ຫືຼ 

• ທີ່ ລະດັບຄວາມຫາຍານະ ຫືຼ ທີ່ ສູງກວ່າສໍ າລັບຂໍ ້ ກໍານົດການຄຸ້ມຄອງຜົນລະ
ປູກ NAP ຈະຖື ກກໍານົດຕ້ັງແຕ່ວັນທີ ທີ່ ຜູ້ຜະລິ ດໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິ ນ ERP ແລະ ອາດ
ຈະແຕກຕ່າງກັນໂດຍຂຶ ້ ນກັບໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງປະກັນໄພຜົນລະ
ປູກຫືຼ NAP ສໍ າລັບພືດສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິ ດ. ປີ ຜົນລະປູກສຸດທ້າຍໃນການຊື ້ ປະກັນ
ໄພຜົນລະປູກ ຫືຼ ການຄຸ້ມຄອງ NAP ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບປີ ທີ ສອງຂອງການຄຸ້ມຄອງສໍ າ
ລັບຂໍ ້ ກໍານົດນີ ້ ແມ່ນປີ ຜົນລະປູກ 2026. 

 

ການບັນເທົາເຫດສຸກເສີ ນ – ໄລຍະ 2 (ຜຸ້
ຜະລິ ດຜົນລະປູກ ແລະ ລ້ຽງສັດ) 

ໄລຍະທີ ສອງຂອງໂຄງການຜົນລະປູກ (ERP) ແລະ ສັດລ້ຽງ (ELRP) ຈະອັດຊ່ອງ
ຫວ່າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜູ້ຜະລິ ດທີ່ ບໍ່ ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ຫືຼ ໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິ ນ
ຜ່ານໂຄງການທີ່ ມີ ຢູ່ທີ່ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບສໍ າລັບການດໍ າເນີ ນການໃນ
ໄລຍະທີ  1. 

ຂໍ ້ ມູນ ແລະ ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນກ່ຽວກັບ ERP ທັງໝົດແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການ
ອັບເດດໃນເວັບໄຊການບັນເທົາເຫດສຸກເສີ ນເປັນນະໂຍບາຍໄລຍະ 2 ແລະ 
ມີ ຂໍ ້ ກໍານົດໃຫ້. 

ໂຄງການບັນເທົາເຫດສຸກເສີ ນ 2 

ລະດັບການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫຼື ອຜູ້ປະສົບໄພສໍ າລັບຜົນລະປູກ

ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການປະກັນ (NAP) 

ປັດໄຈໂຄງການ ERP 

(ບັນເທົາເຫດສຸກເສີ ນ) 

(ເປີ ເຊັນ) 

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຫາຍຍານະ 75 

 50 ເປີ ເຊັນ 75 

55 ເປີ ເຊັນ 75 

60 ເປີ ເຊັນ 75 

65 ເປີ ເຊັນ 75 
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