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ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’
ຂອງສ%ນຍາອະນuພາກພ4ນແມ7ນ8າຂອງ ວ7າ
ດ:ວຍ ການອ;ນວຍຄວາມສະດວກໃນການ

ຂ>ນສ?ງຂ:າມແດນ (CBTA)
ບ>ດຝyກອ>ບຮ>ມ ທD 1 (B) – ເນ4ອໃນທFຕ:ອງປະຕiບ%ດຕາມ

ພ%ດທະນາ ພາຍໃຕ:ໂຄງການ TA-8748 REG ໂຄງການຍ7ອຍ 2 (SP2) - ສະໜ%ບສະໜIນ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ແຜນງານ ສ;ລ%ບ
ການອ;ນວຍຄາມສະດວກ ດ:ານຂ>ນສ?ງ ແລະ ກນຄ:າ ຢI7ໃນ GMS

ສະໜ%ບສະໜIນ ໂດຍ ທະນາຄານພ%ດທະນາອາຊD ແລະ ກ>ມພ>ວພ%ນຕ7າງປະເທດ ແລະ ການຄ:າ ຂອງອ>ດສະຕາລD



ພາກສະເໜD
•ບ>ດບ%ນທyກຄວາມເຂNາໃຈ MOU ‘Early Harvest’ ແມ7ນຂ8ຜIກພ%ນ ພາຍໃຕ:
ສ%ນຍາ ວ7າດ:ວຍອະນuພາກພ4ນແມ7ນ8າຂອງ ວ7າດ:ວຍ ການອ;ນວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການຂ>ນສ?ງຂ:າມແດນ (CBTA)

•ລະບຽບການທFຕ:ອງປະຕiບ%ດຕາມ ໄດ:ຖRກສ:າງຂyນ ພາຍໃຕ: ອ;ນາດ ຂອງປະເທດ
‘ຕNນທາງ’TR ປະເທດ ‘ເຈNາພາບ’

•ປະເທດ ‘ຕNນທາງ’ແມ7ນປະເທດ ທFຜI:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ ໄດ:ຂyນທະບຽນ ແລະ ມD
ພາຫະນະ ຂyນທະບຽນ; 

•ປະເທດ ‘ເຈNາພາບ’ແມ7ນບ%ນດາປະເທດອVນ GMS ທFໄດ:ມDການດ;ເນDນການ
ຂ>ນສ?ງໄປເຖiງ ພາຍໃຕ: ສ%ນຍາ CBTA ‘Early Harvest’
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ການປະຕiບ%ດລະບຽບຢI7ປະເທດ ‘ຕNນທາງ’
•ແຕ7ລະປະເທດ ອາດຈະອອກໃບອະນuຍາດຂ>ນສ?ງທາງຖະໜ>ນ GMS ສ;ລ%ບການເດDນທາງTາຍຖ:ຽວ 
ແລະ ປyມອະນuຍາດນ;ເຂNາພາຫະນະຊ?ວຄາວ (Temporary	Admission	Documents	“TAD”) ຈWາ
ນວນ 500 ໃບ/ເT(ມ. ເພVອໃຫ:ໄດ:ຮ%ບການອອກອະນuຍາດດXງກ7າວ, ຜI:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ ຕ:ອງສະໝ%ກ 
ດXງນZ:	

•ຂyນທະບຽນ ເປ%ນຜI:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງສາກ>ນ ຢI7ປະເທດຕ>ນ ແລະ ຕ:ອງປະຕiບ%ດຕາມເງVອນໄຂທFກ;ນ>ດ
ໃນມາດຕາ 2, 3, 4, 5 ແລະ 6 ຂອງເອກະສານຊ:ອນທ:າຍ 9 ຂອງ ສ%ນຍາ CBTA, ເຊXນ:	

•ຕ:ອງຖRຮu:ນ ຢ7າງຕ[າ 51% ໂດຍຄ>ນສ%ນຊາດຂອງປະເທດຕ>ນ ;

•ບ[ເຄDຍມDຄະດD TR ຖRກລ>ງໂທດ ຈາກປະເທດທFອອກໃບອະນuຍາດ ພ:ອມກ%ບ ມDການບ%ນທyກທາງກ>ດໝາຍທF
ສະອາດປອດໃສ ແລະ ບ[ມD ບ%ນຫາໃນການລNມລະລາຍ ໃນປະຈuບ%ນ ແລະ/TR ທFຍ%ງແກ:ໄຂບ[ໄດ: ;

•ມDຄວາມສາມາດດ:ານວiຊາການ ໃນການດ;ເນDນງານ (ເຊXນ ເຄ>າລ>ບກ>ດໝາຍ, ການຄu:ມຄອງການດ;ເນDນ
ງານ, ຄວາມຮI:ກ7ຽວກ%ບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜ>ນ ແລະ ບ%ນຫາເຕ%ກນiກອVນໆ ທFກ7ຽວຂ:ອງ ກ%ບທuລະກiດ
ການຂ>ນສ?ງທາງຖະໜ>ນ ຂອງປະເທດ ທFຕ>ນມDແຜນຈະເຄVອນໄຫວການຂ>ນສ?ງ);

•ມDຄວາມສາມາດ ທາງດ:ານການເງiນ ແລະ ການຮ%ບປະກ%ນ ຄວາມຮ%ບຜiດຊອບໃນການດ;ເນDນງານ ແລະ/
TR ທາງດ:ານສ%ນຍາ 3



ການປະຕiບ%ດລະບຽບຢI7ປະເທດ ‘ຕNນທາງ’ (ຕ[) 
•ຜI:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ ຕ:ອງຮ%ບປະກ%ນວ7າ ຜI:ຂ%ບລ>ດ ແລະ ພາຫະນະ ຂອງຕ>ນ
ຖRກຕ:ອງຕາມເງVອນໄຂ ທFໄດ:ລະບu ຢI7ໃນ ມາດຕາ 11-18 ຂອງສ%ນຍາແມ7 CBTA,
ກ7ຽວກ%ບ:

a)ການຂyນທະບຽນພາຫະນະ;

b)ເງVອນໄຂທາງດ:ານເຕ%ກນiກພາຫະນະ (ມາດຕະຖານທາງດ:ານ ຄວາມປອດໄພ
ແລະ ສiງແວດລ:ອມ);

c)ໃບຢ(ງຢRນການກວດກາເຕ%ກນiກ;

d) ໃບປະກ%ນໄພ ບuກຄ>ນທF 3 ພາກບ%ງຄ%ບ (ສ;ລ%ບການເດDນທາງທ%ງໝ>ດ);

e) ໃບຂ%ບຂF.

•ຜI:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ/ເຈNາຂອງພາຫະນະ ຕ:ອງເຊ%ນໃສ7ໜ:າທF 5 ຂອງ ປyມ TAD
ຂອງພາຫະນະແຕ7ລະຄ%ນ ແລະ ຕ:ອງປະຕiບ%ດຕາມເງVອນໄຂ ທuກປະການ.
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ການປະຕiບ%ດລະບຽບ ຢI7ປະເທດ ‘ເຈNາພາບ’
•ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ສະບ%ບແທ: ທFອອກອະນuຍາດໂດຍ ເຈNາໜ:າທFຜI:ມDສiດອ;ນາດ ຕ:ອງຖRຕiດ
ໄປກ%ບລ>ດ ເມVອເດDນທາງດ7ານຂ:າມແດນ;

•ປyມ TAD TRຮຽກຢ7າງໜyງວ7າເປ%ນ ‘ໜ%ງສRຜ7ານແດນ’ ລ>ດ ຊyງຕ:ອງເຊ%ນ TR ຈ8າກາ ແລະ ລ>ງວ%ນທD ຢI7
ດ7ານຊາຍແດນ ໂດຍ ເຈNາໜ:າທFພາສDຂອງປະເທດເຈNາພາບ ເມVອເຂNາ ແລະ ອອກປະເທດ;

•ຈະບ[ມDການຈ;ກ%ດ ຈ;ນວນຄ(ງຂອງການເດDນທາງຂອງພາຫະນະ ແຕ7ວ7າ ແຕ7ລະຄ(ງ ຂອງການພ%ກ
ເຊ>າ ຢI7ປະເທດເຈNາພາບ ສາມາດຢI7ໄດ:ເຖiງ 30 ວ%ນ;

•ຍານພາຫະນະ ອາດເຂNາຜ7ານ ດ7ານຊາຍແດນໃດໜyງ ແລະ ອອກຜ7ານອDກດ7ານໜyງ ແຕ7ວ7າ ອາດນ;
ໃຊ:ຕາໜ7າງເສ%ນທາງ ທFລະບuຢI7ໃນ ອະນuສ%ນຍາ 1 ຂອງສ%ນຍາ CBTA;

•ໃນການລiເລFມຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ, ສປປ ລາວ ຈະເປDດເສ(ນທາງ R3 & 9 ຈາກຫ:ວຍຊາຍ ຫາ ບ[ເຕ7ນ 
ແລະ ສະຫວ%ນນະເຂດ ຫາ ແດນສະຫວ%ນ ລວມທ%ງ NR13  ຈາດ ດ7ານບ[ເຕ7ນ ຫາ ດ7ານໜອງ
ນ>ກຂຽນ;

•ປະເທດມຽນມາ ຈະຮ7ວມການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’ ໃນປD 2020.
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ການປະຕiບ%ດລະບຽບຢI7ປະເທດ ‘ເຈNາພາບ’ (ຕ[) 
•ພາຫະນະທuກຄ%ນ ຕ:ອງປະຕiບ%ດຕາມ ມາດຖານທາງດ:ານເຕ%ກນiກ ກ7ຽວກ%ບ ນ8າໜ%ກລ>ດ, ນ8າໜ%ກເພ>າ ແລະ ຂະ
ໜາດລ>ດ ທFກ;ນ>ດໂດຍປະເທດເຈNາພາບ ຢI7ແຕ7ລະເສ(ນທາງ ແລະ ຕາມແຜນການເດDນທາງ (ຊyງອາດກວມເອ>າ
Tາຍປະເທດໃນ GMS) ;

•ເສ(ນທາງ ແລະ ນ;:ໜ%ກ ຕ:ອງໄດ:ມDການວາງແຜນໄວ: ເນVອງຈາກວ7າ ຖ:າເກDດມDຄວາມຜiດຕ[ກ%ບລະບຽບການ
ດXງກ7າວ (ເປ%ນສiງສ;ຄ%ນທFຕ:ອງ ຮ%ກສາຄuນນະພາບຂອງຕາໜ7າງເສ(ນທາງ CBTA) ອາດຈະສ?ງຜ>ນໃຫ:ມDການ
ຍ>ກເລDກໃບອະນuຍາດ ແລະ ຖອນບWລiສ%ດອອກຈາກ Early Harvest;

•ເມVອເດDນທາງ ຂ:າມດ7ານ, ຮ%ບ TR ສ?ງ ສiນຄ:າ TR ຜI:ໂດຍສານ ຢI7ຕາມເສ(ນທາງ CBTA (ຕາມບ%ນຊD ໃນອະນuສ%ນຍາ
1 ຂອງສ%ນຍາ CBTA) ຜI:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ ຈະໄດ:ຮ%ບການປະຕiບ%ດ ເຊXນດຽວກ%ນກ%ບ ພາຫະນະ ຂອງປະເທດ
ຕNນທາງ ທາງດ:ານ ປະເພດ ແລະ ນ;:ໜ%ກຂອງພາຫະນະ;

•ການຂ>ນສ?ງຢI7 ສອງ TR Tາຍຈuດ (ຕ>ວຢ7າງ ການຮ%ບ ແລະ ສ?ງ ສiນຄ:າ ແລະ ຜI:ໂດຍສານ ຢI7ໃນປະເທດເຈNາພາບ) 
ແມ7ນບ[ອະນuຍາດໃຫ:ປະຕiບ%ດໄດ: ເນVອງຈາກວ7າ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’ຕ:ອງແມ7ນການຂ>ນສ?ງ
‘ຂ:າມແດນ’ ;

•ຕ:ອງປະຕiບ%ດຢ7າງເຂ(ມງວດ ຕ[ກ%ບ ການຈ;ກ%ດຄວາມໄວ, ປ:າຍຈະລາຈອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜ>ນທ?ວ
ໄປ ລວມທ%ງ ເມVອຂ%ບລ>ດ ທFມDພວງມະໄລ ຊ:າຍ ແລະ ຂວາ ຕາມທ:ອງຖະໜ>ນ (ແລະ ການຂ%ບລ>ດຂາໄປ ແລະ ຂາ
ກ%ບ) ;

•ພາຫະນະ ຕ:ອງມDປະກ%ນໄພບuກຄ>ນທFສາມ ທFຍ%ງມDອາຍuນ;ໃຊ:ຕະTອດເວລາ.
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ການປະຕiບ%ດລະບຽບຢI7ປະເທດ ‘ເຈNາພາບ’ (ຕ[) 
•ສiນຄ:າ ທFຂ>ນສ?ງມາ ຈະສRບຕ[ຜ7ານການປະຕiບ%ດຂ(ນຕອນພາສDພາຍໃນ (ຕ>ວຢ7າງ
ເອກະສານຊ:ອນທ:າຍ 6 ຂອງສ%ນຍາ CBTA ສ;ລ%ບ ລະບ>ບການຂ>ນສ?ງຜ7ານແດນ ແລະ
ການຂ>ນສ?ງຢI7ໃນອະນuພາກພ4ນ ຈະບ[ນ;ໃຊ: ສ;ລ%ບ ‘Early Harvest’);

•ໃນກWລະນD ທFໄດ:ກ;ນ>ດຢI7ໃນນiຕiກ;ໃດໜyງຢI7ແລ:ວ, ຜI:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ ອາດຈະນ;ໃຊ:
ລະບ>ບອVນໆ (ລະບ>ບຂອງຊາດຕ>ນ) ລະບ>ບທາງດ:ານພາສDໃນການຜ7ານແດນສiນຄ:າ ໃຫ:
ສອດຄ7ອງກ%ບການປະຕiບ%ດໃນປ%ດຈuບ%ນ;

•ຈະບ[ມDການຄ8າປະກ%ນທາງດ:ານການເງiນ (ການຄ8າປະກ%ນພາສD) ແມ7ນຮຽກຮ:ອງສ;ລ%ບ
ການເຄVອນໄຫວ ຂອງພາຫະນະ ແລະ ຕI:ຄອນເທ%ນເນD ຕາມທFໄດ:ລະບu ຢI7ໃນ MOU
‘Early Harvest’ ແລະ ຕາມທFໄດ:ຕ>ກລ>ງໃນ ມາດຕາ 18 ຂອງສ%ນຍາ CBTA;

•ເຈNາໜ:າທFພາສDປະເທດເຈNາພາບ ທFປະຈ;ການທFດ7ານ ຕາມທFລະບuໃນ ອະນuສ%ນຍາ 1 ຈະ
ຄວບຄuມ ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ໂດຍການ ປະທ%ບຕາ ແລະ ລ>ງວ%ນທD ຂອງລ>ດ
ຕ7າງປະເທດ ທFເຂNາ-ອອກດ7ານ.
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• ລາຍລະອຽດເພFມເຕDມ ກ7ຽວກ%ບ ສ%ນຍາ CBTA ‘Early Harvest’, ລວມ
ທ%ງເນ4ອໃນ ທFໄດ:ລ>ງນາມ ໃນ MOU ‘Early Harvest’, ສ;ເນ>າຕ>ວຢ7າງ
ຂອງ ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ແລະ ເອກະສານໂຄສະນາ Early 
Harvest ມDຢI7ໃນເວ%ບໄຊ www.greatermekong.org/ttf
• ຄ;ຖາມ ກ7ຽວກ%ບ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’ ສາມາດສ?ງສອບ
ຖາມ ADB ໄດ: ຕາມທFຢI7 ລu7ມນZ:

ທ7ານ ນາງ Kanya Sasradipoera (kanyass@adb.org)
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ພ%ດທະນາ ພາຍໃຕ:ໂຄງການ TA-8748 REG ໂຄງການຍ7ອຍ 2 (SP2) - ສະໜ%ບສະໜIນ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ແຜນງານ ສ;ລ%ບ
ການອ;ນວຍຄາມສະດວກ ດ:ານຂ>ນສ?ງ ແລະ ກນຄ:າ ຢI7ໃນ GMS

ສະໜ%ບສະໜIນ ໂດຍ ທະນາຄານພ%ດທະນາອາຊD ແລະ ກ>ມພ>ວພ%ນຕ7າງປະເທດ ແລະ ການຄ:າ ຂອງອ>ດສະຕາລD


