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

ຂ>ນສ?ງຂ:າມແດນ (CBTA)

ບ>ດຝyກອ>ບຮ>ມ ທD 2 – ການອອກໃບອະນuຍາດ

1

ພ%ດທະນາ ພາຍໃຕ:ໂຄງການ TA-8748 REG ໂຄງການຍ7ອຍ 2 (SP2) - ສະໜ%ບສະໜGນ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ແຜນງານ ສ;ລ%ບ
ການອ;ນວຍຄາມສະດວກ ດ:ານຂ>ນສ?ງ ແລະ ກນຄ:າ ຢG7ໃນ GMS

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



• ອDງຕາມ MOU ‘Early Harvest’ ຂອງສ%ນຍາ CBTA, ແຕ7ລະປະເທດສະມາຊiກ ສາມາດ
ອອກໃບອະນuຍາດ ຂ>ນສ?ງທາງຖະໜ>ນ GMS ຈNານວນ 500 ໃບ ສ;ລ%ບພາຫະນະ ຂ>ນສ?ງສiນຄ:າ 
ແລະ ໂດຍສານ ໃຫ:ແກ7 ຜG:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງຂອງຕ>ນ

• ອ%ດຕາສ7ວນຂອງໃບອະນuຍາດ ສ;ລ%ບ ຍານພາຫະນະຂ>ນສ?ງສiນຄ:າ ແລະ ໂດຍສານ ແມ7ນຂyນກ%ບ
ການຕ%ດສiນຂອງ ຄະນະກ;ມະການອ;ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ:ແກ7ຂ>ນສ?ງແຫ7ງຊາດ (NTFC) 
ແລະ ອ>ງການທQອອກໃບອະນuຍາດຂອງແຕ7ລະປະເທດ

• ໃບອະນuຍາດ ແຕ7ລະໃບ ຈະມDເລກທD ກ;ກ%ບ ທQສອດຄ7ອງກ%ບປyມ TAD

• ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ສະບ%ບແທ: ຕ:ອງຖRຕiດໄປກ%ບລ>ດ ເມTອເດDນທາງຂ:າມແດນ

• ໃບອະນuຍາດ 500 ໃບ ຈະຖRກຈ%ດພiມໂດຍ ADB ຕາງໜ:າໃຫ:ອ>ງການອອກອະuຍາດຂອງແຕ7ລະ
ປະເທດ ກ7ອນການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ສ%ນຍາ CBTA ‘Early Harvest’
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• ອ>ງການອອກໃບອະນuຍາດຂ>ນສ?ງທາງຖະໜ>ນ GMS ຂອງແຕ7ລະ
ປະເທດ ມDຄR: 

o ລາຊະອານາຈ%ກ ກ;ປGເຈຍ
ຄະນະກ;ມະການປະສານງານດ:ານການຂ>ນສ?ງຜ7ານແດນແຫ7ງຊາດ (NTTCC)

o ສາທາລະນະລ%ດ ປະຊາຊ>ນຈDນ
ກະຊວງຄ>ມມະນາຄ>ມຂ>ນສ?ງຈDນ

o ສາທາລະນະລ%ດ ປະຊາທiປະໄຕ ປະຊາຊ>ນລາວ
ກ>ມຂ>ນສ?ງ

o ສາທາລະນະລ%ດ ສະຫະພ%ນ ມຽນມາ

ຄະນະກ;ມະການອ;ນວຍຄວາມສະດວກດ:ານຂ>ນສ?ງແຫ7ງຊາດ (NTFC)
o ລາຊະອານາຈ%ກໄທ
ກ>ມການຂ>ນສ?ງທາງບ>ກ

o ສາທາລະນະລ%ດ ສ%ງຄ>ມນiຍ>ມ ຫວຽດນາມ
ກ>ມໃຫ7ຍທາງບ>ກຫວຽດນາມ
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• ໃບອະນuຍາດມDຂະໜາດເຈ:ຍ A4 ແລະ
ມDຫ>ວຂ8ດ:ານເທiງລະບuຊT ສ;ລ%ບ ແຕ7ລະ
ປະເທດ;

• ໃບອະນuຍາດ ມDອາຍuນ;ໃຊ: 1 ປD ແລະ
ສາມາດຕWອາຍuໄດ: ຕາມການສະເໜD;
• ເຖiງຢ7າງໃດກNຕາມ, ເພTອອ;ນວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃນການແລກປ7ຽນຂ8ມGນ
ຜG:ຖRໃບອະນຍາດ ແລະ ການຈ%ດຕ%ງ
ປະຕiບ%ດ ‘EH’ ຈyງແນະນNາ ໃຫ:ແຕ7ລະ
ປະເທດ ອອກໃບອະນuຍາດ ຈ>ນເຖiງ
ທ:າຍປD 2018, ແລະ ຈາກນ(ນກNປະຕiບ%ດ
ຕາມປDປະຕiທiນ (2019, 2020…).
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• ລະຫ%ດປະເທດ ແມ7ນຕiດລ>ດເພTອບອກປະເທດ: ກ;ປGເຈຍ: KH, ສປ ຈDນ: CHN, ສປປ
ລາວ: LAO, ມຽນມາ: MYA, ໄທ: T, ແລະ ຫວຽດນາມ: VN

• ເລກທDໃບອະນuຍາດ ຕ:ອງປະຕiບ%ດ ຕາມຮGບແບບ ທQໄດ:ຕ>ກລ>ງ ລະຫວ7າງ ພະຄDຄG7ສ%ນຍາ
ແລະ ເລກທD ແມ7ນ ຢG7ໃນລະຫວ7າງ 0001 ແລະ 0500 ຕ>ວຢ7າງ PER-GMS/KH-0001 
YR PER-GMS/VN-0500 (ຕ>ວຢ7າງ ຂອງໃບອະນຍາດທ;ອiດຂອງກ;ປGເຈຍ ແລະ ໃບ
ອະນuຍາດໃບສuດທ:າຍຂອງຫວຽດນາມ)

• ເລກບາໂຄດ ຈະຍ%ງບWທ%ນນ;ໃຊ:ເທTອ ແຕ7ອາດຈະເພQມເຕDມໃນຕWໄປ

• ອ>ງການອອກອະນuຍາດ ຕ:ອງຂຽນປະເພດຂອງໃບອະນuຍາດ ເຊZນ ສ;ລ%ບການຂ>ນສ?ງ
ຜG:ໂດຍສານບWປຈNາທາງ YR ສiນຄ:າ ດ:ວຍການໃສ7ເຄTອງໝາຍ “X”
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• ລາຍລະອຽດຂອງ ອ>ງການອອກອະນuຍາດ ຕ:ອງຄRກ%ນກ%ບທQຂຽນຢG7ໃບໂຄສະນາ
ຂອງ ‘Early Harvest’ຕ>ວຢ7າງຂອງ ສປປ ລາວ: 
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• ລາຍລະອຽດຂ8ມGນຂອງ ຜG:ໄດ:ຮ%ບໃບອະນuຍາດ ຕ:ອງຂຽນໃຫ:ຄ>ບຖ:ວນ ລວມທ%ງເລກທD ໃບ
ອະນຍາດຂອງຜG:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ

• ເພTອໃຫ:ໄດ: ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD, ຜG:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ ຕ:ອງປະຕiບ%ດຕາມ
ເງTອນໄຂທQກ;ນ>ດ ໃນມາດຕາ 2, 3, 4, 5 ແລະ 6 ຂອງເອກະສານຊ:ອນທ:າຍ 9 ຂອງ
ສ%ນຍາ CBTA, ເຊ%ນ ຜG:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ ຕ:ອງ:
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a) ເປ%ນຜG:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງຂ:າມແດນ ທQໄດ:ຮ%ບອະນuຍາດ ໂດຍປະເທດຕ\ນທາງ ຊyງມD ໃບ
ອະນuຍາດ/ປyມ TAD ທQອອກໃຫ: ແລະ ຢ7າງໜ:ອຍຖRຮu:ນ 51% ໂດຍຄ>ນສ%ນຊາດຂອງ
ປະເທດດZງກ7າວ;

b) ບWເຄDຍມDຄະດD YR ຖRກລ>ງໂທດ ຈາກປະເທດທQອອກໃບອະນuຍາດ ພ:ອມກ%ບ ມDການບ%ນທyກ
ທາງກ>ດໝາຍທQສະອາດປອດໃສ ແລະ ບWມD ບ%ນຫາໃນການລ\ມລະລາຍ ໃນປະຈuບ%ນ
ແລະ/YR ທQຍ%ງແກ:ໄຂບWໄດ:; 

c) ຄວາມສາມາດດ:ານວiຊາການ ໃນການດ;ເນDນງານ (ເຊZນ ເຄ>າລ>ບກ>ດໝາຍ, ການຄu:ມ
ຄອງການດ;ເນDນງານ, ຄວາມຮG:ກ7ຽວກ%ບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜ>ນ ແລະ ບ%ນຫາ
ເຕ%ກນiກອTນໆ ທQກ7ຽວຂ:ອງ ກ%ບທuລະກiດການຂ>ນສ?ງທາງຖະໜ>ນ ຂອງປະເທດ ທQຕ>ນມD
ແຜນຈະເຄTອນໄຫວການຂ>ນສ?ງ); ແລະ

d) ມDຄວາມສາມາດທາງດ:ານການເງiນ ແລະ ການຮ%ບປະກ%ນ ຄວາມຮ%ບຜiດຊອບໃນການ
ດ;ເນDນງານ ແລະ/YR ທາງດ:ານສ%ນຍາ.
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• ສ;ລ%ບ ໃບອະນuຍາດ ທQໄດ:ອອກໃຫ:ນ(ນ, ລາຍລະອຽດ ຕ:ອງຖRກບ%ນທyກ ຢG7ໃນໃບ
ອະນuຍາດ ແລະ ຕາຕະລາງຂyນທະບຽນ TAD (ເປ%ນຕາຕະລາງເອ%ກເຊວ ສ?ງ
ໃຫ:ທuກປະເທດ) ແລະ ການປ%ບປuງຕາຕະລາງອDງໃສ7ລu7ມນ^
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• ໃບອະນuຍາດ ແລະ ຕາຕະລາງ TAD ຕ:ອງບ%ນທyກລາຍລະອຽດ ຂອງປyມ
TAD ແລະ ຜG:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ ແລະ ລາຍລະອຽດ ຂອງພາຫະນະ ທQນNາ
ໃຊ:
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• ລາຍລະອຽດອTນໆ ແມ7ນຕ:ອງຮຽກຮ:ອງ ສ;ລ%ບ ການດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ
ຜG:ໂດຍສານປະຈ;ທາງ ທQໄດ:ບ?ງບອກ ແຜນການເດDນທາງ, ຄວາມຖQ ແລະ
ຈ;ນວນບ7ອນນZງ/ຜG:ໂດຍສານ ສGງສuດ
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• ອາຍuການນ;ໃຊ: ຕ:ອງຖRກບ%ນທyກ

• ເລກທQຂyນທະບຽນ ພາຫະນະຕ\ນຕN ແລະ ຫາງລາກ (ຖ:າມD) ຕ:ອງຂຽນໃສ7 – ໂດຍສ%ງເກດ
ວ7າ ໃບອະນuຍາດ ກ;ນ>ດຂ8ມGນສະເພາະຂອງພາຫະນະ ແລະ ອາດນ;ໃຊ: ສະເພາະ ສ;ລ%ບ
ຍານພາະຫະນະ ຄ%ນດຽວ ໃນຄ%ງດຽວ

• ຖ:າວ7າ ເລກທDຂyນທະບຽນ ຂອງພາຫະນະຖRກປ7ຽນແປງ ກWຕ:ອງບ%ນທyກ ໃນຊ7ອງທQກ;ນ>ດ
ໃຫ:ຕWໄປ (1-8) ແລະ ຕ:ອງໃຫ:ຖRກຕ:ອງກ%ບ ການອອກຄRນ ປyມ TAD ທQອອກໃຫ:ຄRນ, ໃບ
ອະນuຍາດ ແລະ ຕາຕະລາງຂyນທະບຽນ TAD

• ສະຖານທQ ແລະ ວ%ນທD ອອກອະນuຍາດ ຕ:ອງຖRກບ%ນທyກ ແລະ ໃບອະນuຍາດ ຕ:ອງຖRກເຊ%ນ
ແລະ /YR ປະທ%ບຕາ ໂດຍ ອ>ງການອອກອuຍາດ ເພTອເ_ນກນຮ%ບຮອງ 12



• ລາຍລະອຽດເພQມເຕDມ ກ7ຽວກ%ບ ສ%ນຍາ CBTA ‘Early Harvest’, ລວມ
ທ%ງເນ4ອໃນ ທQໄດ:ລ>ງນາມ ໃນ MOU ‘Early Harvest’, ສ;ເນ>າຕ>ວຢ7າງ
ຂອງ ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ແລະ ເອກະສານໂຄສະນາ Early 
Harvest ມDຢG7ໃນເວ%ບໄຊ www.greatermekong.org/ttf
• ຄ;ຖາມ ກ7ຽວກ%ບ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’ ສາມາດສ?ງສອບ
ຖາມ ADB ໄດ:ຕາມທQຢG7 ລu7ມນ:̂

ທ7ານ ນາງ Kanya Sasradipoera (kanyass@adb.org)

ຂອບໃຈ! 
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ພ%ດທະນາ ພາຍໃຕ:ໂຄງການ TA-8748 REG ໂຄງການຍ7ອຍ 2 (SP2) - ສະໜ%ບສະໜGນ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ແຜນງານ ສ;ລ%ບ
ການອ;ນວຍຄາມສະດວກ ດ:ານຂ>ນສ?ງ ແລະ ກນຄ:າ ຢG7ໃນ GMS

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


