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

ຂ>ນສ?ງຂ:າມແດນ (CBTA)
ບ>ດຝyກອ>ບຮ>ມ ທD 3 – ການອອກ ປyມອະນuຍາດນ;ເຂGາພາຫະນະຊ?ວຄາວ

(Temporary Admission Document “TAD”)

1

ພ%ດທະນາ ພາຍໃຕ:ໂຄງການ TA-8748 REG ໂຄງການຍ7ອຍ 2 (SP2) - ສະໜ%ບສະໜLນ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ແຜນງານ ສ;ລ%ບ
ການອ;ນວຍຄາມສະດວກ ດ:ານຂ>ນສ?ງ ແລະ ກນຄ:າ ຢL7ໃນ GMS

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



• ອDງຕາມ MOU ‘Early Harvest’ ຂອງສ%ນຍາ CBTA, ແຕ7ລະປະເທດ
ສະມາຊiກ ສາມາດອອກ ປyມ ຈPານວນ 500 ເQ(ມ ໃຫ:ແກ7 ພາຫະນະ ຂ>ນສ?ງ 

ສiນຄ:າ ແລະ ໂດຍສານ ຂອງຜL:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງຂອງຕ>ນ;

• ປyມ TAD QRຮຽກຢ7າງໜyງວ7າເປ%ນ ‘ໜ%ງສRຜ7ານແດນ’ ລ>ດ ຕ:ອງຖRກຄວບຄuມ 
ໂດຍ ເຈGາໜ:າທVພາສDຢL7ດ7ານຊາຍແດນ;

• ເຊWນດຽວກ%ນກ%ບໃບອະນuຍາດ, ປyມ TAD ມDເລກທDສະເພາະ ທVສອດຄ7ອງກ%ບ ໃບ
ອະນuຍາດຂ>ນສ?ງທາງຖະໜ>ນ GMS;

• ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ສະບ%ບແທ: ຕ:ອງຖRຕiດໄປກ%ບລ>ດ ເມYອເດDນທາງ
ດ7ານຂ:າມແດນ;

• ປyມ TAD 500 ເQ(ມ ຈະຖRກຈ%ດພiມໂດຍ ADB ຕາງໜ:າໃຫ:ອ>ງການອອກ
ອະນuຍາດຂອງແຕ7ລະປະເທດ ກ7ອນການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ສ%ນຍາ CBTA 
‘Early Harvest’.
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• ອ>ງການອອກ ປyມອະນuຍາດນ;ເຂGາພາຫະນະຊ?ວຄາວ (Temporary 
Admission Documents) ຂອງແຕ7ລະປະເທດ: 

o ລາຊະອານາຈ%ກ ກ;ປLເຈຍ

ຄະນະກ;ມະການປະສານງານດ:ານການຂ>ນສ?ງຜ7ານແດນແຫ7ງຊາດ (NTTCC)

o ສາທາລະນະລ%ດ ປະຊາຊ>ນຈDນ

ສະມາຄ>ມຂ>ນສ?ງທາງບ>ກຈDນ

o ສາທາລະນະລ%ດ ປະຊາທiປະໄຕ ປະຊາຊ>ນລາວ

ກ>ມຂ>ນສ?ງ

o ສາທາລະນະລ%ດ ສະຫະພ%ນ ມຽນມາ

ກ>ມພາສD

o ລາຊະອານາຈ%ກໄທ

ກ>ມພາສD

o ສາທາລະນະລ%ດ ສ%ງຄ>ມນiຍ>ມ ຫວຽດນາມ

ກະຊວງຄ>ມມະນາຄ>ມຂ>ນສ?ງ
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• ປyມ TAD ມDຂະໜາດເທ?າກ%ບ ໜ%ງສRຜ7ານແດນ
ແລະ ເຮ%ດເປ%ນພາສາ (ອ%ງກiດ) ໃຫ:ແກ7ທuກປະເທດ
, ແຕ7ບZມDລາຍລະອຽດຂອງອ>ງການທVອອກ
ອະນuຍາດ;

• ເນ4ອໃນ ແມ7ນໄດ:ແປເປ%ນພາສາຊາດຕ>ນ ແຕ7ວ7າ
ຕ:ອງຂຽນບ%ນທyກເປ%ນພາສາອ%ງກiດ;

• ເຊWນດຽວກ%ນກ%ບໃບອະນuຍາດ, ປyມ TAD ມDອາຍu
ການນ;ໃຊ: 1 ປD ແລະ ສາມາດຕZອາຍuໄດ:ຕາມການ
ຮ:ອງຂP;

• ເຖiງຢ7າງໃດກPຕາມ, ເພYອອPານວຍຄວາມສະດວກ 

ໃນການແລກປ7ຽນຂ8ມLນຜL:ຖRປyມ TAD ແລະ ການ
ຈ%ດຕ%ງປະຕiບ%ດ ‘EH’ ຈyງແນະນPາວ7າ  ໃຫ:ແຕ7ະ
ປະເທດ ອອກ ປyມ TAD ຈ>ນເຖiງ ທ:າຍປD 2018, 

ແລະ ຈາກນ(ນກPປະຕiບ%ດຕາມປDປະຕiທiນ (2019, 
2020…). 
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• ຫ>ວຂ8ຢL7ໜ:າຂອງປyມ TAD ສະແດງໃຫ:
ເຫ%ນລາຍລະອຽດຂອງອ>ງການອອກ
ອະນuຍາດ;

• ລາຍລະອຽດຂອງຜL:ຖRປyມ TAD ແລະ
ພາຫະນະທVກ;ນ>ດ ຂຽນໂດຍອ>ງການ
ອອກອະນuຍາດ, ລ>ງລາຍເຊ%ນ ແລະ ປະ
ທ%ບຕາ.
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• ໜ:າຕZໄປ (ໜ:າທD 2) ຂອງປyມ TAD ຕ:ອງຂຽນ
ໃຫ:ຄ>ບຖ:ວນ ພ:ອມທ%ງເລກທDປyມ TAD ແລະ
ສອດຄ7ອງກ%ບເລກທD ໃບອະນuຍາດຂ>ນສ?ງທາງຖະ
ໜ>ນ GMS;
• ໃຫ:ເບiງແບບຕ>ວຢ7າງ (ເບiງໜ:າຕZໄປ);
• ປະເພດພາຫະນະ ຂຽນໃສ7ຊ7ອງວ7າງ ດ:ວຍການ
ໝາຍກາ ‘X’;
• ເລກທDຂyນທະບຽນພາຫະນະ ແລະ ປDຜະລiດ
ຕ:ອງຖRກບ%ນທyກ;
• ແລະ ເລກທDຂyນທະບຽນຂອງ ຫາງລາກ ທVນ;ໃຊ:
ໄປກ%ບພາຫະນະ ກPຕ:ອງແຈ:ງ (ແລະ ບ%ນທyກ
ເຂGາໃນປyມ TAD – ເບiງຂ:າງລu7ມ).
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• ເລກທDປyມ TAD ຕ:ອງປະຕiບ%ດຕາມຮLບແບບທVໄດ:ຕ>ກລ>ງກ%ນ ລະຫວ7າງພາຄDຄL7ສ%ນຍາ. 
ຕາມດ:ວຍຄ;ສ%ບຂyນຕGນ  ‘TAD-GMS/’ ລະຫ%ດປະເທດ ແມ7ນຕiດລ>ດເພYອບອກ
ປະເທດ: ກ;ປLເຈຍ: KH, ສປ ຈDນ: CHN, ສປປ ລາວ: LAO, ມຽນມາ: MYA, ໄທ: T, 
ແລະ ຫວຽດນາມ: VN;
• ປyມ TAD ຕ:ອງມDເລກທD ຢL7ໃນລະຫວ7າງ 0001 ແລະ 0500 ຕ>ວຢ7າງ PER-GMS/KH-

0001 QR PER-GMS/VN-0500 (ຕ>ວຢ7າງ ຂອງປyມອະນuຍາດເQ(ມທ;ອiດຂອງ
ກ;ປLເຈຍ ແລະ ເQ(ມສuດທ:າຍຂອງຫວຽດນາມ); 

• ສ;ລ%ບ ປyມ TAD ທVໄດ:ອອກອະນuຍາດໃຫ:ນ(ນ, ລາຍລະອຽດ ຕ:ອງຖRກບ%ນທyກ ຢL7ໃນໃບ
ອະນuຍາດ ແລະ ຕາຕະລາງລ>ງທະບຽນ ຂອງ TAD (ເປ%ນຕາຕະລາງເອ%ກເຊວ ສ?ງໃຫ:ທuກ
ປະເທດ) ແລະ ການປ%ບປuງຕາຕະລາງໃຫ:ສອດຄ7ອງກ%ນ.
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• ໃບອະນuຍາດ ແລະ ຕາຕະລາງລ>ງທະບຽນ TAD ຕ:ອງບ%ນທyກລາຍລະອຽດຂ8
ມLນ ຜL:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ, ເຈGາຂອງພາຫະນະ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ພາຫະນະ ທVນ;ໃຊ: 
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•ໜ:າຕZໄປ (ໜ:າທV 3) ຂອງ ປyມ TAD 
ຕ:ອງຂຽນໃຫ:ຄ>ບຖ:ວນ ຂ8ມLນທາງດ:ານ
ເຕ%ກນiກຂອງພາຫະນະ;

• ຊ7ອງວ7າງແມ7ນໃຫ:ໝາຍກາ ‘X’;

• ມLນຄ7າພາຫະນະ ຕ:ອງປະເມDນ ຕາມມLນ
ຄ7າຕະQາດໃນປ%ດຈuບ%ນ ໃນເວລາທVອອກ
ອະນuຍາດ ປyມ TAD ແລະ ເປ%ນຂ8ມLນ
ສ;ລ%ບການເສຍພາສDອາກອນ ໃຫ:ແກ7ເຈGາ
ໜ:າທV ໂດຍ ຜL:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງໃຫ:ແກ7
ປະເທດເຈGາພາບ ຖ:າວ7າ ພາຫະນະ
ດWງກ7າວ ບZກ%ບຄRນປະເທດຕGນທາງຂອງ
ຕ>ນ.
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•ໜ:າຕZໄປ (ໜ:າທD 4) ຂອງປyມ TAD ຕ:ອງ
ສະແດງຂ8ມLນເພVມເຕDມ QR ເຄYອງມR
ອuປະກອນ ທVຂ>ນສ?ງມານ;ລ>ດ;
• ຊ7ອງວ7າງແມ7ນໃຫ:ໝາຍກາ ‘X’;
• ຕ:ອງສະໜອງລາຍລະອຽດຂອງບPລiສ%ດ
QR ເຈGາຂອງລ>ດ;
• ຂ8ມLນທ%ງໝ>ດຕ:ອງຂຽນເປ%ນພາສາ
ອ%ງກiດ.
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• ໜ:າຕZໄປ (ໜ:າທV 5) ຂອງປyມ TAD ການ
ເຊ%ນຢ(ງຢyນ ໂດຍເຈGາຂອງຍານພາຫະນະ 
QR ຕ>ວແທນບPລiສ%ດ ທVຖRກຕ:ອງຕາມກ>ດໝ
າຍ ຕ:ອງເຄ>າລ>ບ ກ>ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ຂອງປະເທດເຈGາພາບ ທVພາຫະນະ
ດ;ເນDນການເຄYອນໄຫວ;

• ການອະນuຍາດໃນ ປyມ TAD ແມ7ນພາຍໃນ 
30 ວ%ນ ຕZການເດDນທາງ 1 ຄ(ງ ຕ>ວຢ7າງ 
ໄລຍະເວລາ ໃນການເຂGາ-ອອກ ໃນ 1 ຄ(ງ
ຂອງການເດDນທາງ ຢL7ໃນປະເທດເຈGາພາບ 
ແມ7ນ ບZເກDນ 30 ວ%ນ;

• ຄວາມຜiດ ທVບZປະຕiບ%ດຕZພ%ນທະດWງກ7າວ  
ອາດຕ:ອງຮ%ບຜiດຊອບຈ7າຍຄ7າພາສDອາກອນ, 
ຄ7າປ%ບໃໝ ແລະ ດອກເບ:ຍໃຫ:ແກ7ປະເທດ
ເຈGາພາບ.
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• ໜ:າຕZໄປ (ໜ:າທV 6) ຂອງປyມ TAD ຕ:ອງຂຽນ
ໃຫ:ຄ>ບຖ:ວນ ເພYອສະແດງໃຫ:ເຫ%ນ ອາຍuນ;ໃຊ:
ຂອງປyມ TAD (ເຖiງວ%ນທD 31 ທ%ນວາ 2018) 
ເຊ%ນ ແລະ ປະທ%ບຕາ ໂດຍ ອ>ງການອອກ
ອະນuຍາດ;

• ອາຍuນ;ໃຊ:ຂອງປyມ TAD ອາດຈະຕZໄດ:ອDກ 12 
ເດRອນ ເຊWນ ສ;ລ%ບ ປDປະຕiທiນ 2019 (ຂyນກ%ບ
ການຕ%ດສiນ ໃນການໃຫ:ຕZ ‘Early Harvest’ 
ໂດຍຄະນະກ;ມະທiການຮ7ວມ CBTA);
• ຖ:າວ7າ ປyມ TAD ຖRກຂຽນຈ>ນເຕ%ມໝ>ດແລ:ວ, 
ປyມ TAD ເQ(ມໃໝ7ອາດຖRກອອກອະນuຍາດ
ໃຫ:; ເຖiງຢ7າງໃດກPຕາມ, ຈ;ນວນທ%ງໝ>ດ ຂອງ
ປyມ TAD ທVນ;ໃຊ:ຢL7 ໃນແຕ7ລະປະເທດ ຕ:ອງບZ
ເກDນ 500 ເQ(ມ.
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• ໜ:າຕZໄປ (ໜ:າທV 7-9) ເວGາເຖiງເນ4ອໃນຫຍ8
ກ7ຽວກ%ບ ປyມTAD ແລະ ສ%ນຍາ CBTA 
‘Early Harvest’ ຄວນດ;ເນDນງານ ໂດຍ
ເຄ>າລ>ບຕZ:

a) ເສ(ນທາງ ແລະ ດ7ານຊາຍແດນ ທVອະນuຍາດ;

b) ການສLນຫາຍຂອງປyມ TAD;

c) ການ ຕZ ແລະ ໝ>ດອາຍu ປyມ TAD;

d) ການຄວບຄuມ ແລະ ການປະທ%ບຕາປyມ TAD 
(ເບiງຂ:າງລu7ມ) ໂດຍເຈGາໜ:າທVພາສDຂອງປະເທດ
ເຈGາພາບ;

e)ການປະຕiບ%ດ ຕZການກະທ;ຜiດ.

• ລາຍລະອຽດ ມDຢL7ໃນ MOU ‘Early 
Harvest’.
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• ໜ:າທVຍ%ງເQRອ ຂອງປyມ TAD ແມ7ນບ%ນທyກ
ການເຄYອນໄຫວ

• ເຈGາໜ:າທVພາສDຂອງປະເທດເຈGາພາບ (ຕ>ວຢ7າງ ເຈGາ
ໜ:າທVພາສD ຂອງປະເທດ GMS ອYນທVຖRກ
ຢ:ຽມຢາມ) ຕ:ອງກວດກາ ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ 
TAD ເວລາ ພາຫະນະມາເຖiງ, ບ%ນທyກ ວ%ນທD 
ແລະ ສະຖານທVເຂGາດ7ານ ແລະ ເຊ%ນ QR ປະທ%ບຕາ 
ໃສ7ປyມ TAD

• ເຈGາໜ:າທVພາສDຂອງປະເທດເຈGາພາບ ຕ:ອງ ບ%ນທyກ 
ເລກທະບຽນເຄiງຫາງລາກ (ຖ:າມD) ໃຫ:ຂຽນໃສ7ໜ:າ
ທV 2 ຂອງປyມ TAD;

• ເຈGາໜ:າທVພາສDຂອງປະເທດເຈGາພາບ ຕ:ອງກວດກາ 
ວ%ນທD ແລະ ດ7ານຂາອອກ ແລະ ກວດກາວ7າ 
ຈ;ນວນມ4ທVພ%ກເຊ>າທ%ງໝ>ດ ບZເກDນ 30 ວ%ນ;

• ເມYອສ;ເລ%ດຂະບວນການຕ7າງໆແລ:ວ ກPຕ:ອງເຊ%ນ 

QR ປະທ%ບຕາ ໃສ7ປyມ TAD ເພYອປ7ອຍລ>ດອອກ.
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• ລາຍລະອຽດເພVມເຕDມ ກ7ຽວກ%ບ ສ%ນຍາ CBTA ‘Early Harvest’, ລວມ
ທ%ງເນ4ອໃນ ທVໄດ:ລ>ງນາມ ໃນ MOU ‘Early Harvest’, ສ;ເນ>າຕ>ວຢ7າງ
ຂອງ ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ແລະ ເອກະສານໂຄສະນາ Early 
Harvest ມDຢL7ໃນເວ%ບໄຊ www.greatermekong.org/ttf
• ຄ;ຖາມ ກ7ຽວກ%ບ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’ ສາມາດສ?ງສອບ
ຖາມ ADB ໄດ: ຕາມທVຢL7 ລu7ມນ:̂

ທ7ານ ນາງ Kanya Sasradipoera (kanyass@adb.org)

ຂອບໃຈ! 
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ພ%ດທະນາ ພາຍໃຕ:ໂຄງການ TA-8748 REG ໂຄງການຍ7ອຍ 2 (SP2) - ສະໜ%ບສະໜLນ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ແຜນງານ ສ;ລ%ບ
ການອ;ນວຍຄາມສະດວກ ດ:ານຂ>ນສ?ງ ແລະ ກນຄ:າ ຢL7ໃນ GMS

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


