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

ຂ>ນສ?ງຂ:າມແດນ (CBTA)
ບ>ດຝyກອ>ບຮ>ມ ທD 5 – ການຄວບຄuມກວດກາ ປyມ TAD ຢG7ດ7ານຊາຍແດນ
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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



• ອDງຕາມ MOU ‘Early Harvest’ ຂອງສ%ນຍາ CBTA, ແຕ7ລະ
ປະເທດສະມາຊiກ ສາມາດອອກ ປyມ TAD ຈNານວນ 500 ເO(ມ 
ສ;ລ%ບພາຫະນະ ຂ>ນສ?ງ ສiນຄ:າ ແລະ ໂດຍສານ ໃຫ:ແກ7 ຜG:ດ;ເນDນ
ການຂ>ນສ?ງຂອງປະເທດຕ>ນ; 

• ປyມ TAD OQຮຽກຢ7າງໜyງວ7າເປ%ນ ‘ໜ%ງສQຜ7ານແດນ’ ລ>ດ ຕ:ອງ
ຖQກຄວບຄuມ ໂດຍ ເຈUາໜ:າທVພາສDຢG7ດ7ານຊາຍແດນ;

• ເຊWນດຽວກ%ນກ%ບໃບອະນuຍາດ, ປyມ TAD ມDເລກທDສະເພາະ ທV
ສອດຄ7ອງກ%ບ ໃບອະນuຍາດຂ>ນສ?ງທາງຖະໜ>ນ GMS;
• ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ສະບ%ບແທ: ຕ:ອງຖQຕiດໄປກ%ບລ>ດ ເມYອ
ເດDນທາງດ7ານຂ:າມແດນ GMS;
• ປyມ TAD 500 ເO(ມ ຈະຖQກຈ%ດພiມໂດຍ ADB ຕາງໜ:າໃຫ:
ອ>ງການອອກອະuຍາດຂອງແຕ7ລະປະເທດ ກ7ອນການຈ%ດຕ(ງ
ປະຕiບ%ດ ສ%ນຍາ CBTA ‘Early Harvest’.
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• ອ>ງການອອກ ປyມອະນuຍາດນ;ເຂUາຍານພາຫະນະຊ?ວຄາວ (Temporary 
Admission Documents) ຂອງແຕ7ລະປະເທດ: 

o ລາຊະອານາຈ%ກ ກ;ປGເຈຍ

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%ງສQຜ7ານແດນ
ແລະ ເຮ%ດເປ%ນພາສາ (ອ%ງກiດ) ໃຫ:ແກ7ແຕ7ລະ
ປະເທດ, ແຕ7ບ[ມDລາຍລະອຽດຂອງອ>ງການທVອອກ
ອະນuຍາດ;

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

• ເຊWນດຽວກ%ນກ%ບໃບອະນuຍາດ, ປyມ TAD ມDອາຍu
ການນ;ໃຊ: 1 ປD ແລະ ສາມາດຕ[ອາຍuໄດ:ຕາການ
ຮ:ອງຂN;

• ເຖiງຢ7າງໃດກNຕາມ, ເພYອອ;ນວຍຄວາມສະດວກ 

ໃນການຈ%ດຕ%ງປະຕiບ%ດ ‘EH’ແລະ ແລກປ7ຽນຂ8
ມGນຜG:ຖQ ປyມ TAD  ຈyງແນະນNາ  ໃຫ:ແຕ7ລະ
ປະເທດ ອອກປyມ TAD ຈ>ນເຖiງ ທ:າຍປD 2018, 

ແລະ ຈາກນ(ນກNປະຕiບ%ດຕາມປDປະຕiທiນ (2019, 
2020…). 
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• ຫ>ວຂ8ຂອງໜ:າປyມ TAD ສະແດງໃຫ:
ເຫ%ນລາຍລະອຽດຂອງອ>ງການອອກ
ອະນuຍາດ;
• ລາຍລະອຽດຂອງຜG:ຖQປyມ TAD ແລະ
ພາຫະນະທVກ;ນ>ດ ຕ:ອງຂຽນ ໂດຍ
ອ>ງການອອກອະນuຍາດ, ລ>ງລາຍເຊ%ນ
ແລະ ປະທ%ບຕາ.
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•ໜ:າຕ[ໄປ (ໜ:າທD 2) ຂອງປyມ TAD ຕ:ອງ
ຂຽນໃຫ:ຄ>ບຖ:ວນ ພ:ອມທ%ງເລກທDປyມ
TAD ແລະ ສອດຄ7ອງກ%ບເລກທD ໃບ
ອະນuຍາດຂ>ນສ?ງທາງຖະໜ>ນ GMS;
• ປະເພດພາຫະນະ ຕ:ອງໃສ7ຊ7ອງວ7າງ
ດ:ວຍການໝາຍກາ ‘X’;
• ເລກທDຂyນທະບຽນພາຫະນະ ແລະ ປD
ຜະລiດ ຕ:ອງຖQກບ%ນທyກ;
• ແລະ ເລກທDຂyນທະບຽນຂອງ ຫາງລາກ
ທVນ;ໃຊ:ໄປກ%ບພາຫະນະ ກNຕ:ອງແຈ:ງ
(ແລະ ບ%ນທyກ ເຂUາໃນປyມ – ເບiງຂ:າງ
ລu7ມ).
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• ເລກທDປyມ TAD ຕ:ອງປະຕiບ%ດຕາມຮGບແບບທVໄດ:ຕ>ກລ>ງກ%ນ ລະຫວ7າງພາຄDຄG7ສ%ນຍາ. 
ຕາມດ:ວຍຄ;ສ%ບຂyນຕUນ  ‘TAD-GMS/’ ລະຫ%ດປະເທດ ແມ7ນຕiດລ>ດເພYອບອກ
ປະເທດ: ກ;ປGເຈຍ: KH, ສປ ຈDນ: CHN, ສປປ ລາວ: LAO, ມຽນມາ: MYA, ໄທ: T, 
ແລະ ຫວຽດນາມ: VN;
• ປyມ TAD ຕ:ອງມDເລກທD ຢG7ໃນລະຫວ7າງ 0001 ແລະ 0500 ຕ>ວຢ7າງ PER-GMS/KH-

0001 OQ PER-GMS/VN-0500 (ຕ>ວຢ7າງ ຂອງ  ປyມ TAD ເO(ມທ;ອiດຂອງ
ກ;ປGເຈຍ ແລະ  ເO(ມສuດທ:າຍຂອງຫວຽດນາມ); 

• ສ;ລ%ບ ປyມ TAD ທVໄດ:ອອກອະນuຍາດໃຫ:ນ(ນ, ລາຍລະອຽດ ຕ:ອງຖQກບ%ນທyກ ຢG7ໃນໃບ
ອະນuຍາດ ແລະ ຕາຕະລາງຂyນທະບຽນ TAD (ເປ%ນຕາຕະລາງເອ%ກເຊວ ທVສ?ງໃຫ:ທuກ
ປະເທດ) ແລະ ການປ%ບປuງຕາຕະລາງ ໃຫ:ສອດຄ7ອງກ%ບການປ7ຽນແປງ.
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• ໃບອະນuຍາດ ແລະ ຕາຕະລາງຂyນທະບຽນ TAD ຕ:ອງບ%ນທyກລາຍລະອຽດຂ8
ມGນ ຜG:ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງ ແລະ ເຈUາຂອງພາຫະນະ ແລະ ລາຍລະອຽດ
ພາຫະນະ ທVນ;ໃຊ: 
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• ໜ:າຕ[ໄປ (ໜ:າທV 3) ຂອງ ປyມ TAD ຕ:ອງ
ຂຽນໃຫ:ຄ>ບຖ:ວນ ຂ8ມGນທາງດ:ານເຕ%ກນiກຂອງ
ພາຫະນະ;

• ຊ7ອງວ7າງແມ7ນໃຫ:ໝາຍກາ ‘X’;

• ມGນຄ7າພາຫະນະ ຕ:ອງຖQກປະເມDນ ຕາມມGນຄ7າ
ໃນທ:ອງຕະOາດປ%ດຈuບ%ນ ໃນເວລາທVອອກ
ອະນuຍາດ ປyມ TAD ແລະ ເປ%ນຂ8ມGນສ;ລ%ບການ
ເສຍພາສDອາກອນ ໃຫ:ແກ7ເຈUາໜ:າທV ໂດຍ ຜG:
ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງໃຫ:ແກ7 ປະເທດເຈUາພາບ
ຖ:າວ7າ ພາຫະນະດWງກ7າວ ບ[ກ%ບຄQນປະເທດຕUນ
ທາງຂອງຕ>ນ.
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•ໜ:າຕ[ໄປ (ໜ:າທD 4) ຂອງປyມ TAD ຕ:ອງ
ສະແດງຂNມGນເພVມເຕDມ OQ ເຄYອງມQ
ອuປະກອນ ທVຂ>ນສ?ງມານ;ລ>ດ;

• ຊ7ອງວ7າງແມ7ນໃຫ:ໝາຍກາ ‘X’;

• ຕ:ອງສະໜອງລາຍລະອຽດຂອງບNລiສ%ດ
OQ ເຈUາຂອງລ>ດ;

• ຂ8ມGນທ%ງໝ>ດຕ:ອງຂຽນເປ%ນພາສາ
ອ%ງກiດ.
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• ໜ:າຕ[ໄປ (ໜ:າທV 5) ຂອງປyມ TAD ການ
ເຊ%ນຢ(ງຢyນ ໂດຍເຈUາຂອງຍານພາຫະນະ 
OQ ຕ>ວແທນບNລiສ%ດ ທVຖQກຕ:ອງຕາມກ>ດໝ
າຍ ຕ:ອງເຄ>າລ>ບ ກ>ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ຂອງປະເທດເຈUາພາບ ທVພາຫະນະ
ດ;ເນDນການເຄYອນໄຫວ;

• ການອະນuຍາດໃນ ປyມ TAD ແມ7ນພາຍໃນ 
30 ວ%ນ ຕ[ການເດDນທາງ 1 ຄ(ງ ຕ>ວຢ7າງ 
ໄລຍະເວລາ ໃນການເຂUາ-ອອກ ໃນ 1 ຄ(ງ
ຂອງການເດDນທາງ ຢG7ໃນປະເທດເຈUາພາບ 
ແມ7ນ ບ[ເກDນ 30 ວ%ນ;

• ຄວາມຜiດ ທVບ[ປະຕiບ%ດຕ[ພ%ນທະດWງກ7າວ  
ອາດຕ:ອງຮ%ບຜiດຊອບຈ7າຍຄ7າພາສDອາກອນ, 
ຄ7າປ%ບໃໝ ແລະ ດອກເບ:ຍໃຫ:ແກ7ປະເທດ
ເຈUາພາບ.
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• ໜ:າຕ[ໄປ (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 ອາດຈະຕ[ໄດ:ອDກ 12 
ເດQອນ ເຊWນ ສ;ລ%ບ ປDປະຕiທiນ 2019 (ຂyນກ%ບ
ການຕ%ດສiນ ໃນການໃຫ:ຕ[ ‘Early Harvest’ 
ໂດຍຄະນະກ;ມະທiການຮ7ວມ CBTA);
• ຖ:າວ7າ ປyມ TAD ຖQກຂຽນຈ>ນເຕ%ມໝ>ດແລ:ວ, 
ປyມ TAD ເO(ມໃໝ7ອາດຖQກອອກອະນuຍາດ
ໃຫ:. ເຖiງຢ7າງໃດກNຕາມ, ຈ;ນວນທ%ງໝ>ດ ຂອງ
ປyມ TAD ທVນ;ໃຊ:ຢG7 ໃນແຕ7ລະປະເທດ ຕ:ອງບ[
ເກDນ 500 ເO(ມ.
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•ໜ:າຕ[ໄປ (ໜ:າທV 7-9) ເວUາເຖiງເນ4ອໃນ
ຫຍ8ກ7ຽວກ%ບ ປyມTAD ແລະ ສ%ນຍາ 
CBTA ‘Early Harvest’ ຄວນດ;ເນDນ
ງານ ໂດຍເຄ>າລ>ບຕ[:

a)ເສ(ນທາງ ແລະ ດ7ານຊາຍແດນ ທV
ອະນuຍາດ;

b)ການສGນຫາຍຂອງປyມ TAD;
c)ການ ຕ[ ແລະ ໝ>ດອາຍu ປyມ TAD; 
d)ການຄວບຄuມ ແລະ ການປະທ%ບຕາປyມ

TAD (ເບiງຂ:າງລu7ມ) ໂດຍເຈUາໜ:າທV
ພາສDຂອງປະເທດເຈUາພາບ;

e)ການປະຕiບ%ດ ຕ[ການກະທ;ຜiດ.

• ລາຍລະອຽດ ມDຢG7ໃນ MOU ‘Early 
Harvest’
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• ໜ:າທVຍ%ງເOQອ ຂອງປyມ TAD ແມ7ນບ%ນທyກ
ການເຄYອນໄຫວ;

• ເຈUາໜ:າທVພາສDຂອງປະເທດເຈUາພາບ (ຕ>ວຢ7າງ ເຈUາ
ໜ:າທVພາສD ຂອງປະເທດ GMS ອYນທVຖQກ
ຢ:ຽມຢາມ) ຕ:ອງກວດກາ ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ 
TAD ເວລາ ພາຫະນະມາເຖiງ, ບ%ນທyກ ວ%ນທD 
ແລະ ສະຖານທVເຂUາດ7ານ ແລະ ເຊ%ນ OQ ປະທ%ບຕາ 
ໃສ7ປyມ TAD;

• ເຈUາໜ:າທVພາສDຂອງປະເທດເຈUາພາບ ຕ:ອງ ບ%ນທyກ 
ເລກທະບຽນຫາງລາກ (ຖ:າມD) ໃຫ:ຂຽນໃສ7ໜ:າທV 2
ຂອງປyມ TAD;

• ເຈUາໜ:າທVພາສDຂອງປະເທດເຈUາພາບ ຕ:ອງກວດກາ 
ວ%ນທD ແລະ ດ7ານຂາອອກ ແລະ ກວດກາວ7າ 
ຈ;ນວນມ4ທVພ%ກເຊ>າທ%ງໝ>ດ ບ[ເກDນ 30 ວ%ນ;

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

OQ ປະທ%ບຕາ ໃສ7ປyມ TAD ເພYອປ7ອຍລ>ດອອກ.
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• ບ[ມDຄວາມຈ;ເປ%ນທV ເຈUາໜ:າທVພາສDຂອງ
ປະເທດຕUນທາງ ຈະເຊ%ນ OQ ປະທ%ບຕາ ໃສ7
ສ;ລ%ບພາຫະນະຂອງປະເທດຕ>ນເອງ;

• ຈuດປະສ>ງຂອງ ປyມ TAD ແມ7ນເພYອຮ%ບປະກ%ນ
ວ7າ: 1) ຍານພາຫະນະຂອງຕ7າງປະເທດ ເຂUາ
ໄປໃນປະເທດເຈUາພາບ ຊyງອອກຈາກປະເທດ
ດWງກ7າວ, ແລະ 2) ອະນuຍາດໃຫ:ບ[ເກDນ 30 ວ%ນ;

• ດ:ວຍເຫດຜ>ນດWງກ7າວ ຈyງເປ%ນສiງສ;ຄ%ນ ທV 
ເຈUາໜ:າທVພາສD  ບ%ນທyກຢ7າງຊ%ດເຈນ ຕ[ກ%ບ ວ%ນ
ທD ແລະ ສະຖານທVເຂUາ ແລະ ອອກ;

• ປyມ TAD ອາດຈະຖQກກວດກາ ເປ%ນແຕ7ລະ
ໄລຍະ  ໂດຍຄະນະ NTFC ເພYອຕiດຕາມ
ຈ;ນວນຂອງການເດDນທາງ ແລະ ໄລຍະເວລາ
ສະເລ7ຍ ຂອງການເດDນທາງ ຈ>ນສiນສuດ.
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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 ມDຢG7ໃນເວ%ບໄຊ www.greatermekong.org/ttf
• ຄ;ຖາມ ກ7ຽວກ%ບ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’ ສາມາດສ?ງສອບ
ຖາມ ADB ໄດ: ຕາມທVຢG7 ລu7ມນ:̀

ນາງ Kanya Sasradipoera (kanyass@adb.org)
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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


