
មហអនុតំបន់េមគងគ
កចិចរពមេរពៀងសរមបសរមួលករដកឹជញជូនឆលងកតរ់ពែំដន (CBTA)

ករអនុវតត ‘Early	Harvest’	

ម៉ឌូលុទ១ី (A)៖ព័ត៌មនទូេទ
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បេងកីតេឡងីេរកមគេរមងជំនួយបេចចកេទសេលខ៖ ៨៧៤៨ REG អនុគេរមង២ (SP2) - គរំទសរមប់ករអនុវតត
ែផនករសកមមភពសរមប់ករដឹកជញជូ ន និងករសរមបសរមួលពណិជជកមមកនុងមហអនុតំបន់េមគងគ

គរំទេដយ ធនគរអភិវឌឍន៍អសីុ និងរកសួងករបរេទស និងពណិជជកមមអូរសត លី



• កិចចរពមេរពៀងសរមបសរមួលករដឹកជញជូ នឆលងកត់រពំែដនៃន GMS (CBTA) រតូវបនេធវី
េឡងីតងំពីឆន  ំ១៩៩៩ មកេមលះ។ កិចចរពមេរពៀងេនះមនេគលបំណងបេងកតីរបព័នធដឹក
ជញជូ នឆលងរបេទសរមួមួយសរមប់ GMS (ែផអកេទេលីករអនុេរគះគន េទវញិេទមក) េដីមបី
េធវឲីយករផល ស់បតូរទំនិញ ក៏ដូចជរបជជនកនុង GMS កន់ែតេលឿន កន់ែតងយរសួល និង
កន់ែតមនតៃមលេថក។

• កិចចរពមេរពៀងេនះរតូវបនផតល់បចច ប័ណណេដយរបេទសែដលជសមជិកៃន GMS កនុងនម

ជភគីហតថេលខីេនឆន  ំ២០១៥។ 

• បុ៉ែនតសរមប់យនយនតគឺមិនអចេរបីរបស់កិចចរពមេរពៀងេនះបនេទ េលីកែលងែតមនកិចច

រពមេរពៀងេទវរភគីអនុវតតបឋម (IICBTAs) ៃន CBTA។

•  ឈរេលីតថភពែបបេនះ រដឋមរនតែីដលបនជួបរបជំុេនឯសិកខ សលមួយៃនគណៈកមមករ
រមួកលពីែខកកកដ ឆន  ំ២០១៦ បនេសនរីឲយមរនតៃីនគណៈកមមករជតិសរមបសរមួលករ
ដឹកជញជូ នឆលងកត់របស់ខលួន (NTFC)  េរៀបចំេសចកតរីពង និងពិភកសអំពី“Early Harvest”
សរមប់អនុវតតកិចចរពមេរពៀងេនះ។ 
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• ‘Early Harvest’ េផត តេលីករបមល ស់ទីទំនិញពណិជជកមម និងយនយនតដឹកអនកដំេណីរេដយេសរ ី

• របេទសនីមួយៗអចេចញលិខិតអនុញញ តករេធវីដំេណីរេចញចូលេរចីនដងសរមប់ករដឹកជញជូ នតមផលូវរហូតដល់ 
៥០០ និងឯកសរអនុញញ តឲយយនយនតចូលជបេណត ះអសនន (TADs) ដល់របតិបតតិករដឹកជញជូ នរបស់ខលួន 
(សល យបនទ ប់)

• TAD គឺដូចជលិខិតឆលងែដនសរមប់យនយនត េហយីរតូវមនករចុះហតថេលខ ឬ េបះរត និងចុះកលបរេិចឆទ
េនេពលឆលងកត់តមរពំែដន េដយមរនតីគយៃនរបេទសជមច ស់ផទះ េនេពលចូល និងចកេចញពីរបេទសេនះ។

• មិនមនករកំណត់ចំនួនៃនករេធវីដំេណីរ ប៉ុែនតគម នករសំចតណមួយកនុងរបេទសជមច ស់ផទះេលីសពី ៣០ ៃថងេឡី
យ។

• យនយនតអចចូលកនុងរបេទសជមច ស់ផទះតមរចករពំែដនមួយ និងអចចកេចញវញិតមរចកមួយេផសងេទៀត
បន ប៉ុែនត គឺអចេរបីបនែតបណត ញផលូវរត់ែដលកំណត់េនកនុងពិធីសរ ១ ៃនកិចចរពមេរពៀង CBTA ។ 

• េនេពលចប់េផតីមអនុវតត របេទសឡវនឹងេបីកផលូវជតិេលខ ៣ និងផលូវជតិេលខ ៩ ចប់ពីេខតត Houayxay េទ
េខតត Boten និងពីេខតត Savannakhet េទេខតត Dansavanh រពមទងំផលូវជតិេលខ ១៣ ពីេខតត Boten េទ
េខតត Nong Nok Khiene។ 

• របេទសភូមនឹងចូលរមួអនុវតត Early Harvest េនះ កនុងែខមិថុន ឆន  ំ២០២០។ 
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បណត ញផលូវរត់ និងរចករពំែដនឆលង

កត់ គឺមនបងហ ញេនទីេនះ

បនទ ត់រពំែដនគឺរគន់ែតករចងអុល

បងហ ញ ែតមិនែមនចបំច់រតូវែត

របកដេនះេទ

បណត ញផលូវរត់ពណ៌ៃបតង រចករពំ

ែដនឆលងកត់ នឹងរតូវបញចូ លចប់ពី
កលបរេិចឆទដក់ឲយេរបីរបស់

បណត ញផលូវរត់ពណ៌រកហម នឹងរតូវ

បញចូ លេពលេរកយ
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ផែនទីកំពុងរង់ចាំការ
ស0មេច



• ទនំញិែដលដកឹជញជូ ននងឹេនែតបនតអនុវតតនតីវិធិពីនធគយកនុងរសុកែដលកពុំងមនជធរមន
ដែដល (មននយ័ថ ឧបសមពន័ធទ ី៦ ៃនកចិចរពមេរពៀង CBTA សរមបរ់បពន័ធឆលងកត ់នងិករ
ដកឹជញជូ នផលូវេគកនងឹមនិអចអនុវតតបនសរមប ់Early Harvest េទ)។

• ប៉ុែនតមនិចបំចម់នករធនែផនកហរិញញវតថុ (របកធ់នពនធគយ) សរមបក់របមល ស់ទ ីយន
យនតនងិទូផទុកទនំញិេឡយី ដូចែដលមនែចងកនុងអនុសរណៈេយគយល់គន  សតពី ីEarly 
Harvest នងិកនុងសម រតៃីនមរតទ១ី៨ ៃនកចិចរពមេរពៀង CBTA ។

• របេទសនមីយួៗនងឹរកស (នងិែចករែំលក) បញច ីលិខតិអនុញញ តដកឹជញជូ នតមផលូវេគក កនុងGMS 
នងិ TADs ែដលបនេចញ។ 

• មរនតពីនធគយៃនរបេទសជមច ស់ផទះ (របេទសកនុង GMS ែដលទទលួករេធវដីេំណីរ)ែដលរបចកំរ
េនចណុំចឆលងកតរ់ពែំដនែដលមនកណំតេ់នកនុងពធិសីរ១ នងឹរតួតពនិតិយលិខតិអនុញញ ត នងិ 
TADs េដយរតូវេបះរត នងិចុះកលបរេិចឆទេលី TADs សរមបយ់នយនតេធវដីេំណីរមកពី
របេទសេផសង េនេពលចូល នងិចកេចញ។
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• របេទសៃថ និងរបេទសចិន បនចុះហតថេលខេលីអនុសរណៈេយគយល់គន សតីពី Early Harvest កំឡុង
េពលសិកខ សលៃនគណៈកមមកររមួេលីកទី២ កនុងទីរកុងហណូយ កលពីែខឧសភ ឆន  ំ២០១៧។ 

• របេទសកមពុជ ភូម និង េវៀតណម បនចុះហតថេលខេលីអនុសរណៈេយគយល់គន  និង ad 
referendum កំឡុងេពលែខធនូ ឆន  ំ២០១៧ េហយីរបេទសឡវបនចុះហតថេលខេលីអនុសរណៈេយគ
យល់គន េនឯគណៈកមម ររមួទី៦ ៃនកិចចរពមេរពៀង CBTA កនុងែខមីន ឆន  ំ២០១៨ សរមប់ចប់េផតីមអនុវតត 
Early Harvest កនុងែខមិថុន ឆន  ំ២០១៨។

• អតថបទខិតប័ណណព៌ត័មនកំពុងរតូវបនបកែរបជភសរជតិៃនរបេទសនីមួយៗកនុង GMS េហយីព៌ត័មនសតី
ពីកំហតិទមងន់និងទំហយំនយនតែដលអនុញញ តរបស់របេទសជមច ស់ផទះ រតូវបនេរៀបចំ សរមប់ផសពវផសយ
តមរយៈេគហទំព័ររបស់ GMS TTF: www.greatermekong.org/ttf

• ADB ក៏នឹងជួយពិនិតយតមដនករអនុវតត Early Harvest េនះ និងជួយេធវីរបយករណ៍េទ NTFCs និង 
គណៈកមមកររមួៃន CBTA។

• បចចុបបនន កររបជំុរបស់គណៈកមមកររមួរតូវបនេធវីេឡងីពីរដឹងកនុងមួយឆន  ំ(មតងជសិកខ សល និងមតងេទៀត
ជលកខណៈផលូវករ) 
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• ករយកៃថលេលីករេរបីរបស់ផលូវសរមប់ករែថទ ំ(RUMC) នឹងរតូវអនុវតតសកលបងេន
របេទសឡវ េដយែផអកេលីពិធីសរទី២ ៃនកិចចរពមេរពៀង CBTA។ 

• របេទសភូមរពឹំងថនឹងអចបញច ប់ករចរចរកិចចរពមេរពៀងេទវរភគីជមួយរបេទសៃថ 
កនុងឆន  ំ២០១៨ បនទ ប់មកនឹងេធវជីមួយរបេទសជិតខងេផសងៗេទៀត សរមប់ជករ 
េរៀបចំខលួនចូលរមួកនុង Early Harvest ចប់ពីែខមិថុន ឆន  ំ២០២០  តេទ។

• បទបងហ ញបនតបនទ ប់សតពីីចំណុចទងំេនះ គឺមនេនកនុងេមេរៀនទី១ ែផនក B ែដលនឹងផតល់
ព័ត៌មនលំអិតអំពីបញហ អនុេលមភព  ែដលពក់ព័នធដល់ទងំអជញ ធរជតិ និងរបតិបតតិ
ករដឹកជញជូ នជក់ែសតង។   
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• សរមប់ព័ត៌មនលមអតិអំពី Early Harvest ៃនកិចចរពមេរពៀង CBTA រមួមន ដូចជ អតថបទៃន
អនុសរណៈេយគយល់គន ែដលបនចុះហតថេលខ ចបប់សំេណចមលងលិខិតអនុញញ ត និង 
TADs រពមទងំចបប់ចមលងខិតប័ណណព័ត៌មនៃន  Early Harvest  គឺអចទញយកបនេន
www.greatermekong.org/ttf

• រល់សំណួរពក់ព័នធនឹងករអនុវតត Early Harvest គឺអចេផញរីេទកន់ ADB តមរយៈ

Ms.	Kanya	Sasradipoera	(kanyass@adb.org)

សូមអរគុណ!
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បេងកីតេឡងីេរកមគេរមងជំនួយបេចចកេទសេលខ៖ ៨៧៤៨ REG អនុគេរមង២ (SP2) - គរំទសរមប់ករអនុវតត
ែផនករសកមមភពសរមប់ករដឹកជញជូ ន និងករសរមបសរមួលពណិជជកមមកនុងមហអនុតំបន់េមគងគ

គរំទេដយ ធនគរអភិវឌឍន៍អសីុ និងរកសួងករបរេទស និងពណិជជកមមអូរសត លី


