
មហអនុតំបន់េមគងគ
កចិចរពមេរពៀងសរមបសរមួលករដកឹជញជូនឆលងកតរ់ពែំដន (CBTA)

ករអនុវតត ‘Early	Harvest’	

ម៉ឌូលុទ១ី (B)៖ បញហ ពក់ព័នធនឹងអនុេលមភព
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បេងកីតេឡងីេរកមគេរមងជំនួយបេចចកេទសេលខ៖ ៨៧៤៨ REG អនុគេរមង២ (SP2) - គរំទសរមប់ករអនុវតត
ែផនករសកមមភពសរមប់ករដឹកជញជូ ន និងករសរមបសរមួលពណិជជកមមកនុងមហអនុតំបន់េមគងគ

គរំទេដយ ធនគរអភិវឌឍន៍អសីុ និងរកសួងករបរេទស និងពណិជជកមមអូរសត លី



េសចកតេីផតម
• អនុសរណៈេយគយល់គន សរមប់ Early Harvest គឺរតូវបនេធវេីឡងីេដយែផអកេលីឆនទៈ
ែដលមនចំេពះកិចចរពមេរពៀងសតពីីករសរមបសរមួលករដឹកជញជូ នឆលងរបេទសកនុង GMS 
(CBTA)។

• បញហ ពក់ព័នធនឹងអនុេលមភព គឺសថតិេរកមយុតថ ធិករបស់របេទសមច ស់ផទះ (Home

Country) ឬ របស់របេទសជមច ស់ផទះ (Host Country) ។ 

• របេទសមច ស់ផទះគឺជរបេទសសមជិកកនុង GMS ែដលរបតិបតតកិរដឹកជញជូ នបនចុះបញជ ី 
និងែដលជមូលដឋ នរបស់យនយនត

• របេទសជមច ស់ផទះ សំេដរបេទសេផសងៗេទៀត កនុង GMS ែដលរបតិបតតកិរដឹកជញជូ នឆលង

កត់ េរកម Early Harvest ៃនកិចចរពមេរពៀង CBTA។ 
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ករអនុេលមតមបទដឋ នរបសរ់បេទសមច សផ់ទះ

• របេទសនីមួយៗអចេចញករអនុញញ តករេធវីដំេណីរេចញចូលេរចីនដងសរមប់ករដឹកជញជូ នតមផលូវរហូតដល់ 
៥០០ ករអនុញញ ត និងឯកសរអនុញញ តឲយយនយនតចូលជបេណត ះអសនន (TADs)។  េដីមបទីទួលបនករ
អនុញញ ត និង TADs  សរមប់យនយនតរបស់ខលួន អនកដក់ពកយរតូវ៖

1. ចុះបញជ ីេនកនុងរបេទសរបស់ខលួនជរបតិបតតិករដឹកជញជូ នអនតរជតិ និងបនបំេពញលកខខណឌ ែដលមន
ែចងកនុងមរតទី២ ទី៣ ទី៤ ទី៥ និងទី៦ ៃនឧបសមព័នធទី៩ៃនកិចចរពមេរពៀង CBTA  ដូចជ ៖

2. យ៉ងេហចណស់រតូវមន ៥១% ជកមមសិទធិរបស់ពលរដឋៃនរបេទសមច ស់ផទះ

3. មច ស់យនយនតមិនមនសលរកមផតនទ េទស ឬ ករដក់េទស េដយភជ ប់មកជមួយនូវលិខិតេថក ល
េទសែដលបញជ ក់ពីករគម នេទស និងគម ននីតិវធិីកសយ័ធនែដលមិនទន់រជះរសឡះ

4. មនសមតថភពអជិពេធវីរបតិបតតិករ (ដូចជ ពក់ព័នធនឹងដំេណីរករចបប់ កររគប់រគងេលីរបតិបតតិករ 
បញហ សុវតថិភពផលូវថនល់ និងបញហ បេចចកេទសពក់ព័នធនឹង អជីវកមមដឹកជញជូ នេលីផលូវថនល់ កនុងរបេទស
ែដលខលួនមនគេរមងនឹងរបតិបតតិករដឹកជញជូ ន)

5. មនសមតថភពែផនកហរិញញវតថុ និងមនករធនរ៉ប់រងេលីករខូចខតសរមប់ភគីទី៣ និង/ឬ ពក់ព័នធ
នឹងកិចចសនយ។
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ករអនេុលមតមបទដឋ នរបសរ់បេទសមច សផ់ទះ
• របតបិតតកិររតូវធនផងែដរថ អនកេបកីបរ នងិយនយនតរបស់ខលួនបនបេំពញេទតម 
លកខខណឌ េដមីបទីទលួបនឯកសរអនុញញ តឲយយនយនតចូលជបេណត ះអសនន ដូចែដល
មនែចងកនុងមរតទ១ី១-១៨ ៃនកចិចរពមេរពៀង CBTA  ែដលពកព់ន័ធេទនងឹ ៖ 

a) ករចុះបញជ ីយនយនត

b) តរមូវករបេចចកេទសយនយនត (ដូចជ បទដឋ នសុវតថភិព នងិករបភំយជតពុិល)

c) វតតមនវញិញ បណ័បរ័តៃនកររតួតពនិតិយែផនកបេចចកេទស

d) យនយនតមនករធនចបំចស់រមបភ់គទី៣ី (កឡុំងេពលេធវដីេំណីរ)

e) បណ័ណេបកីបរ

• មច ស់យនយនត/របតបិតតកិរយនយនត រតូវចុះហតថេលខទទលួអនុវតតតមនូវលកខខណឌ នន 
ែដលមនែចងកនុងទពំរ័ទ៥ី ៃន TAD  នមីយួៗ នងិរតូវយល់ពលីកខខណឌ េរបរីបស់ែដលមន
ែចងទងំេនះ។ 
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ករអនុេលមតមបទដឋ នរបសរ់បេទសជមច សផ់ទះ

• រតូវែតដក់តមយនយនតរគប់េពលទងំអស់នូវចបប់េដីមៃនលិខិតអនុញញ ត និង TAD ែដលេចញេដយ អជញ ធរមន
សមតថកិចចកនុងរបេទសរបស់ខលួន។

• TAD គឺដូចជលិខិតឆលងែដនសរមប់យនយនត េហយីរតូវមនករចុះហតថេលខ ឬ េបះរត និងចុះកលបរេិចឆទេនេពល
ឆលងកត់តមរពំែដន េដយមរនតីគយៃនរបេទសជមច ស់ផទះ េនេពលចូល និង  ចកេចញពីរបេទសេនះ។

• មិនមនករកំណត់ចំនួនៃនករេធវីដំេណីរ បុ៉ែនតគម នករសំចតណមួយកនុងរបេទសជមច ស់ផទះឲយេលីសពី ៣០ ៃថងេឡយី។

• យនយនតអចចូលកនុងរបេទសជមច ស់ផទះតមរចករពំែដនមួយ និងអចចកេចញវញិតមរចកមួយេផសងេទៀត បុ៉ែនត គឺ
អចេរបីបនែតបណត ញផលូវរត់ែដលបនកំណត់េនកនុងពិធីសរ១ ៃន CBTA ។ 

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

• របេទសភូមនឹងចូលរមួអនុវតត Early Harvest េនះ កនុងែខមិថុន ឆន  ំ២០២០។ 
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ករអនុេលមតមបទដឋ នរបសរ់បេទសជមច សផ់ទះ

• យនយនតរតូវែតបេំពញតមបទដឋ នបេចចកេទស ដូចជ ទមងន ់េភល រថ នងិទហំរំបស់រថយនត ែដលរតូវអនុវតតេនតម     បណត ញផលូវរត់
របស់របេទសជមច ស់ផទះ    (ដូចជ អចបញចូ លករឆលងកតរ់បេទសមយួចនំនួកនុង GMS)

• រតូវកណំតផ់លូវរត ់នងិទហំៃំនករផទុកទនំញិឲយបនចបស់លស់ េរពះករមនិអនុវតតតមបទដឋ នទងំេនះ (សំខនដ់ល់ករែថរកសគុណ
ភពបណត ញផលូវរតក់នុងកចិចរពមេរពៀង CBTA  ) អចនឲំយមនករលុបេចលករអនុញញ ត នងិឈនដល់ករលុបេឈម ះរបតបិតតកិរណ
មយួេចញពី Early Harvest។ 

• េនេពលឆលងកត ់ដកទ់នំញិ ឬ  ទលំកទ់នំញិ ឬ អនកេធវដីេំណីរេនតមបណត ញផលូវរតក់នុងកចិចរពមេរពៀង CBTA (ដូចែដលមនកនុង
បញជ ីៃនពធិសីរទ១ីៃនកចិចរពមេរពៀង CBTA) របតបិតតកិរដកឹជញជូ ននងឹទទលួបនករអនុញញ តឲយចូលដូចគន េទនងឹយនយនតកនុង
រសុកែដលមនរបេភទនងិចណុំះៃនករដកឹរបហករ់បែហលគន ។

• Cabotage (មននយ័ថ ករដកទ់នំញិ នងិករទលំកទ់នំញិ នងិអនកេធវដីេំណីរកនុងរបេទសជមច ស់ផទះែតមយួ) មនិរតូវបនអនុញញ ត
េឡយី េរពះរបតបិតតកិរដកឹជញជូ នេរកម Early Harvest រតូវែតមនករឆលងកតរ់ពែំដន។ 

• ករកណំតេ់លបឿនេបកីបរ សញញ រចរចរ នងិសុវតថភិពទូេទតមផលូវ រមួបញចូ លទងំករេបកីបរយនយនតែដលមនចងកូតេឆវងេលីផលូវ
ែដលរបកនស់ត  ំ(នងិបរញច ស់មកវញិ) គរួែតរតូវបនយកចតិតទុកដកឲ់យបនរគបរ់គន់

• យនយនតរតូវែតមនករធនរ៉បរ់ងេលីករខូចខតសរមបភ់គទី៣ីរគបេ់ពលទងំអស់។ 
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ករអនេុលមតមបទដឋ នរបសរ់បេទសជមច សផ់ទះ
• ទនំញិែដលដកឹជញជូ ននងឹេនែតបនតអនុវតតនតីវិធិពីនធគយកនុងរសុកែដលកពុំងមនជធរមន
ដែដល (មននយ័ថ ឧបសមពន័ធទ ី៦ ៃនកចិចរពមេរពៀង CBTA សរមបរ់បពន័ធឆលងកត ់នងិករ
ដកឹជញជូ នផលូវេគកនងឹមនិអចអនុវតតបនសរមប ់Early Harvest េទ)។

• េបសិីនជមនករណីែបបេនះ របតបិតតកិរអចេរបរីបពន័ធពនធគយេផសងេទៀត (ដូចជរបព័នធថន ក់
ជត)ិ សរមបក់រដកឹជញជូ នទនំញិ រសបេទតមករអនុវតតែដលមនរសប់

• មនិចបំចម់នករធនែផនកហរិញញវតថុ (របកធ់នពនធគយ) សរមបក់របមល ស់ទយីនយនត
នងិទូផទុកទនំញិេឡយី ដូចែដលមនែចងកនុងអនុសរណៈេយគយល់គន សតពី ីEarly Harvest 
នងិកនុងសម រតៃីនមរត ១៨ ៃនកចិចរពមេរពៀង CBTA ។

• មរនតពីនធគយៃនរបេទសជមច ស់ផទះ (របេទសកនុង GMSែដលទទលួករេធវដីេំណីរ)ែដលរបចំ
ករេនចណុំចឆលងកតរ់ពែំដនែដលមនកណំតេ់នកនុងពធិសីរ ១ នងឹរតួតពនិតិយលិខតិ
អនុញញ ត នងិ TADs េដយរតូវេបះរត នងិចុះកលបរេិចឆទេលី TADs សរមបយ់នយនតេធវី
ដេំណីរមកពរីបេទសេផសង េនេពលចូល នងិចកេចញ។
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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


