
មហអនុតំបន់េមគងគ
កចិចរពមេរពៀងសរមបសរមួលករដកឹជញជូនឆលងកតរ់ពែំដន (CBTA)

ករអនុវតត ‘Early	Harvest’	

ម៉ឌូលុទ៥ី៖ កេរេចញឯកសរអនុញញ តឲយយនយនតចូលជបេណត ះអសនន
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បេងកីតេឡងីេរកមគេរមងជំនួយបេចចកេទសេលខ៖ ៨៧៤៨ REG អនុគេរមង២ (SP2) - គរំទសរមប់ករអនុវតត
ែផនករសកមមភពសរមប់ករដឹកជញជូ ន និងករសរមបសរមួលពណិជជកមមកនុងមហអនុតំបន់េមគងគ

គរំទេដយ ធនគរអភិវឌឍន៍អសីុ និងរកសួងករបរេទស និងពណិជជកមមអូរសត លី



• រសបេទតមអនុសរណៈេយគយល់គន សតពីី Early Harvest របេទសនីមួយៗកនុងGMS 
អចេចញរហូតដល់ ៥០០ TADs សរមប់យនយនតដឹកទំនិញ និងយនយនតដឹកអនកដំេណីរ 
ែដលមនកមមសិទធ ិនិងរបតិបតតកិរេដយរបតិបតតកិរែដលមនអជញ ប័ណណអជីវកមមពីរបេទស
របស់ពួកេគ។

• TADs អចរតូវបនចត់ទុកជលិខិតឆលងែដនសរមប់យនយនត ែដលរតួតពិនិតយេដយ
អជញ ធរពនធគយ េនតមរពំែដន

• ដូចគន ជមួយនឹងលិខិតអនុញញ ត TAD នីមួយៗមនេលខកូដែតមួយរបស់ខលួន ែដលរសប
េទនឹងេលខលិខិតអនុញញ តដឹកជិញជូ នតមផលូវេគកកនុង GMS

•  យនយនតរតូវែតដក់តមនូវចបប់េដីមៃនលិខិតអនុញញ ត និងTAD េនេពលឆលងកត់រពំែដន
ទងំអស់កនុង GMS

• តងនមឲយអជញ ធរផតល់លិខិតអនុញញ ត ធនគរអភិវឌឍន៍អសីុនឹងេបះពុមព TADs  ចំនួន 
៥០០ មុនេពលករចប់េផតមីអនុវតត Early Harvest ៃនកិចចរពមេរពៀង CBTA។
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• ខងេរកមេនះគឺជអជញ ធរផតល់លិខិតអនុញញ ត កនុងរបេទសនីមួយៗ ៖
o រពះរជណចរកកមពុជ
គណៈកមមករជតិសរមបសរមួលករដឹកជញជូ នឆលងកត់
o សធរណរដឋរបជមនិតចិន
សមគមន៍ចិនដឹកជញជូ នតមផលូវថនល់
o សធរណរដឋរបជធិបបេតយយរបជមនិតឡវ
នយកដឋ នដឹកជញជូ ន
o សហភពមីយ៉ន់ម៉
នយកដឋ នពនធគយមីយ៉ន់ម៉
o រពះរជណចរកៃថ
នយកដឋ នពនធគយ
o សធរណរដឋសងគមនិយមេវៀតណម
រកសួងដឹកជញជូ នេវៀតណម
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• TADs  គមឺនទហំបំ៉ុនលិខតិឆលងែដន នងិមន
លកខណៈដូចគន េបះបតិ (ជភសរអងេ់គលស) 
សរមបរ់គបរ់បេទសទងំអស់ ខុសគន រតងែ់ត
ពត័ម៌នលមអតិៃនអជញ ធរផតល់លិខតិអនុញញ ត   
ប៉ុេណណ ះ។ 

• អតថបទដូចគន រតូវបនបកែរបជភសរជតនិមីយួៗ 
ប៉ុែនតគរួែតបេំពញជភសរអងេ់គលសជនចិច។

• ដូចគន េទនងឹលិខតិអនុញញ តែដរ TAD នមីយួៗ 
មនសុពលភពរហូតដល់១ឆន  ំនងិអចបនតបនេន 
ឆន បំនទ បត់មសំេណីរ

• របេទសទងំឡយនងឹចបេ់ផតមីេចញ TADs មន
សុពលភពរហូតដល់ៃថងទ៣ី១ ែខឧសភ ឆន ំ
២០១៩។
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• ទំព័រចំណងេជីង TAD បងហ ញនូវព័ត៌មនលមអតិ
របស់អជញ ធរផតល់លិខិតអនុញញ ត

• ព័ត៌មនលមអតិរបស់អនកកន់ TAD និងយនយនត
ជក់លក់ នឹរតូវបំេពញេដយអជញ ធរផតល់លិខិត
អនុញញ ត េនេលីទំព័របនទ ប់ៗ និងរតូវចុះហតថ

េលខ និងេបះរត។
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• ទពំរ័បនទ ប ់(ទពំរ័ទ២ី) ៃនឯកសរអនុញញ តឲយយន
យនតចូលជបេណត ះអសនន រតូវែតបេំពញជមយួេលខ
ឯកសរ TAD នងិេលខលិខតិអនុញញ តដកឹជញជូ នតម
ផលូវេគកៃនរបេទសកនុង GMS

• ពត័ម៌នទងំេនះគរឺតូវបេំពញកនុងទរមងែ់បបបទរមួ 
(េមលីេនសល យបនទ ប)់

• រតូវគូសសញញ ែខវង “X” សរមបរ់បអបរ់បេភទយន
យនត

• រតូវែតកតរ់តេលខចុះបញជ ីយនយនត នងិឆន ផំលិត
• េហយីេលខចុះបញជ ីរមឺក៉ពកក់ណត លសេណត ង 
សរមបេ់របរីបស់ជមយួកបលសេណត ងរតូវែតបងហ ញ 
(នងិកតរ់តេនកនុងបញជ ីកណំតេ់ហតុៃន TAD ដូចមន
បងហ ញេនខងេរកម)
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• េលខឯកសរ TAG  រតូវែតអនុវតតតមទរមង់មួយែដលមនកររពមេរពៀងរវងភគីៃនកិចចសនយ គឺរតូវមនទរមង់៖ 
TAD-GMS/េលខកូដរបេទស ែដលសញញ សមគ ល់េដយែឡកសរមប់យនយនតកនុងរបេទសេនះ ៖ ដូចជ KH 
សរមប់របេទសកមពុជ, CHN សរមប់របេទសចិន, LAO សរមប់របេទសឡវ, MYA  សរមប់របេទសមីយ៉នម៉, 
T សរមប់របេទសៃថ, និង VN  សរមប់របេទសេវៀតណម។

• គួរែតដក់េលខឯកសរ TAD ចេនល ះពី ០០០១ និង ០៥០០ ដូចជ TAD-GMS/KH-0001  ឬ TAD-GMS/VN-
0500 (េនះរគន់ែតជឧទហរណ៍ សរមប់េលខ TAD ទី១ សរមេបីរបេទសកមពុជ និងេលខ TAD ចុងេរកយ
បងអស់សរមប់របេទសេវៀតណម)

• សរមប់រគប់ TADs  ទងំអស់ែដលបនេចញ ព័ត៌មនទងំេនះ និងលកខណៈសមគ ល់េផសងៗេទៀត រតូវែតកត់រត
ផងែដរេនកនុងបញជ ីថន ក់ជតិលិខិតអនុញញ ត និងបញជ ី TAD (តរង Excel ែដលរតូវបនែចកផសយេដយរបេទស
ទងំអស់) និងបញជ ីេនះរតូវែតេធវីបចចុបបននភពរសបេទតមករផល ស់បតូរទងំឡយែដលអចមន។
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• បញជ ីថន ក់ជតិលិខិតអនុញញ ត និងបញជ ី TAD រតូវែតកត់រតព័ត៌មនលមអតិរបស់របតិបតតកិរដឹក

ជញជូ ន និងលកខណៈសមគ ល់េផសងៗេទៀតរបស់យនយនតផងែដរ។
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• ទំព័របនទ ប់ (ទំព័រទី៣) ៃន TAD រតូវែតបំេពញ
ជមួយនឹងទិននន័យបេចចកេទសរបស់យនយនត 
ដូចែដលមនបងហ ញ

• ជថមមីតងេទៀត រគប់របអប់ទងំអស់រតូវែតគូសសញញ  
ែខវង ‘X’

• ប៉ន់សម នតៃមលយនយនតេទតមតៃមលទីផសរបចចុបបនន
កំឡុងេពលេចញ TAD  េហយីរបតិបតតកិរអចេរបី
តៃមលេនះជេគលកនុងករបង់ពនធ និងអករេទ
របេទសទទួលណមួយកនុង GMS ករណីែដលមិន
បនបញជូ ន យនយនតេនះរតឡប់េទរបេទសមច ស់

ផទះវញិ។ 
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• ទំព័របនទ ប់ (ទំព័រទី៤) ៃន TAD រតូវែតបងហ ញនូវ
រល់ឧបករណ៍ជួសជុល ឬ េរគឿងបនល ស់េផសងៗ
ែដលយនយនតផទុក/ដឹក

• ជថមមីតងេទៀត រគប់របអប់ទងំអស់រតូវែតគូសសញញ  
ែខវង ‘X’

• រតូវែតផតល់ព័ត៌មនលមអតិរបស់រកុមហុ៊ន ឬ មច ស់
យនយនត

• ជថមមីតងេទៀត ព័ត៌មនទងំេនះ គួរែតសរេសរជ
ភសរអង់េគលស
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• ទំព័របនទ ប់ (ទំព័រទី៥) ៃន TAD រតូវមនករចុះ
ហតថេលខេដយមច ស់យនយនត ឬ អនកតំណង
ែដលរតូវបនរបគល់សិទធជូិនរសបចបប់ អនុេលម
េទតមចបប់និងបទបញញ តិរបស់របេទសជមច ស់
ផទះែដលយនយនតេធវរីបតិបតតកិរ

• TAD រតូវែតអស់សុពលភពកំឡុងេពល ៣០ ៃថង 

ៃនករេធវដំីេណីរ មនន័យថ េពលចូល និងេពល
េចញេទរបេទសជមច ស់ផទះកនុង GMS មិនរតូវឲ្

យហួស ៣០ ៃថង

• អក់ខនមិនបនបំេពញកតពវកិចចេនះ អចនឹង

ទទួលខុសរតូវបង់ពនធ អករ ករផកពិន័យ និង

កររបក់កនុងរបេទសជមច ស់ផទះ
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• ទំព័របនទ ប់ (ទំព័រទី៦) ៃន TAD រតូវែតបំេពញ 
េដីមបបីងហ ញសុពលភពរបស់ TAD  (រហូតដល់ៃថង
ទី៣១ ែខឧសភ ២០១៩) េដយមនរតនិងហតថ
េលខរបស់អជញ ធរផតល់លិខិតអនុញញ ត

• សុពលភពរបស់ TAD អចពនយេពលបន ១២ែខ
េទៀត ឧទហរណ៍ រហូតដល់ ៃថងទី ៣១ ែខឧសភ 
ឆន  ំ២០២០ (អរស័យេលីករសេរមចចិតតកនុងេពល 
អនគតអំពីករពនយេពលរបស់ Early Harvest 
េដយគណៈកមមកររមួៃនកិចចរពមេរពៀង CBTA 

• េបីសិនជ TAD មួយេពញេហយី េគនឹងេចញ TAD 
មួយថមជំីនួស បុ៉ែនតចំនួនសរុបៃន TADs ែដលបន
េចញកនុងរបេទសGMS មិនរតូវេលីស ៥០០។
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• ទពំរ័បនទ ប ់(ទពំរ័ទ៧ី-៩) ផតល់ពត័ម៌នសេងខបអពំ ី
រេបៀបែដល TAD នងិ Early Harvest ៃនកចិចរពម
េរពៀង CBTA រតូវអនុវតត រសបេទតម៖

a) ផលូវរតែ់ដលទទលួបនករអនុញញ ត នងិចណុំច
ឆលងកតរ់ពែំដន

b) ករបត់ TAD

c)  ករេធវថីម ីនងិសុពលភពរបស់ TAD

d) កររតួតពនិតិយ នងិេបះរតេលី TAD (សូម
េមលីខងេរកម) េដយអជញ ធរពនធគយៃន 
របេទសជមច ស់ផទះ

e) ករេដះរសយបញហ មនិរបរកតី
• ពត័ម៌នលមអតិបែនថមមនេនកនុងអនុសរណៈេយគ
យល់គន អពំី Early Harvest។
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• ទំព័រេនសល់េផសងៗេទៀតៃន TAD  គឺសរមប់កត់រតករប
មល ស់ទីរបស់យនយនត

• ពនធគយៃនរបេទសជមច ស់ផទះ (មនន័យថ អជញ ធរពនធ
គយៃនរបេទសកនុង GMS ែដលទទួលករេធវីដំេណីរ គួរែត
ពិនិតយេមីលលិខិតអនុញញ ត និង TAD េនេពលយនយនត
មកដល់ និងកត់រតកលបរេិចឆទនិងទីកែនលងចូល និងចុះ
ហតថេលខនិងេបះរតេលី TAD 

• ពនធគយៃនរបេទសជមច ស់ផទះគួរែតកត់រតផងែដរនូវេលខ
ចុះបញជ ីរម៉ឺកពក់កណត លសេណត ង (េបីមន) េនេលីទំព័រ
ទី២ ៃន TAD

• ពនធគយៃនរបេទសជមច ស់ផទះគួរែតរតួតពិនិតយរបហក់
របែហលគន េនះែដរ និងកត់រតកលបរេិចឆទនិងទីកែនលង
េចញ និងពិនិតយឲយរបកដថ ចំនួនៃថងសន ក់េនសរុបមិន
េលីស ៣០ ៃថង។

• បនទ ប់ពីបនពិនិតយនិងចុះព័ត៌មនទងំេនះេហយី រតូវេបះ
រត និងចុះហតថេលខេលី TAD េពលយនយនតចកេចញ។
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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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