
មហអនុតំបន់េមគងគ
កចិចរពមេរពៀងសរមបសរមួលករដកឹជញជូនឆលងកតរ់ពែំដន (CBTA)

ករអនុវតត ‘Early	Harvest’	

ម៉ឌូលុទ២ី៖ ករេចញលិខិតអនុញញ ត
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បេងកីតេឡងីេរកមគេរមងជំនួយបេចចកេទសេលខ៖ ៨៧៤៨ REG អនុគេរមង២ (SP2) - គរំទសរមប់ករអនុវតត
ែផនករសកមមភពសរមប់ករដឹកជញជូ ន និងករសរមបសរមួលពណិជជកមមកនុងមហអនុតំបន់េមគងគ

គរំទេដយ ធនគរអភិវឌឍន៍អសីុ និងរកសួងករបរេទស និងពណិជជកមមអូរសត លី



• រសបេទតមអនុសរណៈេយគយល់គន សតពី ីEarly Harvest របេទសនមីយួៗៃន GMSអច
េចញករអនុញញ តករេធវដីេំណីរេចញចូលរហូតដល់ ៥០០ សរមបយ់នយនតដកឹទនំញិ នងិ
យនយនតដកឹអនកដេំណីរ ែដលមនកមមសិទធ ិនងិរបតបិតតកិរេដយរបតបិតតកិរែដលមនអជញ
បណ័ណអជវីកមមពរីបេទសរបស់ពកួេគ។

• សមមរតៃនករអនុញញ តសរមបយ់នយនតដកឹទនំញិ នងិយនយនតដកឹអនកដេំណីរនងឹ
កណំតេ់ដយ NTFC  នងិ អជញ ធរផតល់លិខតិអនុញញ តកនុងរបេទសនមីយួៗ

• ករអនុញញ តនមីយួៗមនេលខកូដេដយែឡកមយួ នងិដូចគន េទនងឹឯកសរអនុញញ តឲយ
យនយនតចូលជបេណត ះអសនន (TAD) 

• រតូវែតដកត់មយនយនតរគបេ់ពលឆលងកតរ់បេទសែដលជសមជកិកនុង GMS នូវចបបេ់ដមី
ៃនលិខតិអនុញញ ត នងិ TAD។

• តណំងឲយអជញ ធរផតល់លិខតិអនុញញ ត ធនគរអភវិឌឍនអ៍សីុ (ADB) នងឹេបះពុមពលិខតិ
អនុញញ តចនំនួ ៥០០ មុនេពលចបេ់ផតមីអនុវតត Early Harvest ៃនកចិចរពមេរពៀង CBTA ។  
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• ខងេរកមេនះ គឺជអជញ ធរផតល់លិខិតអនុញញ តថន ក់ជតិកនុងរបេទសនីមួយៗ សរមប់
ករអនុញញ តិដឹកជញជូ នតមផលូវេគកកនុងGMS ៖
o រពះរជណចរកកមពុជ
គណៈកមមករជតិសរមបសរមួលករឆលងកត់និងករដឹកជញជូ ន
o សធរណៈរដឋរបជជនចិន 
រកសួងដឹកជញជូ នចិន
o សធរណៈរដឋរបជធិបបេតយយរបជជនឡវ
នយកដឋ នដឹកជញជូ ន
o សធរណៈរដឋសហភពមីយ៉នម៉
គណៈកមមករជតិសរមបសរមួលករដឹកជញជូ ន
o រពះរជណចរកៃថ
នយកដឋ នដឹកជញជូ នផលូវេគក
o សធរណៈរដឋសងគមនិយមេវៀតណម
នយកដឋ នផលូវៃនរបេទសេវៀតណម
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• លិខិតអនុញញ តគឺមនទំហេំលីរកដស A4  េលីក
ែលងែតែផនកខងេលីៃនលិខិតេនះែដលដូចគន េបះ
បិត សរមប់រគប់របេទសទងំអស់

• លិខិតអនុញញ តនីមួយៗមនសុពលភពរហូត
ដល់១ឆន  ំនឹងអចទទួលបនករបនតសុពលភព
បនតេទៀត េនេពលេសនរីសំុបនត

• របេទសទងំេនះនឹងចប់េផតមីេចញលិខិត       
អនុញញ តរហូតដល់ៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន  ំ

២០១៩។
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• េលខកូដរបេទសគឺជសញញ សមគ ល់ខុសៗគន សរមប់យនយនតកនុងរបេទសនីមួយៗ ដូចជ KH  សរមប់របេទស
កមពុជ, CHN សរមប់របេទសចិន, LAO សរមប់របេទសឡវ, MYA  សរមប់របេទសមីយ៉ន់ម៉, T សរមប់
របេទសៃថ, និង VN  សរមប់របេទសេវៀតណម។

• េលខលិខិតអនុញញ តរតូវែតអនុេលមេទតមទរមង់ែដលបនយល់រពមរវងភគីៃនកិចចសនយ និងដក់េលខ
ចេនល ះពី ០០០១ និង ០៥០០ ដូចជ PER-GMS/KH-0001  ឬ PER-GMS/VN-0500 (េនះរគន់ែតជ
ឧទហរណ៍ សរមប់ករដក់េលខលិខិតអនុញញ តទី១សរមប់របេទសកមពុជ និងេលខលិខិតអនុញញ តចុងេរកយ
បងអស់សរមប់របេទសេវៀតណម)

• េលខបកូដនឹងមិនរតូវបនេរបីេនដំណក់កលេនះេទ បុ៉ែនតអចនឹងរតូវបែនថមេពលេរកយ

• អជញ ធរផតល់លិខិតអនុញញ តគួរែតគូសចំណេំដយសញញ ែខវង “X” េលីរបេភទលិខិតអនុញញ ត ដូចជ អនកេធវី
ដំេណីរតមកលវភិគ/អនកេធវីដំេណីរគម នកលវភិគ ឬ ទំនិញ  ។

5

េលខលិខតិអនុញញ ត៖

េលខកូដរបេទស៖ េលខលិខតិអនុញញ ត៖ េលខបកូដ៖

របេភទលខិិតអនុញញ ត អនកេធវដំីេណីរតមកលវភិគ អនកេធវដំីេណីរគម នកលវភិគ ទំនិញ



• ព័ត៌មនលមអតិរបស់អជញ ធរផតល់លិខិតអនុញញ ត គួរដូចគន េទនឹងព័ត៌មនែដលមនដក់េនេលី 

ខិតប័ណណព័ត៌មនសតពីី Early Harvest។ ខងេរកមេនះជឧទហរណ៍សរមប់របេទសឡវ។
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អជញ ធរផតលល់ខិិតអនុញញ ត ៖

េឈម ះ

អសយដឋ ន

ព័ត៌មនទំនក់ទំនង

កនុងរបេទសឡវ លខិិតអនុញញ ត និង TADs សរមប់ GMS អចទទួលបនពី ៖

នយកដឋ នដឹកជញជូ ន
ផលូវ ឡនហសង ទីរកុងេវៀងចន់ របេទសឡវ
ទូរសព័ទ៖ + ៨៥៦ ២១  ៤២១  ២៨៧ ទូរសរ៖ +៨៥៦ ២១ ៤១៥ ៥៦៣
អីុែម៉ល៖ dot_laos@Hotmail.com



• ព័ត៌មនលមអតិរបស់អនកទទួលផលៃនលិខិតអនុញញ តគួរែតបំេពញជមួយនឹងេលខអជញ ប័ណណ
ជតិរបស់របតិបតតកិរដឹកជញជូ ន

• េដីមបទីទួលបនលិខិតអនុញញ ត និង TADs របតិបតតកិរយនយនតរតូវបំេពញលកខខណឌ ែដលមន
ែចងកនុងមរតទី២ ទី៣ ទី៤ ទី៥ និងទី៦ ៃនឧបសមពន័ធទី៩ ៃនកិចចរពមេរពៀង CBTA ែដលមន

ន័យថ របតិបតតកិរដឹកជញជូ នរតូវ ៖
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អនកទទួលផលៃនលខិិតអនុញញ ត ៖

េឈម ះ 

អសយដឋ ន

ព័ត៌មនទំនក់ទំនង

អជញ ប័ណណជតិរបសរ់បតិបតតកិរដឹកជញជូ ន



a) របតិបតតកិរដឹកជញជូ នឆលងរពំែដនែដលមនអជញ ប័ណណេនកនុងរបេទសមច ស់ផទះ ែដលជកែនលង
េចញលិខិតអនុញញ ត/TAD និងែដលយ៉ងេហចណស់រតូវមន ៥១% ជកមមសិទធរិបស់

ពលរដឋៃនរបេទសេនះ។

b) មិនមនសលរកមផតនទ េទស ឬ ករដក់េទស េដយភជ ប់មកជមួយនូវលិខិតេថក លេទស
ែដលបញជ ក់ពីករគម នេទស និងគម ននីតិវធីិកសយ័ធនែដលមិនទន់រជះរសឡះ

c) មនសមតថភពអជិពេធវរីបតិបតតកិរ (ដូចជ ពក់ព័នធនឹងដំេណីរករចបប់ កររគប់រគងេលី
របតិបតតកិរ បញហ សុវតថភិពផលូវថនល់ និងបញហ បេចចកេទសពក់ព័នធនឹងអជីវកមមដឹកជញជូ នេលី
ផលូវថនល់ កនុងរបេទសែដលខលួនមនគេរមងរបតិបតតកិរ) និង

d) មនសមតថភពែផនកហរិញញវតថុ និងមនករធនរ៉ប់រងេលីករខូចខតពក់ព័នធនឹងបំណុល
របតិបតតកិរ និង/ឬ កិចចសនយ។

8



• សរមប់លិខិតអនុញញ តែដលបនេចញទងំអស់ ព័ត៌មនទងំេនះ និងលកខណៈសមគ ល់េផសងៗ
េទៀត រតូវែតកត់រតផងែដរេនកនុងបញជ ីថន ក់ជតិលិខិតអនុញញ តនិង TAD (តរង Excel ែដល
រតូវបនែចកផសយេដយរបេទសទងំអស់) និងបញជ ីេនះរតូវែតេធវបីចចុបបននភពរសបេទតមករ 

ផល ស់បតូរទងំឡយែដលអចមន។
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• បញជ ីថន ក់ជតិលិខិតអនុញញ ត និង TAD រតូវែតកត់រតព័ត៌មនលមអតិរបស់ TAD និងរបតិបតតកិរ

ដឹកជញជូ ន និងលកខណៈសមគ ល់េផសងៗេទៀតរបស់យនយនតផងែដរ។
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• ចបំច់រតូវមនព័ត៌មនលមអតិបែនថមេទៀត សរមប់របតិបតតកិរដឹកជញជូ នអនកដំេណីរតមកល
វភិគ ដូចជ ព័ត៌មនៃនករេធវដំីេណីរ ភពញឹកញប់ និងចំនួនអតិបរមៃនចំនួនេកអី/អនកេធវី
ដំេណីរ។

11

លកខណៈសមគ លេ់ផសងៗសរមប់របតិបតតកិរដឹកជញជូ នអនកដំេណីរតមកលវភិគ ែត
បុ៉េណណ ះ

ព័ត៌មនៃនករេធវដំីេណីរ

ភពញឹកញប់ៃនរបតិបតតកិរសរមប់អនកទទួលផល

សមតថភពអតិបរម (ចំនួនេកអី/ចំនួនអនកេធវដំីេណីរ)

ករកំហតិេផសងៗ



• រតូវែតកត់រតកំឡុងេពលសុពលភព

• េលខចុះបញជ ីយនយនត និងេលខចុះបញជ ីរបស់រម៉ឺកពក់កណត លសេណត ង(េបីមនេរបី) រតូវកត់រតផងែដរ។ 
សូមបញជ ក់ថ លិខិតអនុញញ តគឺមនសុពលភពសរមប់ែតយនយនតជក់លក់ និងអចរតូវបនេរបីរបស់
សរមប់យនយនតែតមួយបុ៉េណណ ះកនុងេពលែតមួយ

• េបីសិនជេលខចុះបញជ ីយនយនតជក់លក់ណមួយរតូវបនផល ស់បតូរ ចបំច់រតូវែតកត់រត កនុងរបអប់បនទ ប់
ែដលមន (១-៨) េហយីឯកសរ TAD រតូវេចញេឡងីវញិ និងបញជ ីលិខិតអនុញញ ត និង TAD ជតិនឹងរតូវេធវី
បចចុបបននភព 

• ទីកែនលង និងកលបរេិចចទេចញលិខិតអនុញញ តរតូវែតកត់រត េហយីលិខិតអនុញញ តរតូវែតមនករចុះហតថេលខ 
និង/ឬ េបះរត េដយអជញ ធរជតិផតល់លិខិតអនុញញ ត សរមប់បញជ ក់ពីភពរតឹមរតូវ 12

កំឡុងេពលសុពលភព ពី ដល់

េលខចុះបញជ ីយនយនត

កបលឡន/ឡនរទុង/ឡនរកុង

ទីកែនលងនិងកលបរេិចឆទផតល់

រម៉ឺកពក់កណត លសេណត ង កបលឡន/ឡនរទុង/ឡនរកុង រម៉ឺកពក់កណត លសេណត ង

ករបញជ ក់ភពេដីម (រត / ហតថេលខ)



• 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


