ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’
ຂອງສ%ນຍາອະນuພາກພ4ນແມ7ນ8າຂອງ ວ7າ
ດ:ວຍ ການອ;ນວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ຂ>ນສ?ງຂ:າມແດນ (CBTA)
ບ>ດຝyກອ>ບຮ>ມ ທD 1 (A) – ຂ8ມEນທ?ວໄປ
ພ%ດທະນາ ພາຍໃຕ:ໂຄງການ TA-8748 REG ໂຄງການຍ7ອຍ 2 (SP2) - ສະໜ%ບສະໜEນ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ແຜນງານ ສ;ລ%ບ
ການອ;ນວຍຄາມສະດວກ ດ:ານຂ>ນສ?ງ ແລະ ກນຄ:າ ຢE7ໃນ GMS
ສະໜ%ບສະໜEນ ໂດຍ ທະນາຄານພ%ດທະນາອາຊD ແລະ ກ>ມພ>ວພ%ນຕ7າງປະເທດ ແລະ ການຄ:າ ຂອງອ>ດສະຕາລD
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• ສ%ນຍາ ວ7າດ:ວຍການອ;ນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຂ>ນສ?ງຂ:າມແດນ ອະນuພາກ
ພ4ນແມ7ນ8າຂອງ (CBTA) ໄດ:ລ>ງນາມ ໃນປD 1999 – ເປNາໝາຍແມ7ນເພPອສ:າງ
ລະບ>ບຂ>ນສ?ງຂ:າມແດນອະນuພາກພ4ນແມ7ນ8າຂອງ ທQເປ%ນອ%ນໜyງອ%ນດຽວ (ອDງ
ຕາມ ການຮ%ບຮອງ), ເພPອເຮ%ດ ໃຫ7ການຂ>ນສ?ງ ສiນຄ:າ ແລະ ຜE:ໂດຍສານ ຜ7ານ
GMS ໄວຂyນ, ສະດວກຂyນ ແລະ ລາຄາຖWກລ>ງ;
• ການຂXສ%ດຕະຍາບ%ນ ຂອງສ%ນຍາ ແມ7ນໄດ:ສ;ເລ%ດແລ:ວ ໂດຍ ປະເທດພາຄDຄE7
ສ%ນຍາ GMS ທ%ງໝ>ດ ໃນປD 2015;
• ເຖiງຢ7າງໃດກXຕາມ, ພາຫະນະ ກXບYສາມາດນ;ໃຊ:ສ%ນຍາໄດ:ເທPອ – ຍ>ກເວ(ນ ສXາ
ລ%ບ ທQຢE7ພາຍໃຕ: ສ%ນຍາ IICBTA ຈ;ນວນໜyງ (ສ%ນຍາສອງຝ7າຍ ກ7ຽວກ%ບການ
ລiເລQມຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ສ%ນຍາ CBTA);
• ອDງໃສ7ຄວາມເປ%ນຈiງ, ລ%ດຖະມ>ນຕD ໄດ:ພ>ບປະ ຢE7ກອງປະຊuມ ຄະນະກ;ມະທiານ
ຮ7ວມ ແບບວ>ງແຄບ ຂອງ ສ%ນຍາ CBTA (JC Retreat) ໃນດWອນ ກXລະກ>ດ
2016 ແລະ ໄດ:ແນະນ; ເຈNາໜ:າທQຄະນະກ;ມະການອ;ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ:
ແກ7ຂ>ນສ?ງແຫ7ງຊາດ (NTFC) ເພPອ ຮ7າງ ແລະ ປyກສາຫາລW ການຈ%ດຕ%ງ
ປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’ CBTA.
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• ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’ ແມ7ນແນໃສ7 ການເຄPອນຍ:າຍ ໂດຍເສລD ຂອງລ>ດຂ>ນສ?ງ
ສiນຄາ ແລະ ໂດຍສານ;
• ແຕ7ລະປະເທດ ອາດຈະອອກໃບອະນuຍາດ ຂ>ນສ?ງທາງຖະໜ>ນ GMS ສ;ລ%ບການເດDນທາງZາຍ
ຖ:ຽວ ແລະ ເອກະສານນXາເຂNາລ>ດຊ?ວຄາວ (TAD) ຈXານວນ 500 ໃບອະນuຍາດ ໃຫ:ແກ7 ຜE:
ດ;ເນDນການຂ>ນສ?ງຂອງຕ>ນ (ເບiງຮEບແບບຕ>ວຢ7າງໜ:າຕYໄປ);
• ປyມ TAD ZWຮຽກຢ7າງໜyງວ7າເປ%ນ ‘ໜ%ງສWຜ7ານແດນ’ ລ>ດ ຊyງຕ:ອງເຊ%ນ ZW ຈ8າກາ ແລະ ລ>ງວ%ນ
ທD ຢE7ດ7ານຊາຍແດນ ໂດຍ ເຈNາໜ:າທQພາສDຂອງປະເທດເຈNາພາບ ເມPອເຂNາ ແລະ ອອກປະເທດ;
• ຈະບYມDການຈ;ກ%ດຈ;ນວນຄ(ງຂອງການເດDນທາງຂອງພາຫະນະ ແຕ7ວ7າ ແຕ7ລະຄ(ງ ຂອງການ
ພ%ກເຊ>າ ຢE7ປະເທດເຈNາພາບ ສາມາດຢE7ໄດ:ເຖiງ 30 ວ%ນ;
• ພາຫະນະ ອາດເຂNາຜ7ານ ດ7ານຊາຍແດນໃດໜyງ ແລະ ອອກຜ7ານອDກດ7ານໜyງ ແຕ7ວ7າ ອາດນ;
ໃຊ:ຕາໜ7າງເສ%ນທາງ ທQລະບuຢE7ໃນ ອະນuສ%ນຍາ 1 ຂອງສ%ນຍາ CBTA;
• ໃນການລiເລQມຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ, ສປປ ລາວ ຈະເປDດເສ(ນທາງ R3 & 9 ຈາກຫ:ວຍຊາຍ ຫາ ບYເຕ7ນ
ແລະ ສະຫວ%ນນະເຂດ ຫາ ແດນສະຫວ%ນ ລວມທ%ງ NR13 ຈາດ ດ7ານບYເຕ7ນ ຫາ ດ7ານໜອງ
ນ>ກຂຽນ;
• ປະເທດມຽນມາ ຈະຮ7ວມການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’ ໃນປD 2020.
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ແຜນທQສະແດງ
ຕາໜ7າງ
ເສ(ນທາງ ແລະ
ດ7ານຊາຍແດນ

ແຜນທQຍ%ງບYສ>ມບEນ

ດ7ານຊາຍແດນ ໄດ:ສະແດງໃນ
ຮEບພາບ 7ບYແມ7ນດ7ານທQໃຫ:
ນ;ໃຊ:ໄດ:ທ%ງໝ>ດ
ເສ(ນທາງສDຂຽວ ແລະ ດ7ານຊາຍ
ແດນ ຈະຖWກບ%ນຈuເຂNາ ຈາກ
ມ4ລiເລQມຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ
ເສ(ນທາງສDແດງ ອາດຈະຖWກ
ເພQມເຕDມໃນຕYໜ:າ
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• ສiນຄ:າ ທQຂ>ນສ?ງມາ ຈະສWບຕYຜ7ານການປະຕiບ%ດຂ(ນຕອນພາສDພາຍໃນ (ຕ>ວຢ7າງ
ເອກະສານຊ:ອນທ:າຍ 6 ຂອງສ%ນຍາ CBTA ສ;ລ%ບ ລະບ>ບການຂ>ນສ?ງຜ7ານແດນ
ແລະ ການຂ>ນສ?ງພາຍໃນ ຂອງອະນuພາກພ4ນ ຈະບYນ;ໃຊ: ສ;ລ%ບ ‘Early
Harvest’);
• ແຕ7ວ7າ ຈະບYມDການຄ8າປະກ%ນທາງດ:ານການເງiນ (ການຄ8າປະກ%ນພາສD) ແມ7ນ
ຮຽກຮ:ອງສ;ລ%ບການເຄPອນໄຫວ ຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ຕE:ຄອນເທ%ນເນD ຕາມ
ທQໄດ:ລະບu ຢE7ໃນ MOU ‘Early Harvest’ ແລະ ປະຕiບ%ດຕາມ ສ%ນຍາ CBTA
ມາດຕາ 18;
• ແຕ7ລະປະເທດ ຈະຮ%ກສາ (ແລະ ສ?ງໃຫ:ກ%ນ) ບ%ນຊD ZW ໃບອະນຍາດຂ>ນສ?ງທາງ
ຖະໜ>ນ GMS ແລະ ປyມ TAD ທQໄດ:ອອກອະນuຍາດ;
• ເຈNາໜ:າທQພາສDປະເທດເຈNາພາບ (ຕ>ວຢ7າງ ປະເທດທQໄດ:ຖWກຢ:ຽມຢາມ) ທQລະບuໃນ
ອະນuສ%ນຍາ 1 ຄວບຄuມ ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ແລະ ການປະທ%ບຕາ ແລະ
ວ%ນທD ຂອງລ>ດຕ7າງປະເທດ ທQເຂNາ-ອອກດ7ານ.
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• ໄທ ແລະ ຈDນ ໄດ:ລ>ງນາມ ໃສ7 ‘Early Harvest’ ຢE7ໃນກອງປະຊuມແບບວ>ງແຄບ ຂອງຄະນະກ;
ມະທiການຮ7ວມ JC ຄ(ງທQ 2 ຢE7 ຮ7າໂນ:ຍ ໃນເດWອນ ພyດສະພາ 2017;
• ກ;ປEເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ:ລ>ງນາມໃນ MOU (ແລະ ເອກະສານເພQມເຕDມ) ໃນ
ເດWອນທ%ນວາ 2017. ສປປ ລາວ ໄດ:ລ>ງນາມໃນ MOUຢE7ກອງປະຊuມ ຄະນະກ;ມະທiການ
CBTA ໃນເດWອນມDນາ 2018 ຊyງການດ;ເນDນການ ‘Early Harvest’ ຈະເລQມໃນເດWອນ
ມiຖuນາ 2018;
• ເນ4ອໃນໜ%ງສWໂຄສະນາ ກ;ລ%ງຢE7ໃນຂ(ນຕອນການແປເປ%ນພາສາຂອງແຕ7ລະປະເທດ ແລະ ຂ8ມEນ
ກ7ຽວກ%ບ ຂ8ກ;ນ>ດທາງດ:ານນ8າໜ%ກ ແລະ ຂະໜາດທQອະນຍາດຂອງພາຫະນະ ແມ7ນໄດ:ຖWກ
ກະກຽມບ%ນຈuເຂNາໃນເວ%ບໄຊ ; www.greatermekong.org/ttf
• ADB ຈະຊ7ວຍໃນການຕiດຕາມການຈ%ດຕ%ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’ ແລະ ຊ7ວຍ ລາຍງານຕY
ຄະນະ NTFC ແລະ ຄະນະກXາມະທiການຮ7ວມ “ ຂອງ CBTA;
• ກອງປະຊuມຄະນະກXາມະທiການຮ7ວມ (ກອງປະຊuມວ>ງແຄບ ແລະ ກອງປະຊuມເປ%ນທາງການ)
ຈ%ດ 2 ຄ(ງ ຕYປ.D
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• ແຜນງານ ການຈ%ດເກ%ບຄ7າທ;ນຽມບEລະນະຮ%ກສານ;ໃຊ:ເສ(ນທາງ (Road
Usage Maintenance Charge “RUMC”) ທQຈະຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ຢE7 ສປປ
ລາວ ອDງໃສ7 ອະນuສ%ນຍາ 2 ຂອງສ%ນຍາ CBTA;
• ປະເທດມຽນມາ ຄາດວ7າຈະສາມາດເຈລະຈາສ;ເລ%ດ ສ;ລ%ບ ສ%ນຍາສອງຝ7າຍ
ຮ7ວມກ%ບໄທ ໃນປD 2018 – ແລະ ຕYດ:ວຍປະເທດເພPອນບ:ານອPນ – ໃນການ
ກະກຽມ ການເຂNາຮ7ວມໃນ ‘Early Harvest’ ໃນປD 2020;
• ຂ8ມEນແນະນ;ອPນໆ ແມ7ນມDສະໜອງຢE7ໃນ ເອກະສານ 1 (B) ກ7ຽວກ%ບບ%ນຫາທQ
ຕ:ອງປະຕiບ%ດ – ກ7ຽວກ%ບ ອ>ງການທQມDສiດອ;ນາດ ທQກ7ຽວຂ:ອງ ແລະ ຜE:ດ;ເນDນ
ການຂ>ນສ?ງຕ>ວຈiງ.
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• ລາຍລະອຽດເພQມເຕDມ ກ7ຽວກ%ບ ສ%ນຍາ CBTA ‘Early Harvest’, ລວມ
ທ%ງເນ4ອໃນ ທQໄດ:ລ>ງນາມ ໃນ MOU ‘Early Harvest’, ສ;ເນ>າຕ>ວຢ7າງ
ຂອງ ໃບອະນuຍາດ ແລະ ປyມ TAD ແລະ ເອກະສານໂຄສະນາ Early
Harvest ມDຢE7ໃນເວ%ບໄຊ www.greatermekong.org/ttf
• ຄ;ຖາມ ກ7ຽວກ%ບ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ‘Early Harvest’ ສາມາດສ?ງສອບ
ຖາມ ADB ໄດ: ຕາມທQຢE7 ລu7ມນ]:
ທ7ານ ນາງ Kanya Sasradipoera (kanyass@adb.org)
ຂອບໃຈ!

ພ%ດທະນາ ພາຍໃຕ:ໂຄງການ TA-8748 REG ໂຄງການຍ7ອຍ 2 (SP2) - ສະໜ%ບສະໜEນ ການຈ%ດຕ(ງປະຕiບ%ດ ແຜນງານ ສ;ລ%ບ
ການອ;ນວຍຄາມສະດວກ ດ:ານຂ>ນສ?ງ ແລະ ກນຄ:າ ຢE7ໃນ GMS
ສະໜ%ບສະໜEນ ໂດຍ ທະນາຄານພ%ດທະນາອາຊD ແລະ ກ>ມພ>ວພ%ນຕ7າງປະເທດ ແລະ ການຄ:າ ຂອງອ>ດສະຕາລD
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