
ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນນະຄອນ ອັດສະລິຍະທີ່ເອົາຄົນເປັນໃຈກາງຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ

ສ່ຽງໃຕ້ຜ່ານການແກ້ໄຂແບບດີຈີຕ້ອນ

ກອງທຶນພັດທະນານະຄອນອັດສະລິຍະ ອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ (AASCTF) ຈະຊ່ວຍເຫຼືອບັນດານະຄອນໃນອາຊຽນໃນການ
ປັບປຸງລະບົບການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍການພັດທະນາ ແລະ ທົດສອບວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ແລະ ລະບົບຜັງເມືອງແບບດີຈີຕອນທີ່ເໝາະສົມ. ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນະຄອນຕ່າງໆ, ກອງທຶນ AASCTF ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກການຫັນປ່ຽນຂອງນະຄອນ ໃຫ້ເປັນນະຄອນ ໜ້າຢູ່, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີສ່ວນການເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼາຍຂຶ້ນ ໄປພ້ອມ
ກັບຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ການກຳນົດວິທີການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ແນວທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕບັດໄດ້ ຢູ່ບັນດານະ
ຄອນຕ່າງໆ ໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ. 

AASCTF ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາ ປີ 2019 ຊຶ່ງເປັນກອງທຶນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານຂອງປະເທດ ອົດ
ສະຕຣາລີ ຜ່ານກົມການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ (DFAT), ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB). ກຸ່ມ
ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານວິສະວະກຳ Ramboll ແມ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເປັນຜູ້ນຳພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສຳລັບບັນດາກິດຈະ
ກຳຕ່າງໆ ຂອງກອງທຶນ  AASCTF.

ກອງທຶນພັດທະນານະຄອນອັດສະລິຍະ 
ອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ  (AASCTF) 

ພາບລວມກ່ຽວກັບຂັ້ນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໂອກາດສຳລັບເມືອງທີ່
ເຂົ້າຮ່ວມ

ສະແກນໂຄດ ສຳລັບເວີ
ເຊິນດີຈີຕ້ອນ

ປັບປຸງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2021

ໄລຍະເວລາໂຄງການ
2019 ຫາ 2024

ທຶນທັງໝົດ
US$ 13.95 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 

(A$ 20 ລ້ານອົດສະຕຣາລີ)

ຜົນຮັບ
ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ 

ການສະໜັບສະໜູນການເປັນຄູ່

ຮ່ວມມື

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພື່ອການລົງທຶນ

ກຳນົດ
ວິທີປະຕິບັດທີ່ຂະຫຍາຍຂະໜາດ ໄດ້ 

ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ ທີ່ດີສຸດໃນ

ອາຊຽນ

ການຮັບຮອງວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ
ແບບດີຈີຕອນ ເພື່ອປັບປຸງຂົງເຂດ

ວຽກງານຫຼັກ

ການສະເໜີຫົວຂໍ້ທີ່ປິ່ນ
ອ້ອມ

ລະບົບການວາງແຜນ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

ແລະ ຄວາມທົ່ວເຖິງໃນສັງຄົມ 

ການໃຫ້ບໍລິການ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການ

ເງິນ

ພາກເອກະຊົນ

bit.ly/AASCTFflyer-Lao

http://www.adb.org
https://www.dfat.gov.au/
http://bit.ly/AASCTFflyer
http://bit.ly/AASCTFflyer
http://bit.ly/AASCTFflyer
http://bit.ly/2GhARzG
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ຂອງ AASCTF
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AASCTF

ນະຄອນໃນຂ�ນທອງແດງ 
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ປັດຈຸບັນ AASCTF ພວມນຳເອົາ 24 ນະຄອນໃນ 8 ປະເທດອາ
ຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ ການສະໜັບສະໜູນພາຍໃຕ້ AASCTF ມີ 3 ຂັ້ນ  
(ຕົວຢ່າງ: ທອງແດງ, ເງິນ ແລະ ຄໍາ), ດ້ວຍການເພີ່ມລະດັບຂອງ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນໃນແຕ່ລະຂັ້ນ:

AASCTF bit.ly/watchAASCTF@aasctf @aasctfຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທາງ
ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ:

ນະຄອນໃດແດ່ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງທຶນດັ່ງກ່າວ?

ມາກັດຊາ (ອິນໂດເນເຊຍ) ບາກິວ (ຟີລິປີນ)

AASCTF ພວມສະໜັບສະໜູນ ມາກັສຊາ ເພື່ອພັດທະນາເວທີວາງຜັງເມືອງອັດສະລິຍະ 

ແລະ ໜ້າຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການ, ການເຊື່ອມສານການວາງຜັງ

ດ້ານພື້ນທີ່ໆມີຢູ່ປະຈຸບັນຂອງນະຄອນພາຍໃຕ້ກອບລວມ ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີຄວາມສະເໝີພາບ 

ແລະ ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ.

ສອບຖາມ AASCTF:

JORIS VAN ETTEN
ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານການພັດທະນາຕົວເມືອງ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
jvanetten@adb.org

AASCTF ສະໜັບສະໜູນບັນດານະຄອນຕ່າງໆຄືແນວໃດແດ່?
ຢູ່ໃນ ນະຄອນໃນຂັ້ນທອງແດງ ແລະ ຂັ້ນພາກພື້ນ, ທີມງານຂອງ AASCTF ຂອງຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການພັດທະນາສາກົນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບການນຳ 
ຂອງນະຄອນ ແລະ ພະນັກງານວາງແຜນຢ່າງໃກ້ສິດເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳ ດັ່ງຕໍ່ໄປນ:

ວິທີການວາງແຜນອັດສະລິຍະ: ການພັດທະນາຜັງເມືອງແບບຮອບດ້ານ (Development 
of Holistic Urban Plan), ການກະກຽມໂຄງການ/ການຈັດລຽງບູລິມະສິດ ເພື່ອກຳນົດ
ວິທີການທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມພ້ອມທາງດ້ານດີຈີຕ້ອນ, ວິໄສທັດ ແລະ 
ເປົ້າໝາຍຂອງເມືອງ. ໂຄງການທົດລອງຕົວຢ່າງ:

ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

ຂັ້ນຄຳ: ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອການລົງທຶນ (ເປັນແບບ
ເອກະລາດ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸດເງິນກູ້ ADB) 
ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ
ໂຄງການສາທິດ. 

ຂັ້ນເງິນ: ສຳລັບໂຄງການທີ່ພວມດຳເນີນການ ແລະ/ຫຼື 
ໃນອະນາຄົດ ເປັນຕົ້ນ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຍື່ນ
ເອກະສານແນວຄວາມຄິດ ແລະ ໂຄງການທົດລອງ.

ຂັ້ນທອງແດງ: ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມວິຊາການ
ປະຈຳພາກພພື້ນ, ກິດຈະກຳການສຳຫຼວດ, ການ
ພັດທະນາພື້ນຖານ, ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ (ການສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້).

ການສຳຫຼວດປະເມີນ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງ
ນະຄອນອັດສະລິຍະ

ເວັບບີນາ, ກອງ
ປະຊຸມວິຊາການ

ແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ 
ການອຳນວຍຄວາມ

ສະດວກໃນການ
ປຶກສາຫາລື

ແຜນງານການຈັບຄູ່/
ກິດຈະກຳ ແລກປ່ຽນ 
ແລະ ການສ້າງເຄືອ

ຂ່າຍ

ຫຼັກສູນການຮຽນ
ແບບອອນລາຍ ແລະ 

ການຝຶກອົບຮົມ
ແບບໄດ້ໃບປະກາດ 

ກ່ຽວກັບນະຄອນອັດ
ສະລິຍະ

• AASCTF ໃຫ້ໂອກາດຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ໃນ
ການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳອອນລາຍ 
ແບບມີການປະຕິສຳພັນ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ດີ
ຈີຕ້ອນອັດສະລິຍະ ຕົວຢ່າງ: ໂປຣແກຼມ 
ໃນການຕອບຄໍາຖາມແບບອອນລາຍ ຫຼື 
(Mentimeter), ລວມທັງ (ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ 
ພຽງແຕ່):

• ກອງປະຊຸມແນະນຳກ່ຽວກັບກອງທຶນ 
AASCTF

• ‘ ນະຄອນອັດສະລິຍະ-ນະຄອນແບບມີການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງສັງຄົມ’ ແຜນງານທີ່ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກການປຶກສາຫາລື 

• ກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກ ກ່ຽວກັບ ການ
ແກ້ໄຂບັນຫາແບບອັດສະລິຍະ

AASCTF ສະໜັບສະໜູນບັນດານະຄອນ 
ຕ່າງໆໃນການກຳນົດ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດ ຈຸດ
ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ 
ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍບັນດານະຄອນໃນການ ສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມພ້ອມ ໃນການ
ເປັນນະຄອນອັດສະລິຍະຢ່າງແທ້ຈິງ, ລວມທັງ 
(ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່):

• ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈີຕ້ອນ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງນະຄອນອັດສະລິຍະ

• ຖານຂໍ້ມູນນະຄອນອັດສະລິຍະ AASCTF 

AASCTF ກຳລັງສືບຕໍ່ໃນການເຮັດວຽກ ເພື່ອ

ພັດທະນາການຮຽນຮູ້ທາງອອນລາຍກ່ຽວກັບວິທີ

ປະຕິບັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ຫຼັກສູດ

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ລວມທັງ (ແຕ່ບໍ່

ຈຳກັດພຽງແຕ່):

• ຫຼັກສູດການຮຽນອອນລາຍກ່ຽວກັບນະຄອນອັດ

ສະລິຍະຂອງ AASCTF

• ຫຼັກສູດໃບຢັ້ງຢືນການບໍລິຫານຂໍ້ມູນ ຂອງ 

AASCTF

• ຫຼັກສູດໃບຢັ້ງຢືນ ການເປັນນະຄອນທີ່ມີການ

ເຂົ້າຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ຂອງ AASCTF

AASCTF ຮ່ວມກັບນະຄອນຕ່າງໆ ໃນການ
ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຈອດພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກອາຊຽນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການ
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ, 
ລວມທັງ (ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່):

• ກິດຈະກຳການສ້າງເຄືອຂ່າຍຕາມຫົວຂໍ້

• ກອງປະຊຸມພາກພື້ນ ແລະ ກິດຈະກຳ
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້

• ການອຳນວຍຄວາມສະດວກແຜນງານ
ການຈັບຄູ່

ວິທີການເຂົ້າຮ່ວມ ແບບອັດສະລິຍະ: ການອອກແບບ ແລະ ການສົ່ງມອບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ 
ຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈີຕ້ອນໃນການອອກແບບນະຄອນອັດສະລິຍະ  ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບໂຄງການ
ທົດລອງທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດ ແລະ ອະນຸມັດ. ໂຄງການທົດລອງຕົວຢ່າງ:

ໂຄງການທົດລອງ 
ແລະ ການຮັບຮອງ

ທາງດ້ານແນວ
ຄວາມຄິດ

AASCTF ພວມສະໜັບສະໜູນເມືອງ Baguio ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລະບົບເຕືອນໄພນໍ້ຳຖ້ວມກ່ອນລ່ວງໜ້າຢ່າງອັດສະລິຍະທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານ

ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ກ່ອງເຄື່ອງມືການແກ້ໄຂບັນຫາຕາມທຳມະຊາດ (NBS) ສຳລັບ

ການຜ່ອນຄາຍ ໄພພິບັດ, ການປັບຕົວ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມທົນທານ.

http://www.linkedin.com/company/aasctf
http://www.linkedin.com/company/aasctf
https://www.youtube.com/channel/UCY-8JC5j5PgiV6XJiDByYHA
https://www.facebook.com/aasctf
https://twitter.com/aasctf
http://bit.ly/watchAASCTF
https://www.youtube.com/channel/UCY-8JC5j5PgiV6XJiDByYHA
https://www.facebook.com/aasctf
https://www.facebook.com/aasctf
https://twitter.com/aasctf
https://twitter.com/aasctf
mailto:jvanetten%40adb.org?subject=AASCTF%20inquiry
https://ramboll.com/

