
ជំរុញការ ផ្លាស់ប្ដូរទីកាុងឆ្លាតដាលផ្ដាតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអត្ថ
បាយោជន៍បាជាជនជាស្នូល នៅអាសុីអាគ្នាយ៍ តាមរយៈដំណោះសាាយឌីជីថល

មូលនិធិ ទំនុកចិត្តទីកាុងឆ្លាតអាស៊ាន អូសា្តាលី (AASCTF) ជួយទីកាុងអាស៊ានក្នុងការពងាឹងបាព័ន្ធរៀបចំផានការ ការ
ផ្តល់សាវា និងការគាប់គាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគា ដោយបង្កើត និងសកលាបងដំណោះសាាយ និងបាព័ន្ធទីកាុងឌីជីថល
សមសាប។ តាមរយៈការធ្វើការជាមួយទីកាុងនានា AASCTF ជួយសមាួលដល់ការបាាមុខមាត់នាទីកាុងទាំងនាះឱាយ
កាន់តាមានភាពរស់រវើក មានភាពធន់ និងបាកបដោយបរិយាបន្ន ខណៈពាលដាលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការកំណត់
ការអនុវត្តបនា្ទាប់ និងល្អបំផុត ដាលមានសកា្តានុពលអាចពងាីកបន្តទៀត ដើមាបីជាគំរូសមាាប់ទីកាុងនានានៅអាសុី និង
ប៉ាសុីហ្វិក។

ដោយបនបង្កើតឡើងក្នុងខាមាស ឆ្នាំ 2019 AASCTF គឺជាមូលនិធិទំនុកចិត្ត ដាលមានមា្ចាស់ជំនួយតាមួយ ដាលគាំទា
ដោយរដា្ឋាភិបលអូស្តាាលី តាមរយៈកាសួងការបរទាស និងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន (DFAT) និងគាប់គាងដោយធនាគារ
អភិវឌាឍន៍អាសុី (ADB)។ កាុមវិស្វកម្ម និងបាឹកាសាយោបល់ Ramboll គឺជាដាគូអនុវត្តឈានមុខគាសមាាប់សកម្មភាពរបស់ 
AASCTF។

មូលនិធិទំនុកចិត្តទីក្រុងឆ្ល្រត
អាស៊្រន អូស្រ្តាលី (AASCTF) 

ទិដ្ឋភាពទូទៅនាកមាិតចូលរួម និងកាលានុវត្តភាព
សមាាប់ទីកាុងដាលចូលរួម

ស្គានកូដសមាាប់
អត្ថបទឌីជីថល

bit.ly/AASCTFkhmer

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ង្ទី 15 ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ 2021

រយៈព្រលគម្រ្រង
ឆ្នាំ 2019 ដល់ ឆ្នាំ 2024

ការផ្តល់មូលនិធិសរុប
13.95 លានដុលា្លារអាមារិក 
(20 លានដុលា្លារអូសា្តាលី)

លទ្ធផល
ការអភិវឌាឍសមត្ថភាព
ការគាំទាភាពជាដាគូ

ជំនួយវិនិយោគ

កំណត់អត្តសញ្ញ្រណ
ការអនុវត្តល្អបំផុតដាលមាន
សកា្តានុពលអាចពងាីកបន្ត
ទៀត និងធ្វើជាគំរូបននៅ

អាស៊ាន

ការអនុវត្តដំណោះស្រ្រយ
ឌីជីថលដើម្របីក្រលម្អផ្ន្រកមុខងារ

សំខាន់ៗ

ការដោះស្រ្រយមូលបទ
ឆ្លងវិស័យ

បាព័ន្ធរៀបចំផានការ សមភាពយានឌ័រ និងបរិ
យាបន្នសង្គម

ការផ្តល់សាវា ការបាាបាលួអាកាសធាតុ

ការគាប់គាងហិរញ្ញវត្ថុ វិស័យឯកជន

http://www.adb.org
https://www.dfat.gov.au/
http://bit.ly/AASCTFflyer
http://bit.ly/AASCTFflyer
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AASCTF បច្ចុបាបន្នកំពុងមានការចូលរួមពីទីកាុងចំនួន 24 នៅ
ទូទាំង 8 បាទាសនៅអាស៊ាន។ ការគាំទាកាាមមូលនិធិ AASCTF 
តាូវបនផ្តល់តាមវិធីសស្តាមួយដាលមាន 3 កមាិត (ពោលគឺ
កមាិតសំរឹទ្ធិ បាាក់ និងមាស) ដោយមានការកើនឡើងនូវកមាិត
នាការចូលរួម ជំនួយបច្ចាកទាស និងជំនួយហិរញ្ញបាបទាននៅ
កមាិតនីមួយៗ៖

AASCTF bit.ly/watchAASCTF@aasctf @aasctfតាមដានពួកយើងនៅលើ
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម៖

តើទីក្រុងណាខ្លះកំពុងចូលរួមក្នុងមូលនិធិន្រះ?

Makassar (ឥណ្ឌូណ្រសុី) Baguio (ហ្វីលីពីន)
AASCTF កំពុងគាំទាដល់ Makassar ដើមាបីបង្កើតផានការទីកាុងឆ្លាត និងអាច
រស់នៅបន និងវាទិកាកំណត់អាទិភាពគមាាង ដោយរួមបញ្ចូលផានការលំហ
ដាលមានសាាប់របស់ទីកាុងកាាមកាបខណ្ឌឆតា ដើមាបីសមាាចបននូវកំណើន
បាកបដោយសមធម៌ និងនិរន្តរភាពរយៈពាលវាង។

ការសកសួរអំពី AASCTF៖

JORIS VAN ETTEN
អ្នកឯកទាសអភិវឌាឍន៍ទីកាុងជាន់ខ្ពស់ នាធនាគារអភិវឌាឍន៍អាសុី 
jvanetten@adb.org

តើ AASCTF គាំទ្រដល់ទីក្រុងនានាយ៉្រងដូចម្ត្រច?

នៅទីកាុងសំរឹទ្ធិ និងថ្នាក់តំបន់ កាុមការងារអ្នកជំនាញបច្ចាកទាស និងអភិវឌាឍន៍ក្នុងសាុក និងអន្តរជាតិ របស់ AASCTF ធ្វើការយា៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទីកាុង និង
មន្តាីរៀបចំផានការដើមាបីផ្តល់នូវចំណុចដូចខាងកាាម៖

អភិក្រមរៀបចំផ្រនការឆ្ល្រតវ្រ៖ ការអភិវឌាឍផានការទីកាុងទាំងមូល ការរៀបចំ
គមាាង/ការកំណត់អាទិភាព ដើមាបីកំណត់អន្តរាគមន៍សមសាបបំផុត សាបតាមការ
តាៀមខ្លួន ចក្ខុវិស័យ និងគោលដៅឌីជីថលរបស់ទីកាុង។ ឧទាហរណ៍នាគមាាង
សកលាបង៖ 

ដ្រគូអនុវត្ត៖

មាស៖ ជំនួយសមាាប់ការវិនិយោគ (ដោយឡាក ឬជាផ្នាក
មួយនាកញ្ចប់កម្ចីរបស់ ADB) ដាលតាូវបាើសមាាប់គាំទាដល់
ការអភិវឌាឍគមាាងធ្វើបងា្ហាញ។ 

ប្រ្រក់៖ បាើបាាស់គមាាងដាលកំពុងបន្ត និង/ឬអនាគត 
ពោលគឺតាមរយៈការអនុវត្តភស្តុតាងនាគំនិត និងគមាាង
សកលាបង។

សំរឹទ្ធិ៖ ការចូលរួមក្នុងសិកា្ខាសលាថ្នាក់តំបន់ ការអង្កាត 
ការអភិវឌាឍទិន្នន័យគោល ពាឹត្តិការណ៍កសងបណ្តាញ (ការ
កសងសមត្ថភាព និងការចាករំលាកចំណាះដឹង)។

មូលដា្ឋ្រនទីក្រុងឆ្ល្រត និង
ការអង្ក្រតវាយតម្ល្រតម្រូវការ

សិកា្ខ្រសលាតាមអនឡាញ 
សិកា្ខ្រសលាប្របអន្តរកម្ម និង
កិច្ចសន្ទនាក្រ្រមការសម្រប

សម្រួល

កម្មវិធីផ្គូផ្គង/ការផ្ត្រះប្តូរ និង
ព្រឹត្តិការណ៍កសងបណា្ត្រញ

វគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលមាន
វិញ្ញ្របនបត្រ និងការរៀនតាម

អនឡាញអំពីទីក្រុងឆ្ល្រត

AASCTF ផ្តល់ឱកាសយា៉ាងទូលំទូលាយ
ដើមាបីចូលរួមក្នុងការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាម
អនឡាញបាបអន្តរកម្ម ដោយបាើបាាស់
ឧបករណ៍ភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងឌីជីថលឆ្លាតវា 
ឧទាហរណ៍ Mentimeter ដាលរួមមាន 
(ជាអាទិ៍)៖

•  សិកា្ខាសលាណានាំរបស់ AASCTF

•  កិច្ចសន្ទនាកាាមការសមាប
សមាួល អំពីកម្មវិធី “ទីកាុងឆ្លាត-ទី
កាុងបរិយាបន្ន”

•  សិកា្ខាសលាតាមអនឡាញស្តីពី
ដំណោះសាាយឆ្លាតវា

AASCTF គាំទាទីកាុងនានាក្នុងការកំណត់ 
និងផ្តល់អាទិភាពចំណុចចាប់ផ្តើមសមាាប់
អន្តរាគមន៍គមាាង ដាលនឹងគាំទាដល់
បរិយាកាសអំណោយផលរបស់ទីកាុងនានា 
និងការតាៀមខ្លួនដើមាបីកា្លាយជាទីកាុងឆ្លាតដ៏
ពិតបាាកដ ដាលរួមមាន (ជាអាទិ៍)៖

•  ការអង្កាតវាយតម្លាការតាៀមខ្លួន 
និងតមាូវការឌីជីថលរបស់ទីកាុង
ឆ្លាត

•  មូលដា្ឋានទីកាុងឆ្លាត AASCTF 

AASCTF កំពុងបន្តធ្វើការដើមាបីបង្កើតវគ្គក
សងសមត្ថភាព និងរៀនតាមអនឡាញ
ជាចាើនអំពីការអនុវត្តបនា្ទាប់តាមគោលដៅ 
ដាលរួមមាន (ជាអាទិ៍)៖

•  វគ្គរៀនតាមអនឡាញស្តីពីទីកាុង
ឆ្លាត AASCTF

•  វគ្គសិកាសាមានវិញ្ញាបនបតាស្តីពីអ
ភិបលកិច្ចទិន្នន័យ AASCTF

•  កម្មវិធីមានវិញ្ញាបនបតាស្តីពីទីកាុង
បរិយាបន្ន AASCTF

AASCTF ចូលរួមជាមួយទីកាុងនានា 
ដើមាបីជំរុញទំនាក់ទំនងក្នុង និងកាាតំបន់
អាស៊ាន ដើមាបីគាំទាការផ្តាះប្តូរចំណាះដឹង 
និងការកសងបណ្តាញ ដាលរួមមាន 
(ជាអាទិ៍)៖

•  ពាឹត្តិការណ៍កសងបណ្តាញតាម
បាធានបទ

•  សន្និសីទថ្នាក់តំបន់ និងពាឹត្តិ
ការណ៍ចាករំលាកចំណាះដឹង

•  ការសមាបសមាួលកម្មវិធីផ្គូផ្គង

អភិក្រមអន្តរាគមន៍ឆ្ល្រតវ្រ៖ ការរចនា និងការផ្តល់ចំណាះធ្វើ និងបច្ចាកវិទាយា
ឌីជីថលខាងទីកាុងឆ្លាតនៅក្នុងការអនុវត្តបនា្ទាប់ ដោយអនុលោមតាមអន្តរាគមន៍
គមាាងសកលាបងដាលបនកំណត់ និងអនុម័ត។ ឧទាហរណ៍នាគមាាង
សកលាបង៖

គម្រ្រង
សកល្របង 

និងភស្តុតាងន្រ

គំនិត AASCTF កំពុងគាំទាទីកាុង Baguio ដើមាបីបង្កើត និងអនុវត្តបាព័ន្ធបាកាស
អាសន្នឱាយដឹងមុនពីទឹកជំនន់បាបឆ្លាតវា ដាលនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរទាក់ទង
នឹងយានឌ័រ និងបាអប់ឧបករណ៍ដំណោះសាាយផ្អាកលើធម្មជាតិ (NBS) 
សមាាប់ការកាត់បន្ថយគាាះមហន្តរាយ ការបនាសា៉ាំ និងការបង្កើនភាពធន់។

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/

