
ຍຸດທະສາດ 2030  
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ທົ່ວເຖິງ
ພ້ອມຮັບການປ່ຽນແປງ
ຍືນຍົງ
ໃນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ
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ການຫັນປ່ຽນສູນກາງທາງເສດຖະກິດ

2000
ຈີດີພີ ຂອງໂລກ
 (ສະກຸນເງິນ $)

$33,6 ໂກດ

2016
ຈີດີພີຂອງໂລກ
(ສະກຸນເງິນ $)
$75,8 ໂກດ

25% 33%

. . . ແລະ ນັ້ນໜາຍເຖິງປະຊາກອນຄົນຈໍານວນ 1,24 ຕື້.

ຍັງມີຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ບັນຫາ 
ສິ່ງແວດລ້ອມແລະໄພພິບັດທໍາມະຊາດ

ມີຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງສູງ

1 ໃນ 3 ຂອງ 
ປະຊາກອນ 
ໃນພາກພື້ນອາໃສດ້ວຍ 
ລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າ $3,20 ຕໍ່ມື້

ໃນໂລກທີ່ຖືກປະເມີນວ່າຈະມີຄວາມສ່ຽງ 
ຈາກໄພພິບັດສູງທີ່ສຸດໃນໂລກຄື ປະເທດ 
ສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາຂອງ ADB 
(ບັງກະລາເທດ ກຳປູເຈຍ ຟີລິບປິນ 
ໜູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ຕີມໍເລດສເຕ  
ຕົງກາ ວານູອາຕູ).

7 ໃນ 10 ປະເທດ

ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ
ສາມາດເພີ່ມ ຜະລິດຕະພາບ 
ໃຫ້ສູງຂຶ້ນແຕ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບ 
ຕໍ່ວຽກໃນອານາຄົດ.

ປະຊາກອນໜຸ່ມນ້້ອຍແລະຜູ້ສູງອາຍຸ

ບາງປະເທດມີຜູ້ສູງອາຍຸເພີ່ມຂຶ້ນໄວ: ສ່ວນຂອງ 
ຈໍານວນຜູ້ສູງອາຍຸໃນພາກພື້ນຄາດວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນ.

ໃນຂະນະທີ່ບາງປະເທດມີປະຊາກອນ 
ໜຸ່ມນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນທັງໂອກາດ  
ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ. 

8% ໃນປີ 2016 

18% ໃນປີ 2050
ຮອດ

ຕົວເມືອງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວ
ສັດສ່ວນປະຊາກອນ ໃນຕົວເມືອງຂອງ 
ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ. ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 

ໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2030 ເພື່ອຫລຸດຊ່ອງວ່າງ 
ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນພາກພື້ນ.

1950s

20%

2018

48%

2030

55%

54% ຂອງ  
ປະຊາກອນ 
ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ  
30 ປີ 

ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ເປັນພາກພື້ນທີ່ຂະຫຍາຍໂຕໄວ 
ທີ່ສຸດໃນຫຼາຍທົດສະຫວັດທີ່ບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້.

ຄວາມຕ້ອງການເງິນທຶນ  
$1,7ໂກດ ຕໍ່ປີ

ອາໃສໃນອາຊີ 
ແລະ ປາຊີຟິກ.

ການປ່ຽນແປງພາກພື້ນ

ໃນໄລຍະເວລາ 50 ປີທີ່ຜ່ານມາ ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກໄດ້ກ້າວ 
ກະໂດດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕ 
ທາງເສດຖະ ກິດແຕ່ວ່າ ຍັງມີຫລາຍໆວາລະຂອງ ການພັດທະນາ 
ທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ ຍຸດທະສາດ 2030 ກໍານົດ ແນວທາງການດຳເນີນ 
ງານໃຫ້ແກ່ ADB ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປ່ງຂອງຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງພາກພື້ນຈົນຮອດປີ 2030.

ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງ 
ການຍຸດທະສາດ 
ໃໝ່ສໍາລັບ ADB?



ວິໄສທັດຂອງ ADB ແມ່ນເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ 
ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມຮັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງ 
ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມພະຍາຍາມໃນການລົບລ້າງຄວາມ 
ທຸກຍາກ.

ວິໄສທັດ 2030 ຂອງ ADB ແມ່ນຫຍັງ?

ADB ຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຊຶ່ງເປັນບຸລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ 
ອັນໜຶ່ງ ແລະພ້ອມທັງ ຂະຫຍາຍການດຳເນີນງານໃນບາງຂະແໜງເຊັ່ນ: ສຶກສາ  
ສາທາ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ.

ADB ຈະເພີ່ມຄຸນຄ່າແນວໃດ?
ADB ເພີ່ມຄຸນຄ່າໂດຍຜ່ານ

ດ້ານການເງິນ
ສະໜອງເງິນທຶນຂອງ  
ຕົນເອງໄປພ້ອມໆກັນ 
ກັບການລະດົມທຶນຈາກ
ແຫຼ່ງສະໜອງທຶນອື່ນໆ

ດ້ານຄວາມຮູ້
ສຸມໃສ່ຄວາມຮຸ້ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ທີ່ 
ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບເງື່່ອນໄຂ 
ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ຖອດຖອນ 
ບົດຮຽນ ແລະ ໝູນໃຊ້ແນວທາງ 
ປະຕິບັດທີ່ດີໄປຜັນຂະຫຍາຍ

ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື
ສົ່ງເສີມການປຶກສາຫາລື ແລະ  
ປະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາ  
ຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີ່ຫລາກຫລາຍ

ADB ຈະສືບຕໍ່ຈັດລຳດັບຄວາມສໍາຄັນໃຫ້ກັບບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ.

 

ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ທົ່ວເຖິງ
ພ້ອມຮັບການປ່ຽນແປງ
ຍືນຍົງ
ໃນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ



ຫັຼກການຫັຍງທີ່ຈະຊີ້ນໍາການດໍາເນີນງານຂອງ ADB?

ປະເທດທີ່ມີສະຖານະການ 
ອ່ອນໄຫວ ແລະ ປະເທດທີ່ 
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມ 
ຄັດແຍ່ງ

ບັນດາລັດທີ່ເປັນເກາະນ້ອຍ
ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ

ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ແລະ  
ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ 
ລະດັບຕໍ່າ

ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບ 
ປານກາງລະດັບສູງ

ADB ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫລາກຫຼາຍຂອງປະເທດ 
ສະມາຊິກໄດ້ແນວໃດ?
ADB ຈະໃຊ້ແນວທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບກຸ່ມປະເທດຕໍ່ໄປນີ້:

•  ການພັດທະນາສະຖາບັນ ແລະ ການ 
 ປະຕິຮູບວຽກງານການປົກຄອງ

•  ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັນຈຳເປັນ ແລະ ການ 
 ບໍລິການທາງສັງຄົມຕ່າງໆ

•  ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມທີ່ມີເປົ້າໝາຍ
•  ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມພ້ອມຮັບການປ່ຽນແປງ, 

 ເນັ້ນໃສ່ສາເຫດຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ 
ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຟື້ນຟູ

•  ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  
 ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ 
 ບໍລິຫານຈັດການຄວາມສ່ຽງ

•  ການເຊື່ອມໂຍງແລະການເຂົ້າເຖິງ
•  ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖາບັນ
•  ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ 

 ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດແລະສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ 
 ໃຫ້ນໍາໜ້າໃນການຂະຫຍາຍໂຕ  

•  ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ  
 ແລະ ທົ່ວເຖິງ

•  ການບໍລິການທາງສັງຄົມ ແລະ ປົກປ້ອງສັງຄົມ
•  ການພັດທະນາຕົວເມືອງຢ່າງຍືນຍົງ
•  ການປັບປ່ຽນໂຄງສ້າງ ແລະ ການປະຕິຮູບ 

 ພາກລັດ
•  ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ການລະດົມ 

 ທຶນພາຍໃນປະເທດ

•  ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດທຶນ
•  ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ 

 ແລະ ພັດທະນາໂຄງການຕົວແບບ 
•  ການດຳເນີນງານຂອງພາກເອກະຊົນ
•  ສາທາລະນຸປະໂພກຂອງພາກພື້ນການ 

 ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດການຂະຫຍາຍ 
ໂຕຂອງໂຕເມືອງ ການຮ່ວມມື ແລະ ການ 
ເຊື່ອມໂຍງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ປະຊາກອນ 
ທີ່ສູງໄວ

ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາ 
ເຕັກໂນໂລຢີ
ຊອກຫາແນວທາງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ 
ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ 
ເຂົ້າໃນທຸກການດຳເນີນງານພ້ອມ 
ທັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການສ້າງ 
ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ປະເທດ 
ສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ

ນໍາສະເໜີວິທີແກ້ບັນຫາ 
ແບບປະສົມປະສານ
ລວບລວມເອົາຄວາມຊໍານານ 
ທຸກດ້ານແລະທຸກຂະແໜງການ 
ເຂົ້າດ້ວຍກັນ ໂດຍຜ່ານການ 
ດຳເນີນງານທີ່ປະສົມປະສານ 
ກັນໃນການ ດຳເນີນງານລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ

ໃຊ້ແນວທາງບົນພື້ນຖານຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະປະເທດ 
ເປັນຫຼັກໃນການດໍາເນີນງານ
ສະໜອງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສອດ 
ຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ  
ຄວາມທ້າທາຍສະເພາະຂອງ 
ແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິທີ່ກຳລັງ 
ພັດທະນາ

ໃນບັນດາກຸ່ມປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ADB ຈະຈັດບູລິມະສິດຄວາມສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນ
ແກ່ຂົງເຂດທີ່ບໍ່ທັນໝູ່ແລະທຸກຍາກ ແລະພ້ອມທັງ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ.



ຂົງເຂດການດໍາເນີນງານໃດ ທີ່ ADB ຈະສຸມໃສ?

ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກທີ່ຍັງມີຢູ່  
ແລະ ການຫຸຼດຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນໃນ 
ການພັດທະນາ

ການຜັກດັນຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານ 
ຄວາມສະເໜີພາບ ລະຫ່ວາງ 
ຍິງ-ຊາຍ

ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດ, ສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຮັບ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ແລະ ໄພພິບັດ 
ສ້າງຕົວເມືອງໃຫ້ໜ້າຢູ່ຫຼາຍຂຶ້ນ

ການເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງໜ້າຢູ່ຍິ່ງຂຶ້ນ

ການຫັດແໜ້ນການຮ່ວມມື ແລະ 
ການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ

ADB ຈະສຸມໃສ່ 7 ຂົງເຂດບຸລິມະສິດໃນການດຳເນີນງານເຊັ່ນ:

ບາງເປົ້າໝາຍ . . .

ຢ່າງໜ້ອຍ 75% ຂອງແຜນການດຳເນີນງານທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຂອງ ADB (ໂດຍສະເລ່ຍ 
ແຕ່ລະໄລຍະທຸກໆ 3 ປີ ລວມທັງການດຳເນີນງານກັບພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ) 
ຈະສົ່ງເສີມຄວາມສະເໜີພາບລະຫ່ວາງຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃນປີ 2030.

ຢ່າງໜ້ອຍ 75% ຂອງແຜນການດຳເນີນງານທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ (ໂດຍສະເລ່ຍແຕ່ລະໄລຍະ 
ທຸກໆ 3 ປີ ລວມທັງການດຳເນີນງານຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ) ຈະສະໜັບສະໜູນ 
ການຫຸລດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 
ພາຍໃນປີ 2030. ທຶນສະໜັບສະໜູນເພື່ອສະພາບດິນຟ້າອາກາດຈາກແຫ່ຼງທຶນຂອງ ADB  
ເອງຈະມີເຖິງ 80 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນລະຫ່ວາງປີ 2019–2030.

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເປັນ 
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັງຄົມ, ຄຸນນະພາບຂອງວຽກ, 
ການສຶກສາ ແລະການຝຶກອົບຮົມ, ສຸຂະພາບ 
ທີ່ດີກ່ວາ ການປົກປ້ອງສັງຄົມ

ເພີ້ມການສະໜັບສະໜູນດ້ານຄວາມ 
ສະເໝີ ພາບລະຫ່ວາງຍິງ-ຊາຍ; ໃຫ້  
ອຳນາດທາງເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ 
ໃຫ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫ່ວາງຍິງ- 
ຊາຍ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາ 
ກອນມະນຸດ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ 
ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ; ຫຸລດຜ່ອນເວລາ 
ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີຄ່າຈ້າງຂອງແມ່ຍິງ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ  
ໃຫ້ພ້ອມຮັບການປ່ຽນແປງ 
ກະທັນຫັນ

ການພັດທະນາທີ່ປ່ອຍອາຍແກດເຮືອນແກ້ວ 
ໃນປະລິມານຕໍ່າ ]ໃຊ້ແນວທາງການສ້າງ 
ຄວາມພ້ອມ ຮັບການປ່ຽນແປງສະພາບ 
ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ, ຄວາມ 
ຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊື່ອມໂຍງ 
ຄວາມໜັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ນໍ້າ ແລະ ພະລັງງານເຂົ້າກັນ

ນໍາໃຊ້ແນວທາງການແກ້ໄຂປະສົມ 
ປະສານການສະໜອງທຶນສະໜັບ 
ສະໜູນຕົວເມືອງການວາງຜັງເມືອງ 
ແບບທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ການສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຮັບ 
ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ

ການເຊື່ອມຈອດກັບຕະຫຼາດ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ 
ມູນຄ່າເພີ່ມຂອງສິນຄ້າກະສິກໍາ ການເພີ່ມ 
ສະມັດຕະພາບໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ 
ຄວາມໜັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ  
ແລະ ອາຫານປອດໄພ

ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ 
ການຮັບປະການດ້ານສະບຽງອາຫານ

ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການ 
ປົກຄອງບໍລິຫານແລະຄວາມອາດ 
ສາມາດດ້ານສະຖາບັນ 
ການປະຕິຮູບລະບົບການຄຸ້ມຄອງລັດ 
ແລະ ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງີນ 
ການໃຫ້ບໍລິການ ຂີດຄວາມສາມາດ  
ແລະ ມາດຕະຖານ

ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມສາມາດ  
ແຂ່ງຂັນ ສາທາລະນຸປະໂພກພາກພື້ນ  
ການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງການເງິນຄວາມ 
ຄິດລິເລີ່ມໃນລະດັບພາກພື້ນ



ນອກນັ້ນ, ADB ຈະຍັງສຸມໃສ່:

•  ສູ້ຊົນໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາ ໃຫ້ເປັນຈຸດ 
 ປະສົງຫຼັກຂອງການດຳເນີນງານກັບພາກເອກະຊົນ

•  ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຜົນກຳໄລ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງທາງການຄ້າ
•  ຂະຫຍາຍ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຕະຫຼາດໃໝ່ ແລະ  

 ຕະຫຼາດກຳລັງເກີດໃຫມ່

ຂະຫຍາຍການດໍາເນີນງານ 
ກັບພາກເອກະຊົນ

ກະຕຸ້ນແລະລະດົມແຫລ່ງທຶນຕ່າງໆ

ເສີມຂະຫຍາຍການບໍລິການດ້ານຄວາມຮູ້

•  ຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
 ໃນລະດັບພະຫຸພາຄີ ທະວີພາຄີ ແລະ ພາກເອກະຊົນ 

•  ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກແຫຼ່ງທຶນການຄ້າທົ່ວໄປ ແລະ  
 ແຫຼ່ງທຶນທີ່ມີເງື່ອນໄຂແບບຜ່ອນຜັນ

•  ໃຊ້ຮູບແບບການຮ່ວມລົງທຶນ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ 
  ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ  
  ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ສົ່ງເສີມການ 
  ລະດົມຊັບພະຍາກອນຈາກພາຍໃນປະເທດ ຂອງປະເທດ 
  ສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາເອງ

•  ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງ ADB ໃນຖານະຜູ້ສະໜອງ 
 ຄວາມຮູ້

• ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງ 
ພັດທະນາໃນການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຄວາມຮູ້ ແລະ  
ການບໍລິການດ້ານຄວາມຮູ້ທີ່ແທດເໝາະທີ່ສຸດ

• ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການສຶກສາວິໄຈ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ 
ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ ່
ສະຖາບັນຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ

• ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ການ 
ເຜີຍແຜ່ພາຍໃນ ແລະ ພາກພື້ນ

ບາງເປົ້າໝາຍ. . .
ການດຳເນີນງານກັບພາກເອກະຊົນຂອງ ADB 
ຈະໃຫ້ບັນລຸ ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຈໍານວນ 
ການດໍາເນີນງານທັງໝົດຂອງ ADB  
ພາຍໃນປີ 2024.



ເຮັດແນວໃດທີ່ຈະໃຫ້ ADB ເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ 
ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ດີຂຶ້ນ ແລະ ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ?

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານຕາມຍຸດທະສາດ 2030, ADB ຈະ 

• ພັດທະນາແຜນດຳເນີນງານແກ່ 7 ຂົງເຂດບຸລິມະສິດ 
• ນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດເປັນແນວທາງໃນການກັ່ນຕອງ 

ຄວາມສຳຄັນຂອງ ການດຳເນີນງານໃນລະດັບປະເທດ 
• ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຈັດທຳແຜນງານໂຄງການ ແລະ 

ຂອບງົບປະມານ ແລະໃຫ້ໄປຕາມແຜນວຽກປະຈຳປີ ແລະ ການຈັດສັນ 
ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດຂອງການດຳເນີນງານ 

• ພັດທະນາຂອບວັດຜົນການດຳເນີນງານຂອງອົງກອນຂຶ້ນມາໃໝ່
• ສືບຕໍ່ລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳປີໂດຍໃຊ້ຂອບວັດຜົນການ 

ດຳເນີນງານ

ການດໍາເນີນງານຕາມຍຸດທະສາດ 2030

ADB ກຳນົດໃຫ້ “One ADB” ເປັນແນວທາງໃນການນໍາເອົາຄວາມຮູ ້
ຄວາມຊໍານານຈາກທົ່ວທັງອົງກອນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ 
2030 ໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນ.

ADB ຈະຕັ້ງເປົ້າໃຫ້ມີການເພີ້ມຂຶ້ນໃນການຮ່ວມທຶນໃນໄລຍະຍາວ 
ພໍສົມຄວນ ພາຍໃນປີ 2030, ໂດຍທຸກໆ 1 ໂດລະສະຫະລັດ ຂອງການ 
ດໍາເນີນງານຂອງພາກເອກະຊົນຂອງຕົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົມທົບຈາກການ 
ຮ່ວມທຶນໄລຍະຍາວ 2,50 ໂດລາສະຫະລັດ.

ສາມາດດາວໂຫຼດສະບັບເຕັມໄດ້ທີ່ www.adb.org/strategy2030

•  ຮັບປະກັນຖານເງິນທຶນໃຫ້ມີສະພາບໝັ້ນຄົງ
•  ເພີ່ມຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
•  ຮັກສາການດຳເນີນງານໂດຍຜ່ານສຳນັກງານ 

 ຜູ້ຕາງໝ້າປະຈຳປະເທດ
•  ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນແລະເຄື່ອງມືທາງດ້ານ 

 ການເງິນຂອງຕົນທີ່ມີຢູ່
•  ພັດທະນາຂັ້ນຕອນການດຳເນີນທຸລະກິດ 

ໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບ 
ຂອງການດຳເນີນງານ

•  ສົ່ງເສີມການຫັນໄປສູ່ດີຈິດຕັອນ
•  ປັບຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ໄວ  

 ແລະຄຸ້ມຄ່າຂຶ້ນ 
•  ນໍາໃຊ້ລະບົບຂອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
•  ເພີ່ມການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງ 

 ສັງຄົມລວມທັງອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ 
 ຖະບານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ເພື່ອໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ດີຂຶ້ນ ແລະ ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ADB ຈະ



ຍຸດທະສາດ 2030
ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງໃນອາຊີ 
ແລະ ປາຊີຟິກ 

ໃນໄລຍະ 50 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີີຟິກ ໄດ້ກ້າວກະໂດດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ໃນການ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕດ້ານເສດຖະກິດ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
(ADB) ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນໃນການປ່ຽນແປງພາກພື້ນ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ 
ຮັບໃຊ້ພາກພື້ນນີ້ ໃນການພັດທະ ນາໄລຍະຕໍ່ໄປ. ຍຸດທະສາດ 2030 ໄດ້ກໍານົດແນວທາງການ 
ດໍາເນີນງານຂອງ ADB ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການອັນຈຳເປັນຂອງ 
ພາກພື້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດ 2030, ADB ຈະເສີມຂະຫຍາຍວິໄສທັດ 
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາອາຊີແລະປາຊີຟິກ ໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງທົ່ວເຖິງ 
ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງຄົງມຸ່ງໝັ້ນຄວາມພະຍາຍາມ 
ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. 
 

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
 
ADB ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາພາກພື້ນອາຊາ ແລະ ປາຊີຟິກໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນ 
ຮຸ່ງເຮືອງ ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ຍັງມຸ່ງໝັ້ນ 
ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ADB ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966 ມີ 67 
ປະເທດສະມາຊິກ ໃນນັ້ນມີ 48 ປະເທດທີ່ມາຈາກພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ. ເຄື່ອງມ ື
ສຳຄັນທີ່ ADB ໃຊ້ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໄດ້ແກ ່
ການໃຫ້ຄຳແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍ, ການໃຫ້ເງິນກູ້, ການເຂົ້າຮ່ວມລົງທຶນໃນໂຄງການ, 
ການຄໍ້າປະກັນ, ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.
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