ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញនៃពាក់កណ្តាល
អាណត្តិរបស់យុទ្ធសាស្ត្រ ឆ្នាំ២០២០
ការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់តំបន់អាស៊ី
និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលកំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរ

ការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់តំបន់អាស៊ី
និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលកំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរ
ការពិនិត្យឡ�ើងវិញនៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិរបស់យុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ២០២០

ការត្រួតពិនិត្យ

គឺជាការបញ្ចប់នូវដំណ�ើរការមួយដែលមានរយៈពេលមួយឆ្នាំ ដែល
ត្រូវបានប្រកាសនៅឯកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈអភិបាល

ឡ�ើងវិញនៃពាក់កណ្តាល

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣។

អាណត្តិរបស់យុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ២០២០

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញ
នៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ ដ�ើម្បីត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅ
នឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដែល

មានគោលបំណងកែលម្អប្រតិបត្តិការ

ជាក់ស្តែងរបស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

កំពុងតែមានការផ្លាស់ប្តូរ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ត្រូវ

កែលម្អភាពពាក់ព័ន្ធការឆ្លើយតប និងប្រសិទ្ធភាពរបស់

ខ្លួន។ ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញនៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ វិភាគ

កសាងជំនាញ និងផ្តល់សេវាឱ្យ

កាន់តែប្រស�ើរជូនដល់អតិថិជន
ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

ទៅល�ើមេរ�ៀនដែលបានរ�ៀនសូត្រតាមរយៈ ការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្ត្រ

ជាសមាជិក។

ឆ្នាំ២០២០ និងប៉ាន់ប្រមាណទៅល�ើបញ្ហាប្រឈមនានាទាក់ទងនឹង
ការអភិវឌ្ឍន៍

ដែលមានស្រាប់នង
ិ កំពង
ុ ក�តឡ�
ើ
ង
ើ របស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិក

(DMCs)។

ដោយផែ្អកទៅល�ើការវិភាគ និងការប៉ាន់ប្រមាណនេះ ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញនៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិបាន

បញ្ចូលកម្មវិធី ១០ ចំណុចទៅល�ើទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រនាពេលអនាគត។ ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញនៃពាក់
កណ្តាលអាណត្តិមានគោលបំណងកែលម្អប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី កសាងជំនាញ
និងផ្តល់សេវាឱ្យកាន់តែប្រស�ើរជូនដល់អតិថិជនក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិក។ ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើង
វិញនៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ ក៏ពិភាក្សាផងដែរ អំពីរប�ៀបដែលធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីរ�ៀបចំភាពច្នៃប្រឌិត ភាព

បញ្ចូលគ្នា និងការធ្វើសមាហរណកម្មឱ្យបានប្រស�ើរជាងមុនក្នុងខណះពេលដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជា

សមាជិករបស់ខ្លួនកំពុងតែល�ើកកម្ពស់ “ចំណុចទាំងបីនេះ” ដ�ើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកប
ដោយនិរន្តរភាព និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមភាពក្រីក្រដែលនៅសេសសល់។

ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញនៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ រួមមានកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនដងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព្រម

ទាំងសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ ដ�ើម្បីស្វែងរកការផ្តល់មតិយោបល់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល តំណាងវិស័យឯកជន និង
សមាជិកសង្គមស៊ីវិលពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិក។ បុគ្គលិកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក៏បានផ្តល់នូវ

ទិន្នន័យ និងមតិយោបល់ផេ្សងៗ ហ�ើយគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យខាងក្រៅមួយក៏បានធ្វើការចែករំលែកអំពីការ
យល់ឃ�ើញរបស់ខ្លួនផងដែរ។ នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃឯករាជ្យរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បានរួមចំណែកផ្តល់
របាយការណ៍វាយតម្លៃពិសេសមួយ ដែលមានចំណងជ�ើងថា ការច្របាច់បញ្ចូល ភាពធន់មាំ ការផ្លាស់ប្តូរ៖

យុទ្ធសាស្ត្រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ឆ្នាំ២០២០ នៅពាក់កណ្តាលអាណត្តិ និងបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សា
ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអ្នកពាក់ពន័្ធផ្សេងៗទ�ៀត។

“ឯកសារនេះ ត្រូវបានបកប្រែចេញពីភាសាអង់គ្លេស ដ�ើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណៈជនឱ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយ។
ភាសាអង់គ្លេស គឺជាភាសាការងាររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ហ�ើយឯកសារច្បាប់ដ�ើមជាភាសាអង់គ្លេស នៃឯកសារ
នេះ គឺជាឯកសារដែលត្រឹមត្រូវ និងផ្លូវការតែមួយគត់ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ រាល់ការដកស្រង់ទាំងឡាយចេញពី
ឯកសារនេះ ត្រូវតែយោងទៅល�ើឯកសារច្បាប់ដ�ើមនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស”។

ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញទៅល�ើគំហ�ើញ
ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញនៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ បានរកឃ�ើញថា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បានធ្វើការតម្រឹម
ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងរប�ៀបវារៈជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបីរបស់យុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ២០២០

ដែល

រួមមានជាអាទិ៍ កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចដែលធានានិរន្តរភាពបរិស្ថាន និង
សមាហរណកម្មតំបន់។ ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ២០០៨-២០១២ ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីជាង ៨០%

ស្ថិតនៅក្នុងវិស័យស្នូលទាំងប្រាំរបស់យុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ ២០២០ ដែលរួមមានជាអាទិ៍៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បរិស្ថាន
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងសមាហរណកម្មតំបន់ ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការអប់រំ។ ប្រតិបត្តិការហេដ្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធ គឺជាចរន្តចម្បងនៃការផ្តល់វិភាគទានរួមចំណែកចំពោះរប�ៀបវារៈជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបីនេះ។ ទំហំ
នៃប្រតិបត្តិការមិនមែនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមានកម្រិតនៅឡ�ើយ។

ប�ើទោះបីមានការរីកចម្រើននៅក្នុងរយៈ

ពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏ដោយ អត្រាជោគជ័យរបស់គម្រោងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលបានបញ្ចប់រួម
រាល់នូវមានចំនួនទាបជាងគោលដៅដែលបានកំណត់។

គេត្រូវតែពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នរបស់ធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដោយបញ្ចូលទាំងជំនាញរបស់បុគ្គលិក និងដំណ�ើរការធុរកិច្ចផងដែរ។

នៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្លួនអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងក�ើតឡ�ើងពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ សម្រាប់តំបន់

អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញនៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ បានកត់សម្គាល់ឃ�ើញថា តំបន់នេះទំនង
នឹងអាចលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រដាច់ខាត (absolute poverty) នៅត្រឹម
ពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ២០២០ ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយ

ការត្រួតពិនិត្យ

ចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្រោចំណូលតិចជាង ១,២៥ដុល្លា

ឡ�ើងវិញនៃពាក់កណ្តាល

ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តី ការកំណត់កម្រិតនៃ

អាណត្តិសន្និដ្ឋានថា យុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ

២០២០ នៅតែបន្តមានសុពលភាព និងមានភាព

ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយ

របស់ខ្លួន ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមអភិវឌ្ឍន៍
របស់តំបន់អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលកំពុងមាន

ការផ្លាស់ប្តូរ។ ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តី តំបន់នេះកំពុង
មានការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហេតុដូច្នេះ
ហ�ើយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក៏ត្រូវមាន

នៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិក ដ�ើម្បីឱ្យពួកគេអាច
រស់បានឡ�ើយ។ ប្រជាជនជាង ១,៦ ពាន់លាននាក់

បន្តរស់នៅក្រោម

ចំណូលតិចជាង

២ដុល្លា

ក្នុង

មួយថ្ងៃ ហ�ើយពួកគេនៅតែបន្តមានភាពងាយរងគ្រោះ

ខ្ពស់ទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថាន ព្រមទាំងគ្រោះ

ធម្មជាតិដែលក�ើត ឡ�ើ ងជាញឹកញាប់។ ពួកគេក៏ប្រឈម

ទៅនឹងទិដ្ឋភាពនៃ ភាពក្រីក្រ ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់

ការផ្លាស់ប្តូរឱ្យបានឆាប់រហ័ស
ដូចគ្នាផងដែរ។

ភាពក្រីក្រនេះ វាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រ

ចំណូលផងដែរ

ក្នុងនោះរួមមាន

ទិដ្ឋភាពដែលទាក់ទង

ទៅនឹងអាហារូបឧបត្ថ ម្ភសុខភាពមាតា និងកុមារ និងសមភាព

យេនឌ័រ។

តំបន់អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក ជួបប្រទះវិសមភាពដ៏ធំធេងចំពោះបញ្ហាប្រាក់ចំណូល និងការទទួលបានកាលានុវត្តភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមជាមួយនឹងឱនភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដ៏ធំនៅតែបន្ត។ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

គំរាមកំហែងចំពោះនិរន្តរភាពនៃកំណ�ើន និងទាមទារឱ្យមានវិធានការបន្សាំ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជា

បន្ទាន់។ ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិកជាច្រើនកំពុងបោះជំហានក្លាយជាប្រទេសប្រាក់ចំណូលមធ្យម រាប់
បញ្ចូលទាំងប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងក្លាយជាប្រទេសប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ផងដែរ។ ប្រទេសទាំងនោះ

មានសមត្ថភាពស្ថាប័នប្រស�ើរ ប៉ុន្តែពួកគេក៏ជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរ ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលការ

លុបបំបាត់ភាពក្រីក្រដែលនៅសេសសល់ ការដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមប្រជាជនដែលមានវ័យចំណាស់
ការបង្កើតការងារសមរម្យសម្រាប់យុវជន និងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ទៅល�ើបរិស្ថាន។

អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ
ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញនៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ សន្និដ្ឋានថា យុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ២០២០ នៅតែបន្តមានសុពលភាព

និងមានភាពពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយរបស់ខ្លួន ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមអភិវឌ្ឍន៍
របស់តំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលកំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តី តំបន់នេះកំពុងមានការប្រែ

ប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហេតុដូច្នេះ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏ត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរឱ្យបានឆាប់រហ័សដូចគ្នាផងដែរ។
អាទិភាពទាំងដប់ខាងក្រោមរួមបញ្ចូលគ្នា នឹងកំណត់ទៅល�ើការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដែលបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ២០២០។ អាទិភាពទាំងប្រាំពីរដំបូងគេមានគោលបំណង
សម្រួច និងធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពឡ�ើងវិញទៅល�ើប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ព្រមទាំងពង្រឹងការ
ឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះបរិយាកាសធុរកិច្ចដែលកំពុងមានការប្រែប្រួល។ អាទិភាពដែលនៅសេសសល់
ចំនួនបីទ�ៀត មានគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាពរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។

អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសម្រាប់
ឆ្នាំ២០១៤-២០២០ ៖ ការសម្រួចទៅល�ើការផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់
ដល់ប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

១

ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹង

បន្តអនុវត្តទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួន ដែលផ្តោតល�ើតំបន់មួយគ្មានភាពក្រីក្រ - ការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរ

និងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ និងវិសមភាពតាមរយៈការពង្រីកកិច្ចគាំទ្ររបស់ខ្លួន ដ�ើម្បីសម្រេចឱ្យបាន

នូវកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័ស និងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។ គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

តំបន់ក្រីក្រទៅកាន់ទីផ្សារព្រមទាំងបង្កើនលទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានសេវាសង្គម។ ធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក៏នឹងគាំទ្រដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយណាដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់តំបន់ដែល

មានការអភិវឌ្ឍន៍យឺត និងជួយសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សរ៍ផងដែរ។ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២០
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងពង្រីកប្រតិបត្តិការអប់រំចន្លោះពី ៦%-១០% និងប្រតិបត្តិការសុខាភិបាលចន្លោះ
ពី ៣%-៥% នៃការអនុម័តប្រចាំឆ្នាំទៅល�ើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន ដែលការពង្រីកបែបនេះ បានបោះជំហាន
ឈានឡ�ើងពី ៣% សម្រាប់វិស័យអប់រំ និង ២% សម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ២០០៨-២០១២។
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅល�ើការគាំទ្រសម្រាប់កិច្ចគាំពារសង្គម ការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ជនក្រីក្រ និងធុរកិច្ចសម្រាប់ជនក្រីក្រ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនឹងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធ
អភិបាលកិច្ច និងសមត្ថភាពស្ថាប័ន ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ទាន់ពេលវេលា និងគ្មានអំព�ើពុករលួយ។ ជាចុងក្រោយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងផ្តល់ធនធានបន្ថែម
សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប មានភាពផុយស្រួយ និងទទួលរង

២

ផលប៉ះពាល់ពីជម្លោះ។

បរិស្ថាន និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ដោយតំបន់នេះកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរផ្នែក
បរិស្ថាន ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងពង្រីកកិច្ចគាំទ្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ហ�ើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក៏នៅរក្សាជំនួយរបស់ខ្លួនសម្រាប់កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផេ្សងៗពីការប្រែប្រួល

អាកាសធាតុតាមរយៈគម្រោងថាមពលស្អាត និងគម្រោងប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងតាមរយះមធ្យោបាយធ្វើ

ដំណ�ើរប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងបន្តបញ្ជ្រាបបនែ្ថមទ�ៀតអំពីការបន្សាំ និងភាព

ធន់មាំទៅនឹងអាកាសធាតុនៅក្នុងការរ�ៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ព្រមទាំងនៅក្នុងការរ�ៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោង។
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក៏នឹងពង្រឹងសមាហរណកម្មគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយផងដែរ ដ�ើម្បីកាត់

បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ និងគ្រោះថ្នាក់ទៅល�ើបរិស្ថាន។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍

អាស៊ី នឹងល�ើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ដ�ើម្បីការពារ និងរក្សាសក្តានុពលផលិតនៃធនធានដី

ព្រៃឈ�ើ និងទឹក។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក៏នឹងគាំទ្រផងដែរនូវលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជា
សមាជិកក្នុងការទទួលបានមូលនិធិសកល និងតំបន់សម្រាប់ការប្រែប្រួលបរិស្ថាន និង អាកាសធាតុ។

គម្រោងហេដ្ឋា

រចនាសម្ព័ន្ធនឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

ជនក្រីក្រទៅកាន់ទីផ្សារ ព្រមទាំងបង្កើន
លទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបាន

សេវាសង្គម។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក៏នឹង
គាំទ្រដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំង

ឡាយណាដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់តំបន់
ដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍យឺត និង

ជួយសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍
សហសវត្សរ៍ផងដែរ។

៣

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងសមាហរណកម្មតំបន់។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងពង្រីកការតភ្ជាប់

ទំនាក់ទំនងតំបន់ព្រមទាំងពង្រីកខ្សែសង្វាក់តម្លៃតាមរយៈការគាំទ្រ ការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្លងកាត់

ព្រំដែន និងការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច ដ�ើម្បីបង្កើនឱកាសពាណិជ្ជកម្ម។ ធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងបំពេញបន្ថែមទៅល�ើការវិនិយោគទាំងនេះ ជាមួយនឹងវិធានការល�ើកកម្ពស់កត្តារុញច្រាន

នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងសមាហរណកម្មតំបន់ជំនាន់ទីពីរ ដូចជា ការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និង

ការធ្វើសុខដុមនីយកម្មស្តង់ដារ ការកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ ការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍន៍
ជំនាញ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា ដ�ើម្បីឱ្យមានស្ថេរភាព

ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថេរភាពសារព�ើពន្ធ និងស្ថេរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រស�ើរនៅក្នុងតំបន់។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍
អាស៊ី ក៏នឹងគាំទ្រដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការឆ្លើយតបថ្នាក់
តំបន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ និងការត្រួតពិនិត្យជម្ងឺឆ្លង។

៤

ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នឹងនៅតែជាការផ្តោតចម្បងនៃប្រតិបត្តិការរបស់
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងពង្រឹងលទ្ធផលនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាម
រយៈការធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវការចូលរួមពីវិស័យនានា ការរ�ៀបចំ និងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសផ្សេងៗ។ ធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងល�ើកកម្ពស់និរន្តរភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈការសង្កត់ធ្ងន់ទៅល�ើប្រតិបត្តិការ និង

ការថែទាំ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាងធនធាន
ដែលខ្លួនអាចផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងទាក់ទាញការវិនិយោគពីវិស័យឯកជនឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក៏នឹងបន្តអនុវត្តកំណែទម្រង់គោលនយោបាយនិយ័តកម្ម និងអភិបាលកិច្ចផងដែរ

ដ�ើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ និងល�ើកកម្ពស់តួនាទីរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុង
ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

នឹងពង្រីកជំនួយសម្រាប់

ការអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រតិបត្តិការ

របស់វិស័យឯកជនក្នុងលក្ខណៈ
ជាប្រព័ន្ធ រហូតដល់ ៥០%
នៃប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ
ត្រឹមឆ្នាំ២០២០។

អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤-២០២០ ៖
ការឆ្លើយតបទៅនឹងបរិយាកាសធុរកិច្ចថ្មី

៥

ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម។ អាស្រ័យដោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិកភាគច្រើនរបស់ខ្លួន
នឹងទទួលបានឋានៈជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូល មធ្យម (MIC) ត្រឹមឆ្នាំ ២០២០ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

នឹងសម្រួចអភិក្រមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ដ�ើម្បីបន្តភាពពាក់ព័ន្ធ និងឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការអភិវឌ្ឍន៍
របស់ពួកគេ។ ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម បន្តជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
(ប្រមាណ ៩០% នៃជនក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់អាស៊ី រស់នៅក្នុងប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមក្នុងឆ្នាំ២០១០)
និងភាពងាយរងគ្រោះ ជាពិសេស នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល និងតំបន់ដែលអ្នកងាយទទួលរងគ្រោះរស់នៅ។
ការក�ើនឡ�ើងនៃវិសមភាព

អាកាសធាតុ

និងនិរន្តភាពបរិស្ថាន

ក៏ជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងៗផងដែរ។

និងភាពធន់មាំទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួល
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

នឹងគាំទ្រឱ្យមានកំណ�ើន

សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការកែលម្អអភិបាលកិច្ច នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសមាន
ប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប។ សម្រាប់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

នឹងដ�ើរតួជាតាលីករ ជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រភពចំណេះដឹង និងនវានុវត្តន៍។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនឹង
បន្តគាំទ្រដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈតំបន់នៅក្នុងប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ក៏នឹងត្រួតពិនិត្យ និងកែសម្រួលឡ�ើងវិញទៅល�ើដំណ�ើរការធុរកិច្ចរបស់ខ្លួន ដ�ើម្បីធ្វើការងារជាមួយប្រព័ន្ធ
របស់ប្រទេសនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម និងកាត់បន្ថយពេលវេលាឆ្លើយតបទ�ៀតផង។

៦

ការអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រតិបត្តិការរបស់វិស័យឯកជន។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងពង្រីកជំនួយសម្រាប់

ការអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រតិបត្តិការរបស់វិស័យឯកជនក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរហូតដល់ ៥០% នៃប្រតិបត្តិការប្រចាំ

ឆ្នាំត្រឹមឆ្នាំ២០២០។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងពង្រឹងបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសមានប្រាក់
ចំណូលមធ្យម ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការវិនិយោគឯកជន។ បន្ថែមពីល�ើសមាសភាពជាអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន

គម្រោង ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងក្លាយជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងដែលកាន់តែមានភាពសកម្មជាងមុន។
ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹង

ជួយកសាងក្របខ័ណ្ឌនិយ័តកម្ម និងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នដែលចាំបាច់ ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង
និងផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ទៅល�ើប្រតិបត្តិការ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងគាំទ្រដំណោះស្រាយផ្តល់
ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់សម្រាប់គម្រោងនានា

តាមរយៈផលិតផលល�ើកកម្ពស់

ឥណទាន និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងសម្រួលដល់ដំណ�ើរ

ការធុរកិច្ច ជាពិសេសសម្រាប់ប្រតិបត្តិការវិស័យឯកជនខ្នាតតូច ដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅល�ើការអភិវឌ្ឍន៍

៧

គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហ�ើយដែលប្រតិបត្តិការទាំងនេះ មានហានិភ័យ និងថ្លៃចំណាយខ្ពស់ក្នុងការចាប់ផ្តើមពីដំបូង។

ដំណោះស្រាយផ្នែកចំណេះដឹង។ អភិក្រម “ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីតែមួយ” នឹងត្រូវបានអនុម័ត
ប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដ�ើម្បីធ្វើការងាររួមគ្នា សំដៅផ្តល់ដំណោះ

ស្រាយផ្នែកចំណេះដឹង។ និវាសដ្ឋានបេសកកម្មប្រចាំប្រទេស នឹងស្វែងរកដៃគូចំណេះដឹង និងឱកាស
សន្ទនាជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិកព្រមទាំងសម្របសម្រួលឱ្យមានកិច្ចគាំទ្រពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍

អាស៊ី។ ដ�ើម្បីធានាថា ស្នាដៃការងារផ្នែកចំណេះដឹងមានភាពពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ សហគមន៍អនុវត្ត
ការងាររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

នឹងមានការចូលរួមកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការរ�ៀបចំដំណ�ើរការគម្រោង

និងការរ�ៀបចំចំណេះដឹងដែលពាក់ព័ន្ធ។ ព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុន សម្រាប់ការរក្សាទុក ការស្វែងរកឯកសារមកវិញ និងការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹង

ព្រមទាំងទិន្នន័យ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងដ�ើរតួនាទីឈានមុខក្នុងការល�ើកកម្ពស់ការចែករំលែក

ចំណេះដឹងនៅក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងធ្វើការវិភាជន៍ធនធាន
បន្ថែមទ�ៀត សម្រាប់ការងារផ្នែកចំណេះដឹង។ ដំណោះស្រាយផ្នែកចំណេះដឹង ព្រមជាមួយនឹងអាទិភាពជា

យុទ្ធសាស្ត្រដទៃទ�ៀត នឹងជួយល�ើកកម្ពស់ដំណោះស្រាយ និងសេវាអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅ
ក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិក។

អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤-២០២០៖
ការពង្រឹងសមត្ថភាព និង ប្រសិទ្ធភាពរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

៨

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពជាដៃគូ។ តំបន់នេះ នៅតែបន្តត្រូវការហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍ខ្នាតធំ។ ធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី មិនអាចបន្តមានភាពពាក់ព័ន្ធ ដោយពុំមានវិសាលភាពប្រតិបត្តិការជាក់លាក់មួយ ដែលមាន

ការគាំទ្រពីធនធានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ឡ�ើយ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងបង្កើនសមត្ថភាពផ្តល់កម្ចីរបស់ខ្លួន
តាមរយៈការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានូវប្រតិបត្តិការផ្តល់កម្ចីរបស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ជាមួយនឹងធនធានមូល

ធនធម្មតា។ បន្ថែមពីនេះទ�ៀត ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងផ្គូរផ្គងធនធានរបស់ខ្លួនជាមួយថវិកាបដិភាគ

តាមរយៈការពង្រឹងនូវការផ្តល់ការល�ើកទឹកចិត្ត និងការសម្រួលនីតិវិធី។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងបន្ត
ពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយស្ថាប័នពហុភាគី

និងទ្វេភាគី វិស័យឯកជន និង អង្គការសង្គមស៊ីវិល ដ�ើម្បី

គ�ៀងគរធនធានបន្ថែម និងចែករំលែកចំណេះដឹង និងជំនាញឯកទេស។ អង្គការសង្គមស៊ីវិល នឹងចូលរួម
កាន់តែច្រើននៅក្នុងការរ�ៀបចំ និងការអនុវត្តន៍គម្រោង ព្រមទាំងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព និង

៩

លទ្ធផលគម្រោងផងដែរ។

ការផ្តល់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងខិតខំបង្កើនភាព
សក្តិសិទ្ធិ ប្រសិទ្ធភាព និងសេដ្ឋកិច្ចស្ថាប័នរបស់ខ្លួន។ ដ�ើម្បីគាំទ្រឱ្យការអនុវត្តន៍គម្រោង និងដំណ�ើរការធុរកិច្ច

កាន់តែប្រស�ើរ ជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងត្រូវបានកែទម្រង់ និងធ្វើ

សនិទានកម្ម។ កំណែទម្រង់នេះ មិនត្រឹមតែរួមចំណែកធ្វើឱ្យមានភាពសក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវានឹងកាត់បន្ថយបន្ទុកទៅល�ើទីភ្នាក់ងាររបស់អតិថិជន និងអ្នកដេញថ្លៃកិច្ចសន្យាប្រកប
ដោយសក្តានុពលផងដែរ ដែលនឹងធ្វើឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក្លាយជាដៃគូមួយដែលកាន់តែមានភាព

ទាក់ទាញ។ សមិទ្ធិកម្មនៃប្រតិបត្តិការដែលកំពុងបន្តអនុវត្ត រាប់បញ្ចូលទាំងការដកសាច់ប្រាក់ផងដែរ នឹង
ត្រូវយកមកពិចារណានៅពេលវិភាជន៍ធនធាន។ ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ផ្ទៃក្នុងរបស់

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងត្រូវពង្រឹងដ�ើម្បីបន្តធ្វើឱ្យមានភាពសាមញ្ញ និងសម្រួលដល់ដំណ�ើរការធុរកិច្ច។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌលទ្ធផលឱ្យកាន់តែមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅកម្រិតក្រុមហ៊ុន
កម្រិតប្រទេស និងកម្រិតគម្រោង ដ�ើម្បីវាស់ស្ទង់ និងត្រួតពិនិត្យទៅល�ើសមិទ្ធិកម្មនៃប្រតិបត្តិការ និង
វិធានការស្ថាប័នរបស់ខ្លួន។

ដ�ើម្បីគាំទ្រឱ្យ

ការអនុវត្តន៍គម្រោង និង

ដំណ�ើរការធុរកិច្ចកាន់តែប្រស�ើរ

ជាពិសេស គឺប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មរបស់
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងត្រូវ
បានកែទម្រង់ និងធ្វើ
សនិទានកម្ម។

១០

ការរ�ៀបចំឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងពង្រឹងជំនាញបុគ្គលិក ផ្តល់

ការល�ើកទឹកចិត្ត និងរ�ៀបចំស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឱ្យបានល្អ ដ�ើម្បីឱ្យក្លាយជាស្ថាប័នមួយដែលកាន់តែមានភាព

សកម្ម ផ្តល់ការឆ្លើយតបឆាប់រហ័ស និងមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងអនុវត្តកម្ម
វិធីជ្រើសរ�ើសបុគ្គលិកជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយ ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះបុគ្គលិកធ្ងន់ធ្ងរឱ្យបានឆាប់រហ័ស។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងបង្កើតកម្រងអាជីពបច្ចេកទេសមួយ ដ�ើម្បីទ្រទ្រង់ និងរក្សាទុកនូវបុគ្គលិកដែល
មានទេពកោសល្យបច្ចេកទេស សម្រាប់កសាងជំនាញឯកទេសតាមវិស័យ។ គួរកត់សម្គាល់ថា បុគ្គលិក

ដែលមានសាវតាបច្ចេកទេស និងមានជំនាញគ្រប់គ្រងរឹងមាំ អាចត្រូវបានតម្លើងឋានៈក្នុងមុខតំណែងគ្រប់
គ្រងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។ ការល�ើកទឹកចិត្តបន្ថែមទ�ៀតសម្រាប់បុគ្គលិក នឹងត្រូវផ្តល់ជូនដ�ើម្បីសម្រេចបាន

លទ្ធផលការងារ ការចង្អុលទិសសម្រាប់អតិថិជន នវានុវត្តន៍ និងចំណេះដឹង ព្រមទាំងការគ�ៀងគរធនធាន។
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងសង្កត់ធ្ងន់ជាថ្មីម្តងទ�ៀត ទៅល�ើការចូលរួមរយៈពេលវែងពីគ្រប់វិស័យ និង
ជំនាញឯកទេស ដែលមានការគាំទ្រពីការងារវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ ការចែករំលែកជំនាញរវាងនាយកដ្ឋាន

និង ការិយាល័យនានា នឹងត្រូវបានល�ើកកម្ពស់ក្រោមអភិក្រម “ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីតែមួយ”។ និវាស
ដ្ឋានបេសកកម្មប្រចាំប្រទេស នឹងទទួលបានអំណាចតាមរយៈការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច និងអាណត្តិការងារ
កាន់តែច្រើនជាងមុន។ បុគ្គលិកជាតិ ក៏នឹងដ�ើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ជាងមុនផងដែរ។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងរ�ៀបចំផែនការសកម្មភាពមួយ ដ�ើម្បីអនុវត្តអាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលត្រូវបាន

គូសបញ្ជាក់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក៏នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
ទៅល�ើក្របខ័ណ្ឌលទ្ធផលរួមរបស់ខ្លួនផងដែរ ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពល�ើការអនុវត្តន៍
អាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះ។

អំពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
ទស្សនវិស័យរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី គឺតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក គ្មានភាពក្រីក្រ។ បេសកកម្មរបស់

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី គឺដ�ើម្បីជួយដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិករបស់ខ្លួន កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

និងធ្វើឱ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវគុណភាពជីវិតរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេ។ ប�ើទោះបីជាមានជោគជ័យជាច្រើន

នៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយ ក៏តំបន់នេះ នូវតែមានប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រមាណពីរភាគបីនៃប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងពិភព
លោក៖ ១,៦ ពាន់លាននាក់ ដែលរស់នៅក្រោមប្រាក់ចំណូលតិចជាង ២ ដុល្លា ក្នុងមួយថ្ងៃ ក្នុងនោះ ៧៣៣លាន
នាក់ កំពុងតស៊ូរស់នៅក្រោមប្រាក់ចំណូលតិចជាង ១,២៥ ដុល្លា ក្នុងមួយថ្ងៃ។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ប្តេជ្ញាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា កំណ�ើន
សេដ្ឋកិច្ច ដែលធានានិរន្តរភាពបរិស្ថាន និងសមាហរណកម្មតំបន់។ ដោយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីឡា

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមាជិកចំនួន ៦៧ ប្រទេស រាប់បញ្ចូលទាំង ៤៨ ប្រទេសនៅក្នុង
តំបន់នេះផងដែរ។ យុទ្ធវិធីចម្បងៗរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី សម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជា
ដៃគូរបស់ខ្លួន រួមមាន កិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយ ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការវិនិយោគភាគហ៊ុន ការធានា
ហិរញ្ញប្បទាន ការផ្តល់ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបច្ចេកទេស។
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