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តបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន ៍
ជាសមាជិក។

ការពិនិត្យឡ�ើងវិញននពាក់កណ្្លអាណត្ិរបស់យុទ្ធសាសស្ឆ្្ំ២០២០ 
គឺជាការបញ្ចប់នូវដំឡណើរការមួយដដលមានរយៈឡពលមួយឆ្្ំ ដដល 
តតរូវបានតបកាសឡៅឯកិច្ចតបជុំតបចាំឆ្្ំរបស់គណៈអភិបាល 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី  ក្នុងដែឧសភា ឆ្្ំ២០១៣។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី បានឡធវើការតតរួតពិនិត្យឡ�ើងវិញ 
ននពាក់កណ្្លអាណត្ិ ឡដើម្បីឡតតៀមែ្លួនឡ្្ើយតបឡៅ 
នឹងបញ្្តបឈមរបស់តំបន់អាសុី និងបា៉្សុីហវិក ដដល 
កំពុងដតមានការផ្្ស់ប្តូរ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី តតរូវ 
ដកលម្អភាពពាក់ព័ន្ធការឡ្្ើយតប និងតបសិទ្ធភាពរបស ់
ែ្លួន។ ការតតរួតពិនិត្យឡ�ើងវិញននពាក់កណ្្លអាណត្ិ វិភាគ 
ឡៅឡលើឡមឡរៀនដដលបានឡរៀនសូតតតាមរយៈ ការអនុវត្ន៍ យុទ្ធសាសស្ 
ឆ្្ំ២០២០ និងបា៉្ន់តបមាណឡៅឡលើបញ្្តបឈមនានាទាកទ់ងនងឹ 
ការអភវិឌ្ឍន៍ ដដលមានតសាបន់ងិកពំងុឡក ើតឡ� ើងរបសត់បឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិក (DMCs)។ 
ឡោយដែ្អកឡៅឡលើការវិភាគ និងការបា៉្ន់តបមាណឡនះ ការតតរួតពិនិត្យឡ�ើងវិញននពាក់កណ្្លអាណត្ិបាន 
បញ្ចតូលកម្មវិធី ១០ ចំណុចឡៅឡលើទិសឡៅយុទ្ធសាសស្នាឡពលអនាគត។ ការតតរួតពិនិត្យឡ�ើងវិញននពាក ់
កណ្្លអាណត្ិមានឡគាលបំណងដកលម្អតបតិបត្ិការជាក់ដស្ងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី កសាងជំនាញ 
និងែ្ល់ឡសវាឱ្យកាន់ដតតបឡសើរជូនដល់អតិថិជនក្នុងតបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិក។ ការតតរួតពិនិត្យឡ�ើង 
វិញននពាក់កណ្្លអាណត្ិ ក៏ពិភាក្សាែងដដរ អំពីរឡបៀបដដលធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីឡរៀបចំភាពនច្តបឌិត ភាព 
បញ្ចតូលគា្្ និងការឡធវើសមាហរណកម្មឱ្យបានតបឡសើរជាងមុនក្នុងែណះឡពលដដលតបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជា 
សមាជិករបស់ែ្លួនកំពុងដតឡលើកកម្ពស់ “ចំណុចទាំងបីឡនះ” ឡដើម្បីសឡតមចឱ្យបាននូវកំឡណើនឡសដ្ឋកិច្ចតបកប
ឡោយនិរន្រភាព និងឡោះតសាយបញ្្តបឈមភាពតកីតកដដលឡៅឡសសសល់។ 

ការតតរួតពិនិត្យឡ�ើងវិញននពាក់កណ្្លអាណត្ិ រួមមានកិច្ចពិភាក្សាជាឡតចើនដងជាមួយតកុមតបឹក្សាភិបាល  តពម 
ទាំងសិកា្្សាលាថ្្ក់តំបន់ ឡដើម្បីដសវងរកការែ្ល់មតិឡោបល់ពីមសន្ីរោ្្ភិបាល តំណងវិស័យឯកជន និង 
សមាជិកសង្គមសុីវិលពីតបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិក។ បុគ្គលិកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ក៏បានែ្ល់នូវ 
ទិន្ន័យ និងមតិឡោបល់ឡែ្សងៗ ឡហើយគណៈកម្មការតតរួតពិនិត្យខាងឡតរៅមួយក៏បានឡធវើការដចករំដលកអំពីការ 
យល់ឡ�ើញរបស់ែ្លួនែងដដរ។ នាយកោ្្នវាយតនម្ឯករាជ្យរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី បានរួមចំដណកែ្ល់ 
របាយការណ៍វាយតនម្ពិឡសសមួយ ដដលមានចំណងឡជើងថ ការតចបាច់បញ្ចតូល ភាពធន់មាំ ការផ្្ស់ប្តូរ៖  
យុទ្ធសាសស្ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឆ្្ំ២០២០ ឡៅពាក់កណ្្លអាណត្ិ  និងបានចូលរួមឡៅក្នុងការពិភាក្សា
ជាមួយតកុមតបឹក្សាភិបាល និងអ្កពាក់ពន័្ធឡែ្សងៗឡទៀត។

ការឡ្លើយ្បឡៅនឹងបញ្្តបឈមរបស់្ំបន់អាសុី 
និងប៉្សុីហ្ិក កដលកំពុងមានការផ្្ស់ប្តូរ

“ឯកសារឡនះ តតរូវបានបកដតបឡចញពីភាសាអង់ឡគ្ស ឡដើម្បីែ្សពវែ្សាយដល់សាធារណៈជនឱ្យបានកាន់ដតទូលំទូលាយ។  

 ភាសាអង់ឡគ្ស គឺជាភាសាការងាររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឡហើយឯកសារច្បាប់ឡដើមជាភាសាអង់ឡគ្ស ននឯកសារ 

ឡនះ គឺជាឯកសារដដលតតឹមតតរូវ និងែ្តូវការដតមួយគត់ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។ រាល់ការដកតសង់ទាំងឡាយឡចញព ី

ឯកសារឡនះ តតរូវដតឡោងឡៅឡលើឯកសារច្បាប់ឡដើមឡៅក្នុងភាសាអង់ឡគ្ស”។



ការត្រួ្ពិនិ្្យ 
ឡ�ើងវិញននពាក់កណ្្ល  

អាណ្្ិសន្ិដ្្នថា យុទ្ធសាសស្ឆ្្ំ 
២០២០ ឡៅក្បន្មានសុពលភាព និងមានភាព 

 ពាក់ព័ន្ធឡៅក្នុងទិសឡៅយុទ្ធសាសស្ទូលំទូលាយ 
 របស់ខលលួន ឡដើម្បីឡដះតសាយបញ្្តបឈមអភិវឌ្ឍន៍ 
របស់្ំបន់អាសុី និង ប៉្សុីហ្ិក កដលកំពុងមាន 
ការផ្្ស់ប្តូរ។ ឡបើឡោះជាដូឡ្្ះក្ី ្ំបន់ឡនះកំពុង 
មានការកតបតបរួលយ៉្ងឆប់រហ័ស ឡហ្ុដូឡ្្ះ 

ឡហើយ ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ក៏ត្រូវមាន 
ការផ្្ស់ប្តូរឱ្យបនឆប់រហ័ស 

ដូ្ោ្្ផងកដរ។

ការតតរួតពិនិត្យឡ�ើងវិញននពាក់កណ្្លអាណត្ិ បានរកឡ�ើញថ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី បានឡធវើការតតមឹម 
តបតិបត្ិការរបស់ែ្លួនោ្៉ងជិតស្ិទ្ធឡៅនឹងរឡបៀបវារៈជាយុទ្ធសាសស្ទាំងបីរបស់យុទ្ធសាសស្ឆ្្ំ២០២០ ដដល 
រួមមានជាអាទិ៍ កំឡណើនឡសដ្ឋកិច្ចសតមាប់ទាំងអស់គា្្ កំឡណើនឡសដ្ឋកិច្ចដដលធានានិរន្រភាពបរិសា្្ន និង 
សមាហរណកម្មតំបន់។ ក្នុងចឡនា្្ះឆ្្ំ២០០៨-២០១២ តបតិបត្ិការរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីជាង ៨០%  
ស្ិតឡៅក្នុងវិស័យស្តូលទាំងតបាំរបស់យុទ្ធសាសស្ឆ្្ំ ២០២០ ដដលរួមមានជាអាទិ៍៖ ឡហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ  បរិសា្្ន 
កិច្ចសហតបតិបត្ិការ និងសមាហរណកម្មតំបន់ ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្នុ និងការអប់រំ។ តបតិបត្ិការឡហោ្្- 
រចនាសម្ព័ន្ធ គឺជាចរន្ចម្បងននការែ្ល់វិភាគទានរួមចំដណកចំឡពាះរឡបៀបវារៈជាយុទ្ធសាសស្ទាំងបីឡនះ។ ទំហ ំ
ននតបតិបតិ្ការមិនដមនឡហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធឡៅមានកតមិតឡៅឡ�ើយ។ ឡបើឡទាះបីមានការរីកចឡតមើនឡៅក្នុងរយៈ 
ឡពលប៉ុនា្្នឆ្្ំថ្មីៗឡនះក៏ឡោយ អតតាឡជាគជ័យរបស់គឡតមាងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីដដលបានបញ្ចប់រួម 
រាល់នូវមានចំនួនទាបជាងឡគាលឡៅដដលបានកំណត់។ ឡគតតរូវដតពតងឹងតបសិទ្ធភាពសា្្ប័នរបស់ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឡោយបញ្ចតូលទាំងជំនាញរបស់បុគ្គលិក និងដំឡណើរការធុរកិច្ចែងដដរ។

ឡៅក្នុងការបា៉្ន់តបមាណរបស់ែ្លួនអំពីបញ្្តបឈមដដលកំពុងឡកើតឡ�ើងពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ សតមាប់តំបន់
អាសុី និងបា៉្សុីហវិក ការតតរួតពិនិត្យឡ�ើងវិញននពាក់កណ្្លអាណត្ិ បានកត់សមា្្ល់ឡ�ើញថ តំបន់ឡនះ    ទំនង 

នឹងអាចលុបបំបាត់ភាពតកីតកោច់ខាត (absolute poverty) ឡៅតតឹម 
ពាក់កណ្្លទសវត្សរ៍ឆ្្ំ ២០២០  ដដលតតរូវបានកំណត់ឡោយ 

ចំនួនតបជាជនដដលរស់ឡៅឡតកាចំណូលតិចជាង  ១,២៥ដុលា្្ 
ក្នុងមួយនថងៃ។ ឡបើឡទាះជាដូឡច្ះក្ី ការកំណត់កតមិតនន 

ភាពតកីតកឡនះ                  វាមិនតគប់តគាន់សតមាប់តបជាជនតកីតក 
ននតបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិក ឡដើម្បីឱ្យពួកឡគអាច 
រស់បានឡ�ើយ។   តបជាជនជាង ១,៦ ពាន់លាននាក ់
បន្រស់ឡៅឡតកាម  ចំណូលតិចជាង  ២ដុលា្្  ក្នុង 
មួយនថងៃ     ឡហើយពួកឡគឡៅដតបន្មានភាពងាយរងឡតគាះ 
ែ្ពស់ឡៅនឹងវិបត្ិឡសដ្ឋកិច្ច និងបរិសា្្ន តពមទាំងឡតគាះ 

ធម្មជាតិដដលឡកើតឡ�ើងជាញឹកញាប់។   ពួកឡគក៏តបឈម  
ឡៅនឹងទិដ្ឋភាពនន ភាពតកីតក  ដដលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងតបាក់  

ចំណូលែងដដរ ក្នុងឡនាះ រួមមាន ទិដ្ឋភាពដដលទាក់ទង  
ឡៅនឹងអាហារូបឧបត្ម្ភសុែភាពមាតា និងកុមារ និងសមភាព  

ឡយនឌ័រ។ 

តំបន់អាសុី និង បា៉្សុីហវិក ជួបតបទះវិសមភាពដ៏ធំឡធងចំឡពាះបញ្្តបាក់ចំណូល និងការទទួលបានកាលា- 
នុវត្ភាពដែ្កឡសដ្ឋកិច្ច និងសង្គមជាមួយនឹងឱនភាពឡហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធមួយដ៏ធំឡៅដតបន្។ ការដតបតបរួលអាកាសធាតុ
គំរាមកំដហងចំឡពាះនិរន្រភាពននកំឡណើន និងទាមទារឱ្យមានវិធានការបន្សំា និងកាត់បន្យែលប៉ះពាល់ជា 
បនា្្ន់។ តបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិកជាឡតចើនកំពុងឡបាះជំហានកា្្យជាតបឡទសតបាក់ចំណូលមធ្យម រាប ់
បញ្ចតូលទាំងតបឡទសមួយចំនួនដដលកំពុងកា្្យជាតបឡទសតបាក់ចំណូលមធ្យមកតមិតែ្ពស់ែងដដរ។  តបឡទសទាំងឡនាះ 
មានសមត្ភាពសា្្ប័នតបឡសើរ ប៉ុដន្ពួកឡគក៏ជួបតបទះបញ្្តបឈមអភិវឌ្ឍន៍ែងដដរ ក្នុងឡនាះរាប់បញ្ចតូលការ 
លុបបំបាត់ភាពតកីតកដដលឡៅឡសសសល់ ការឡោះតសាយឡសចក្ីតតរូវការរបស់តកុមតបជាជនដដលមានវ័យចំណស់
 ការបឡងកើតការងារសមរម្យសតមាប់យុវជន និងការកាត់បន្យឡតគាះថ្្ក់ឡៅឡលើបរិសា្្ន។ 

ការត្រួ្ពិនិ្្យឡ�ើងវិញឡៅឡលើគំឡហើញ



អាទិភាពជាយុទ្ធសាសស្
ការតតរួតពិនិត្យឡ�ើងវិញននពាក់កណ្្លអាណត្ិ សន្ិោ្្នថ យុទ្ធសាសស្ឆ្្ំ២០២០ ឡៅដតបន្មានសុពលភាព
និងមានភាពពាក់ព័ន្ធឡៅក្នុងទិសឡៅយុទ្ធសាសស្ទូលំទូលាយរបស់ែ្លួន ឡដើម្បីឡោះតសាយបញ្្តបឈមអភិវឌ្ឍន ៍
របស់តំបន់អាសុី និងបា៉្សុីហវិក ដដលកំពុងមានការផ្្ស់ប្តូរ។ ឡបើឡទាះជាដូឡច្ះក្ី តំបន់ឡនះកំពុងមានការដតប 
តបរួលោ៉្ងឆប់រហ័ស   ឡហតុដូឡច្ះ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីក៏តតរូវមានការផ្្ស់ប្តូរឱ្យបានឆប់រហ័សដូចគា្្ែងដដរ។  
អាទិភាពទាំងដប់ខាងឡតកាមរួមបញ្ចតូលគា្្ នឹងកំណត់ឡៅឡលើការឡផត្តការយកចិត្ទុកោក់ជាយុទ្ធសាសស្របស់ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ដដលបន្រហូតដល់ឆ្្ំ២០២០។ អាទិភាពទាំងតបាំពីរដំបូងឡគមានឡគាលបំណង 
សតមរួច និងឡធវើឱ្យមានតុល្យភាពឡ�ើងវិញឡៅឡលើតបតិបត្ិការរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី តពមទាំងពតងឹងការ 
ឡ្្ើយតបរបស់ពួកឡគចំឡពាះបរិោកាសធុរកិច្ចដដលកំពុងមានការដតបតបរួល។ អាទិភាពដដលឡៅឡសសសល់ 
ចំនួនបីឡទៀត មានឡគាលបំណងបឡងកើនសមត្ភាព និងតបសិទ្ធភាពរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។



អាទិភាពជាយុទ្ធសាសស្របស់ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុីសតមាប់ 
ឆ្្ំ២០១៤-២០២០ ៖ ការសតមរួ្ឡៅឡលើការឡផត្្យក្ិ្្ទុកដក់
ដល់តប្ិប្្ិរបស់ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី

១

២

ការកា្់បន្ថយភាពតកីតក និងកំឡណើនឡសដ្ឋកិ្្ចសតមាប់ោំងអស់ោ្្។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹង 
បន្អនុវត្ទស្សនវិស័យរបស់ែ្លួន ដដលឡផត្តឡលើតំបន់មួយគា្្នភាពតកីតក - ការលុបបំបាត់ភាពតកីតកធងៃន់ធងៃរ 
និងកាត់បន្យភាពងាយរងឡតគាះ និងវិសមភាពតាមរយៈការពតងីកកិច្ចគាំតទរបស់ែ្លួន ឡដើម្បីសឡតមចឱ្យបាន 
នូវកំឡណើនឡសដ្ឋកិច្ចឆប់រហ័ស និងសតមាប់ទាំងអស់គា្្។ គឡតមាងឡហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធនឹងភា្្ប់ទំនាក់ទំនង 
តំបន់តកីតកឡៅកាន់ទីែ្សារតពមទាំងបឡងកើនលទ្ធភាពរបស់ពួកឡគក្នុងការទទួលបានឡសវាសង្គម។ ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី ក៏នឹងគាំតទដល់គឡតមាងឡហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយណដដលែ្ល់តបឡោជន៍ដល់តំបន់ដដល 
មានការអភិវឌ្ឍន៍យឺត និងជួយសឡតមចឡគាលឡៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សរ៍ែងដដរ។ គិតតតឹមឆ្្ំ២០២០ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងពតងីកតបតិបត្ិការអប់រំចឡនា្្ះពី ៦%-១០% និងតបតិបត្ិការសុខាភិបាលចឡនា្្ះ 
ពី ៣%-៥% ននការអនុម័តតបចាំឆ្្ំឡៅឡលើជំនួយហិរញ្ញវត្នុរបស់ែ្លួន ដដលការពតងីកដបបឡនះ បានឡបាះជំហាន 
ឈានឡ�ើងពី ៣% សតមាប់វិស័យអប់រំ និង ២% សតមាប់វិស័យសុខាភិបាល ក្នុងចឡនា្្ះឆ្្ំ២០០៨-២០១២។ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងសងកត់ធងៃន់ឡៅឡលើការគាំតទសតមាប់កិច្ចគាំពារសង្គម ការែ្ល់ឡសវាហិរញ្ញវត្នុ 
សតមាប់អភិវឌ្ឍន៍ជនតកីតក និងធុរកិច្ចសតមាប់ជនតកីតក។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីនឹងជួយពតងឹងតបព័ន្ធ 

អភិបាលកិច្ច និងសមត្ភាពសា្្ប័ន ឡដើម្បីគាំតទដល់ការែ្ល់ឡសវាសាធារណៈតបកបឡោយតបសិទ្ធភាព 
ទាន់ឡពលឡវលា និងគា្្នអំឡពើពុករលួយ។ ជាចុងឡតកាយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងែ្ល់ធនធានបដន្ម  
សតមាប់តបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិកដដលមានតបាក់ចំណូលទាប មានភាពែុយតសួយ និងទទួលរង 
ែលប៉ះពាល់ពីជឡមា្្ះ។

បរិសា្្ន និងការកតបតបរួលអាកាសធា្ុ។ ឡោយតំបន់ឡនះកំពុងជួបតបទះបញ្្តបឈមធងៃន់ធងៃរដែ្ក 

បរិសា្្ន ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងពតងីកកិច្ចគាំតទរបស់ែ្លួនសតមាប់ការបន្សំាឡៅនឹងការដតបតបរួលអាកាសធាតុ 
ឡហើយក្នុងឡពលជាមួយគា្្ឡនះដដរ ក៏ឡៅរក្សាជំនួយរបស់ែ្លួនសតមាប់កាត់បន្យែលប៉ះពាល់ឡែ្សងៗពីការដតបតបរួល 
អាកាសធាតុតាមរយៈគឡតមាងថមពលសា្្ត និងគឡតមាងតបសិទ្ធភាពថមពល និងតាមរយះមឡធ្ោបាយឡធវើ 
ដំឡណើរតបកបឡោយនិរន្រភាព។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងបន្បសញ្្បបដន្មឡទៀតអំពីការបន្សាំ និងភាព 
ធន់មាំឡៅនឹងអាកាសធាតុឡៅក្នុងការឡរៀបចំដែនការអភិវឌ្ឍន៍ តពមទាំងឡៅក្នុងការឡរៀបចំ និងអនុវត្គឡតមាង។ 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ក៏នឹងពតងឹងសមាហរណកម្មតគប់តគងហានិភ័យឡតគាះមហន្រាយែងដដរ ឡដើម្បីកាត់ 
បន្យភាពងាយរងឡតគាះឡៅនឹងឡតគាះថ្្ក់ធម្មជាតិ និងឡតគាះថ្្ក់ឡៅឡលើបរិសា្្ន។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសុី នឹងឡលើកកម្ពស់ការតគប់តគងធនធានធម្មជាតិ ឡដើម្បីការពារ និងរក្សាសកាត្នុពលែលិតននធនធានដី 
នតពឡឈើ និងទឹក។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ក៏នឹងគាំតទែងដដរនូវលទ្ធភាពរបស់តបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជា 
សមាជិកក្នុងការទទួលបានមូលនិធិសកល និងតំបន់សតមាប់ការដតបតបរួលបរិសា្្ន និង អាកាសធាតុ។



គឡតមាងឡហដ្្ 
រ្នាសម្័ន្ធនឹងភា្្ប់ទំនាក់ទំនង 

ជនតកីតកឡៅកាន់ទីផ្សារ តពមោំងបឡងកើន 
លទ្ធភាពរបស់ពួកឡគក្នុងការទទួលបន 

ឡសវាសង្គម។ ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ក៏នឹង 
ោំតទដល់គឡតមាងឡហដ្្រ្នាសម្័ន្ធោំង 
ឡាយណកដលផ្ល់តបឡយជន៍ដល់្ំបន ់

កដលមានការអភិវឌ្ឍន៍យឺ្ និង 
ជួយសឡតម្ឡោលឡៅអភិវឌ្ឍន ៍

សហសវ្្សរ៍ផងកដរ។

៣

៤

កិ្្ចសហតប្ិប្្ិការ និងសមាហរណកម្ម្ំបន់។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងពតងីកការតភា្្ប ់
ទំនាក់ទំនងតំបន់តពមទាំងពតងីកដែ្សសងា្្ក់តនម្តាមរយៈការគាំតទ ការវិនិឡោគឡហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ្្ងកាត ់
តពំដដន និងការតភា្្ប់ទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលឡសដ្ឋកិច្ច ឡដើម្បីបឡងកើនឱកាសពាណិជ្ជកម្ម។ ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងបំឡពញបដន្មឡៅឡលើការវិនិឡោគទាំងឡនះ ជាមួយនឹងវិធានការឡលើកកម្ពស់កតាត្រុញតចាន 
ននកិច្ចសហតបតិបត្ិការ និងសមាហរណកម្មតំបន់ជំនាន់ទីពីរ ដូចជា ការសតមបសតមរួលពាណិជ្ជកម្ម និង 
ការឡធវើសុែដុមនីយកម្មស្ង់ោរ ការដកលម្អបរិោកាសវិនិឡោគ     ការទទួលបានហិរញ្ញវត្នុ និងការអភិវឌ្ឍន ៍
ជំនាញ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងពតងឹងកិច្ចសហតបតិបត្ិការហិរញ្ញវត្នុ និងថវិកា ឡដើម្បីឱ្យមានឡស្រភាព 
ហិរញ្ញវត្នុ ឡស្រភាពសារឡពើពន្ធ និងឡស្រភាពមា៉្តករូឡសដ្ឋកិច្ចកាន់ដតតបឡសើរឡៅក្នុងតំបន់។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសុី ក៏នឹងគាំតទដល់តបឡោជន៍សាធារណៈឡៅក្នុងតំបន់ែងដដរ ឡោយរាប់បញ្ចតូលទាំងការឡ្្ើយតបថ្្ក់ 
តំបន់តបកបឡោយតបសិទ្ធភាពចំឡពាះការដតបតបរួល អាកាសធាតុ និងការតតរួតពិនិត្យជមងៃឺ្្ង។

ការអភិវឌ្ឍន៍ឡហដ្្រ្នាសម្័ន្ធ។ ឡហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ នឹងឡៅដតជាការឡផត្តចម្បងននតបតិបត្ិការរបស ់
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងពតងឹងលទ្ធែលននគឡតមាងឡហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធតាម 
រយៈការឡធវើឱ្យតបឡសើរឡ�ើងនូវការចូលរួមពីវិស័យនានា ការឡរៀបចំ និងការអនុវត្ន៍បឡច្ចកឡទសឡែ្សងៗ។ ធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងឡលើកកម្ពស់និរន្រភាពឡហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈការសងកត់ធងៃន់ឡៅឡលើតបតិបត្ិការ និង 
ការដថទាំ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងអភិវឌ្ឍន៍គឡតមាងឡហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតទង់តទាយធំជាងធនធាន 
ដដលែ្លួនអាចែ្ល់ហិរញ្ញប្បទាន និងទាក់ទាញការវិនិឡោគពីវិស័យឯកជនឱ្យកាន់ដតមានតបសិទ្ធភាព។  
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ក៏នឹងបន្អនុវត្កំដណទតមង់ឡគាលនឡោបាយនិយ័តកម្ម និងអភិបាលកិច្ចែងដដរ 

ឡដើម្បីពតងឹងតបព័ន្ធតគប់តគងឡហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ និងឡលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់វិស័យឯកជនឡៅក្នុង
ការអភិវឌ្ឍន៍ឡហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ។



ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 
នឹងពតងីកជំនួយសតមាប ់

ការអភិវឌ្ឍន៍ និងតប្ិប្្ិការ 
របស់វិស័យឯកជនក្នុងលក្ខណៈ 

ជាតបព័ន្ធ រហូ្ដល់ ៥០% 
ននតប្ិប្្ិការតបចាំឆ្្ំ 

ត្ឹមឆ្្ំ២០២០។



៥

៦

៧

តបឡទសមានតបក់្ំណូលមធ្យម។ អាតស័យឡោយតបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិកភាគឡតចើនរបស់ែ្លួន
នឹងទទួលបានឋានៈជាតបឡទសមានតបាក់ចំណូល មធ្យម (MIC) តតឹមឆ្្ំ ២០២០ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 
នឹងសតមរួចអភិតកមយុទ្ធសាសស្របស់ែ្លួន ឡដើម្បីបន្ភាពពាក់ព័ន្ធ និងឡ្្ើយតបឡៅនឹងឡសចក្ីតតរូវការអភិវឌ្ឍន ៍
របស់ពួកឡគ។ តបឡទសមានតបាក់ចំណូលមធ្យម បន្ជួបតបទះបញ្្តបឈមក្នុងការកាត់បន្យភាពតកីតក 
(តបមាណ ៩០% ននជនតកីតកធងៃន់ធងៃរឡៅតំបន់អាសុី រស់ឡៅក្នុងតបឡទសមានតបាក់ចំណូលមធ្យមក្នុងឆ្្ំ២០១០) 
និងភាពងាយរងឡតគាះ ជាពិឡសស ឡៅតំបន់ោច់តសោល និងតំបន់ដដលអ្កងាយទទួលរងឡតគាះរស់ឡៅ។ 
ការឡកើនឡ�ើងននវិសមភាព និងនិរន្ភាពបរិសា្្ន និងភាពធន់មាំឡៅនឹងែលប៉ះពាល់ននការដតបតបរួល 
អាកាសធាតុ ក៏ជាបញ្្តបឈមចម្បងៗែងដដរ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងគាំតទឱ្យមានកំឡណើន 
សតមាប់ទាំងអស់គា្្ ការអភិវឌ្ឍន៍ឡហោ្្រចនាសម្ព័ន្ធ និងការដកលម្អអភិបាលកិច្ច ឡៅក្នុងបណ្្តបឡទសមាន 
តបាក់ចំណូលមធ្យមកតមិតទាប។ សតមាប់តបឡទសមានតបាក់ចំណូលមធ្យមកតមិតែ្ពស់  ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 
នឹងឡដើរតួជាតាលីករ ជានដគូហិរញ្ញវត្នុ និងជាតបភពចំឡណះដឹង និងនវានុវត្ន៍។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីនឹង  
បន្គាំតទដល់តបឡោជន៍សាធារណៈតំបន់ឡៅក្នុងតបឡទសមានតបាក់ចំណូលមធ្យម។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 
ក៏នឹងតតរួតពិនិត្យ និងដកសតមរួលឡ�ើងវិញឡៅឡលើដំឡណើរការធុរកិច្ចរបស់ែ្លួន ឡដើម្បីឡធវើការងារជាមួយតបព័ន្ធ 
របស់តបឡទសឡៅក្នុងបណ្្តបឡទសមានតបាក់ចំណូលមធ្យម និងកាត់បន្យឡពលឡវលាឡ្្ើយតបឡទៀតែង។

ការអភិវឌ្ឍន៍ និងតប្ិប្្ិការរបស់វិស័យឯកជន។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងពតងីកជំនួយសតមាប់ 
ការអភិវឌ្ឍន៍ និងតបតិបត្ិការរបស់វិស័យឯកជនក្នុងលក្ខណៈជាតបព័ន្ធរហូតដល់ ៥០% ននតបតិបត្ិការតបចាំ 
ឆ្្ំតតឹមឆ្្ំ២០២០។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងពតងឹងបរិោកាសធុរកិច្ចឡៅក្នុងបណ្្តបឡទសមានតបាក ់
ចំណូលមធ្យម ឡដើម្បីឡលើកកម្ពស់ការវិនិឡោគឯកជន។ បដន្មពីឡលើសមាសភាពជាអ្កែ្ល់ហិរញ្ញប្បទាន 
គឡតមាង ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងកា្្យជាអ្កអភិវឌ្ឍន៍គឡតមាងដដលកាន់ដតមានភាពសកម្មជាងមុន។ 
ឡដើម្បីគាំតទដល់គឡតមាងភាពជានដគូរវាងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹង 
ជួយកសាងតកបែ័ណ្ឌនិយ័តកម្ម និងតកបែ័ណ្ឌសា្្ប័នដដលចាំបាច់ ឡដើម្បីគាំតទដល់ការអភិវឌ្ឍន៍គឡតមាង  
និងែ្ល់ឡសវាតបឹក្សាឡោបល់ឡៅឡលើតបតិបតិ្ការ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងគាំតទដំឡណះតសាយែ្ល់ 
ហិរញ្ញប្បទានតបកបឡោយភាពនច្តបឌិតែ្ពស់សតមាប់គឡតមាងនានា តាមរយៈែលិតែលឡលើកកម្ពស់ 
ឥណទាន និងការែ្ល់ហិរញ្ញប្បទានជារូបិយប័ណ្ណក្នុងតសុក។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងសតមរួលដល់ដំឡណើរ 
ការធុរកិច្ច ជាពិឡសសសតមាប់តបតិបត្ិការវិស័យឯកជនខា្្តតូច ដដលមានែលប៉ះពាល់ឡៅឡលើការអភិវឌ្ឍន៍ 
គួរឱ្យកត់សមា្្ល់ ឡហើយដដលតបតិបត្ិការទាំងឡនះ មានហានិភ័យ និងនថ្ចំណយែ្ពស់ក្នុងការចាប់ឡែ្ើមពីដំបូង។

ដំឡណះតសាយកផ្ក្ំឡណះដឹង។ អភិតកម “ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីដតមួយ” នឹងតតរូវបានអនុម័ត 
ឡតបើតបាស់សតមាប់តគប់ដែ្កទាំងអស់របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឡដើម្បីឡធវើការងាររួមគា្្ សំឡៅែ្ល់ដំឡណះ 
តសាយដែ្កចំឡណះដឹង។ និវាសោ្្នឡបសកកម្មតបចាំតបឡទស នឹងដសវងរកនដគូចំឡណះដឹង និងឱកាស 
សន្ទនាជាមួយតបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិកតពមទាំងសតមបសតមរួលឱ្យមានកិច្ចគាំតទពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសុី។ ឡដើម្បីធានាថ សា្្នដការងារដែ្កចំឡណះដឹងមានភាពពាក់ព័ន្ធឡៅក្នុងតបតិបត្ិការ សហគមន៍អនុវត ្
ការងាររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងមានការចូលរួមកាន់ដតសកម្មឡៅក្នុងការឡរៀបចំដំឡណើរការគឡតមាង  
និងការឡរៀបចំចំឡណះដឹងដដលពាក់ព័ន្ធ។ ព័ត៌មាន និងបឡច្ចកវិទ្ោគមនាគមន៍ នឹងតតរូវបានឡតបើតបាស់តបកប 
ឡោយតបសិទ្ធភាពែ្ពស់ជាងមុន សតមាប់ការរក្សាទុក ការដសវងរកឯកសារមកវិញ និងការែ្សពវែ្សាយចំឡណះដឹង 
តពមទាំងទិន្ន័យ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងឡដើរតួនាទីឈានមុែក្នុងការឡលើកកម្ពស់ការដចករំដលក 
ចំឡណះដឹងឡៅក្នុងចំឡណមបណ្្តបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងឡធវើការវិភាជន៍ធនធាន 
បដន្មឡទៀត សតមាប់ការងារដែ្កចំឡណះដឹង។ ដំឡណះតសាយដែ្កចំឡណះដឹង តពមជាមួយនឹងអាទិភាពជា
យុទ្ធសាសស្ដនទឡទៀត នឹងជួយឡលើកកម្ពស់ដំឡណះតសាយ និងឡសវាអភិវឌ្ឍន៍តបកបឡោយភាពនច្តបឌិតឡៅ
ក្នុងតបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិក។

អាទិភាពជាយុទ្ធសាសស្របស់ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី សតមាប់ឆ្្ំ២០១៤-២០២០ ៖ 
ការឡ្លើយ្បឡៅនឹងបរិយកាសធុរកិ្្ចថ្មី



ធនធានហិរញ្ញវ្្ថនុ និងភាពជានដគូ។ តំបន់ឡនះ ឡៅដតបន្តតរូវការហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍ខា្្តធំ។ ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសុី មិនអាចបន្មានភាពពាក់ព័ន្ធ ឡោយពុំមានវិសាលភាពតបតិបត្ិការជាក់លាក់មួយ ដដលមាន
ការគាំតទពីធនធានហិរញ្ញវត្នុតគប់តគាន់ឡ�ើយ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងបឡងកើនសមត្ភាពែ្ល់កម្ចីរបស់ែ្លួន 
តាមរយៈការតចបាច់បញ្ចតូលគា្្នូវតបតិបត្ិការែ្ល់កម្ចីរបស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ជាមួយនឹងធនធានមូល 
ធនធម្មតា។ បដន្មពីឡនះឡទៀត ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងែ្គតូរែ្គងធនធានរបស់ែ្លួនជាមួយថវិកាបដិភាគ 
តាមរយៈការពតងឹងនូវការែ្ល់ការឡលើកទឹកចិត្ និងការសតមរួលនីតិវិធី។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងបន្ 
ពតងឹងភាពជានដគូជាមួយសា្្ប័នពហុភាគី  និងឡទវភាគី វិស័យឯកជន និង អង្គការសង្គមសុីវិល ឡដើម្បី 
ឡគៀងគរធនធានបដន្ម និងដចករំដលកចំឡណះដឹង និងជំនាញឯកឡទស។ អង្គការសង្គមសុីវិល នឹងចូលរួម
កាន់ដតឡតចើនឡៅក្នុងការឡរៀបចំ និងការអនុវត្ន៍គឡតមាង តពមទាំងឡៅក្នុងការតតរួតពិនិត្យសកម្មភាព និង 
លទ្ធែលគឡតមាងែងដដរ។

ការផ្ល់្នមលឡសដ្ឋកិ្្ចឡៅក្នុងធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងែិតែំបឡងកើនភាព 
សក្ិសិទ្ធិ តបសិទ្ធភាព និងឡសដ្ឋកិច្ចសា្្ប័នរបស់ែ្លួន។ ឡដើម្បីគាំតទឱ្យការអនុវត្ន៍គឡតមាង និងដំឡណើរការធុរកិច្ច 
កាន់ដតតបឡសើរ ជាពិឡសសគឺតបព័ន្ធលទ្ធកម្មរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងតតរូវបានដកទតមង់ និងឡធវើ 
សនិទានកម្ម។ កំដណទតមង់ឡនះ មិនតតឹមដតរួមចំដណកឡធវើឱ្យមានភាពសក្ិសិទ្ធិឡៅក្នុងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី
ប៉ុឡណណ្ះឡទ ប៉ុដន្វានឹងកាត់បន្យបន្ទនុកឡៅឡលើទីភា្្ក់ងាររបស់អតិថិជន និងអ្កឡដញនថ្កិច្ចសន្ោតបកប 
ឡោយសកាត្នុពលែងដដរ ដដលនឹងឡធវើឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី កា្្យជានដគូមួយដដលកាន់ដតមានភាព 
ទាក់ទាញ។ សមិទ្ធិកម្មននតបតិបត្ិការដដលកំពុងបន្អនុវត្ រាប់បញ្ចតូលទាំងការដកសាច់តបាក់ែងដដរ នឹង
តតរូវយកមកពិចារណឡៅឡពលវិភាជន៍ធនធាន។ តបព័ន្ធព័ត៌មាន និងបឡច្ចកវិទ្ោគមនាគមន៍នែ្ទក្នុងរបស ់
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងតតរូវពតងឹងឡដើម្បីបន្ឡធវើឱ្យមានភាពសាមញ្ញ និងសតមរួលដល់ដំឡណើរការធុរកិច្ច។ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងអនុវត្តកបែ័ណ្ឌលទ្ធែលឱ្យកាន់ដតមានលក្ខណៈជាតបព័ន្ធឡៅកតមិតតកុមហ៊ុន 
កតមិតតបឡទស និងកតមិតគឡតមាង ឡដើម្បីវាស់ស្ទង់ និងតតរួតពិនិត្យឡៅឡលើសមិទ្ធិកម្មននតបតិបត្ិការ និង 
វិធានការសា្្ប័នរបស់ែ្លួន។

៨

៩

អាទិភាពជាយុទ្ធសាសស្របស់ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុីសតមាប់ឆ្្ំ២០១៤-២០២០៖ 
ការពតងឹងសម្្ថភាព និង តបសិទ្ធភាពរបស់ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី

ឡដើម្បីោំតទឱ្យ 
ការអនុវ្្ន៍គឡតមាង និង 

ដំឡណើរការធុរកិ្្ចកាន់ក្តបឡសើរ 
 ជាពិឡសស គឺតបព័ន្ធលទ្ធកម្មរបស់ 

ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងត្រូវ 
បនកកទតមង់ និងឡធ្ើ 

សនិោនកម្ម។



ការឡរៀប្ំឡ្លើយ្បឡៅនឹងបញ្្តបឈមថ្មីៗ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងពតងឹងជំនាញបុគ្គលិក ែ្ល់ 
ការឡលើកទឹកចិត្ និងឡរៀបចំសា្្ប័នរបស់ែ្លួនឱ្យបានល្អ ឡដើម្បីឱ្យកា្្យជាសា្្ប័នមួយដដលកាន់ដតមានភាព 
សកម្ម ែ្ល់ការឡ្្ើយតបឆប់រហ័ស និងមានភាពនច្តបឌិតែ្ពស់។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងអនុវត្កម្ម 
វិធីឡតជើសឡរីសបុគ្គលិកជាយុទ្ធសាសស្មួយ ឡដើម្បីឡោះតសាយបញ្្កងវះបុគ្គលិកធងៃន់ធងៃរឱ្យបានឆប់រហ័ស។ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងបឡងកើតកតមងអាជីពបឡច្ចកឡទសមួយ ឡដើម្បីតទតទង់ និងរក្សាទុកនូវបុគ្គលិកដដល 
មានឡទពឡកាសល្យបឡច្ចកឡទស សតមាប់កសាងជំនាញឯកឡទសតាមវិស័យ។ គួរកត់សមា្្ល់ថ បុគ្គលិក 
ដដលមានសាវតាបឡច្ចកឡទស និងមានជំនាញតគប់តគងរឹងមាំ អាចតតរូវបានតឡម្ើងឋានៈក្នុងមុែតំដណងតគប ់
តគងកតមិតែ្ពស់បំែុត។ ការឡលើកទឹកចិត្បដន្មឡទៀតសតមាប់បុគ្គលិក នឹងតតរូវែ្ល់ជូនឡដើម្បីសឡតមចបាន 
លទ្ធែលការងារ ការចង្អនុលទិសសតមាប់អតិថិជន នវានុវត្ន៍ និងចំឡណះដឹង តពមទាំងការឡគៀងគរធនធាន។ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងសងកត់ធងៃន់ជាថ្មីម្ងឡទៀត ឡៅឡលើការចូលរួមរយៈឡពលដវងពីតគប់វិស័យ និង 
ជំនាញឯកឡទស ដដលមានការគាំតទពីការងារវិភាគតគប់តជុងឡតជាយ។ ការដចករំដលកជំនាញរវាងនាយកោ្្ន 
និង ការិោល័យនានា នឹងតតរូវបានឡលើកកម្ពស់ឡតកាមអភិតកម “ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីដតមួយ”។ និវាស 
ោ្្នឡបសកកម្មតបចាំតបឡទស នឹងទទួលបានអំណចតាមរយៈការែ្ល់សិទ្ធិអំណច និងអាណត្ិការងារ 
កាន់ដតឡតចើនជាងមុន។ បុគ្គលិកជាតិ ក៏នឹងឡដើរតួនាទីកាន់ដតសំខាន់ជាងមុនែងដដរ។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី នឹងឡរៀបចំដែនការសកម្មភាពមួយ ឡដើម្បីអនុវត្អាទិភាពជាយុទ្ធសាសស្ ដដលតតរូវបាន 
គូសបញ្្ក់ឡៅក្នុងការតតរួតពិនិត្យននពាក់កណ្្លអាណត្ិ។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ក៏នឹងឡធវើបច្ចនុប្បន្ភាព
ឡៅឡលើតកបែ័ណ្ឌលទ្ធែលរួមរបស់ែ្លួនែងដដរ ឡដើម្បីតតរួតពិនិត្យ និងរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពឡលើការអនុវតន្៍
អាទិភាពជាយុទ្ធសាសស្ទាំងឡនះ។

១០
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អំពីធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 

ទស្សនវិស័យរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី គឺតំបន់អាសុី និងបា៉្សុីហវិក គា្្នភាពតកីតក។ ឡបសកកម្មរបស់ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី គឺឡដើម្បីជួយដល់តបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាសមាជិករបស់ែ្លួន កាត់បន្យភាពតកីតក 
និងឡធវើឱ្យតបឡសើរឡ�ើងនូវគុណភាពជីវិតរស់ឡៅតបជាពលរដ្ឋរបស់ពួកឡគ។ ឡបើឡទាះបីជាមានឡជាគជ័យជាឡតចើន 
ឡៅក្នុងតំបន់ក៏ឡោយ ក៏តំបន់ឡនះ នូវដតមានតបជាពលរដ្ឋតកីតកតបមាណពីរភាគបីននតបជាពលរដ្ឋតកីតកក្នុងពិភព
ឡលាក៖ ១,៦ ពាន់លាននាក់ ដដលរស់ឡៅឡតកាមតបាក់ចំណូលតិចជាង ២  ដុលា្្ ក្នុងមួយនថងៃ ក្នុងឡនាះ ៧៣៣លាន 
នាក់ កំពុងតស៊ូរស់ឡៅឡតកាមតបាក់ចំណូលតិចជាង ១,២៥ ដុលា្្ ក្នុងមួយនថងៃ។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឡប្ជា្្កាត់បន្យភាពតកីតកតាមរយៈកំឡណើនឡសដ្ឋកិច្ចសតមាប់ទាំងអស់គា្្ កំឡណើន 
ឡសដ្ឋកិច្ច ដដលធានានិរន្រភាពបរិសា្្ន និងសមាហរណកម្មតំបន់។ ឡោយមានមូលោ្្នឡៅក្នុងទីតកុងមា៉្នីឡា 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមាជិកចំនួន ៦៧ តបឡទស រាប់បញ្ចតូលទាំង ៤៨ តបឡទសឡៅក្នុង 
តំបន់ឡនះែងដដរ។ យុទ្ធវិធីចម្បងៗរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី សតមាប់ជួយដល់តបឡទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជា 
នដគូរបស់ែ្លួន រួមមាន កិច្ចសន្ទនាឡគាលនឡោបាយ ការែ្ល់តបាក់កម្ចី ការវិនិឡោគភាគហ៊ុន ការធានា 
ហិរញ្ញប្បទាន ការែ្ល់ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបឡច្ចកឡទស។


