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ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກາງສະໄໝແຜນຍຸດທະສາດ2020ແມ່ນ
ຜົນຈາກການກະກຽມເປັນເວລາໄລຍະໜຶ່ງປີທີ່ໄດ້ປະກາດໃນກອງປະຊຸມປະ
ຈຳປີຂອງສະພາຜູ້ວ່າການ(BoardofGovernors)ຂອງທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ(ເອດີບີ)ໃນເດືອນພຶດສະພາປີ2013.

ເອດີບີໄດ້ດຳເນີນການສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດຍຸດ
ທະສາດກາງສະໄໝເພື່ອກະກຽມອົງກອນຂອງຕົນໃຫ້
ກຽມພ້ອມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທ້າທາຍທ່າມກາງຄວາມ
ປ່ຽນແປງຂອງພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກ.ໃນນີ້ເອ
ດີບີໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງ,ການຕອບສະ
ໜອງແລະປະສິດທິພາບຂອງສະຖາບັນຂອງຕົນ.
ການປະເມີນຕີລາຄາກາງສະໄໝຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ວິເຄາະບົດ
ຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ
2020ແລະການປະເມີນສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາໃນ
ປະຈຸບັນແລະທີ່ປະກົດຕົວຂຶ້ນໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງຊຶ່ງປະເທດສະ
ມາຊິກກຳລັງພັດທະນາ(DevelopingMemberCountrires)
ພວມປະເຊີນໜ້າ.ບົນພື້ນຖານຜົນຂອງການວິເຄາະແລະປະເມີນຜົນ
ດັ່ງກ່າວນັ້ນ,ບົດສະຫລຸບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັດແຜນຍູດທະສາດກາງ
ສະໄໜໄດ້ກຳນົດເອົາ10ແຜນງານແລະທິດທາງຍຸດທະສາດໃນອະນາຄົດ.
ການທົບທວນຄືນໄລຍະກາງມີຈຸດປະສົງແນ່ໃສ່ປັບປຸງການດຳເນີນງານຂອງເອດີບີໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ,ສ້າງທັກ
ສະໃນແຕ່ລະດ້ານແລະສະໜອງການບໍລິການຕໍ່ລູກຄ້າທີ່ເປັນປະເທດສະມາຊິກກຳລັງພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຄຽງຄູ່ກັນນີ້,ການທົບທວນຕີລາຄາກາງສະໄໝການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຍັງໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທີ
ການສ້າງໃຫ້ເອດີບີກາຍເປັນອົງກອນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃໝ່ໆ,ແລະກັນຫຼາຍຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າດັ່ງທີ່ປະເທດສະມາ
ຊິກກຳລັງພັດທະນາສົ່ງເສີມໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ3ຈຸດສຸມຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວນີ້ເພື່ອບັນລຸການຄວາມເຕີບໂຕແບບ
ຍືນຍົງແລະເປັນເຄື່ອງມືແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທີ່ຍັງເຫືຼອຢູ່.

ການປະເມີນຕີລາຄາກາງສະໄໝປະກອບມີການປຶກສາຫາລືຫຼາຍລົບຫຼາຍຕ່າວກັບສະພາຜູ້ບໍລິຫານ(Board
ofDirectors)ແລະຜ່ານການດຳເນີນກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າລະດັບພາກພື້ນເພື່ອຂໍຄຳຄິດເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກ
ລັດຖະບານ,ຕາງໜ້າພາກເອກະຊົນແລະສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ(ລວມເຖິີງອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທັງພາຍໃນປະເທດແລະສາກົນ)ຂອງປະເທດສະມາຊິກກຳ
ລັງພັດທະນາ.ນອກນັ້ນພະນັກງານເອດີບີກໍ່ປະກອບສ່ວນຄຳຄິດເຫັນແລະຂໍ້ສະເໜີຈຳນວນໜຶ່ງ.ຄະນະກຳ
ມະການພາຍນອກກໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນດ້ານເນື້ອໃນເຊັ່ນກັນ.ກົມປະເມີນຜົນເອກະລາດໄດ້ປະກອບສ່ວນບົດ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນສະບັບພິເສດທີ່ໃສ່ຫົວຂໍ້ວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, 
ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບ, ການ ປ່ຽນ ແປງ: ຍຸດ ທະ ສາດ 2020 ຂອງ ເອ ດີ ບີ ໃນ ໄລ ຍະ ກາງແລະມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການປຶກສາຫາລືກັບສະພາຜູ້ບໍລິຫານແລະພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການປະເມີນຕີລາຄາກາງສະ 
ໄໝຍຸດທະສາດ2020ມີເປົ້າໝາຍ

ແນ່ໃສ່ປັບປຸງການດຳເນີນງານຂອງເອດີ
ບີໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ,ສ້າງທັກສະໃນແຕ່
ລະດ້ານແລະສະໜອງການບໍລິການລູກ
ຄ້າທີ່ເປັນປະເທດສະມາຊິກກຳລັງພັດ

ທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ການປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທ້າທາຍທ່າມກາງການ
ປ່ຽນແປງຂອງພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກ

ເອກະສານສະບັບນີ້ຖືກແປຈາກພາສາອັງກິດເພື່ອຈະໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ອ່ານໄດ້ຫຼາຍກຸ່ມ.ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
(ເອດີບີ)ທຸ້ມເທທຸກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການແປ,ແຕ່ວ່າພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດ
ວຽກຂອງເອດີບີແລະເອກະສານຕົ້ນສະບັບທີ່ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືວ່າເປັນສະບັບທີ່ມີເນື້ອໃນຖືກຕ້ອງ(ທີ່ເປັນທາງການ
ແລະເຊື່ອຖືໄດ້).ທຸກການອ້າງອີງແມ່ນຕ້ອງອ້າງເຖິງຕົ້ນສະບັບທີ່ເປັນພາສາອັງກິດຂອງເອກະສານສະບັບນີ້ເທົ່ານັ້ນ.



ການປະເມີນຕີລາຄາກາງສະໄໝຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເອດີບີໄດ້ດັດປັບແບບແຜນວິທີການດຳເນີນງານຂອງຕົນໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບ3ຈຸດຍຸດທະສາດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຍຸດທະສາດ2020ຄືການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດທີ່ທົ່ວເຖິງ,
ການເຕີບໂຕແບບຢືນຍົງທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ.ໃນໄລຍະ2008-2012,ການ
ດຳເນີນງານຂອງເອດີບີຫຼາຍກວ່າ80%ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ5ຂົງເຂດວຽກງານຕົ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດ2020ຄື:
ວຽກງານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ,ການຮ່ວມມືແລະເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ,ການພັດທະນາຂະ
ແໜງການເງິນແລະການສຶກສາ.ການດຳເນີນງານໃນຂົງເຂດພື້ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນການດຳເນີນງານຫຼັກເພື່ອ
ປະກອບສ່ວນໃສ່3ຈຸດສຸມຍຸດທະສາດທີ່ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ.ບໍລິມາດຂອງການດຳເນີນງານໃນຂົງເຂດວຽກງານ
ທີ່ບໍ່ແມ່ນຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍັງມີລັກສະນະຈຳກັດ.ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຮັບປັບປຸງໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາກໍ່
ຕາມ,ອັດຕາຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການເອດີບີທີ່ສິ້ນສຸດແລ້ວນັ້ນຍັງຄົງຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນທີ່ຕັ້ງໄວ້.ປະສິດ
ທິພາບດ້ານສະຖາບັນຂອງເອດີບີຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ທັກສະຂອງພະນັກງານແລະແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ.

ກ່ຽວກັບການປະເມີນສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາທີ່ປະກົດຕົວຂຶ້ນໃໝ່ໃນພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກ,
ພວມຍັງໄດ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພາກພື້ນມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນຮ້າຍແຮງໃຫ້ໝົດໄປພາຍໃນກາງຊຸມ
ປີ2020ໝາຍເຖິງຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ດຳລົງຊິວິດດ້ວຍລາຍຮັບຕ່ຳກວ່າ1,25ໂດລາຕໍ່ມື້.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ,
ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນລະດັບນີ້ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນທຸກຍາກພາຍໃນປະ

ເທດສະມາຊີກກຳລັງພັດທະນາຢູ່ລອດໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ.ເນື່ອງຈາກວ່າມີປະ
ຊາກອນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ1,6ຕື້ຄົນຍັງຄົງດຳລົງຊິວິດທີ່ມີລາຍຮັບ

ຕ່ຳກວ່າ2ໂດລາຕໍ່ມື້ແລະຍັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບຄວາມສ່ຽງ
ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ,ສິ່ງ
ແວດລ້ອມແລະໄພທຳມະຊາດ.ນອກນັ້ນພວກເຂົາຍັງ
ປະເຊີນໜ້າບັນຫາອື່ນໆທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບລາຍຮັບຊຶ່ງຕິດພັນ
ກັບຄວາມທຸກຍາກເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນຫາດ້ານໂພຊະ
ນາການ,ສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກແລະບັນຫາຄວາມ
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.ພາກພື້ນອາ
ຊີແລະປາຊີຟິກຍັງຄົງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາຄວາມ
ແຕກໂຕນທາງດ້ານລາຍຮັບແລະການເຂົ້າເຖິງໂອກາດ
ດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມທີ່ພວມສືບຕໍ່ຂະຫ າຍ
ຕົວກວ້າງອອກ.

ວຽກງານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫ່ຍຍັງພົບກັບຄວາມ
ຂາດດຸ່ນ.ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຍັງຄົງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່

ຄວາມຢືນຍົງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວແລະຮຽກຮ້ອງເຖິງມາດ
ຕະການຫຼຸດຜ່ອນແລະແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ.ປະເທດສະມາຊິກກຳ

ລັງພັດທະນາຈຳນວນໜຶ່ງກ້າວຂຶ້ນເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບລະດັບກາງ.
ປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນກາຍເປັນປະເທດລາຍຮັບລະດັບສູງ.ປະເທດທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບ
ມີສະຖາບັນທີ່ມີຄວາມສາມາດແຕ່ວ່າພວກເຂົາກໍ່ຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານໃນການພັດທະນາຈຳ
ນວນໜຶ່ງເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນຫາການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາກອນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນຫຼຸດພົ້ນອອກ
ຈາກຄວາມທຸກຍາກ,ການຕອບຮັບກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງປະຊາກອນຜູ້ສູງອາຍຸ,ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່
ເໝາະສົມໃຫ້ປະຊາກອນໄວໜຸ່ມແລະການແກ້ໄຂໄພອັນຕະລາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດກາງສະໄໝ

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ 
ປະເມີນຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງ 

ປະຕິບັດກາງສະໄໝສະຫຸຼບວ່າຍຸດທະ 
ສາດ2020ຍັງຄົງເປັນເອກະສານທີ່ສາ 
ມາດນຳໃຊ້ໄດ້ແລະສອດຄ່ອງກັບທິດທາງ 

ຍຸດທະສາດໂດຍລວມຂອງອົງກອນເພື່ອຕອບ
ຮັບກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາໃນ
ພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ 
ດີ,ພາກພື້ນກຳລັງປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ 

ແລະເອດີບີກໍ່ມີປ່ຽນແປງເຊັ່ນ
ດຽວກັນ.



ບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດ
ການປະເມີນຕີລາຄາກາງສະໄໝສະຫຼຸບວ່າຍຸດທະສາດ2020ຍັງຄົງເປັນເອກະສານທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງຍຸດທະສາດໂດຍລວມຂອງອົງກອນເພື່ອຕອບຮັບກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາໃນ
ພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ,ພາກພື້ນກຳລັງປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາແລະເອດີບີກໍ່ມີການປ່ຽນ
ແປງເຊັ່ນດຽວກັນ.ບຸລິມະສິດ10ຈຸດສຸມຂ້າງລຸ່ມນີ້ຈະກຳນົດໃຫ້ເຫັນຈຸດສຸມຍຸດທະສາດຂອງເອດີບີແຕ່ນີ້ຈົນ
ເຖິງປີ2020.ຈຸດສຸມບຸລິມະສິດຈຳນວນ7ຂໍ້ທຳອິດນັ້ນແນ່ໃສ່ເພີ່ມຄວາມຊັດເຈນແລະການປັບສົມດຸນຂອງ
ການດຳເນີນງານຂອງເອດີບີແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການມີຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງ
ຕາມສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.ຈຸດສຸມບຸລິມະສິດອີກ3ຂໍ້ທີ່ເຫຼືອແນ່
ໃສ່ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດແລະປະສິດທິພາບຂອງເອດີບີ.
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ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ທຸກຄົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງທົ່ວເຖີງ.ເອດີບີຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດຂອງຕົນຄື
ສ້າງພາກພ້ືນໃຫ້ປັດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກໝາຍວ່າລົບລ້າງຄວາມຄວາມທຸກຍາກແລະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມດ້ອຍ
ໂອກາດແລະຄວາມບໍ່ສະເໜີພາບໂດຍຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບັນລຸການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖີງ(inclusiveeconomicgrowth).ໂຄງການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈະເຊື່ອມຕໍ່ຄົນທຸກ
ຍາກໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຄຽງຄູ່ກັບການເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສັງຄົມ.

ນອກນັ້ນເອດີບີຈະສະໜັບສະໜູນໂຄງການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກແລະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການພັດທະນາ.ແຕ່ປະຈຸບັນເຖິງ
ປີ2020,ເອດີບີຈະຂະເພີ່ມການສະໜັບສະໜູນໃສ່ຂະແໜງສຶກສາໃຫ້ໄດ້ຕື່ມອີກປະມານ6%-10%ແລະ
ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ໄດ້ຕື່ມອີກ3%-5%ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນປະຈຳປີທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດ,ເພີ່ມຂື້ນຈາກ3%ໃຫ້ຂະແໜງສຶກສາແລະ2%ໃຫ້ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະ
2008-2012.ນອກນີ້ເອດີບີຍັງຈະສຸມໃສ່ວຽກງານການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ,ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ທາງດ້ານການເງິນແລະທຸລະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງກັນ.ພ້ອມທັງຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານແລະຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ພາກລັດສາມາດສະໜອງການບໍລິ
ການປະຊາຊົນຢ່າງມີປະສິດພິພາບ,ທັນກັບເວລາແລະປັດສະຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.ບັນຫາສຸດທ້າຍ,ເອ
ດີບີຈະສະໜອງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແກ່ປະເທດສະມາຊິກກຳລັງພັດທະນາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດ
ແຍ້ງ,ປະເທດລາຍຮັບລະດັບກາງແລະປະເທດທີ່ບໍ່ທັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.

ສິ່ງແວດລ້ອມແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.ຍ້ອນວ່າພາກພື້ນກຳລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າ
ທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຮ້າຍແຮງ,ເອດີບີຈະຍົກລະດັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນ
ແປງດິນຟ້າອາກາດຄຽງຄູ່ກັບການຮັກສາລະດັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນໂດຍຜ່ານໂຄງ
ການພະລັງງານສະອາດ,ການປະຫຍັດພະລັງງານແລະການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ.ນອກນັ້ນເອດີບີຈະເຊື່ອມ
ໂຍງເອົາວຽກການປັບຕົວແລະການສ້າງຄວາມພ້ອມເຂົ້າໃນການວາງແຜນໂຄງການເຊັ່ນດຽວກັນກັບກາ
ນອອກແບບແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.ນອກນັ້ນເອດີບີຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວຽກງານຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດແບບຮອບດ້ານເພື່ອຫຼຸດຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.ວຽກ
ງານເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເພື່ອປົກປ້ອງແລະຮັກສາທ່າແຮງການຜະ
ລິດຂອງດິນ,ປ່າໄມ້ແລະຊັບພະຍາກອນນ້ຳ.ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສຳລັບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ
ກາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບພາກພື້ນແລະສາກົນຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຳລັງພັດທະນາຈະໄດ້
ຮັບການຊຸກຍູ້ເຊັ່ນກັນ.

ບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດຂອງເອດີບີໄລຍະ 
2014–2020:ເພີ່ມຄວາມຊັດເຈນໃຫ້ຈຸດສຸມການ
ດຳເນີນງານຂອງເອດີບີ
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ການຮ່ວມມືແລະການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ.ເອດີບີຈະຂະຫຍາຍການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນແລະ
ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມໂດຍການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂ້າມຜ່ານເຂດ
ຊາຍແດນແລະເຊື່ອມຕໍ່ສູນກາງເສດຖະກິດຕ່າງໆເພື່ອເພີ່ມໂອກາດທາງດ້ານການຄ້າແລະການລົງ
ທຶນ.ພ້ອມທັງຈະປະກອບສ່ວນໃສ່ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍນຳໃຊ້ມາດຕະການສົ່ງເສີມຕົວຂັບເຄື່ອນສະໄໝ
ທີສອງຂອງການຮ່ວມມືແລະການເຊື່ອມໂຍງເຊັ່ນ:ຕົວຂັບເຄື່ອນກ່ຽວກັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ການຄ້າແລະການສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກັນດ້ານມາດຕະຖານ,ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມສຳ
ລັບການລົງທຶນ,ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ,ແລະການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ.ໃນນີ້ເອດີບີຈະສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງຂອດການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນແລະງົບປະມານເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກ,ລະບົບການ
ເງິນແລະງົບປະມານໃນພາກພື້ນມີສະຖຽນລະພາບ.ນອກນັ້ນຍັງຈະສະໜັບສະໜູນການບໍລິການປະຊາ
ຊົນຂອງພາກລັດໃນລະດັບພາກພື້ນໃຫ້ມີປະສິດທີພາບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເປັນຕົ້ນແມ່ນການຕອບໂຕ້ບັນ
ຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະການຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ໃນລະດັບພາກພື້ນ.

ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.ຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍັງຄົງເປັນຈຸດສຸມຫຼັກຂອງການດຳເນີນ
ງານຂອງເອດີບີ.ເອດີບີຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເນັ້ນໜັກໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂດຍ
ການປັບປຸງຂອດພົວພັນກັບຂະແໜງການ,ການອອກແບບດ້ານເຕັກນິກແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
ເອດີບີຈະຍົກລະດັບຄວານຍືນຍົງຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂດຍການສຸມໃສ່ວຽກງານບຳລຸງຮັກສາ.ເອດີບີຈະ
ພັດທະນາແລະອອກແບບໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ມີຂະໜາດໃຫ່ຍກວ່າຊັບພະຍາກອນທີ່ຕົນເອງສາ
ມາດໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແລະລະດົມການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ນອກນັ້ນຍັງຈະສືບຕໍ່ປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ,ລະບຽບຫຼັກການ,ແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານເພື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງພາກລັດແລະສົ່ງເສີມບົດບາດຂອງພາກເອກະຊົນໃນການ
ພັດທະນາແລະອອກແບບໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງຈະເຊື່ອມໂຍງຄົນທຸກຍາກ

ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດແລະເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງສັງຄົມໄດ້
ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.ນອກນັ້ນເອດີບີຈະສະ
ໜັບສະໜູນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່
ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ແລະຊ່ວຍລັດຖະບານໃຫ້ສາມາດບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການ

ພັດທະນາ.



ເອດີບີຈະຂະຫ າຍການ
ຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການພັດທະ

ນາພາກເອກະຊົນຢ່າງເປັນລະບົບ
ແລະຂະຫ າຍວຽກງານນີ້ໃຫ້ໄດ້
50%ຂອງການດຳເນີນງານປະ

ຈຳປີພາຍໃນປີ2020.



ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບລະດັບກາງ.ຍ້ອນວ່າປະເທດສະມາຊິກກຳລັງພັດທະນາຈຳນວນຫຼວງ
ຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບສະຖານະເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບລະດັບກາງ(MiddleIncomeCountry)ພາຍໃນປີ
2020,ເອດີບີຈະສຸມໃສ່ຮູບແບບຕ່າງໆໃນລະດັບຍຸດທະສາດເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງແລະຕອບສະໜອງຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາຂອງປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ.ປະເທດລາຍຮັບລະດັບກາງຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າ
ກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕິດພັນການການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ(ປະມານ90%ຂອງຄົນທຸກຍາກທັງໝົດດຳລົງ
ຊິວິດຢູ່ໃນປະເທດລາຍຮັບລະດັບກາງຂອງພາກພື້ນອາຊີໃນປີ2010)ແລະຄວາມດ້ອຍໂອກາດໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະກຸ່ມຄົນສ່ວນນ້ອຍ.ນອກນັ້ນ,ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ,ຄວາມຢືນຍົງ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະຄວາມພ້ອມໃນການຕອບຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີລັກ
ສະນະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ.ສະນັ້ນເອດີບີຈະສະໜັບສະໜູນການຂະ
ຫຍາຍຕົວທ່ີທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທ່ົວເຖີງ,ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ,ແລະການ
ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃນປະເທດລາຍຮັບລະດັບກາງຂັ້ນຕ່ຳເຫຼົ່ານັ້ນ.ສຳລັບປະເທດລາຍຮັບລະດັບ
ກາງຂັ້ນສູງ,ເອດີບີຈະເປັນຜູ້ສະໜອງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນການສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ,ຄູ່
ຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ,ແລະເປັນແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ແລະນະວະກຳໃໝ່.ໃນນີ້ເອດີບີຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການ
ບໍລິການຂອງພາກລັດໃນປະເທດລາຍຮັບລະດັບກາງໃນທົ່ວພາກພື້ນ.ນອກນັ້ນເອດີບີຍັງຈະທວນຄືນແລະ
ດັດປັບແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັບລະບົບການເຮັດວຽກຕ່າງໆຂອງປະ
ເທດລາຍຮັບລະດັບກາງແລະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃນການດຳເນີນງານ.

ການດຳເນີນງານແລະການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ.ເອດີບີຈະເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບ
ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນຢ່າງເປັນລະບົບແລະຂະຫຍາຍການດຳເນີນງານໃຫ້ໄດ້50%ຂອງການດຳ
ເນີນງານປະຈຳປີພາຍໃນປີ2020.ເອດີບີຈະປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ເອື້ອ
ອຳນວຍພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກກຳລັງພັດທະນາເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ.ນອກ
ຈາກພາລະບົດບາດໃນການສະໜອງທຶນແລ້ວ,ເອດີບີຈະປັບປຸງຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນນັກພັດທະນາໂຄງ
ການທີ່ຫ້າວຫັນຫຼາຍຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ.ເພື່ອແນ່ໃສ່ສະໜັບສະໜູນໂຄງການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງພາກລັດ-ພາກ
ເອກະຊົນ,ເອດີບີຈະຊ່ວຍສ້າງຂອບລະບຽບກົດໝາຍແລະສະຖາບັນ,ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ
ແລະອອກແບບໂຄງການ,ແລະສະໜອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານທຸລະກຳຕ່າງໆ.ເອດີບີຈະສະໜັບສະ
ໜູນຮູບແບບການສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມີນະວະກຳໃໝ່ໃນນັ້ນລວມມີຜະລິດຕະພັນສົ່ງເສີມສິນ
ເຊື່ອແລະການສະໜອງທຶນທີ່ເປັນເງິນຕາທ້ອງຖິ່ນ.ໃນນີ້ເອດີບີຈະປັບແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກຂອງ
ຕົນໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນໜ້ອຍລົງໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາທຸລະກຳໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນຂະໜາດນ້ອຍຊື່ງຜົນ
ກະທົບມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາແຕ່ວ່າເປັນໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແລະຕົ້ນທຶນສູງໃນໄລ
ຍະເລີ່ມຕົ້ນ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຄວາມຮູ້.ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກພາຍໄຕ້ຄຳຂັວນ“ໜຶ່ງເອດີບີ”ຈະໄດ້
ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນທຸກໆ ກົມຂອງເອດີບີເພື່ອຮ່ວມກັນເຮັດວຽກໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າເພື່ອໃຫ້ກາຍ
ເປັນອົງກອນສະໜອງແລະແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້.

ຫ້ອງການຕາງໜ້າເອດີບີຈະຊອກຫາວິທີການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມຮູ້ແລະໂອກາດເຈລະຈາກັບປະເທດສະ
ມາຊິກກຳລັງພັດທະນາແລະປະສານງານກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເອດີບີ.ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່
ໄດ້ຮັບນັ້ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງ,ທີມງານວິຊາການໃນແຕ່ລະດ້ານຂອງເອດີບີຈະພົວພັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ
ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າກັບການກະກຽມແລະອອກແບບໂຄງການແລະການສັງລວມຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບຄວາມ
ຮູ້.ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈະໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າເກົ່າສຳລັບການເກັບມ້ຽນ
ຂໍ້ມູນ,ຊອກຫາຂໍ້ມູນແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນແລະຜະລິດຕະພັນຄວາມຮູ້.ເອດີບີຈະມີພາລະບົດບາດຊີ້ນຳກ່ຽວ
ກັບການສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ພາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວພາກພື້ນ.ພ້ອມທັງຈະຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ
ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າສຳລັບວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້.ຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້,
ຄຽງຄູ່ກັບບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດດ້ານອື່ນໆ,ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພັດທະນານະວະກຳແລະການບໍລິການ
ແບບໃໝ່ໃນປະເທດສະມາຊິກກຳລັງພັດທະນາອີກນຳ.
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ບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດຂອງເອດີບີສຳລັບປີ2014–2020:
ຕອບສະໜອງຕາມສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດຳເນີນທຸລະ
ກິດແບບໃໝ່.



ງົບປະມານການເງິນແລະການຮ່ວມທຶນ.ພາກພື້ນຍັງຄົງມີຄວາມຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນ
ທາງດ້ານການເງິນຂະໜາດໃຫ່ຍ.ການດຳເນີນງານຂອງເອດີບີຈະບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອ
ງການດັ່ງກ່າວຖ້າວ່າບໍ່ມີການດຳເນີນງານໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມແລະໝັ້ນຄົງບົນພື້ນຖານຊັບພະຍາກອນ
ການເງິນທີ່ພຽງພໍ.ເອດີບີຈະຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງເງິນກູ້ຢືມໃນນັ້ນລວມທັງການພິ
ຈະລະນາທີ່ຈະໂຮມເອົາທຶນກູ້ຢືມຈາກກອງທຶນພັດທະນາອາຊີ(AsianDevelopmentFund)ກັບແຫຼ່ງທຶນ
ປົກະຕິ(OrdinaryCapitalResources)ເຂົ້າກັນເປັນກອງທຶນດຽວ.ນອກຈາກນີ້,ເອດີບີຈະຈັດສັນຊັບພະ
ຍາກອນຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຮ່ວມທຶນໂດຍການຍົກລະດັບແຮງຈູງໃຈຄຽງຄູ່ກັບການດັດປັບແບບ
ແຜນວິທີການເຮັດວຽກ.ເອດີບີຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຮ່ວມທຶນກັບສະຖາບັນພາຫຸພາຄີແລະ
ທະວິພາຄີ,ພາກເອກະຊົນ,ແລະອົງການອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມເພື່ອເພີ່ມຈຳນວນຊັບພະຍາກອນແລະແລກ
ປ່ຽນຄວາມຮູ້ແລະວິຊາການ.

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ(ຢູ່ນອກຫລືບໍ່ສັງກັດລັດ)ຈະມີພາລະບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນການອອກແບບ
ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແລະໃນການຕິດຕາມປະເມີນຜົນດ້ານກິດຈະກຳແລະຜົນຮັບຂອງໂຄງການ.

ການນຳໃຊ້ເງິນໃນເອດີບີໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ.ເອດີບີຈະຊອກຫາວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບ,ປະສິດທິຜົນ,
ແລະຄວາມຄຸ້ມຄ່າພາຍໃນສະຖາບັນ.ເພື່ອແນ່ໃສ່ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າ
ເກົ່າ,ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງເອດີບີຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ປະຕິຮູບແລະກຳນົດໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ.ບັນຫານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ເອດີບີມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ
ກວ່າເກົ່າເທົ່ານັ້ນແຕ່ວ່າມັນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບໍລິມາດວຽກຂອງລູກຄ້າແລະຜູ້ປະມູນຮັບເໝົາຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນ
ສະທ້ອນທາງບວກເຮັດໃຫ້ເອດີບີກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ການດຳເນີນໂຄງການໃນປະຈຸບັນ,ເປັນຕົ້ນແມ່ນການການເບີກຈ່າຍການເງິນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄືນ
ໃໝ່ໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນປັດໄຈໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ.

ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງເອດີບີຈະໄດ້ຖືກສ້າງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງກັບແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ແລະບໍ່ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ.ເອດີບີຈະນຳໃຊ້ຂອບ
ຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນລະດັບອົງກອນ,ລະດັບປະເທດແລະລະດັບໂຄງການເພື່ອ
ວັດແທກແລະຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງການດຳເນີນງານແລະການນຳໃຊ້ມາດຕະການລະດັບສະຖາບັນ.
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ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ດີ

ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ,ແບບແຜນວິທີການ
ເຮັດວຽກ-ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ-ຈະໄດ້ຮັບການ
ປະຕິຮູບແລະກຳນົດໃຫ້ສົມເຫດ

ສົມຜົນ.

ບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດຂອງເອດີບີສຳລັບສັກປີ2014–2020: 
ຍົກລະດັບຂີດຄວາມອາດສາມາດແລະປະສິດທິພາບຂອງເອດີບີ.



ການກະກຽມກະສະຖານບັນເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່.ເອດີບີຈະສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງຕົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ,ສະໜອງແຮງຈູງໃຈ,ແລະພັດທະນາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ
ຂອງສະຖາບັນເພື່ອສ້າງໃຫ້ອົງກອນກາຍເປັນສະຖາບັນທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ,ວ່ອງໄວ,ແລະມີນະວະກຳ
ໃໝ່.ເອດີບີຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນແບບມີຍຸດທະສາດເພື່ອຕອບຮັບກັບບັນ
ຫາການຂາດພະນັກງານໃນຕຳແໜ່ງສຳຄັນ.ເອດີບີຈະສ້າງລະບົບດຳເນີນອາຊີບແບບຂຶ້ນຕຳແໜ່ງຕາມລຳ
ດັບຂັ້ນເພື່ອຊຸກຍູ້ແລະຮັກສາພະນັກງານທີ່ມີພອນສະຫັວນດ້ານວິຊາການແນ່ໃສ່ສ້າງເປັນຊ່ຽວຊານປະຈຳ
ແຕ່ລະຂະແໜງການ.ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ວິຊາການຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີທັກສະ
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງອາດຈະຖືກເລື່ອນຕ່ຳແໜ່ງຂຶ້ນເປັນຜູ້ບໍລິຫານ.ແຮງຈູງໃຈຕ່າງໆສຳລັບ
ພະນັກງານຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຊຶ່ງອີງຕາມຜົນງານ,ການບໍລິການລູກຄ້າ,ຄວາມຮູ້
ແລະນະວະກຳໃໝ່,ຄຽງຄູ່ກັບການຍົກລະດັບຊັບພະຍາກອນ.ເອດີບີຈະເນັ້ນໜັກຄືນໃໝ່ດ້ານຊ່ຽວຊານວິ
ຊາສະເພາະແລະການພົວພັນລະຫວ່າງຂະແໜງການໃນໄລຍະຍາວບົນພື້ນຖານຜົນການວິເຄາະຢ່າງສົມ
ເຫດສົມຜົນ.ການຖ່າຍທອດທັກສະລະຫວ່າງພະແນກການແລະຫ້ອງການຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມພາຍໃຕ້
ຄຳຂັວນ“ໜຶ່ງເອດີບີ”.ຫ້ອງການຕາງໜ້າຈະໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດແລະມີອຳນາດ
ໃນການຕັດສິນບັນຫາໂດຍຜ່ານການອະນຸມັດໃຫ້ມີພາລະບົດບາດແລະໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ສູງ
ຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.ໃນນີ້ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນປະຈຳແຕ່ລະຫ້ອງການຕາງໜ້າກໍ່ຈະມີພາລະບົດບາດຫຼາຍກວ່າ
ເກົ່າເຊັ່ນກັນ.

ເອດີບີຈະກະກຽມແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນບົດສະຫລຸບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັດແຜນຍູດທະສາດກາງສະໄໜຄັ້ງນີ້.ນອກນັ້ນເອດີບີຈະປັບປຸງຂອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ອົງກອນເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຕິດຕາມແລະລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບຸລິມະສິດຍຸດ
ທະສາດເຫຼົ່ານີ້.
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ວິໄສທັດຂອງເອດີບີແມ່ນການເຮັດໃຫ້ພາກພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກປັດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ.ພາລະ
ກິດຂອງເອດີບີແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກກຳລັງພັດທະນາໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ.ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະສົບ
ຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍໆດ້ານໃນລະດັບພາກພື້ນກໍ່ຕາມ,ແຕ່ພາກພື້ນນີ້ຍັງຄົງເປັນພາກພື້ນທີ່ມີຄົນທຸກຍາກປະ
ມານສອງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນທຸກຍາກທັງໝົດຂອງໂລກອາໄສຢູ່:ຈຳນວນ1,6ຕື້ຄົນໃນພາກພື້ນດຳລົງ
ຊີວິດດ້ວຍລາຍຮັບ2ໂດລາສະຫະລັດຫຼືຕ່ຳກ່ວາຕໍ່ມື້,ຈຳນວນ733ລ້ານຄົນຍັງຕໍ່ສູ້ກັບການດຳລົງຊິວິດ
ດ້ວຍລາຍຮັບຕ່ຳກວ່າ1,25ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ມື້.

ເອດີບີໄດ້ຖືກມອບໜາຍຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດທີ່ທຸກຄົນມີ
ສ່ວນຮ່ວມແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທົ່ວເຖີງ,ການຂະຫາຍໂຕແບບຍືນຍົງທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະ
ການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ.ເອດີບີມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງມະນີລາ,ມີ67ປະເທດສະມາຊິກ
ເປັນເຈົ້າຂອງໃນນັ້ນມີ48ປະເທດຈາກພາກພື້ນ.ເຄື່ອງມືໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຕົ້ນຕໍຕໍ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
ກຳລັງພັດທະນາແມ່ນການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ,ເງິນກູ້ຢືມ,ການລົງທຶນຫຼັກຊັບ,ການຄ້ຳປະກັນ,ທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ.
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