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ទំព័រ 2

ក្ុងន មជ ស ជីវកម្ដ៏សកម្�ន កម្ុជ ធន គ រ ABA
បន្ចូលរួមក្ុងគំនិតផ្ួច�ផ្�ម�ដ�ម្បីជួយសហគមន៍មូលដ្ ន
និងរួមចំ�ណកដល់សុខុម លភ ពសហគមន៍ទ ំង�ន ះ។
ខ ង��ក ម�នះជ �សចក្ីស�ង្បខ្ីៗ�នគ��ម ងសំខ ន់ៗ
�ដលធន គ រប ន�ធ្�ន �ពលថ្ីៗ�នះ។



ទំព័រ 3

ការ�ថទាំសុខភាព / សុខុមាលភាពសហគមន៍

មូលនិធិ Covid-19 របស់រាជរដ្ាភិបាល

ធន គ រ ABA បរិច្ គទឹក�ប ក់ចំនួន មួយល នដុល្ រអ �មរិក ($1,000,000) �ដ�ម្បីគ ំ�ទកិច្ខិតខំ�បឹង
��បងរបស់រ ជរដ្ ភិប លក្ុងក រទប់ស្ ត់ជំងឺរីករ លដ ល។ �ដ យអនុវត្ត ម�បសកកម្ និងគុណត�ម្
ស ជីវកម្របស់ខ្ួន ធន គ រ ABA �ប្ជ្ ចិត្គ ំ�ទនូវគំនិតផ្ួច�ផ្�មក្ុង�គ លបំណង�បយុទ្�បឆ ំងនឹងវីរុស
កូវីដ-19។ ច ប់ត ំងពី�ពលច ប់�ផ្�ម�នក ររីករ លដ លវីរុស�ន ក្ុង�ប�ទសកម្ុជ ធន គ រ ABA ប ន�រ�បចំ
យុទ្ន ក រ�រអង្ ស�ប ក់ និងបរិច្ គថវិក ត មរយៈគំនិតផ្ួច�ផ្�មរបស់ធន គ រជ តិ�នកម្ុជ និងសម គម
ធន គ រ�ន កម្ុជ ។

ប�ន្ម�ល�ក រគ ំ�ទ�ផ្កថវិក កម្វិធី ABA Mobile ដ៏ទំ�ន�បរបស់ធន គ រ �តូវប ន��ប��ប ស់ជ ឧបករណ៍
ស�ម ប់�រអង្ ស�ប ក់�ន ក្ុងគំនិតផ្ួច�ផ្�មរបស់ ស�ម្ចអគ្មហ �សន បតី�ត�ជ ហ៊ុន �សន ន យករដ្ម្រន្ី
�ន�ពះរ ជ ណ ច�កកម្ុជ �ដ�ម្បីទិញវ៉ ក់ស ំងក រព រវីរុសកូវីដ-19 ផង�ដរ។



ទំព័រ 4

អាកាសយានដ្ានអន្រជាតិ�ត�ជ�

ធន គ រ ABA វិនិ�យ គនូវទឹក�ប ក់ចំនួន ស មសិបល នដុល្ រអ �មរិក ($30,000,000) �ល�សញ្ បណ្
ស ជីវកម្ �ដ�ម្បីចូលរួម ក្ុងក រអភិវឌ្ឍអ ក សយ នដ្ នអន្រជ តិ�ត�ជ ។ �ដ យម នក រគ ំ�ទដ៏ខ្ង់ខ្ស់ពី
ស�ម្ចអគ្មហ �សន បតី�ត�ជ ហ៊ុន �សន អ ក សយ នដ្ ន�នះ នឹងក្ យជ មជ្ឈមណ្លដឹកជញ្ូនដ៏ធំ
�ដលនឹងជួយប�ង្�នក រវិនិ�យ គរបស់�ប�ទស និងក រទ ក់ទ ញ�ផ្ក�ទសចរណ៍។

ក រវិនិ�យ គ�នះ �ធ្��ឡ�ង�សបត ម�បសកកម្របស់ ABA �ដល�បតិបត្ិក រក្ុងន មជ �ដគូជ មួយធុរកិច្
កម្ុជ និង�បជ ជនកម្ុជ ។



ទំព័រ 5

សមាគម�គូ�ពទ្យស័្�គចិត្យុវជនស�ម្ច�ត�ជ�

ធន គ រ ABA ប នចុះអនុស្សរណៈ�យ គយល់គ្ ជ មួយសម គម�គូ�ពទ្យស័្�គចិត្យុវជនស�ម្ច�ត�ជ
(TYDA) �ដ�ម្បីផ្ល់ក រគ ំ�ទ�ផ្កហិរញ្វត្ុដល់សម គម។ ថវិក សប្បុរសធម៌ចំនួន មួយ�សនដុល្ រអ �មរិក
($ 100,000) របស់ ABA ជូនដល់ TYDA ស�ម ប់ក រង រសំខ ន់ៗក្ុងក រផ្ល់�សវ ព្ប ល និង�ថទ ំ
សុខភ ព�ដ យឥតគិត�ថ្ដល់សហគមន៍ជនបទទូទ ំង�ប�ទស។

TYDA ជ អង្ក រសប្បុរសធម៌មិនរក�ប ក់ក��ម�តូវប នប�ង្�ត�ឡ�ង �ដ�ម្បីយកចិត្ទុកដ ក់ត មដ នត�មូវក រ
�ផ្ក�វជ្ស �ស្�ន ក្ុងសហគមន៍�កី�កក្ុង�ប�ទសកម្ុជ និងស�ម លបន្ុក�ផ្ក�វជ្ស �ស្របស់�បជ ជន។



ទំព័រ 6

សមាគមសិស្ស-និស្ិសតអាហារូបករណ៍
ស�ម្ចអគ្មហា�សនាបតី�ត�ជ� ហុ៊ន �សន និងស�ម្ចកិតិ្�ពឹទ្បណ្ឌិត

ធន គ រ ABA ប នចុះកិច្�ពម��ព�ង ជ មួយ សម គមសិស្ស-និស្សិតអ ហ រូបករណ៍
ស�ម្ចអគ្មហ �សន បតី�ត�ជ ហ៊ុន �សន និងស�ម្ចកិត្ិ�ពឹទ្បណិ្ត (AMT) �ដ�ម្បីផ្ល់ក រគ ំ�ទ�ផ្ក
ហិរញ្វត្ុដល់សម គម។ ធន គ រ ប នផ្ល់ថវិក សប្បុរសធម៌ចំនួន មួយ�សនដុល្ រអ �មរិក ($100,000)
ដល់ AMT ស�ម ប់គ ំ�ទ ដល់�បជ ជនកម្ុជ ត មរយៈអ ហ រូបករណ៍ កម្វិធីអប់រំ�ដលម ន និងគ��ម ង
ជំនួយហិរញ្វត្ុ។

AMT ជ អង្ក រសប្បុរសធម៌មិនរក�ប ក់ក��ម�តូវប នប�ង្�ត�ឡ�ង �ដ�ម្បីផ្ល់អ ហ រូបករណ៍ដល់�គួស រ�កី�ក
និងអភិវឌ្ឍធនធ នមនុស្ស។



ទំព័រ 7

មនី្រ�ពទ្យប�ង្ក�សុក�កូចឆ្ារថី្

ធន គ រ ABA ប នបរិច្ គទឹក�ប ក់ចំនួន បីមុឺន�ប ំព ន់ដុល្ រអ �មរិក ($35,000) ដល់មន្ីរ�ពទ្យប�ង្ក
�សុក�កូចឆ្ រ ក្ុង�ខត្ត្បូងឃ្ុំ។ ទឹក�ប ក់�នះ �តូវប នបរិច្ គជូនមន្ីរ�ពទ្យស�ម ប់ក រស ងសង់អគ រទី 2
�ដ�ម្បីផ្ល់ក រព្ប លដល់ �បជ ជន�បម ណ 469,000 ន ក់ (ក្ុង�ន ះ 239,000 ន ក់ជ �សី្) �ដល
រស់�ន ក្ុង�សុកចំនួនបួន�ក្បរ�ន ះ និង�ល�កកម្ស់គុណភ ព�នក រ�ធ្��រ គវិនិច្័យ។

មន្ីរ�ពទ្យប�ង្ក�សុក�កូចឆ្ រ �តូវប នប�ង្�ត�ឡ�ងក្ុងឆ្ ំ 1966 ជ មួយនឹងចក្ុវិស័យរបស់ខ្ួន ក្ុងក រអនុវត្
�គ លន�យ ប យ និងយុទ្ស �ស្សុខ ភិប លរបស់រ ជរដ្ ភិប លក្ុង�ខត្ត្បូងឃ្ុំ។



ទំព័រ 8

គ��ម�ងស�ម្ច�ត�ជ�ស�មាប់ �គ�ល�ដ�កមុ្ជាគ្ានមីន

ធន គ រ ABA ប នបរិច្ គទឹក�ប ក់ចំនួន ពីរ�សនដុល្ រអ �មរិក ($200,000) ជូនអ ជ្ ធរកមុ្ជ �គប់�គង
សកម្ភ ពកំច ត់មីន និងស�្រង្�ះជនពិក រ�ដ យស រមីន (CMAA) ស�ម ប់គ��ម ង ស�ម្ច�ត�ជ ស�ម ប់
សកម្ភ ពមីន ��ក មគំនិតផួ្ច�ផ្�មរបស់ស�ម្ចន យករដ្ម្រនី្ ហុ៊ន �សន។ ថវិក សប្ុបរសធម៌�នះ នឹង�តូវ
ប នយក�ទ ��ប��ប ស់ �ដ�ម្ីបជំរុញក រង រ�ប សសម្ តមីន�ឆ្ ះ�ទ ក ន់�គ ល�ដ កមុ្ជ គ្ នមីនឆ្ ំ 2025។

CMAA �តូវប នប�ង្�ត�ឡ�ងកុ្ងឆ្ ំ 2000 ��ក មក រដឹកន ំផ្ ល់របស់ន យករដ្ម្រនី្ ស�ម ប់ក រ�គប់�គង
�តួតពិនិត្យ និងស�មបស�មួលរ ល់សកម្ភ ព�ដ ះមីន។
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កាកបាទ�កហមកមុ្ជា

ធន គ រ ABA ចូលរួម វិភ គទ នសប្បុរសធម៌ចំនួន ពីរ�សនដុល្ រអ �មរិក ($200,000) ជូន
ក កប ទ�កហមកម្ុជ ។ ថវិក សប្បុរសធម៌ពី ABA នឹងយក�ទ ��ប��ប ស់ �ដ�ម្បីប��ម�សកម្ភ ពមនុស្សធម៌
របស់ក កប ទ�កហមកម្ុជ ទូទ ំង�ប�ទស។ ក កប ទ�កហមកម្ុជ ប នកំពុងដំ�ណ�រក រ�បសកកម្របស់ខ្ួន
�ន ក្ុង�ប�ទសកម្ុជ អស់ជ ��ច�នទស្សវត្សមក�ហ�យ �ហ�យប ន�ដ�រតួយ៉ ងសំខ ន់អំឡុង�ពលរីករ លដ ល�ន
ជំងឺកូវីដ-19 និងយុទ្ន ក រច ក់វ៉ ក់ស ំង �ដល�រ�បចំ�ដ យរ ជរដ្ ភិប លកម្ុជ ។

ក កប ទ�កហមកម្ុជ ជ អង្ក រសប្បុរសធម៌ឈ នមុខ�គ�ន កម្ុជ �ដល�តូវប នប�ង្�ត�ឡ�ង�ន ឆ្ ំ 1955។
អង្ក រ�នះ �តូវប នទទួលស្ ល់ជ ផ្ូវក រពីរ ជរដ្ ភិប លកម្ុជ ថ ជ ជំនួយក រឲ្យអ ជ្ ធរស ធ រណៈ �ន
ក្ុងវិស័យមនុស្សធម៌ �ដ យចូលរួមក្ុងសកម្ភ ពជ ��ច�នរួមម ន កម្វិធីជំនួយស�្រង្�ះ��គ ះមហន្រ យ�ផ្សងៗ
កិច្ខិតខំ�បឹង��បង�ផ្កមនុស្សធម៌ និងសកម្ភ ពសុខុម លភ ពន ន ក្ុង�ប�ទសកម្ុជ ។
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ចំ�ណះដឹង និងបរិយាបន្ហិរញ្វតុ្

ចំ�ណះដឹង�ផ្កហិរញ្វតុ្ស�មាប់កុមារ

ABA ប នឧបត្ម្ថវិក ចំនួន មួយមុឺន�ប ំព ន់ដុល្ រអ �មរិក ($15,000) ដល់កម្វិធី ចំ�ណះដឹង�ផ្ក
ហិរញ្វត្ុ �ដលផ្ួច�ផ្�ម�ដ យធន គ រជ តិ�នកម្ុជ ។ ទឹក�ប ក់ឧបត្ម្�នះ �តូវប ន��ប��ប ស់�ដ�ម្បី �ប ះពុម្
�ស�វ�ភ កុម រ ��ក មចំណង�ជ�ងថ “�ត ះ! និយ យពីលុយ” ចំនួន 5,000 ក្ល �ដល�តូវប ន�ចកជូន
ដល់សិស្នុសិស្ស�ន ស ល បឋមសិក្មុខន គ ក្ុង�ខត្�ស�មរ ប។

កម្វិធី�នះ ម ន�គ ល�ដ ប្រញ្ បខ្ឹមស រចំ�ណះដឹង�ផ្កហិរញ្វត្ុ�ទ ក្ុងវិស័យអប់រំ ដូចជ �ផនក រ�រ�បចំ
កញ្ប់ថវិក និងវប្បធម៌�នក រសន្សំ�ប ក់ �ដលជួយឲ្យសិស្នុសិស្ស�ចះ�តិះរិះពិច រណ សីុជ��ម� និងដឹងថ
ក រទុកដ ក់�ប ក់�ន �គឹះស្ នហិរញ្វត្ុម នសុវត្ិភ ព និង�ប�យ ជន៍ក�មិតណ ។



ទំព័រ 11

កម្វិធីចំ�ណះដឹង�ផ្កហិរញ្វតុ្ស�មាប់ជនជាតិ�ដбមភាគតិច

ក រព�ងឹងសមត្ភ ពជនជ តិ�ដ�មភ គតិចត មរយៈ ចំ�ណះដឹង�ផ្កហិរញ្វត្ុ ជ កម្វិធីចំ�ណះដឹងហិរញ្វត្ុ
�ដល�រ�បចំ�ឡ�ង�ដ យធន គ រ ABA និង�កុមហ៊ុនក ណ ដ Angkor Resources Corp. �ដ�ម្បីអភិវឌ្ឍ
ចំ�ណះដឹង និងជំន ញរបស់សហគមន៍ជនជ តិ�ដ�មភ គតិចក្ុង�ខត្រតនគិរី ឲ្យរីកច��ម�នទ ំង�ផ្ក�សដ្កិច្
និងហិរញ្វត្ុរបស់ពួក�គ�បកប�ដ យភ ពឆ្ ត�វ និងសុវត្ិភ ព។

កម្វិធី�នះប នផ្ ស់ប្ូរជីវិតរស់�ន របស់ជនជ តិ�ដ�មភ គតិច ជ មួយនឹងជំន ញហិរញ្វត្ុសំខ ន់ៗដូចជ ក រ
�ធ្��ផនក ររយៈ�ពល�វង ថវិក ក្ុង�គួស រ ក រ�គប់�គងបំណុល និងក រទូទ ត់សងបំណុល និង ក រ�គប់�គង
ថវិក និងក រវិនិ�យ គ�បច ំ�ថ្។
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គំនិតផួ្ច�ផ្бមតាមតំបន់�លбចំ�ណះដឹងហិរញ្វតុ្ - ទិវាសន្ំសអាស៊ាន 2022

ធន គ រ ABA ប នក្ យជ Diamond Sponsor ក្ុងកម្វិធីអបអរស ទរ ទិវ សន្សំអ ស៊ ន ��ក ម
�បធ នបទ “សន្សំតិច�ប�ស�រជ ងមិនប នសន្សំ"។ ��ក មក រ�រ�បចំ�ឡ�ង�ដ យធន គ រជ តិ�នកម្ុជ កម្វិធី
�នះម ន�គ ល�ដ ផ្សព្ផ្យឲ្យក ន់�តទូលំទូល យដល់ស ធ រណជន �ដ�ម្បីប�ង្�នក រយល់ដឹងអំពីស រសំខ ន់
�នក រសន្សំ ក៏ដូចជ បរិយ បន្ហិរញ្វត្ុ�ន ក្ុងតំបន់អ ស៊ ន។

ទិវ សន្សំអ ស៊ ន ម ន�គ លបំណង�ល�កទឹកចិត្�បជ ជនកម្ុជ ឲ្យម នទម្ ប់ល្ក្ុងក រច ត់�ចងលុយក ក់
និងយល់ដឹងអំពីស រៈសំខ ន់�នក រសន្សំស�ម ប់អន គត។
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កិច្�បជំុកំពូលអាស៊ាន - �វទិកាប�ច្កវិទ្យាហិរញ្វតុ្

ធន គ រ ABA ប នឧបត្ម្ថវិក ចំនួន ពីរ�សនដុល្ រអ �មរិក ($20,000) ក្ុង�វទិក ប�ច្កវិទ្ហិរញ្វត្ុ�ន
ពិព័រណ៍ប�ច្កវិទ្កម្ុជ (CTX) 2022 �ដល�ធ្��ឡ�ងក្ុង�ផ្កមួយ�នកិច្�បជុំកំពូលអ ស៊ ន�ល�កទី 40 និង
41 ក្ុងរ ជធ នីភ្ំ�ពញ។

�វទិក �នះ�រ�បចំ�ឡ�ងក្ុង�គ លបំណងគ ំ�ទ និងជំរុញ�សដ្កិច្ឌីជីថល និងអភិវឌ្ឍប�ច្កវិទ្ហិរញ្វត្ុ�ន
កម្ុជ �ដលអនុញ្ តឲ្យធុរកិច្ថ្ី (startups) និងបណ្ �កុមហ៊ុនក្ុងវិស័យប�ច្កវិទ្ហិរញ្វត្ុ �ចករំ�លក
ចំ�ណះដឹង បទពិ�ស ធ និងឧត្ម នុវត្ន៍របស់ខ្ួន ជូនដល់ស ធ រណជន និយ័តករ និងអ្កជំន ញប�ច្កវិទ្
ហិរញ្វត្ុ។
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ម�ហ��សពសហ�គិនវ័យ�ក្ងអាស៊ាន

ធន គ រ ABA ប នគ ំ�ទ ម�ហ �សពសហ�គិនវ័យ�ក្ងអ ស៊ ន (AYE) 2022 �រ�បចំ�ឡ�ង�សបគ្ នឹងឱក ស
�ដលកម្ុជ �ធ្�ជ ម្ ស់ផ្ះស�ម ប់កិច្�បជុំកំពូលអ ស៊ ន 2022។ ទឹក�ប ក់ឧបត្ម្�ស្�នឹង ដប់ព ន់ដុល្ រ
អ �មរិក ($10,000)។

ម�ហ �សព AYE �បមូលផ្ុំ�ដ យសហ�គិនវ័យ�ក្ង ពីសម ជិក�កុម�បឹក្សហ�គិនវ័យ�ក្ងអ ស៊ ន (AYEC)
និង�ដគូសន្ន របស់ខ្ួន។ មហ �សព�នះ ម ន�គ លបំណងជួយដល់ធុរកិច្ និងសហ�គិនវ័យ�ក្ង ក្ុងក រ
ជម្ះរ ល់បញ្ បង្�ដ យកូវីដ19 ត មរយៈឌីជីថលុបនីយកម្, ភ ពជ អ្កដឹកន ំ, កិច្សហក រ, និងក រចូលរួមពី
�សី្ ក្ុងក រ�ដ ះ�ស យបញ្ �បឈមជ ��ច�ន។

ត មរយៈក រឧបត្ម្�នះ ABA ប នរួមចំ�ណកដល់ក រអភិវឌ្ឍសហ�គ សមី�កូ ធុនតូច និងមធ្យម (MSME)
និងក រកស ង�អកូសីុសឹ្មសហ�គិនភ ពក្ុង�ប�ទសកម្ុជ ពិ�សសក្ុងក រគ ំ�ទសហ�គិនវ័យ�ក្ង និងធុរកិច្ថ្ី
(startups) �ដល�តូវប នច ត់ទុកជ សសរស្ម្ដ៏សំខ ន់មួយក្ុងក រអភិវឌ្ឍ�សដ្កិច្�បកប�ដ យសិ្រភ ព។
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គំនិតផួ្ច�ផ្бម និងការគាំ�ទ�ផ្សង�ទ�ត

ក រគ ំ�ទ�ផ្កថវិក ស�ម ប់យុទ្ន ក រកីឡ វ យកូន
ប ល់កមុ្ជ ដល់ Davis Cup ឆ្ ំ2021 និង 2022។

ក រគ ំ�ទ�ផ្កថវិក និងផ្ល់ក រគ ំ�ទ�ផ្កសម្ រជូន
អង្ក រ Little Hearts NPO �ដ�ម្ីបជួយកុម រ�កី�ក។

ក រគ ំ�ទ�ផ្កថវិក និងផ្ល់ក រគ ំ�ទ�ផ្កសម្ រជូន
អង្ក រ EmbraceAbility NPO �ដ�ម្ីបជួយ
សហគមន៍�កី�ក។

ក រចូលរួមរបស់បុគ្លិកកុ្ង�បសកកម្របស់ TYDA
�ន �ខត្កណ្ ល និងខណ្ដ�ង្ រ ជធ នីភំ្�ពញ។
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ក រគ ំ�ទ�ផ្កថវិក ដល់ សហគមន៍រង��គ ះ�ដ យទឹក
ជំនន់កុ្ង�ខត្កំពង់ធំ និង�ស�មរ បត មរយៈ សម គម
ធន គ រ�ន កមុ្ជ ��ក មគំនិតផួ្ច�ផ្�មរបស់ធន គ រ
ជ តិ�នកមុ្ជ ។

ក រគ ំ�ទ�ផ្កថវិក ដល់ សហ�គិន�ខ្រ កុ្ងកម្វិធី
��ត�មខួ្ន�ដ�ម្ីបទទួលប នក រវិនិ�យ គ �ដលជ
អង្ភ ពមួយសិ្ត��ក ម�កសួង�សដ្កិច្ និងហិរញ្វតុ្
ទទួលបនុ្កកុ្ងក រអនុវត្កម្វិធីគ ំ�ទធុរកិច្ថី្ និង
សហ�គ សធុនតូច និងមធ្យម�ន កមុ្ជ ។

បរិច្ គសម្ រសិក្ស�ម ប់គ ំ�ទគ��ម ង Siparʼs
Youth Employability �ដលប នច ប់�ផ្�ម�ឡ�ង
�ដ�ម្ីប�ល�កកម្ស់លទ្ភ ពក រង រ និងក រចូលរួមកុ្ង
វិស័យសង្មសីុវិលរបស់យុវជន�ន តំបន់ជនបទ។

ក រឧបត្ម្កម្វិធី "ក រ�បកួត�ប�ជងសហ�គិន�សី្"
�ដលជ គំនិតផួ្ច�ផ្�មរបស់ WE Act Cambodia
កុ្ង�គ លបំណងចូលរួមជ មួយសហ�គិន�សី្វ័យ�ក្ង
និងនិស្ិសតស កលវិទ្ល័យ�ដលជ �សី្ កុ្ងក រ
អភិវឌ្ឍន៍គំនិតអ ជីវកម្របស់ពួក�គ។
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www.ababank.com


