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Programme, as a Corporate Partner 

 

 

Phnom Penh, September 27, 2021 

 

To promote youth development in Cambodia, Smart Axiata has announced that it will support 

World Vision International Cambodia’s IMPACT+ programme up until September 2022. The 

partnership will provide training and guidance to almost 20,000 children, adolescents, and 

youths aged 12-18.  

 

IMPACT+ will support adolescents and youths in eight districts across the six provinces of 

Battambang, Kandal, Kampong Chhnang, Preah Vihear, Siem Reap and Takeo to transition 

well into adulthood as active citizens empowered with competencies, values, confidence and 

social connectedness.  

 

Mr. Yeang Sethsamprathna, Senior Technical Specialist for Adolescents & Youth Participation 

at World Vision, said that the IMPACT+ programme model is built to make sure young people 

get the support they need to envision their future, set and achieve personal development 

goals, and expand possibility.  

 

“We strongly believe that the programme will provide a safe platform for young people to 

build their life skills, to make positive and healthy life choices, to improve their leadership 

skills, and being able to stay socially connected with others. These are essential developmental 

assets for them to be active citizens and future leaders; this partnership with Smart Axiata 

will help us to enhance this ripple effect, enabling youths and adolescents to transition into 

adulthood successfully,” stated Sethsamprathna.  

 

Smart Axiata’s Chief Executive Officer, Mr. Thomas Hundt, said: “At Smart, we are committed 

to investing in Cambodia’s long-term growth. The most sustainable path to economic growth 

is surely investing in the development of youths and human capital. IMPACT+ is a programme 

we are particularly supportive of because it operates on the basis of education, mentorship, 

and sports, which helps young people to unleash their full potential and explore a whole new 

world of opportunities and possibilities through a healthy, positive lifestyle.”  

Mr. Thomas added, “We are tremendously proud of the successful partnership that has been 

formed between Smart Axiata and World Vision. The youths who have emerged from these 

programmes are strong, confident, and determined. We have no doubt that they will go on 

to improve their families’ lives and communities as well as play important roles in the 

betterment of the Cambodian society.”  

Seavmey, 16, a participant of the programme, said that she is proud of the experiences she 

has had through experiential learning, leading community projects, and playing sports.  



 

“Now, I am confident enough to raise my voice and concerns – even to local authorities. I am 

also better at maintaining good relationships with my friends and community thanks to the 

experiences I have had in the youth club,” she said.  

 

In 2017, Smart Axiata supported World Vision in kickstarting the One Goal project, an 

initiative that encouraged progressive life choices, the development of positive relationships, 

and gaining of constructive life skills to reduce risk-taking behaviours through weekly football 

sessions in Cambodia. The programme has benefited and transformed the lives of around 

19,000 youth from 2017 to 2020. 

 

 

Media inquiries, please contact: 

 

- SUN Sokhen, Senior Public Engagement Specialist, World Vision International – Cambodia 
Email: sokhen_sun@wvi.org   

Phone: +855 10 906 409  

 

- KOAM Tivea, Head of Corporate Affairs, Smart Axiata 

Email: koam.tivea@smart.com.kh  

Phone: +855 10 202 271 
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សេចក្តីប្រកាេពត័ម៌ានរមួ 
 

ប្ក្មុហ ៊ុន Smart Axiata គាំប្រក្មមវធីិអភវិឌ្ឍនយ៍៊ុវជនអង្គការរេសនៈពិភពសោក្ក្ន៊ុង្នាមជាដៃគូេ
ហការ 

 
ភនាំសពញ៖ ដងៃរី២៧ ខែក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ 
 
សៃើមបសី ើក្ក្មពេ់ការអភវិឌ្ឍររេ់យ៊ុវជនក្ន៊ុង្ប្រសរេក្មព៊ុជា ប្កុ្មហ ៊ុន Smart Axiata បានប្រកាេ
គាំប្រក្ន៊ុង្ភាពជាដៃគូៃ ់ក្មមវធីិយ៊ុវជននិង្ការចូ រមួ ររេ់អង្គការរេសនៈពិភពសោក្រហូតៃ ់ខែ
ក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២។ ក្មមវធីិសនេះនឹង្ផ្ត ់ការរណត៊ុ េះរណ្តត   និង្ការតប្មង្រិ់េៃ ់ក្៊ុមារ សក្មង្ជាំរង្ ់
និង្យ៊ុវជនខៃ មានអាយ៊ុពី១២ៃ ់១៨ឆ្ន ាំ ប្រមាណជាង្២ម៊ុ៉ឺននាក្។់  
 
ក្មមវធីិយ៊ុវជន និង្ការចូ រមួ (Impact+)  នឹង្ផ្ត ់ការគាំពារៃ ់ក្៊ុមារ សក្មង្ជាំរង្ ់ និង្យ៊ុវជន ក្ន៊ុង្
ប្េុក្ចាំនួន៨ តាមរណ្តត សែតតចាំនួន៦ រមួមានសែតតបាតៃ់ាំរង្ ក្ណ្តត   ក្ាំពង្ឆ់្ន ាំង្ ប្ពេះវហិារ សេៀមរារ 
និង្ សែតតតាខក្វ សៃើមបជួីយ ឱ្យពួក្សគកាា យជាមន៊ុេសសពញវយ័ខៃ ជាព រៃឋេក្មមសពារសពញសោយ
េមតថភាព គ៊ុណតដមា ការសជឿជាក្ ់និង្រាំនាក្រ់ាំនង្ អជាមយួគន ក្ន៊ុង្េង្គម។  
 
សោក្ យាង្ េិៃឋេមប្បាថ្នន  អនក្ជាំនាញរសចេក្សរេជានែ់ពេ់ខផ្នក្យ៊ុវជនវយ័ជាំរង្ ់ និង្ការចូ រមួ 
ដនអង្គការរេសនៈពិភពសោក្ ស ើក្ស ើង្ថ្នក្មមវធីិយ៊ុវជននិង្ការចូ រមួ ប្តូវបានរសង្កើតស ើង្សៃើមបី
ឱ្យប្បាក្ៃថ្នយ៊ុវជនររួ បានការគាំប្រនូវអវីខៃ ពួក្សគប្តូវការេប្មាររ់សង្កើតក្តីប្េដមនាដងៃ
អនាគត ោក្ស់គ សៅនិង្េសប្មចរាំណង្ផ្ទា  ់ែាួន ក្ៃូ៏ចជាពប្ងី្ក្ រធភាពនានាេប្មារែ់ាួនពួក្សគ
ផ្ង្ខៃរ។  
 
សោក្ យាង្ េិៃឋេមប្បាថ្នន  មានប្រសាេនរ៍ខនថមថ្ន៖ «សយើង្សជឿជាក្យ់ា៉ា ង្ម៊ុតមាាំថ្នក្មមវធីិសនេះ នឹង្
ផ្ត ់ជាសវរិកាៃម៏ានេ៊ុវតថិភាពមយួេប្មារក់្៊ុមារ សក្មង្ជាំរង្ ់ និង្យ៊ុវជន សៃើមបឱី្យពួក្សគក្សាង្រាំណិ
នជីវតិ រសង្កើតជសប្មើេខររវជិជមាននិង្ប្រក្រសោយេ៊ុែមា ភាព អប្រសេើរក្ន៊ុង្ជិវតិប្រចាំដងៃ សធវើឱ្យ



ប្រសេើរស ើង្នូវជាំនាញភាពជាអនក្ៃឹក្នាាំ និង្សធវើឱ្យពួក្សគរេ់សៅមានរាំនាក្រ់ាំនង្ អជាមយួគន សៅក្ន៊ុង្
េង្គម។ ជាំនាញទាំង្សនេះជាប្រពយេមបតតិៃម៏ានតដមាេប្មារពួ់ក្សគក្ន៊ុង្ការអភវិឌ្ឍែាួនជាព រៃឋ
េក្មម និង្កាា យជាអនក្ៃឹក្នាាំៃម៏ានេកាត ន៊ុព នាសព អនាគត»។ 
 
នាយក្ប្រតិរតតិប្កុ្មហ ៊ុន Smart Axiata សោក្ ងូមា៉ា េ ហ ៊ុន មានប្រសាេនថ៍្ន៖ «សៅប្កុ្មហ ៊ុន 
Smart សយើង្សរតជាា ចិតតក្ន៊ុង្ការវនិិសយាគ សៃើមបកីាររកី្ចសប្មើនរយៈសព យូរអខង្វង្ររេ់ប្រសរេក្មព៊ុ
ជា។ ពួក្សយើង្គិតថ្នយ៊ុរធសាស្រេតខៃ មាននិរនតនភ៍ាពរាំផ្៊ុតចាំសពាេះក្ាំសណើ នសេៃឋកិ្ចេគ៉ឺការវនិិសយាគ
ស ើការអភវិឌ្ឍយ៊ុវជន និង្មូ ធនមន៊ុេស។ យ៊ុវជន និង្ការចូ រមួ គ៉ឺជាក្មមវធីិមយួខៃ សយើង្គាំប្រ 
សប្ពាេះវាៃាំសណើ រការសោយខផ្អក្ស ើការអររ់ ាំ ការខណនាាំនិង្កី្ឡា ខៃ ជួយ យ៊ុវជនក្ន៊ុង្ការរសចេញនូវ
េកាត ន៊ុព សពញស ញររេ់ពួក្សគ និង្ខេវង្យ ់ពីឱ្កាេងមីៗនិង្រសង្កើន រធភាពរេ់សៅ
ប្រក្រសោយេ៊ុែភាព អនិង្វជិជមាន»។ 

សោក្ ងូមា៉ា េ បានរខនថមថ្ន៖ «សយើង្មានសមារនភាពយា៉ា ង្ខ្ា ាំង្ចាំសពាេះភាពជាដៃគូសជាគជយ័ខៃ 
ប្តូវបានរសង្កើតស ើង្រវាង្ប្កុ្មហ ៊ុន Smart Axiata និង្អង្គការរេសនៈពិភពសោក្ ។ យ៊ុវជនខៃ 
បានចូ រមួក្ន៊ុង្ក្មមវធីិទាំង្សនេះគីមានភាពរងឹ្មាាំ មានរាំន៊ុក្ចិតតក្ន៊ុង្ែាួនឯង្ និង្មានការសរតជាា ចិតតៃគួ៏រ
ឲ្យសកាតេរសេើរ។ សយើង្មានជាំសនឿថ្នពួក្សគនឹង្រនតសធវើឱ្យប្រសេើរស ើង្នូវជីវភាពប្គួសារនិង្េហគម
ន ៍ប្ពមទាំង្នឹង្សៃើរតួនារីយា៉ា ង្េាំខ្នក់្ន៊ុង្ការសធវើឱ្យេង្គមក្មព៊ុជាកានខ់តប្រសេើរស ើង្» ។ 

យ៊ុវតី សេៀវម៊ុ ីវយ័១៦ឆ្ន ាំ ខៃ បានចូ រមួក្ន៊ុង្ក្មមវធីិយ៊ុវជន និង្ការចូ រមួ ស ើក្ស ើង្ថ្នែាួនពិតជា
មានសមារភាពចាំសពាេះររពិសសាធនខ៍ៃ បានមក្ពីការសរៀនេូប្ត ការៃឹក្នាាំគសប្មាង្េហគមន ៍ និង្
ការស ង្កី្ឡា។  
  
សេៀវម៊ុ ីនិយាយថ្ន៖ «ឥ ូវសនេះ ែា៊ុ ាំមានភាពសជឿជាក្ប់្គរប់្គនក់្ន៊ុង្ការរសចេញមតិ និង្ស ើក្ស ើង្ពីក្តី
ក្ង្វ ់ររេ់ែា៊ុ ាំ េូមបខីតសៅកានអ់ាជាា ធរមូ ោឋ ន។ ែា៊ុ ាំខងមទាំង្រក្ារាំនាក្រ់ាំនង្ជាមយួមតិតភប័្ក្ និង្
អនក្ភូម ិបាន អជាង្ម៊ុនសរៀតផ្ង្។ ែា៊ុ ាំអរគ៊ុណៃ ់ររពិសសាធនខ៍ៃ ែា៊ុ ាំររួ បានពីក្ាិរយ៊ុវជន»។  
 
សៅឆ្ន ាំ២០១៧ ប្កុ្មហ ៊ុន Smart Axiata ក្ប៏ានគាំប្រក្ន៊ុង្ភាពជាដៃគូៃ ់អង្គការរេសនៈពិភព
សោក្ក្ន៊ុង្ការចរស់ផ្តើមក្មមវធីិ One Goal ជាគាំនិតផ្តួចសផ្តើមមយួខៃ ជួយ ស ើក្រឹក្ចិតតយ៊ុវជនឱ្យ
មានជសប្មើេជីវតិខៃ ប្រសេើរ អភវិឌ្ឍនរ៍ាំនាក្រ់ាំនង្ប្រក្រសោយភាពវជិជមាន និង្ររួ រាំណិនជីវតិ
ខៃ មានសារៈប្រសយាជនស៍ៃើមបកីាតរ់នថយឥរយិារងខៃ ជាហានិភយ័ តាមរយៈការប្រកួ្តបា ់



ទតប់្រចាំេបាត ហ៍។ ចរពី់ឆ្ន ាំ២០១៧ៃ ់២០២០ យ៊ុវជនប្រមាណ១៩០០០នាក្ ់ររួ បានអតថ
ប្រសយាជនពី៍ក្មមវធីិសនេះ៕ 
 
 
េប្មារព់ត័ម៌ានរខនថម េូមទក្រ់ង្៖ 
 
សោក្ េ ៊ុន េ៊ុសែន  មស្រនតីជាំនាញជានែ់ពេ់កិ្ចេការរាំនាក្រ់ាំនង្សាធារណៈដនអង្គការរេសនៈ 
  ពិភពសោក្អនតរជាតិ ក្មព៊ុជា 
អ៊ុីខម៉ា ៖   sokhen_sun@wvi.org   
រូរេពា៖  +855 10 906 409 
 
សោក្ គាំ រីវា   ប្រធានខផ្នក្កិ្ចេការសាជីវក្មមដនប្កុ្មហ ៊ុន Smart Axiata  
អ៊ុីខម៉ា ៖  koam.tivea@smart.com.kh 
រូរេពា៖  +855 10 202 271  
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