
សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

លទ្ធផលទី្ ១៖ 
• បង្កើតថា្នក់បំប៉ន ង ើម្បីធានាថា្ពួកងេមានសមតថភាពគ្េប់គ្ាន់ង ើ
បំណិនអំណាន និ្បំណិននពវនត និ្អាចឆ្ល្ ភូមិសក្ិាងៅ 
អនុវិទ្្ា ័យបាន 

• បង្កើតគ្បព័នធរំ ឹកជាមុនងៅតាមសាលាងរៀនងា ងៅ ង ើម្បីទ្ប់
សាក្ត់ការងបាោះប្់ការសិក្ារបស់សិស្ស 

• បង្កើតគ្បព័នធទ្ិននន័យតាមដានកុមារ និ្យុវជនងាយរ្ងគ្ាោះ 
• ផ្្ារភាជ្ប់កមមវិធីអប់រំបំណិនជីវិតជាមួយនឹ្ការផ្ដ ់កញ្ចប់ថវិកា  ់
អាណាព្ាបា សិស្សអាហារូបករណ៍ ង ើម្បីបង្កើនគ្បាក់ចំណូ  

• ផ្ដ ់អាហារូបករណ៍  ់សិស្សងាយរ្ងគ្ាោះងៅកគ្មិតអនុវិទ្្ា ័យ 
• បណ្ដោះបណាដ្ កមមវិធីបំណិនជីវិតកនុ្សាលាងរៀន ងដាយងគ្បើ
ងសៀវងៅបំណិនជីវិតរបស់គ្កសួ្អប់រំ យុវជន និ្កីឡាដ  មាន
ជា្៣០គ្បធានបទ្  រួមមាន៖ បំណិនជីវិតដផ្នកស្គម ងស ឋកិចច និ្
ងគ្តៀមចូ វិជាជ្ជីវៈ។  

• ជគ្មុញឱ្យមានការងគ្បើគ្បាស់កមមវិធីគ្បឹក្ាអាជីពតាមរយៈសារងអឡិច
គ្តូនិច (គ្តីវិស័យ App)។ 

លទ្ធផលទី្ ២៖ 
• បង្កើតគ្បព័នធបណាដ្ញវ័យឆ្ល្តជាមួយនឹ្ឱកាសការងារ 
• បង្កើតមណឌ គ្បឹក្ាងោប ់សាក ្ប្ចំនួនបីកដនល្ 
• បំប៉នសមតថភាពអ គ្ការ-ស្គមសុីវិ  ង ើម្បីពគ្្ឹ្តួនាទី្សនូ របស់
ពួកងេ កនុ្ការយ ់ ឹ្អំពីតគ្មូវការរបស់កុមារនិ្យុវជន និ្
បញ្ជនូពួកងេ ឱ្យទ្ទួ្ បានការងារ និ្ការបណ្ដោះបណាដ្ វិជាជជី្វៈ 

• បង្កើតគ្កុមយុវជនគ្សាវគ្ជាវផ្ផ្ៃកនុ្តាមដបបការចូ រួម  
• ផ្ដ ់កញ្ចប់ថវិកា  ់អ គ្ការស គ្មសីុវិ  និ្សាថប័្នបណ្ដោះ
បណាដ្ វិជាជ្ជីវៈ ង ើម្បីងធវើឱ្យគ្បងសើរងឡើ្នូវងសវាបណ្ដោះបណាដ្  
វិជាជ្ជីវៈ និ្ការតគ្ម្់ទ្ិសអាជីព  ់យុវជន 

• បង្កើតឱកាសការងារ  ់យុវជន។ 

លទ្ធផលទី្ ៣៖ 
• បង្កើតគ្កុមមិតតជួយមិតតងៅកនុ្មណឌ គ្បឹក្ាងោប ់  
• ងធវើយុទ្ធនាការសដីពីសិទ្ធិងស ឋកិចចស្គមរបស់យុវជន និ្កុមារីតាមរ
យៈគ្បព័នធផ្្សពវផ្្ាយចគ្មុោះ និ្ការចូ រួមរបស់ផ្ េូ។  

អាសយដ្ឋា ន៖ 
ការិោ ័យ: សាលាេរុងកាស ្យ និ្វិគ្កឹតការងេតត ផ្លូវជាតិង េ ៧

ចាស់ គ្កុ្កំព្់ចាម ងេតតកំព្់ចាម  
គ្បអប់សំបុគ្ត: P.O Box ១៦២១ ភនំងពញកមពុជា 
ង េទ្ូរសពៃៈ ០៤២-៩៤១-៤៨១ / ០៤២-៩៤១-៩១៨ 
អុ ីដម ៈ kape@kapekh.org 

ងវវសប ុក: Facebook.com/kapeaction 
 
KAPE www.kapekh.org 
WeWorld-GVC www.weworld-gvc.it 
YCC www.ycc.org.kh 
BSDA www.bsda-cambodia.org 

កមមវិធីងនោះអនុវតតងដាយអ្គការ សកមមភាពសគ្មាប់ការអប់រំងៅកមពុជា 
(KAPE) អ្គការ We-World-GVC អ្គការ សកមមភាពគ្ពោះពុទ្ធសាសនា
ង ើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ស្គម (BSDA) និ្អ្គការ គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជនកមពុជា 
(YCC)។ ទ្ស្សនៈងៅកនុ្គ្ពឹតតិបគ្តងនោះមិនប៉ោះពា ់ងៅនឹ្ទ្ស្សនៈរបស់
សវភាពអឺរ ុបងទ្។ 

ព័ត៌មានលម្អិតរបសគ់ម្រមាង 
រយៈពេល៖ ០៣ឆ្ន្ំ (ផ្ថៃទី្០១ ដេមករា ឆ្ន្២ំ០២០  

  ់ផ្ថៃទ្៣ី១  ដេធនូ ឆ្ន្ំ២០២២) 
ទីតាំង៖ ងេតតចំនួន០៣ (កំព្់ចាម ត្បូ្ឃមុំ និ្កំព្់ឆ្ន្ំ្) គម្រោងម្លើក 

កម្ពស់ការអបរ់ ំ 
និងការងារម្ៅ 
កម្ពជុា 



ម្ោលបំណង 
 

• កុមារ និ្យុវជនទ្ទ្ួ បានការអប់រំគ្បកបងដាយបរិោប័ននដ  
ជាមងធ្ាបាយមួយកនុ្ការង ើកកមពស់ ទ្ធភាពការងាររបស់ពួកងេ 
ជាពិងសសងកម្គ្សីដ  មកពីសវេមន៍ជនជាតិចាម។  

• ស្គមសុីវិ  ចូ រួម និ្មានសិទ្ធិអំណាចកនុ្ការដសវ្រក ំងណាោះ
គ្សាយងៅកនុ្សវេមន៍  ់យុវជនងាយរ្ងគ្ាោះងៅង ើដផ្នក
ងស ឋកិចច និ្ស្គមង ើម្បីទ្ទ្ួ បានការបណ្ដោះបណាដ្ វិជាជ្ជីវៈ 
តគ្ម្់ទ្ិសអាជីព និ្ឱកាសការងារ។   

• បង្កើនបណាដ្ញយុវជន និ្សមតថភាពតស ូមតិ។ 

ម្សចកដីសម្ងេប 
 ងៅគ្បងទ្សកមពុជា កគ្មិតភាពគ្កីគ្កបានធាល្ក់ចុោះងៅកំឡុ្ជា្
១០ឆ្ន្ំចុ្ងគ្កាយងនោះ ងវើយកំងណើនងស ឋកិចចមានការងកើនងឡើ្ជា
មធ្យមគ្បមាណ ៧% ជាងរៀ្រា ់ឆ្ន្ំ។ ង ោះជាោ ្្ងនោះកដី គ្បជាជន
គ្បដវ ជា៧១% រស់ងៅងគ្កាមគ្បាក់ចំណូ ៣ ុលាល្រកនុ្មួយផ្ថៃ។ 
អវីដ  េួរឱ្យភាញ្ក់ងផ្អើ  អគ្តាយុវជនដ  ាម្នការងារងធវើ មានគ្តឹមដត
៣%ប៉ុងណា្្ោះ ប៉ុដនតយុវជនភាេងគ្ចើនគ្បកបការងារងដាយាម្នជំនាញ
ជាក់លាក់ និ្ទ្ទ្ួ បានគ្បាក់កផ្គ្ម ប។ គ្បព័នធគ្េប់គ្េ្ព័ត៌មាន
ការអប់រំឆ្ន្ំ២០១៨ បានបងាហ្ញពីរបាយការណ៍អគ្តាងបាោះប្់ការ
សិក្ាងៅកគ្មិតអនុវិទ្្ា ័យមានគ្បមាណ ១៧%-១៩% ងៅកនុ្
គ្បងទ្សកមពុជា។ 
 សិស្សបញ្ចប់ការសិក្ាកគ្មិតមូ ដាឋ្ន ទ្ទ្ួ បានចំងណោះ ឹ្
ដផ្នកអប់រំបំណិនជីវិត និ្គ្បឹក្ាអាជីពងៅតាមសាលាងរៀនងៅមាន
កគ្មិត បដ  នាំឱ្យយុវជនេវោះបំណិន និ្បទ្ពិងសាធន៍កាន់ដត
ខល្ំ្ងឡើ្។  
 េងគ្មា្ង ើកកមពស់ការអប់រំ និ្ការងារងៅកមពុជា (SEEK) 

បង្កើតងឡើ្កនុ្ងា បំណ្ ង ើម្បីបំងពញនូវសិទ្ធិងស ឋកិចច និ្
ស្គមរបស់យុវជន ជាពិងសសការយកចិតតទ្ុកដាក់ងៅង ើស្រសតីមកពី
សវេមន៍ជនជាតិដេមរឥសាល្ម តាមរយៈទ្ទ្ួ បានការអប់រំ
គ្បកបងដាយេុណភាព និ្បរិោប័នន ការបណ្ដោះបណាដ្ វិជាជ្ជីវៈ 
និ្ការងារដ  សមរម្យ។ 
 េងគ្មា្ងនោះាំគ្ទ្ងដាយសវភាពអឺរ ុប (EU) អនុវតតងដាយអ្គ
ការសកមមភាពសគ្មាប់ការអប់រំងៅកមពុជា (ងេប/KAPE) អ្គការ 
WeWord-GVC អ្គការ សកមមភាពគ្ពោះពទុ្ធសាសនាង ើម្បីអភវិឌ្ឍន៍
ស្គម (BSDA) និ្អ្គការ គ្កុមគ្បឹក្ាយុវជនកមពុជា (YCC)។ 

ម្ោលម្ៅ និងអ្នកទទួលផល 

30,500 
សវេមន៍ និ្អាណាព្ា 

បា សិស្ស  

500,000 
អនកទ្ទួ្ ផ្ តាមរយៈយុទ្ធនាការ 

របស់យុវជន 

50 
កលិបកុមារ និ្យុវជន 

6 
សាថ្ប័នបណ្ដោះបណាដ្ វិជាជ្ជីវៈ 

20 
គ្កុមជួយេលួនឯ្ 

1,000 
យុវជនងគ្ៅសាលា 

(១៥% ជនជាតិចាម) 

15,250 
យុវជនកនុ្សាលា 

(៣០% ជនជាតិចាម) 

340 
គ្េូបងគ្្ៀន 

65 
នាយកសាលា  

12 
អ គ្ការស គ្មសុីវិ  

50 
សាលាបឋមសិក្ា 

15 
អនុ/វិទ្្ា ័យ 


