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១. សាា ន្ភាពទ្លូៅ

 រយៈពេលជិត ៤០ ឆ្ន ាំ មកព េះ ការអភិវឌ្ឍពលើគ្រប់វស័ិយ សពគ្មចបា ពោរជ័យរួរពោយកត់
សាំគាល់ េិពសសការអភិវឌ្ឍសង្គម  ិង្ពសដ្ឋកិចច

 ចកខុ វស័ិយ កនុង្ការសពគ្មចបា  ូវការអភិវឌ្ឍពៅឆ្ន ាំ ២០៥០ កមពុោ េឹង្ផ្អែកពលើភារលាភពអេង្ៗ
ផ្ដ្លខ្លួ មា េិពសសសកាា  ុេលន គ្បោសាស្តសាវយ័ពកេង្ ផ្ដ្លសថិតកនុង្គ្បពភទគ្បោជ សកមេ
គ្បមាណ៣០ % ន ចាំ ួ គ្បោជ សរុប

 កមពុោ គ្តូវការការរិតរូរ ពដ្ើមបធីានាការអលិតធ ធា ម ុសេគ្បកបពោយរុណភាេ  ិង្សមតថ
ភាេសគ្មាប់ទីអារការងារ ទ ាំង្កនុង្វស័ិយសាធារណៈ  ិង្វស័ិយឯកជ ទ ទឹម ឹង្ការគ្បកួត
គ្បផ្ជង្កា ់ផ្តខ្ល ាំង្កនុង្តាំប ់  ិង្អ ារោតិ



១. សាា ន្ភាពទ្លូៅ (ត)

 រាជរោឋ ភិបាលកមពុោ បា យកចិតាទុកោក់ពលើការអប់រ ាំការបណាុ េះបណ្តា ល  ិង្ការអភិវឌ្ឍសមតថ
ភាេយុវជ គ្រប់រូបភាេ េិពសស ការេគ្ង្ឹង្  ិង្ការទក់ទញយុវជ មា សមតថភាេ ពោយចូល
កនុង្វស័ិយមុខ្ងារសាធារណៈ ពដ្ើមបធីានាការប ាពវ ដ្ឹកនា ាំពោយមា  ិរ ាភាេ  ិង្ការផ្កទគ្មង្់
គ្សបតាមបរកិារន សហវតេថ្េី

 ោមួយគាន ព េះ រាជរោឋ ភិបាល ក៏បា តាក់ផ្តង្ពគាល ពោបាយោតិ សាីេី ការអភិវឌ្ឍយុវជ កមពុ
ោមា ចកខុ វស័ិយគ្បមូលអាុ ាំកមាល ាំង្គ្រប់មជឈោឋ  កនុង្សង្គមោតិ សាំពៅចូលរួមចាំផ្ណកអភិវឌ្ឍយុវ
ជ ពោយកា ់ផ្តមា លកខណៈសមបតិគ្រប់គ្គា ់  ិង្អាល់ឱកាសកនុង្ការចូលរួមពធវើពសចកាីសពគ្មច
ចិតានានា



១. សាា ន្ភាពទ្លូៅ (ត)

 ពោយផ្ែក បចចុបប ន សគ្មាប់គ្កសួង្មុខ្ងារសាធារណៈ មា មស្ត ាីវយ័ពកេង្ កា ់ផ្ត
មា ចាំ ួ ពកើ ពែើង្
• តួពលខ្មស្ត ាីរាជការមា ោយុចពនាល េះ ៣៥ ឆ្ន ាំ ចុេះ មា ចាំ ួ ៤០៧ នាក់ ពលើចាំ ួ សរុប
៧៨០ នាក់ (ពសេើ ឹង្ ៥២.១៨%)

• តួពលខ្មស្ត ាីរាជការមា ោយុចពនាល េះ ៣៥ ឆ្ន ាំ ចុេះ ផ្ដ្លមា មុខ្តាំផ្ណង្េីថ្នន ក់អ ុគ្បធា 
ការោិល័យ ដ្ល់ថ្នន ក់អរគនាយក មា ចាំ ួ ២០៩ នាក់ ពលើចាំ ួ សរុប ៧៨០ នាក់ (ពសេើ ឹង្ 
២៦.៨០%)



២. ការពក្ងឹងយន្តការយវុជន្

 ក. កិច្ចការសនូេ
• ការគ្បែង្ពគ្ជើសពរ ើសមស្ត ាីថ្េី ផ្ដ្លមា លកខណៈសមបតិាគ្រប់គ្គា ់ ចូលកនុង្វស័ិយមុខ្ងារសា
ធារណៈ

• វរគបណាុ េះបណ្តា លដ្ល់មស្ត ាីរាជការពទើបគ្បែង្ោប់គ្កបខ្ណឌ ថ្េី

• ការចាត់បញ្ជូ  មស្ត ាីវយ័ពកេង្ ចូលរួមវរគបណាុ េះបណ្តា លកសាង្សមតថភាេនានា ទាំង្កនុង្  ិង្
ពគ្ៅគ្បពទស សាំពៅេគ្ង្ឹង្សមតថភាេជាំនាញបផ្ ថម  ិង្ការដ្កគ្សង្់បទេិពសាធ ៍េីបណ្តា
គ្បពទសអភិវឌ្ឍ ៍



២. ការពក្ងឹងយន្តការយវុជន្ (ត)

• អាល់ឱកាស កនុង្ការទទួលបា  ូវោហារូបករណ៍ ពៅសិកាប ាពៅពគ្ៅគ្បពទស

• យ ាការសាលាភូមិ ទរដ្ឋបាល បា  ិង្កាំេុង្បណាុ េះបណ្តា ល មស្ត ាីវយ័ពកេង្ ផ្ដ្លោធ ធា ដ្៏
សាំខ្ ់ តាមបណ្តា គ្កសួង្សាថ ប័ នានា

• គ្កសួង្ បា រិតរូរ កនុង្ការពលើកទឹកចិតា ផ្តង្តា ាំង្មស្ត ាីវយ័ពកេង្ ផ្ដ្លមា សមតថភាេ  ិង្
លកខណៈសមបតិាសមគ្សប កនុង្មុខ្តាំផ្ណង្សាំខ្ ់ៗ



២. ការពក្ងឹងយន្តការយវុជន្ (ត)

 កចិចការពអេង្ៗ
• គ្កុមគ្បឹកាោតិកមពុោពដ្ើមបអីភិវឌ្ឍយុវជ 

ោសមាជិកគ្កុមគ្បឹកា ផ្ដ្លមា សពមាចនាយករដ្ឋមស្ត ាី ោគ្បធា 

 សមាជិកន រណៈកមេការជាំនាញការងារយុវជ 

 សមាជិកន រណៈកមេការជាំនាញអប់រ ាំ បណាុ េះបណ្តា ល  ិង្អភិវឌ្ឍសមតថភាេយុវជ 



៣. ការពក្ងឹងយន្តការយវុជន្ (ត)

• កិចចសហការោមួយ សហភាេសហេ័ ធយុវជ កមពុោ (ស.ស.យ.ក)  ិង្នដ្រូនានា

 ចូលរួមកិចចការសង្គមនានា

ការងារសបបុរសធម៌

 អាល់ោហារូបករណ៍ដ្ល់មស្ត ាីរាជការផ្ដ្លមា ជីវភាេខ្វេះខ្ត ពដ្ើមបមីា លទធភាេប ា
ការសិកាពៅថ្នន ក់ឧតាមសិកា



៣. ទ្ិសលៅការងារបន្ត

 បពង្កើតគ្កុមគ្បឹកាពដ្ើមបអីភិវឌ្ឍយុវជ គ្កសួង្មុខ្ងារសាធារណៈ ពដ្ើមបេីគ្ង្ឹង្យ ាការយុវជ 
កា ់ផ្តពេញពលញ  ិង្បាំពេញពបសកកមេចាស់លាស់

 ចូលរួមេគ្ង្ឹង្  ិង្អ ុវតា  ូវពគាល ពោបាយោតិសាីេី ការអភិវឌ្ឍយុវជ កមពុោ ពដ្ើមបកីសាង្
ធ ធា ម ុសេ េិពសសមស្ត ាីរាជការវយ័ពកេង្ សគ្មាប់អភិវឌ្ឍគ្បពទសោតិ ក៏ដូ្ចោធានាបា  ូវ
គ្បសិទធភាេកនុង្ការចូលរួមអ ុវតាកិចចការផ្កទគ្មង្់រដ្ឋបាលសាធារណៈ  ិង្ការផ្កទគ្មង្់នានា
ពអេង្ពទៀត របស់រាជរោឋ ភិបាល

 ប ាជាំរុញ  ិង្អាល់ឱកាសពោយមស្ត ាីវយ័ពកេង្ បា ចូលរួមវរគបណាុ េះបណ្តា លសមតថភាេបផ្ ថម ក៏
ដូ្ចោវរគសិការយៈពេលខ្លី មធយម  ិង្ផ្វង្ កនុង្  ិង្ពគ្ៅគ្បពទស



៣. ទ្ិសលៅការងារបន្ត (ត)

 ផ្សវង្រកោហារូបករណ៍បផ្ ថមពទៀត ជូ មស្ត ាីរាជការផ្ដ្លខ្វេះលទធភាេ

 ពរៀបចាំផ្អ ការសកមេភាេចាស់លាស់ឈរពលើយ ាការ៖ អ ុវតាការងារពោយសកមេ ការតាម
ោ គ្តួតេិ ិតយ  ិង្វាយតនមលេីលទធអលការងារ ធានាពោយមា តមាល ភាេ  ិង្គ្បសិទធភាេខ្ពស់

 ប ាសហការោមួយ ស.ស.យ.ក  ិង្បណ្តា នដ្រូពអេង្ៗ ពដ្ើមបពីលើកទឹកចិតាពោយមា ការចូលរួម
កា ់ផ្តសកមេផ្ថ្មពទៀត សាំពៅេគ្ង្ឹង្ទ ាំង្យ ាការការងារសនូលកនុង្វស័ិយមុខ្ងារសាធារណៈ  ិង្
កិចចការសង្គមនានា អង្ផ្ដ្រ



៤. សាំណូមពរ

 ពសនើពោយោក់បញ្ចូ ល ការគា ាំគ្ទហិរញ្ញវតថុ ពលើការងារយុវជ ពៅកនុង្ផ្អ ការថ្វកិា
គ្បចា ាំឆ្ន ាំរបស់គ្កសួង្ ដ៏្ដូ្ចោ ម ទីរ រាជធា ី ពខ្តា គ្សបតាមការចង្ែុលបងាា ញ ន 
ពគាល ពោបាយោតិ សាីេីការអភវិឌ្ឍយុវជ កមពុោ

 ប ាពោយមា ការបង្កលកខណៈចូលរួមពោយតមាល ភាេរាល់កិចចការនានា  ិង្ការពលើក
ទឹកចតិាគ្រប់រូបភាេដ្ល់មស្ត ាីវយ័ពកេង្ បផ្ ថមពទៀត ពដ្ើមបពីោយេួកគាត់មា ភាេពជឿ
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