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សរុបរួមៈ 220,187.3

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ បក្ងកី ន្ផ្លិតភាព  ពិពិធកមម និ្ងពាណិជាូ បនី្យកមមកសិកមម 28,098.2

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ សប្មបសប្មួលបក្ចេកក្ទស និ្ងបក្ងកីន្សមតថភាពអងគភាព 2,142.8

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ជំរញុការងារប្គប់ប្គងធន្ធាន្ដី្កសិកមម ប្បកបក្ោយចីរភាព 1,027.4

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍដំ្ណ្តបំ្សូវ 1,596.5

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍដំ្ណ្តាំកវបបកមម និ្ងដំ្ណ្តរំមួផ្សំ 878.7

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍដំ្ណ្តឧំសាហកមម 589.5

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការអភិវឌ្ឍក្ប្គឿងយន្តកសិកមម 1,000.2

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍការងារការពារដំ្ណ្ត ំអនាម័យ ភូតគមអនាម័យ 1,654.6

១.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ពប្ងឹងនិ្ងជំរញុការងារផ្សពវផ្ាយកសិកមម 2,320.7

១.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ អភិវឌ្ឍន៍្សហគមន៍្កសិកមម 1,143.7

១.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ពប្ងឹងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្ទីរពិក្ាធន៍្ាតិកសិកមម 571.0

១.១១. អនុ្កមមវធីិទី១១៖ ជំរញុការវនិិ្ក្ោគ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ដំ្ណ្តកំ្ៅស ូ ប្បកបក្ោយប្បសិទធភាពក្សដ្ាកិចេខពស់់និ្ងចីរភាព 495.9

១.១២. អនុ្កមមវធីិទី១២៖ ជំរញុផ្ខសចងាវ ក់ តនមលក្ៅស ូឲ្យបាន្លអ 127.9

១.១៣. អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ ក្លីកកមពស់គុណភាពផ្លិតផ្លក្ៅស ូ 86.5

១.១៤. អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ ក្លីកកមពស់ការប្គប់ប្គងនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត ល ធន្ធាន្មនុ្សសកនុងផ្ផ្នកក្ៅស ូ 97.4

១.១៥. អនុ្កមមវធីិទី១៥៖ ពប្ងឹងការកាង ការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការនិ្ងអភិបាលកិចេកនុងវស័ិយក្ៅស ូ 1,025.5

១.១៦. អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ ក្លីកកមពស់គុណភាពពូជក្ៅស ូែមី និ្ងប្បសិទធភាពគុណភាពផ្លិតផ្លក្ៅស ូកមពុា (IRCC) 1,545.0

១.១៧. អនុ្កមមវធីិទី១៧៖ ជំរញុ និ្ងក្លីកកំពស់ការអភិវឌ្ឍកសិ-ឧសាហកមម 1,279.0

១.១៨. អនុ្កមមវធីិទី១៨៖ ការប្ាវប្ាវក្ដី្មបកី្លីកកមពស់ផ្លិតភាពដំ្ណ្តកំសិកមម 1,287.4

១.១៩. អនុ្កមមវធីិទី១៩៖ ការប្ាវប្ាវក្ដី្មបកី្លីកកមពស់ពិពិធកមមដំ្ណ្តកំសិកមម និ្ងផ្សពវផ្ាយបក្ចេកវទិាកសិកមម 1,802.6

១.២០. អនុ្កមមវធីិទី២០៖ ការពប្ងឹងាថ ប័ន្ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពក្សវាគបំ្ទនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សសផ្ផ្នកពិក្ាធន៍្
ប្ាវប្ាវកសិកមម

1,010.0

១.២១. អនុ្កមមវធីិទី២១៖ ការបក្ងកីន្ផ្លិតភាពកសិកមមរបស់មន្ទីរជំនាញទាងំ២៥រាជធានី្ ក្ខតត 6,415.9
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២ .  កមមវ ធីិទី២៖ ជំរុញផ្លិតកមមសតវ និ្ងសុខភាពសតវ 15,468.2

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍការចិញ្េ ឹមសតវ និ្ងបក្ងកីន្ផ្លិតកមមសតវ 897.2

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងក្សវាកមម សុខភាពសតវ ការបងាក រទប់ាក ត់ និ្ងប្បយុទធប្បឆងំជំងឺ ល្ងសតវ 5,452.7

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការងារអធិការកិចេ និ្ងចតាត េស័ីក 700.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ក្ធវីឲ្យប្បក្សីរក្េងីសុខភាពាធារណៈ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងសតតឃាតោា ន្ ការបងាក រទប់ាក ត់ និ្ង
ប្បយុទធប្បឆងំជំងឺសូណូសុីស

474.5

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការអក្ងកតឃាល កំ្មីល ប្ាវប្ាវជំងឺសតវ និ្ងក្ធវីក្រាគវនិិ្ចឆ័យសតវ 535.9

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការប្ាវប្ាវផ្លិតកមមសតវ ក្សក្ន្ទិចសតវ ចំណីសតវ និ្ងការបងាក ត់ពូជសតវ 1,119.1

២.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ពប្ងឹងសមតថភាពអងគភាព ការអនុ្វតតចាប់ និ្ងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស 290.6

២.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ពប្ងឹងការអនុ្វតតក្គលន្ក្ោបាយកមមវធីិ/ផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតែវកិា និ្ងបក្ងកីន្ប្បសិទធិភាពក្សវាគបំ្ទ
 ផ្លិតកមមសតវ

2,658.8

២.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ជំរញុការផ្សពវផ្ាយបក្ចេកក្ទសចិញ្េ ឹមសតវ និ្ងសុខភាពសតវ 482.1

២.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ការជំរញុការចិញ្េ ឹមសតវ និ្ងសុខភាពសតវរបស់មន្ទីរជំនាញទាងំ២៥រាជធានី្ ក្ខតត 2,857.3

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ការ ប្គ ប់ប្គងធន្ធាន្ជលផ្លប្បកបក្ោយ និ្រន្តរភាព 16,094.3

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សហគមន៍្ ក្ន្ាទ 700.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់  ប្គង ផ្ដ្ន្ ក្ន្ាទ 438.1

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍវារវីបបកមម 1,200.0

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងការការពារធន្ធាន្ជលផ្ល 5,039.6

៣.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការសិកាប្ាវ ប្ាវនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ ជលផ្លទឹកាប 451.0

៣.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការសិកាប្ាវប្ាវនិ្ង អភិវឌ្ឍន៍្ជលផ្លសមុប្ទ 168.1

៣.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ សិកាប្ាវប្ាវ បក្ចេកក្ទសវារវីបបកមម 1,146.1

៣.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការក្ធវីឲ្យប្បក្សីរក្ទបងីផ្ផ្នកផ្កនចនផ្ល ជលផ្ល 109.2

៣.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការពារនិ្ងអភិរកស ធន្ធាន្ជលផ្ល 2,004.1

៣.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ការអនុ្វតតប្កបខ័ណឌ ផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតសប្មាប់វស័ិយជលផ្ល 4,838.1
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៤ .  កមមវ ធីិទី៤៖ ការ ប្គ ប់ប្គងធន្ធាន្ នប្ព ក្ឈ្ី  និ្ងសតវនប្ព ប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព 17,879.9

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្នប្ពក្ឈ្ ីនិ្ងសហគមន៍្នប្ពក្ឈ្ី 2,321.6

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍចំការក្ឈ្ោី ំនិ្ងរកុខវបបកមម 7,079.2

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការអភិរកសសតវនប្ព និ្ងជីវចប្មុុះ 780.8

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ សក្ន្រងាគ ុះ ាត រលទធភាពជីវាន្រសតបងាក ត់ពូជ និ្ងក្ោុះផ្លងសតវនប្ព ចូលកនុងផ្ដ្ន្នប្ពធមមាតិ 830.7

៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍឧសាហកមមនប្ពក្ឈ្ ីពាណិជាកមម និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 898.9

៤.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការងារប្ាវប្ាវ និ្ងពប្ងឹងសមតថភាពកនុងវស័ិយនប្ពក្ឈ្ី 186.6

៤.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ គក្ប្មាងពប្ងឹងការអនុ្វតតចាប់ក្ដី្មបចូីលរមូចំផ្ណកផ្ែរកា ការពារនប្ពក្ឈ្បី្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព 1,704.2

៤.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពនន្ការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការ និ្ងការប្គប់ប្គងែវកិា 4,077.9

៥ .  កមមវ ធីិទី៥៖ ពប្ងឹងាថ ប័ ន្បក្ងកី ន្ ប្បសិទធ ភាព ក្សវាគំប្ទ  និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្  ធន្ធាន្  មនុ្សសកនុងវស័ិយកសិកមម 142,646.7

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្លីកកមពស់ការកាងនិ្ងកាអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្ោបាយ និ្ងវនិិ្ក្ោគកសិកមម (ន្ផ្ក) 1,772.0

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការក្រៀបចំ ប្គប់ប្គង និ្ងការអនុ្វតតែវកិា 2,342.7

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងាថ ប័ន្ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 66,519.3

៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 498.0

៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្លីកកមពស់សមតថភាព និ្ងប្បសិទធភាពការងារសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 3,931.9

៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពការអនុ្វតតចាប់សតីពីការប្គប់ប្គងថ្នន កំសិកមម និ្ងជីកសិកមម 402.5

៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ពប្ងឹងការងាររដ្ាបាល ការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ 4,215.9

៥.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការងារ អធិការកិចេកនុងវស័ិយកសិកមម 401.7

៥.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការប្គប់ប្គងឯការនិ្ងប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្កសិកមម 395.8

៥.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ពប្ងឹងគុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សស ក្លីបក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាកល
វទិាល័យភូមិន្ទកសិកមម

1,999.2

៥.១១. អនុ្កមមវធីិទី១១៖ ក្លីកកមពស់គុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាោាតិកសិកមម
ផ្ប្ពកក្លៀប 3,413.8

៥.១២. អនុ្កមមវធីិទី១២៖ ក្លីកកមពស់គុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាោាតិកសិកមម
កំពង់ចាម 2,080.0

៥.១៣. អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ ការពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទរបស់មន្ទីរជំនាញទាងំ២៥រាជធានី្ ក្ខតត 54,673.9


