ារាង ៩ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង សិ ម្ម រុ កាខប្រ មាញ់ និ ង កន សាេ ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
ស រុ ប រួ មៈ

២០១៧

220,187.3

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ បក្ងកី ន្ផ្លិ តភាព ពិ ពិ ធ កមម ន្ិ ង ពាណិ ជាូ បន្ី យ កមមកសក
ិ មម

28,098.2

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ សប្មបសប្មួលបក្ចេកក្ទស ន្ិងបក្ងកន្
ី សមតថភាពអងគភាព

2,142.8

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ជំរញ
ុ ការងារប្គប់ប្គងធន្ធាន្ដ្ីកសិកមម ប្បកបក្ោយចរី ភាព

1,027.4

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍដ្ំណ្តប្ំ សូវ

1,596.5

១.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍដ្ំណ្តា
ំ កវបបកមម ន្ិងដ្ំណ្តរំ ម
ួ ផ្សំ

878.7

១.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី៥៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍដ្ំណ្តឧ
ំ សាហកមម

589.5

១.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី៦៖ ការអភិវឌ្ឍក្ប្គឿងយន្តកសក
ិ មម

1,000.2

១.៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី៧៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍការងារការពារដ្ំណ្តំ អនាម័យ ភូតគមអនាម័យ

1,654.6

១.៨. អន្ុ កមមវ ិធីទី៨៖ ពប្ងង
ុ ការងារផ្សពវផ្ាយកសក
ឹ ន្ិងជំរញ
ិ មម

2,320.7

១.៩. អន្ុ កមមវ ិធីទី៩៖ អភិវឌ្ឍន្៍សហគមន្៍កសិកមម

1,143.7

១.១០. អន្ុ កមមវ ិធីទី១០៖ ពប្ងង
ឹ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្ទរី ពិក្ាធន្៍ាតក
ិ សក
ិ មម

571.0

១.១១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១១៖ ជំរញ
ុ ការវ ិន្ិក្ោគន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ដ្ំណ្តក្ំ ៅសូ ប្បកបក្ោយប្បសិទធភាពក្សដ្ាកិចេខពស់ន្ង
ិ ចរី ភាព

495.9

១.១២. អន្ុ កមមវ ិធីទី១២៖ ជំរញ
ុ ផ្ខសចងាវក់តនមលក្ៅសូ ឲ្យបាន្លអ

127.9

១.១៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៣៖ ក្លក
ី កមពស់ គុណភាពផ្លិតផ្លក្ៅសូ
១.១៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៤៖ ក្លក
ត លធន្ធាន្មន្ុ សសកនុងផ្ផ្នកក្ៅសូ
ី កមពស់ ការប្គប់ប្គងន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត

86.5
97.4

១.១៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៥៖ ពប្ងង
ឹ ការកាង ការអន្ុ វតតផ្ផ្ន្ការន្ិងអភិបាលកិចេកុ នងវ ិស័យក្ៅសូ

1,025.5

១.១៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៦៖ ក្លក
ី កមពស់ គុណភាពពូ ជក្ៅសូ ែមី ន្ិងប្បសិទធភាពគុ ណភាពផ្លិតផ្លក្ៅសូ កមពុា (IRCC)

1,545.0

១.១៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៧៖ ជំរញ
ុ ន្ិងក្លក
ី កំពស់ ការអភិវឌ្ឍកសិ -ឧសាហកមម

1,279.0

១.១៨. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៨៖ ការប្ាវប្ាវក្ដ្ីមបក្ី លក
ំ សក
ី កមពស់ ផ្លិតភាពដ្ំណ្តក
ិ មម

1,287.4

១.១៩. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៩៖ ការប្ាវប្ាវក្ដ្ីមបក្ី លក
ំ សិកមម ន្ិងផ្សពវផ្ាយបក្ចេកវ ិទាកសក
ី កមពស់ ពិពិធកមមដ្ំណ្តក
ិ មម

1,802.6

១.២០. អន្ុ កមមវ ិធីទី២០៖ ការពប្ងង
ឹ ាថប័ ន្ បក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពក្សវាគំប្ទន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសសផ្ផ្នកពក្ិ ាធន្៍
ប្ាវប្ាវកសក
ិ មម
១.២១. អន្ុ កមមវ ិធីទី២១៖ ការបក្ងកន្
ី ផ្លិតភាពកសិកមមរបស់ មន្ទរី ជំនាញទាំង២៥រាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ

39 នៃ 48

1,010.0
6,415.9

ារាង ៩ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង សិ ម្ម រុ កាខប្រ មាញ់ និ ង កន សាេ ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ជំ រុ ញ ផ្លិ ត កមមស តវ ន្ិ ង សុ ខភាពសតវ

២០ ១ ៧

15,468.2

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការអភិវឌ្ឍការចិញ្េឹមសតវ ន្ិងបក្ងកន្
ី ផ្លិតកមមសតវ
២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងង
ឹ ក្សវាកមម សុ ខភាពសតវ ការបងាករទប់ាកត់ ន្ិងប្បយុទធប្បឆំងជំង្
ឺ លងសតវ
២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងង
ឹ ការងារអធិការកិចេ ន្ិងចតាតេស
ី ័ក

897.2
5,452.7
700.0

២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ក្ធវឲ្
ឹ ការប្គប់ប្គងសតតឃាតោាន្ ការបងាករទប់ាកត់ ន្ង
ី យប្បក្សរី ក្េង
ី សុ ខភាពាធារណៈ ពប្ងង
ិ
ប្បយុទធប្បឆំងជំងឺសូណូសុស
ី
២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ការអក្ងកតឃាលក្ំ មល
ី ប្ាវប្ាវជំងឺសតវ ន្ិងក្ធវក្ី រាគវ ិន្ច
ិ ឆ័យសតវ
២.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ការប្ាវប្ាវផ្លិតកមមស តវ ក្សក្ន្ទិចសតវ ចំណីសតវ ន្ិងការបងាកត់ពូជសតវ
២.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ ពប្ងង
ឹ សមតថភាពអងគភាព ការអន្ុវតតចាប់ ន្ិងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុសស
២.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ ពប្ងង
ធិ ពក្សវាគំប្ទ
ឹ ការអន្ុវតតក្គលន្ក្ោបាយកមមវ ិធី/ផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតែ វ ិកា ន្ិងបក្ងកន្
ី ប្បសិទភា
ផ្លិតកមមស តវ
២.៩. អន្ុកមមវ ិធីទី៩៖ ជំរញ
ុ ការផ្សពវផ្ាយបក្ចេកក្ទសចិញ្េឹមសតវ ន្ិងសុខភាពសតវ
២.១០. អន្ុកមមវ ិធីទី១០៖ ការជំរញ
ុ ការចិញ្េឹមសតវ ន្ិងសុ ខភាពសតវរបស់មន្ទរី ជំនាញទាំង២៥រាជធាន្ី ក្ខតត

474.5
535.9
1,119.1
290.6
2,658.8
482.1
2,857.3

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងធន្ធាន្ ជល ផ្ល ប្ប កបក្ោយ ន្រិ ន្តរភាព

16,094.3

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងង
ឹ ការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សហគមន្៍ក្ន្ាទ

700.0

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការប្គប់ប្គងផ្ដ្ន្ក្ន្ាទ

438.1

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍវារវបបកមម
ី

1,200.0

៣.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុសសន្ិងការការពារធន្ធាន្ជលផ្ល

5,039.6

៣.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ការសិកាប្ាវប្ាវន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ជលផ្លទក
ឹ ាប
៣.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ការសិកាប្ាវប្ាវន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ជលផ្លសមុប្ទ
៣.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ សិកាប្ាវប្ាវបក្ចេកក្ទសវារវបបកមម
ី

451.0
168.1
1,146.1

៣.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ ការក្ធវឲ្
ី យប្បក្សរី ក្ទបង
ី ផ្ផ្នកផ្កនចនផ្ល ជលផ្ល

109.2

៣.៩. អន្ុកមមវ ិធីទី៩៖ ការពារន្ិងអភិរកសធន្ធាន្ជលផ្ល

2,004.1

៣.១០. អន្ុកមមវ ិធីទី១០៖ ការអន្ុវតតប្កបខ័ណឌផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតស ប្មាប់វ ិស័យជលផ្ល

4,838.1

ទំព័រ

40 នៃ 48

ារាង ៩ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង សិ ម្ម រុ កាខប្រ មាញ់ និ ង កន សាេ ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងធន្ធាន្ នប្ព ក្ឈ្ី ន្ិ ង ស តវនប្ព ប្ប កបក្ោយន្រិ ន្តរភាព

២០ ១ ៧

17,879.9

៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការប្គប់ប្គងន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍នប្ពក្ឈ្ី ន្ិងសហគមន្៍នប្ពក្ឈ្ី

2,321.6

៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការអភិវឌ្ឍចំការក្ឈ្ោ
ី ំ ន្ិងរុកខវបបកមម

7,079.2

៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការអភិរកសសតវនប្ព ន្ិងជីវចប្មុុះ

780.8

៤.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ សក្ន្រងាគុះ ាតរលទធភាពជីវាន្រសតបងាកត់ពូជ ន្ិងក្ោុះផ្លងសតវនប្ព ចូលកនុងផ្ដ្ន្នប្ពធមមាតិ

830.7

៤.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិវឌ្ឍឧសាហកមមនប្ពក្ឈ្ី ពាណិជាកមម ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ

898.9

៤.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ការងារប្ាវប្ាវ ន្ិងពប្ងង
ឹ សមតថភាពកនុងវ ិស័យនប្ពក្ឈ្ី

186.6

៤.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ គក្ប្មាងពប្ងង
ឹ ការអន្ុវតតចាប់ក្ដ្ីមបច
ី ូលរូមចំផ្ណកផ្ែរកា ការពារនប្ពក្ឈ្ប្ី បកបក្ោយន្រិ ន្តរភាព

1,704.2

៤.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ បក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពនន្ការអន្ុវតតផ្ផ្ន្ការ ន្ិងការប្គប់ប្គងែវ ិកា

4,077.9

៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥ ៖ ពប្ងឹ ងាថប័ ន្បក្ងកី ន្ ប្ប សិ ទធ ភាព ក្ស វាគំ ប្ទ ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្ មន្ុ សសកនុងវ ិស័យកសក
ិ មម
៥.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ក្លក
ី កមពស់ ការកាងន្ិងកាអន្ុវតតផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្ោបាយ ន្ិងវ ិន្ិក្ោគកសក
ិ មម (ន្ផ្ក)
៥.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ បក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពការក្រៀបចំ ប្គប់ប្គង ន្ិងការអន្ុវតតែវ ិកា
៥.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងង
ឹ ការប្គប់ប្គងាថប័ន្ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស
៥.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ បក្ងកន្
ន
ី ប្បសិទធភាពការងារសវន្កមមនផ្ទកុ ង

142,646.7
1,772.0
2,342.7
66,519.3
498.0

៥.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ក្លក
ី កមពស់ សមតថភាព ន្ិងប្បសិទធភាពការងារសហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ
៥.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ពប្ងង
ំ សិកមម ន្ង
ឹ ប្បសិទធភាពការអន្ុវតតចាប់សតីពីការប្គប់ប្គងថ្ននក
ិ ជីកសក
ិ មម
៥.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ ពប្ងង
ឹ ការងាររដ្ាបាល ការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ

3,931.9
402.5
4,215.9

៥.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ បក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពការងារ អធិការកិចេកុ នងវ ិស័យកសក
ិ មម

401.7

៥.៩. អន្ុកមមវ ិធីទី៩៖ ការប្គប់ប្គងឯការន្ិងប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្កសក
ិ មម

395.8

៥.១០. អន្ុកមមវ ិធីទី១០៖ ពប្ងង
ត លធន្ធាន្មន្ុសស ក្លប
ឹ គុណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ី ក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាកល
វ ិទាល័យភូមិន្ទកសក
ិ មម
៥.១១. អន្ុកមមវ ិធីទី១១៖ ក្លក
ត លបក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាោាតក
ី កមពស់ គុណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ិ សក
ិ មម
ផ្ប្ពកក្លៀប
៥.១២. អន្ុកមមវ ិធីទី១២៖ ក្លក
ត លបក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាោាតក
ី កមពស់ គុណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ិ សក
ិ មម
កំពង់ចាម

៥.១៣. អន្ុកមមវ ិធីទី១៣៖ ការពប្ងង
ឹ ក្សវាគំប្ទរបស់មន្ទរី ជំនាញទាំង២៥រាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ

41 នៃ 48

1,999.2
3,413.8
2,080.0
54,673.9

