
 

បញជ េីឈម ះ្រកុមករងរបេចចកេទសេរដ+កមពជុ 

I. ្រកុមបេចចកេទស្របព័នធធនសវុត្តិភពេរដ+ 

ល.រ េឈម ះ តួនទី ថ ប័ន េលខទូរស័ពទ អុីែម៉ល 

០១ េ ក វេស ្ឋ ផល  អនុ្របធននយក ្ឋ ននីតិកមមនិងព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 077 827 063 laosethaphal@gmail.com 

០២ េ ក ឈុន ឌឺលុច  អនុ្របធនករយិល័យឥណ្ឌ ទនកបូនៃ្រពេឈើនិងករ
ែ្រប្របួល កសធតុ 

រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 077 805 610 chhundelux04@yahoo.com 

០៣ េ ក ស៊ុំ ជតិ ម្រន្តីបេចចកេទសនយក ្ឋ នែ្រប្របួល កសធតុ  ្រកសួងបរ ិ ថ ន 012 850 164 sumsocheat@yahoo.com 
០៤ េ ក គឹម សុខ ្របធនករយិល័យអភិរក ជលផលៃននយក ្ឋ នអភិរក

ជលផល 
រដ្ឋបលជលផល 012 784 687 kim.sokha@yahoo.com 

០៥ េ ក ជុត វុធ អនុ្របធនករយិល័យៃននយក ្ឋ នរដ្ឋបលទូេទ ្រកសួងម ៃផទ 012 869 647 chutsavuth@yahoo.com 
០៦ េ ក ផន់ ប៊ុនេធឿន ្របធនករយិល័យៃននយក ្ឋ នអភិវឌ ន៍ថមពល ្រកសួងែរន៉ិងថមពល   

០៧ េ ក ហុង ហុី អនុ្របធនករយិល័យភូមិ ្រស្តៃននយក ្ឋ ន
ភូមិ ្រស្ត 

្រកសួងសុរេិយដី  092 627 676 honghei_kh@yahoo.com 

០៨ េ ក រ ៃថ្ល តំ ងសហគមនេ៍ខតឧត្តរមនជយ័ ្រកមុ្របឹក េយបល់េរដ+ 097 781 419 9 sathlay@yahoo.com 

០៩ េ ក ឈឺត ឈន តំ ង IP ្រកមុ្របឹក េយបល់េរដ+   

១០ េ ក េសម ន បុររីត័ន សងគមសុីវលិ ្រកមុ្របឹក េយបល់េរដ+ 012 637 686 boreyroth@gmail.com 

១១ Moeko Saito Jensen Programme Specialist UNDP 017 868 835 Moeko.saito-jensen@undp.org 

 



 

II. ្រកុមបេចចកេទសែចករែំលកផល្របេយជន៍េរដ+ 

ល.រ េឈម ះ តួនទី ថ ប័ន េលខទូរស័ពទ អុីែម៉ល 

០១ េ ក ឡុង រតនៈកុមរ  អនុ្របធននយក ្ឋ នៃ្រពេឈើនិងសហគមន៍ៃ្រពេឈើ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 077 680 838 dfc.koma@gmail.com 

០២ េ ក លឹម ប៊ុន   អនុ្របធនករយិល័យែផនករ សថិតិ និងសរុប រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 012 963 666 limbunna@gmail.com 

០៣ េ ក នប េកង  ម្រន្តីករយិល័យសហគមន៍ៃ្រពេឈើ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 017 959 413 neabkeng@gmail.com 

០៤ េ ក េហង ហុង ្របធនករយិល័យ្រតតួពិនិតយនិង យតៃម្លធនធនសហ
គមន៍ នយក ្ឋ ន្រ វ្រជវនិងអភិវឌ នស៍ហគមន៍តបំន់
ករពរធមមជតិ 

្រកសួងបរ ិ ថ ន 012 70 50 60 henghong73@yahoo.com 

០៥ េ ក ចន ់សុភព ្របធនករយិល័យ រជិតកពំុងរងេ្រគះថន ក់ៃននយក
្ឋ នអភិរក ជលផល 

រដ្ឋបលជលផល 012 929 220 chann_sopheap@yahoo.com 

០៦ េ ក យុ ំេមង៉ ៊ ន អនុ្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ្រកសួងម ៃផទ 012 939 904 mengseanya@yahoo.com 

០៧ កញញ  ង សុគនធី ម្រន្តីនយក ្ឋ នបេចចកេទសថមពល ្រកសួងែរន៉ិងថមពល 012 372 476  

០៨ េ ក វណ្ណ សំ ង អនុ្របធននយក ្ឋ នៃនអគគនយក ្ឋ ន្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 
និងចណំូលមិនែមន រេពើពនធ 

្រកសួងហិរញញវតថុ  097 976 4777  

០៩ េ ក គឹម រុង សងគមសុីវលិ ្រកមុ្របឹក េយបល់េរដ+ 012 418 883 narong.kim@gmail.com 

១០ េ ក  វង   ៉  សហគមន៍តបំន់ករពរ ្រកមុ្របឹក េយបល់េរដ+ 012 450 338  

១១ េ ក េ  ធង សហគមន៍តបំន់ករពរ ្រកមុ្របឹក េយបល់េរដ+ 097 358 6813  

 



 

III. ្រកុមបេចចកេទស សែ់វង យករណ៍ និងេផទ ងផទ ត់េរដ+ 

ល.រ េឈម ះ តួនទី ថ ប័ន េលខទូរស័ពទ អុីែម៉ល 

០១ េ ក ឃន េរត៉  រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 092 954 626 dfc200007@hotmail.com 

០២ េ ក េឡង ជីវនី ្របធនករយិល័យ្រគប់្រគងទីជ្រមលនិង យតៃម្លគ្រមបៃ្រពេឈើ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 012 392 120 lengchivin@yahoo.com 
០៣ េ ក សុខ េ ភ័ណ្ឌ  អនុ្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបលែផនករ គណេនយយ និង ហិរញញវតថុ  ្រកសួងបរ ិ ថ ន 012  226 232 sophorn_pa@yahoo.com 
០៤ េ ក េសង ង ម្រន្តីនយក ្ឋ នអភិរក ជលផល រដ្ឋបលជលផល 093 300 600 leangsng@gmail.com 
០៥ េ ក េហៀង បូ ៉  អនុ្របធននយក ្ឋ នបេចចកេទសថមពល ្រកសួងែរន៉ិងថមពល   
០៦ េ ក ែប៉ន វុធ វណ្ណ ម្រន្តីករយិល័យសិក ៃននយក ្ឋ នបេចចកេទស ្រកសួងសុរេិយដី  089 500 025 vuthdavannp@yahoo.com 

០៧ េ ក គឹម សុបិន្ត ្រ ្ត ចរយសកលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម ្រកមុ្របឹក េយបល់ 012 724 686 kimsoben@gmail.com 
០៨ េ ក េសៀក សូផត អនុ្របធននយក ្ឋ នវទិយ ្រស្តបរ ិ ថ ន ្រកមុ្របឹក េយបល់ 016 506 888  
០៩ េ ក ណក់ ែវន៉ តំ ង IP ្រកមុ្របឹក េយបល់ 098 756 168 nokven.ipunciya@gmail.com 
១០ េ ក អ៊ុយ កម៉ល់ អនុ្របធនករយិល័យែ្រប្របួល កសធតុ ្រកសួងបរ ិ ថ ន 012 883 956 kamaluy@hotmail.com 
១១ េ ក េសៀប គឹម្រសុីម ម្រន្តី រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 017 541 415 kimsrim71@gmail.com 
  ១២ Mathieu Van Rijn Forestry Officer FAO 017 852 368 Mathieu.vanRijn@fao.org 
១៣ SHIGERU ONO JICA Expert JICA 097 652 7055 od.ono@ajiko.co.jp 

 

 

 



 

IV. ្រកុមករងរបេចចកេទស កលបងគេ្រមងគំរេូរដ+ 

ល.រ េឈម ះ តួនទី ថ ប័ន េលខទូរស័ពទ អុីែម៉ល 
០១ េ កបណ្ឌិ ត សូ ធ អនុ្របធនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវៃ្រពេឈើនិងអភិវឌ ន៍ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 097 620 792 5 sotheafa@gmail.com 
០២ េ ក េសង រតនៈ អនុ្របធនករយិល័យរុកខឧទយនជតិ នយក ្ឋ ន

ឧទយនជតិ 
អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល 
ករពរអភិរក ធមមជតិ 

011 410 357 rattanak.moe@gmail.com 

០៣ េ ក យូ ចនទ្របសិទធ អនុ្របធននយក ្ឋ នអភិរក ជលផល រដ្ឋបលជលផល 012  377 453 chanpraseth7@gmail.com 
០៤ េ ក ម៉ម ប៊ុនថរទិធ 

 
អនុ្របធនករយិល័យៃននយក ្ឋ នរដ្ឋបលមូល
្ឋ ន 

អគគនយក ្ឋ ន 
រដ្ឋបល មូល ្ឋ ន 

078 575 775 tharith@ncdd.gov.kh 

០៥ េ ក អុិន វធិុរទិធ នយករងេលខធិករ ្ឋ នៃនអគគនយក ្ឋ ន
ថមពល 

អគគនយក ្ឋ ន 
ថមពល 

  

០៦ េ ក្រសី សួន ពិនកននិក អនុ្របធនករយិល័យៃនអគគនយក ្ឋ ន្រទពយ
សមបត្តិរដ្ឋ និងចណំូលមិនែមន រេពើពនធ 

អគគនយក ្ឋ ន្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 
និងចណំូលមិនែមន រេពើពនធ 

  

០៧ េ ក រទឹធ ប៊ុនេរឿន វសិ័យឯកជន ្រកមុ្របឹក េយបល់េរដ+ 012  928 553 roeuneafd-cambodia.org 
០៨ េ ក ស៊ុំ សុគនធ វសិ័យឯកជន ្រកមុ្របឹក េយបល់េរដ+   
០៩ េ ក្រសី ហ៊ូ កលយណ 

េ ក េចង ចនន់ី 
អនកស្រមបស្រមួលវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
ម្រន្តីទនំក់ទនំង 

្រកមុ្របឹក េយបល់េរដ+ 
Recoftc 

092 354 670 chheng.channy@recoftc.org 

១០ េ ក ប៊ុន ៉ សុី ម្រន្តីបេចចកេទស រដ្ឋបលជលផល 095 915 567 racymoly@yahoo.com 
១១ េ ក លនគ់ឹមហុី អនកស្រមបស្រមួលកមមវធិី េលខធិករ ្ឋ ន  011 911 106 kimhy.lun@undp.org 
១២ េ កងួន ភក្តី អនកសម័្រគចិត្ត េលខធិករ ្ឋ ន 012 890 799 Pheakkdey.nguon@gmail.com 

 


