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ឧបសម្ព័ន្ធ១៖ បញ្ជ ឈី ម្ ោះអ្នកចលូរមួ្កិចចប្បជ ុំឈលើកទី៧ប្កមុ្ការងារឈរដបកូកម្ព ជា   
ក្រមុការងារររដបរូរមពជុា នងិជនបរងាោលររដបរូជាត ិ
លរ រ្មោះ តនួាទ ី រណំតសំ់គាល់ 
០១ ឯរឧតតម ជា សំអាង ក្បធានក្រុមការងារររដបូររមពុជា នងិជាអនុក្បធានរដឋ

បាលព្ក្ៃរ ើ  
វតតមាន 

០២ ឯរឧតតម ជួប បា៉ារីស៍ ជនបរងាោលររដបូរជាត ិនងិជាអគ្គរលខាធិការរងព្ន
អគ្គរលខាធិការដ្ឋានក្រុមក្បឹរសាជាតិអភិវឌសឍន៍រដ្ឋយចីរ
ភាៃ 

វតតមាន 

០៣ រោរ អ ុរ វិបុល សមាជិរក្រុមការងារររដបូររមពុជា និងជាក្បធាន
នាយរដ្ឋានអភិររសសជលផល  

វតតមាន 

០៤ រោរ រៅ វ៉ារី សមាជិរក្រុមការងារររដបូររមពុជា និងជាអនុក្បធាន
នាយរ ដ្ឋានអភរិរសសសុរិរោដី ព្នអគ្គនាយរដ្ឋាន
សុរិរោដី នងិភូមសិាស្រសត ព្នក្រសួងររៀបចំដដនដីនគ្
រូបនីយរមម និងសណំង ់

វតតមាន 

០៥ រោរ រេង គ្ណុោង សមាជិរក្រុមការងារររដបូររមពុជា និងជាក្បធាន
នាយរដ្ឋានអភិវឌសឍថាមៃល ព្នក្រសួងដរ៉ែ និងថាមៃល 

រោរក្សី េឹុម សុមា៉ារុង  
(មស្រនតីជំនួស) 

០៦ បណឌិត រដ្ឋរ ដូមា៉ា សមាជិរក្រុមការងារររដបូររមពុជា និងជាអនុក្បធាន
នាយរដ្ឋានផគតផ់គង់ទរឹជនបទ ព្នក្រសួងអភិវឌសឍន៍
ជនបទ 

រោរក្សី គ្ង់ សាលី  
(មស្រនតីជំនួស) 

០៧ រោរ គ្មឹ ណុង អនុក្បធានក្រុមការងារររដបូរ នងិជាអគ្គនាយររងព្នអគ្គ
នាយរដ្ឋានរដឋបាលការពារ និងអភិររសសធមមជាត ិ 

រោរ អ ុយ កាមា៉ាល 
(មស្រនតីជំនួស) 

០៨ ឯរឧតតម រនត មុនន ី សមាជិរក្រុមការងារររដបូររមពុជា និងជាអគ្គនាយរព្នអគ្គ
នាយរដ្ឋានក្ទៃសយសមសបតតិរដឋនិងចំណូលមិនដមនសាររៃើៃ័នធ 
ក្រសួងរសដឋរិចច និងេិរញ្ញវតថុ 

អវតតមាន 

០៩ ឯរឧតតម ជាម រប៉េអា សមាជិរក្រុមការងារររដបូររមពុជា និងជាអគ្គនាយររង
ព្នអគ្គនាយរដ្ឋាន រដឋបាលមូលដ្ឋាន ក្រសួងមហាព្ផៃ 

អវតតមាន 

១០ បណឌិត ដរវ អូមា៉ាលីសសស សមាជិរក្រុមការងារររដបូររមពុជា និងជាក្បធាន
នាយរដ្ឋានសតវព្ក្ៃ និងជីវចក្មុោះ  

អវតតមាន 

វតតមាន ០៧ នារ ់អវតតមាន ០៣នារ ់
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ក្រមុរយនឌរ័ររដបរូ 
លរ រ្មោះ តនួាទ ី រណំតសំ់គាល់ 
០១ អនរក្សី វងសស សុបញ្ញា សមាជរិក្រុមរយនឌ័រររដបរូ នងិជាអនុក្បធានរដឋបាល

ព្ក្ៃរ ើ  
រោរ រសង រ៉ាវីណន 
(មស្រនតីជំនួស) 

០២ រោរក្សី ថាច ់ផានណ់ាឌ ី សមាជរិក្រុមរយនឌ័រររដបរូ  នងិជាអនុក្បធាននាយរ
ដ្ឋានរិចចការរដឋបាលនិងនីតរិមម  

វតតមាន 

០៣ រោរក្សី រ៉ាង សុខា សមាជរិក្រុមរយ៉េនឌ័រររដបូរ នងិជាក្បធានការិោល័យ 
នាយរដ្ឋានអភិររសសតំបន់ការពារធមមជាតិដីរគារ ព្នអគ្គ
នាយរដ្ឋានរដឋបាលការពារ នងិអភិររសសធមមជាត ិ

វតតមាន 

០៤ រោរ សុខ ៃិសិដឋ សមាជរិក្រុមរយនឌ័រររដបរូ  នងិជាក្បធានការិោល័យ
រគាលនរោបាយ ព្ននាយរដ្ឋានសមធម៌រយនឌ័រ ព្ន
ក្រសួងរិចចការនារី 

វតតមាន 

០៥ រោរ រៅចរនាោមា៉ាលី សមាជរិជំនសួក្រុមរយនឌ័រររដបូរ  ព្ននាយរដ្ឋានសម
ធ៌មរយនឌ័រ ព្នក្រសួងរចិចការនារី 

វតតមាន 

វតតមាន ០៥ នារ ់ 
 
សមាជរិក្រមុបរចចររទសររដបរូ  
លរ រ្មោះ តនួាទ ី រណំតសំ់គាល់ 
០១ បណឌតិ ឃន សាររ៉ែត ក្បធានក្រុមបរចចររទសររដបូរ (MRV) និងជាអនុក្បធាន

នាយរដ្ឋានព្ក្ៃរ ើ និងសេគ្មន៍ព្ក្ៃរ ើ  
វតតមាន 

០២ រោរ រេង ជីវិន អនុក្បធានក្រុមបរចចររទសររដបូរ (MRV) និងជាអនុ
ក្បធាននាយរដ្ឋានព្ក្ៃរ ើ និងសេគ្មន៍ព្ក្ៃរ ើ 

វតតមាន 

០៣ រោរ ឡាវ រសដ្ឋាផល ក្បធានក្រុមបរចចររទសររដបូរ (SG) និងជាអនុក្បធាន
នាយរដ្ឋាននីតិរមម និងៃក្ងឹងការអនុវតតចសាប់  

វតតមាន 

០៤ រោរ  នុ ឌឺលុច សមាជិរក្រុមបរចចររទស និងជាក្បធានការិោល័យកាបូន
ព្ក្ៃរ ើ និងការដក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

វតតមាន 

០៥ រោរ រេង េុង សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ និងជាអនកុ្បធាននាយរ
ដ្ឋានអភិររសសសមុក្ទ និងតំបន់រននរ ព្នអគ្គនាយរដ្ឋានរដឋបាល
ការពារ នងិអភិររសសធមមជាតិ  

វតតមាន 
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០៦ រោរ មាន ណារ៉ែូ សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ និងជាមស្រនតីនាយរដ្ឋានអភិ
ររសសតំបន់ការពារធមមជាតិដីរគារ ព្នអគ្គនាយរដ្ឋានរដឋបាល 
ការពារ និងអភិររសសធមមជាតិ 

វតតមាន 

០៧ រោរ ស ុ៊ុំ ជាត ិ សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ និងជាមស្រនតីនាយរដ្ឋានដក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ ព្នអគ្គរលខាធិការដ្ឋានក្រុមក្បឹរសាជាតិ
អភិវឌសឍនរ៍ដ្ឋយចីរភាៃ  

វតតមាន 

០៨ រោរ យូ ចនៃក្បសិទធ សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ និងជាអនុក្បធាននាយរ
ដ្ឋានអភិររសសជលផល  

វតតមាន 

០៩ រោរ គ្មឹ សុខា សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ និងជាមស្រនតីនាយរដ្ឋានអភិ
ររសសជលផល  

វតតមាន 

១០ រោរ ចាន ់សុភាៃ សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ និងជាមស្រនតីនាយរដ្ឋានអភិ
ររសសជលផល  

វតតមាន 

១១ រោរ រសង ោង សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ និងជាមស្រនតីនាយរដ្ឋានអភិ
ររសសជលផល  

វតតមាន 

១២ រោរ ម៉េន ប ុនថារិទធ សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ និងជាមស្រនតីអគ្គនាយរដ្ឋាន
រដឋបាលមូលដ្ឋាន ព្នក្រសួងមហាព្ផៃ 

វតតមាន 

១៣ រោរ ជតុ សាវុធ សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ និងជាមស្រនតីអគ្គនាយរដ្ឋាន
រដឋបាលមូលដ្ឋាន ព្នក្រសួងមហាព្ផៃ 

វតតមាន 

១៤ រោរ អនូ ររកដ្ឋ សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ  និងជាមស្រនតីមរៃីក្រសួងដរ៉ែ 
និងថាមៃល 

វតតមាន 

១៥ រោរ មា៉ាត ់រហាាត ់ សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ  និងជាមស្រនតីមរៃីក្រសួងដរ៉ែ 
និងថាមៃល 

វតតមាន 

១៦ រោរ ដប៉េន វុធដ្ឋវណណ សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ  ព្នក្រសួងររៀបចំដដនដី   
នគ្រូបនីយរមម និងសំណង ់

វតតមាន 

១៧ រោរ េុង េី សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ  ព្នក្រសួងររៀបចំដដនដី   
នគ្រូបនីយរមម និងសំណង ់

វតតមាន 

១៨ រោរ លឹម ប ណុាា សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ និងជាក្បធានការិោល័យ
ដផនការ សថិតិ និងសរុបនាយរដ្ឋានរដឋបាលដផនការេិរញ្ញវតថុ  

រោរ យុន ចាន់បូរី 
(មស្រនតីជំនួស) 

១៩ រោរ សុខា រសាភណ័ឌ សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ និងជាអនកុ្បធាននាយរ
ដ្ឋានរដឋបាលដផនការ និងេិរញ្ញវតថុ ព្នអគ្គនាយរដ្ឋានរដឋបា

រោរក្សី គ្មឹ សាប ុន 
(មស្រនតីជំនួស) 
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ល ការពារនិងអភិររសសធមមជាតិ  
២០ រោរ រក្សង សុភាៃ សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ និងជាមស្រនតីអគ្គនាយរដ្ឋាន

រដឋបាលមូលដ្ឋាន ព្នក្រសួងមហាព្ផៃ 
រោរ សួស សារ៉ាត ់
(មស្រនតីជំនួស) 

២១ រោរ ផាន ់ប នុរធឿន សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ  ព្នក្រសួងដរ៉ែ និងថាមៃល រោរ គ្ិន សុធា 
(មស្រនតីជំនួស) 

២២ រោរ រេៀង បូរ៉ា សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ  និងជាមស្រនតីមរៃីក្រសួងដរ៉ែ 
និងថាមៃល 

រោរ រសង សំអាង 
(មស្រនតីជំនួស) 

២៣ រោរ េុង រតតនៈរុមារ ក្បធានក្រុមបរចចររទសររដបូរ (BS) និងជាអនុក្បធាន
នាយរដ្ឋានព្ក្ៃរ ើ និងសេគ្មន៍ព្ក្ៃរ ើ  

អវតតមាន 

២៤ រោរ  េ ត សុធា ក្បធានក្រុមបរចចររទសររដបូរ(DEMO)  និងជា ក្បធាន
ការិោល័យរដឋបាល ដផនការ នងិអនុសញ្ញាអនតរជាត ិ
នាយរដ្ឋានសតវព្ក្ៃ និងជីវចក្មុោះ  

អវតតមាន 

២៥ រញ្ញា ច័នៃ រត្ថា សមាជរិក្រុមបរចចររទសររដបរូ នងិជា មស្រនតីនាយរដ្ឋាន ព្ក្ៃ
រ ើ នងិសេគ្មន៍ព្ក្ៃរ ើ ព្នរដឋបាលព្ក្ៃរ ើ    

អវតតមាន 

២៦ រោរ វណណ សំណាង សមាជរិក្រុមបរចចររទសររដបរូ  ព្នក្រសួងរសដឋរចិច នងិ
េិរញ្ញវតថុ 

អវតតមាន 

២៧ រោរក្សីសួនៃនិកាននកិា សមាជរិក្រុមបរចចររទសររដបរូ  ព្នក្រសួងរសដឋរចិច នងិ
េិរញ្ញវតថុ 

អវតតមាន 

២៨ រោរ ោុ ំរម៉េងរសៀន សមាជិរក្រុមបរចចររទសររដបូរ និងជាមស្រនតីអគ្គនាយរដ្ឋាន
រដឋបាលមូលដ្ឋាន ព្នក្រសួងមហាព្ផៃ 

អវតតមាន 

វតតមាន ២២ នារ ់អវតតមាន  ០៦នារ ់
 
សមាជរិគ្រក្មាងរផសសង  ៗ
លរ រ្មោះ តនួាទ ី រណំតសំ់គាល់ 
០១ រោរ ជា ណាររ៉ែត មស្រនតីបរចចររទសជួយររៀបចំយទុធសាស្រសតររដបូរជាត ិនងិជា

ក្បធានការិោល័យឧសសាេរមម និងការរក្បើក្បាស់ផល 
អនុផលព្ក្ៃរ ើ 

វតតមាន 

០២ រោរ សុខ េុង មស្រនតីបរចចររទសជួយគំាក្ទររៀបចំយុទធសាស្រសតររដបរូជាត ិ
និងជាអនុក្បធាននាយរដ្ឋានដផនការ េិរញ្ញវតថុ និងសេ
ក្បតិបតតិការអនតរជាត ិ

វតតមាន 
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០៣ រញ្ញា រជស សុភាៃ មស្រនតីក្គ្ប់ក្គ្ងការិោល័យ គ្រក្មាងCAM-REDD វតតមាន 
០៤ រោរក្សី ងនិ ណាវីរៈ មស្រនតីគ្រក្មាងជំនយួខាាតតូច CBR+ វតតមាន 
០៥ រោរ ោង ដូណា៉ាល់ ក្បធាន ក្រមុក្បឹរសារោបល់ វតតមាន 

វតតមាន ០៥ នារ ់ 
 
ក្រមុអនរររៀបច ំនងិគំាក្ទ 
លរ រ្មោះ តនួាទ ី រណំតសំ់គាល់ 
០១ រោរ បណឌិត សូ ធា អនរក្គ្ប់ក្គ្ងរិចចក្បជុ ំនងិជាក្បធានគ្រក្មាង FCPF វតតមាន 
០៤ រោរ ដ ៉េម សុវណាា អនរចាត់ដចងរិចចក្បជុ ំនងិជាទីក្បឹរសាគ្រក្មាងមូលនធិិភាជាព្ដ

គ្ូកាបនូ ព្ក្ៃរ ើ 
វតតមាន 

០៥ រោរ លន់គ្មឹេីុ អនរសក្មបសក្មួលរចិចក្បជុ ំនិងជាអនរសក្មបសក្មួលរមមវិធី
រលខាធិការដ្ឋាន 

វតតមាន 

០៦ រោរ ដ ៉េម សាររ៉ែត អនរគាំក្ទដំរណើការរចិចក្បជុ ំនិងជាមស្រនតីទំនារ់ទំនង
គ្រក្មាង FCPF 

វតតមាន 

០៧ រោរក្សី ននួ ចិនាា អនរគំាក្ទដំរណើការរិចចក្បជុ ំនងិជាជនំួយការគ្រក្មាង វតតមាន 
០៨ រោរក្សី គ្ជុ សូលីដ្ឋ អនរគំាក្ទដំរណើការរិចចក្បជុ ំនងិជាមស្រនតីេិរញ្ញវតថុគ្រក្មាង 

FCPF 
វតតមាន 

០៩ រោរ មុនីវីរៈ អនរគំាក្ទដំរណើការរិចចក្បជុ ំនងិជាមស្រនតីរដឋបាលគ្រក្មាង 
FCPF 

វតតមាន 

១០ រញ្ញា ហាប់ សុធាវី អនរគំាក្ទដំរណើការរិចចក្បជុ ំនងិជាជនំួយការរដឋបាល 
រលខាធិការដ្ឋានររដបរូ 

វតតមាន 

១១ រោរ តំ្ថង ចនិរ ៉ា អនររបើរបរគ្រក្មាង FCPF,  UNDP វតតមាន 
១២ រោរ េឹុម សមសបតត ិ អនររបើរបរគ្រក្មាង FCPF,  UNDP វតតមាន 
១៣ រោរ  រ រសាភណ័ឌ អនររបើរបរនាយរគ្រក្មាង FCPF វតតមាន 

វតតមាន ១៣ នារ ់ 
 
 
 


