
កិចច្របជំុ្រកុម្របឹក េយបល់េរដ+កមពុជ 
 

កិចច្របជំុេលើកទី៤ៃន្រកុម្របឹក េយបលេ់រដ+កមពុជ 
ៃថ្ងទី២២ ែខមករា ឆំា២០១៤ សណា្ឋគារសូហ្វីែតលភូគ្ីរតាភ្នំេពញ  រាជធានីភ្នំេពញ 

បញជ េីឈម ះអនកចូលរមួ 
្រកុម្របឹក េយបល ់

១ Mr. Kim Soben  គឹម សបុនិ្ត ្រគះឹសានអប់រ Royal University of 
Agriculture 

២ Mr. Seak Sophat  េសៀក សូផាត ្រគះឹសានអប់រ Royal University of Phnom 
Penh (RUPP) 

៣ Mr. Sa Thlay  សា ៃថ្ល សហគមន៍ៃ្រពេឈើ Oddor Meanchey Forestry 
Community  

៤ Mr. Mao Ngar  េមៅ ៉ងា ៉ សហគមន៍ៃ្រពេឈើ Kral Toeuk Community 
Forestry 

៥ Mr. Long SoChet  ឡុង សុែច្រត សហគមន៍េនសាទ  The Coalition of Cambodia 
Fishers (CCF) 

៦ Mr. Sao Theang  េសៅ ធាង សហគមន៍េនសាទ Chom Pou Khmao 
Community Fishery  

៧ Mr. Prum Sarat  ្រពំសារ៉ាត សហគមនត៍បំន់ការពារ Community Protected Areas 
Battambang 

៨ Mr. Kean Hean  គាន ហាន៊ សហគមនត៍បំន់ការពារ Phnom Pros Natural 
Community Protected Areas 

៩ Mr. Rith Bunroeun  រឹទ្ធ ប៊នុេរឿន សង្គមសុីវិល Action for Development (AFD 
)  

១០ Mr. Smeun Boreyroth   េស្មឿន បុរីរ័ត្ន សង្គមសុីវិល Children Development 
Association (CDA)  

១១ Mr. Nok Ven   ណក ់ែវន ជនជាតិេដើមភាគតិច Indigenous People (IP) 
Mondulkiri Province 

១២ Mr. Chheurt Chhorn   ឆឺត ឈន ជនជាតិេដើមភាគតិច Indigenous People (IP) 
Battambang Province 

១៣ Mr. Sum Sokun  ស៊ ុសគុន្ធ វិស័យឯកជន Lighting engineering & 
Solutions 

១៤ Mr. Lu Chu‐chang  លូ ឈូឆាង វិស័យឯកជន Cambodia Timber Industry 
Association 

១៥ Ms. Hou Kalyan  ហូ៊ កល ណ អង្គការមនិែមនរដាភិបាលអន្តរជាត ិ RECOFTC 
 

១៦ Mr. Sopha Sokun 
Narong 

សផុា សគុន្ធ ណារុង អង្គការមនិែមនរដាភិបាលអន្តរជាត ិ WCS 
 

១៧ Mr. Va Moeurn  វា ៉េមឿន អង្គការមនិែមនរដាភិបាល ជាត ិ Mlup Baitong 
  

១៨ Ms. Teng Tithiny  េតង រិទ្ធនិ ី អង្គការមនិែមនរដាភិបាល ជាត ិ NGO Forum on Cambodia
 

អនកេរៀបចំ និងេផ ងៗ 

១៩ Mr. Uy Kamal  អុ៊យ  កាមា៉ល សហ្របធានអង្គ្របជុ ំ រដ្ឋបាលៃ្រពេឈើ 
២០ Mr. Lun Kimhy  លន់ គមឹហីុ អ្នកស្រមបស្រមលួ េលខាធិការដានេរដ+ 
២១ Ms. Pan Thida  ប៉ាន់ ធីតា អ្នកេរៀបច ំ េលខាធិការដានេរដ+ 
២២ Mr. Teng Huort  េតង ហួត អ្នកេរៀបច ំ េលខាធិការដានេរដ+ 
២៣ Ms. Meas Somonika  មាស សមុ៉នូីកា អ្នកេរៀបច ំ េលខាធិការដានេរដ+ 
២៤ Ms. Thy Heang  ធី េហៀង អ្នកស្រមបស្រមលួ េលខាធិការដានេរដ+ 
២៥ Ms. Duk Sireivathana  ឌុក  សិរីវឌនា អ្នកេរៀបច ំ េលខាធិការដានេរដ+ 

 

 



កិចច្របជំុ្រកុម្របឹក េយបល់េរដ+កមពុជ 
 

េលខទូរសព័ទទំនក់ទំនង្រកុម្របកឹ េយបល ់
០១ Mr. Seak Sophat  េសៀក សូផាត ្រគះឹសានអប់រ(RUPP) 016 506 888  វត្តមាន 
០២ Mr. Kim Soben  គឹម សបុនិ្ត ្រគះឹសានអប់រ(RUA)  012 724 686  វត្តមាន 
០៣ Mr. Rith Bun Roeun  រឹត ប៊នុេរឿន សង្គមសុីវិល  012 928 553   វត្តមាន 
០៤ Mr. Smeun Boreyroth   េស្មឿន បូរីរដ្ឋ សង្គមសុីវិល  012 637 686  វត្តមាន 
០៥ 

Ms. Hou Kalyan 
(Mr. Chheng Channy) 

ហូ៊ កល ណ 
(េឆង ចន្នី ) 

អង្គការមនិែមនរដាភិបាលអន្តរ
ជាត ិ

012 839 955 
វត្តមាន
(ជំនសួ) 

០៦ 
Mr. Kim Narong 

សផូា សគុន្ធ 
ណារុង្គ 

អង្គការមនិែមនរដាភិបាលអន្តរ
ជាត ិ

012 418 883 
វត្តមាន 

០៧ Mr. Va Moeurn  វា ៉េមឿន អង្គការមនិែមនរដាភិបាល ជាត ិ 012 782 536  វត្តមាន 
០៨ Mr. Chhith Sam Ath 

(Ms. Teng Rithiny) 
ឈិត សអំាត 
(េតង រិទ្ធីន)ី 

អង្គការមនិែមនរដាភិបាល ជាត ិ 012 928 585 
វត្តមាន
(ជំនសួ) 

០៩ 
Mr. Vong Dara 

វង  តារា សហគមនត៍បំន់ការពារ (KKH)  
(សមាជកិបែន្ថម) 

097 727 8611/012 450 
338 

វត្តមាន 

១០ Mr. Sar Thlay  សា រ ៃថ្ល សហគមន៍ៃ្រពេឈើ (OMC)  097 781 4199  វត្តមាន 
១១ Mr. Mao Nga  េមៅ ៉ងា ៉ សហគមន៍ៃ្រពេឈើ (SRP)  097 912 4265  អវត្តមាន 
១២ Mr. Long So Chet  ឡុង សុែច្រត សហគមន៍េនសាទ  (KCH) 012 989 318/097 

3320600 
វត្តមាន 

១៣ Mr. Sao Theang  េសៅ ធាង សហគមន៍េនសាទ (SHV)  097 358 6813  វត្តមាន 
១៤ Mr. Prum Sarath  ្រពំុសារ៉ាត សហគមនត៍បំន់ការពារ (BTB)  089 692 725  វត្តមាន 
១៥ Mr. Kean Hean  គាន ហាន៊ សហគមនត៍បំន់ការពារ (KTH)  092 823 8 43/088 895 

5060 
វត្តមាន 

១៦ Mr. Nok Ven   ណក ់ែវន ជនជាតិេដើមភាគតិច (MDK)  098 756 168  វត្តមាន 
១៧ Mr. Chheut Chhorn   ឆឺត ឈន ជនជាតិេដើមភាគតិច (BTB)  017 546 592  អវត្តមាន 
១៨ Mr. Sum Sokun  ស៊ ុសគុន្ធ វិស័យឯកជន 015 518 111  អវត្តមាន 
១៩ Mr. Lu Chu‐chang  លូ ឈូឆាង វិស័យឯកជន 012 809 909  អវត្តមាន 

 


