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ធនធា ន
ទា ំងនះគឺជា អង្គ កា រ សមា  រៈដលបា ន  ះពុម្ព រួច និងធនធា នពីអីុនធឺនត មួយចំនួន ដល អា ច ផ្ត ល់ ព័ត៌មា ន 
ដ៏មា ន សា រ   ជន៍ អំពីសុខភា ពបរិសា  ន។ យើងបា ន រា ប់បញ្ច ូល នូវ អង្គ កា រ  និងឯកសា រ ទា ំងឡា យ ដល 
រៀបរា ប់អំពី  ធា នបទយា៉ ង  ើនបំផុត  ក្ន ុងសៀវ  នះ ហើយ ធនធា នទា ំង នះ មា ន  សិទ្ធ ភា ព  ក្ន ុង 

 ទសជា  ើន ក្ន ុងពិភព  ក។

ធនធា នទា ំងនះ  ូវបា នរៀប ចំ  តា ម  ធា នបទ  ក្ន ុងសៀវ  នះ។  ក្ន ុង  ធា នបទនីមួយៗ 
មា ន   ះអង្គ កា រ សមា  រៈដលបា ន  ះពុម្ព រួច និងធនធា ន ពីអីុនធឺនត។

អង្គ កា រ ទា ំងនះ ធ្វ ើកា រ  យផា  ល់ ជា មួយនឹង ប   សុខភា ពបរិសា  ន ហើយ អា ច ផ្ត ល់ ជូន នូវកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល 
សមា  រៈ និងកា រគា ំ   ផ្សងៗទៀត។

សមា  រៈដលបា ន  ះពុម្ព រួច ដូចជា សៀវ  ជា ដើម អា ចមា នសា រ   ជន៍ ស   ប់ បុគ្គ ល និងសហគមន៍ 
ដល ធ្វ ើកា រងា រដើម្បីកលម្អ  សុខភា ពបរិសា  ន។ ជា ញឹកញា ប់ សមា  រៈដលបា ន  ះពុម្ព រួចនះ មា នរួម 
បញ្ច ូល នូវ កា រណនា ំ  កា ន់ ធនធា ន ដទទៀត។

ធនធា នពីអីុនធឺនតផ្ត ល់ជូននូវព័ត៌មា ន អំពី ផ្ន កជា  ើន នសុខភា ពបរិសា  ន។ វា ក៏មា ន តំណភា  ប់  កា ន់ 
ធនធា ន ដទទៀត ផងដរ។

កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល ដើម្ីប សុខភា ព និងយុត្ត ិធម៌ ផ្ន កបរិសា  ន

អង្គ កា រ
International Institute for Environment and 
Development (IIED)
វិទ  សា  ន   វ   វ  លន  បា យអន្ត រជា តិ ដល 
ធ្វ ើកា រងា រជា មួយក មុជា  ើន ចា ប់ពី កសិករ តូចតា ច និង 
អ្ន ករស់   តំបន់ក កី ក្ន ងុទីក ងុ រហូត ដល់ រដា  ភិបា ល 
អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និង សា  ប័នសកល ដើម្ីប 
លើកកម្ព ស់ កា រអភិវឌ្ឍន៍ ទូទា ងំសកល  ក  កប  យ 
ចិរភា ព និងសមភា ព។

3 Endsleigh Street, London WC1H 0DD
Tel: +44 (0) 20-7388-2117
Fax: +44 (0) 20-7388-2826
E-mail: info@iied.org
Website: www.iied.org

សមា  រៈដ្លបា ន  ះពុម្ព រួច
From the Roots Up: Strengthening 
Organizational Capacity through Guided 
Self-Assessment
By Peter Gubbels and Catherine Koss 

សចក្ត ណីនា  ំមួយស   ប់ អង្គ កា រ និងក មុ  សា មញ្ញ  ៗ  ក្ន ងុ 
សហគមន៍ ឲ្យ  សា្គ  ល់ ពី សកា  នុពលរបស់ខ្ល នួ កំណត់ អំពី 
ប   សំខា ន់ៗ និងស   ចចិត្ត   យខ្ល នួឯង ថា  តើ  វូ ធ្វ ើ 
សកម្ម ភា ពអ្វ ខី្ល ះ ដើម្ីបសា ងសង់សមត្ថ ភា ព របស់ខ្ល នួ។

World Neighbors
4127 NW 122nd Street, Oklahoma City,
Oklahoma 73120-8869, USA
Tel: +1-405-752-9700
Fax: +1-405-752-9393
E-mail: actionlearning@wn.org
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Helping Health Workers Learn
By David Werner and Bill Bower

បណ្ណ ុនំ មធ  បា យ ស   ប់កា រប  ៀន, ជំនួយ, និង 
គំនិត ផ្សងៗ ស   ប ជ់ា ជំនួយដល់   អ្ន កលើកកម្ព ស់ និង 
អ្ន កអប់រំ ផ្ន កសុខភា ពសហគមន៍  ដលមា ន កា រអប់រំ មា ន 
ក  តិ។

Hesperian
1919 Addison Street, Ste 304
Berkeley, California, 94704, USA
Tel: (510) 845-1447
Fax: (510) 845-0539

Options for Educators
By Lyra Srinivasan

ជា សៀវ  ស   ប់ មធ  បា យអប់រំ ដលមា ន កា រ 
ចូលរួម។

PACT/CDS
777 UN Plaza, New York, NY , 10017, USA
Tel: +1-212-697-6222
Fax: +1-212-692-9748

Participatory Learning and Action
ទិនា នុប្បវត្ត  ិក  ផ្ល វូកា រ ដលនា មុំខគ ស្ត អំីព កីា រសិក   
ដល មា ន កា រចូលរួម  មទា ងំសកម្ម ភា ព និង 
មធ  បា យ   ស   ប់ បុគ្គ លិកសហគមន៍ សកម្ម ជន និង 
អ្ន ក   វ   វ។ សមា  រៈទា ងំអស់ គឺ មិនរក  សិទ្ធ ទិ ដូច្ន ះ 
យើង លើកទឹកចិត្ត  ឲ្យ អ្ន ក  ើ   ស់ ថតចម្ល ង អត្ថ បទ នា នា  
ស   ប់ចករំលក និង បណ្ណ ះុបណា្ខ  ល។

Research Information Ltd, Grenville Court,
Britwell Road, Burnham, Bucks, SL 1 8DF , UK , UK .
Tel: +44 (0) 1628-600499
Fax: +44 (0) 1628-600488
E-mail: info@researchinformation.co.uk
Website: www.researchinformation.co.uk

Tools for Community Participation
សៀវ  ស   ប់មធ  បា យ អប់រំ។

By Lyra Srinivasan
PACT/CDS
777 UN Plaza, New York, NY , 10017, USA
Tel: +1-212-697-6222
Fax: +1-212-692-9748

Training for Transformation
By Anne Hope and Sally Timmel

សចក្ត ណីនា  ំ៣ភា គ ដើម្ីប ជួយ  ក្ន ងុកា រ អភិវឌ្ឍន៍ ន 
សហគមន៍ ដលជឿខ្ល នួឯង  យ មា ន ជា  មធ  បា យ 
ជា ក មុ, កា រអភិវឌ្ឍន៍ កា រចា ត់ចង, និង កា រវិភា គ សង្គ ម។

Practical Action Publishing
Shumacher Centre
Bourton on Dunsmore, Rugby, Warwichshire
CV23 9QZ , UK
Website: www.practicalactionpublishing.org

ប   សុខភា ព ដល បណា្ខ  ល 
មក ពីទឹក អនា ម័យ និងមូស
អង្គ កា រ
Aquamore, Zimbabwe
កា រគា ំ  ផ្ន កបច្ច កទស និងព័ត៌មា ន អំពី អនា ម័យ 
អកូឡូហ្ីុស និងកា រ  ប់  ង ទឹកក្ន ងុសហគមន៍។

P.O. Box MP 1162, Mount Pleasant, Harare,
Zimbabwe
Tel: 301115
E-mail: aquamor@mweb.co.zw
Website: www.aquamor.tripod.com

Biocontrol Network
ចកចា យ  BT (Bacillus thuringensis) ស   ប់ កា រ 

 ប់  ងមូស តា មបបអកូឡូហ្ីុស។

5116 Williamsburg Rd.
Brentwood, TN , 37027 USA
Outside USA : +1-615-370-4301
From USA : (1-800) 441-BUGS (2847)
Website:
www.biconet.com/biocontrol/bti.html

ICIPE African Insect Science for Food and 
Health
កា របណ្ណ ះុបណា្ខ  ល និងធនធា ន ស   ប់ កា រ  ប់  ង ជំងឺ 

 នុចា ញ់ និង មធ  បា យ អកូឡូហ្ីុស ដទទៀត។ 
កម្ម វិធីនះទា ក់ទងនឹងផ្ន ក សន្ត សុិខអា ហា រ សុខភា ព 
កា រចិញ្ច មឹ ជីវិត  កប  យចិរភា ព និងកា រ  ើ   ស់ 
ធនធា ន។

P.O. Box 30772-00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 (20) 8632000
Fax: +254 (20) 8632001
E-mail: icipe@icipe.org
Website: www.icipe.org
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Potters for Peace
ព័ត៌មា ន និងកា រគា ំ   ផ្ន កបច្ច កទស ស   ប់ កា រ ផលិត 

 ដា ប់ច   ះ ទឹក សរា មិច ដលមា ន តម្ល ទា ប។

Ron Rivera, Coordinator of Ceramic Water Filter 
and Int’l. Projects, P.O. Box 3868, Managua, 
Nicaragua
Tel: +011-505-277-3807
E-mail: pottersforpeace@yahoo.com
Website: www.pottersforpeace.org

Practica Foundation
ព័ត៌មា នអំពី អណ្ណ ងូស្ន ប់  ើខ្សទា ញ និងអំពី បច្ច ក វិទ    
ទឹកនិងអនា ម័យ ផ្សងៗទៀត ដលមា ន តម្ល  ទា ប។

Maerten Trompstreet 31, 2628 RC Delft,
Netherlands
Tel: +31-15-2575359
E-mail: info@practicafoundation.nl
Website: practicafoundation.nl

Sarar Transformación SC
កា រគា ំ  ផ្ន កបច្ច កទស, ព័ត៌មា ន និងកា រ  ះ 
ពុម្ព ផ  យ អំពីអនា ម័យអកូឡូហ្ីុស, កា រ  ប់  ង ទឹក ក្ន ងុ 
សហគមន៍, និងកា រអប់រំ ដល មា ន កា រចូលរួម។

AP. #8 Tepoztlán, Morelos, 62520, México
Tel/Fax: +52-739-395-03-64
E-mail: sarar@laneta.apc.org
Website: www.sarar-t.org

SODIS-Solar Disinfection
ផ្ត ល់ កា រគា ំ   ផ្ន កបច្ច កទស និងព័ត៌មា ន អំពី កា រ 
រមា  ប់ម  គ  យ ក   ថ្ង ។

Ueberlandstrasse 133CH-8600, Duebendorf,
Switzerland
Tel: +41-44-823-50-19
Fax +41-44-823-53-99
E-mail: wegelin@eawag.ch, regula.meierhofer@
eawag.ch
Website: www.sodis.ch

WELL ̶ Resource Centre Network for 
Water, Sanitation and Environmental 
Health 
ផ្ត ល់ព័ត៌មា ន និងកា រគា ំ    លើ ផ្ន ក ទឹក អនា ម័យ និង 
សុខភា ព បរិសា  ន។

c/o Water, Engineering and Development
Centre (WEDC), Loughborough University,
Leicestershire, LE11 3TU , UK
Tel: +44-1509-228304
Fax: +44-1509-223970
E-mail: well@lboro.ac.uk
Website: www.lboro.ac.uk/well

សមា  រៈដ្លបា ន  ះពុម្ព រួច
Create an Oasis with Greywater
By Art Ludwig

រៀបរា ប់ អំពីវិធី  ើសរីស សា ងសង់ និង  ើ   ស់ នូវ 
 ភទ ជា  ើន ន  ព័ន្ធ  កច្ន ទឹក  ផះ ឡើង វិញ   

ស   ប់  តំបន់ ជនបទ ទីក ងុ ឬតា ម ភូមិ។

Oasis Design
5 San Marcos Trout Club
Santa Barbara, CA 93105-9726
Website: oasisdesign.net/greywater

Guidelines for Treatment of Malaria
WHO Press, 20 avenue Appia, 1211 Geneva 27,
Switzerland
Tel : +41-22-791-4806
Fax: +41-22-791-4857
Email: bookorders@who.int
Website: www.who.int/malaria

Waterlines
ទិនា នុប្បវត្ត អិន្ត រជា តិ ស្ត អំីពី បច្ច កវិទ  សម  ប ស   ប់ 
កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក និងអនា ម័យ។

Intermediate Technology Publications
Schumacher Centre for Technology and
Development
Bourton-on Dunsmore
Warwickshire CV23 9QZ
Tel: +44 (0) 1926-634501
Fax +44 (0) 1926-634502
E-mail: journals.edt@itpubs.org.uk
Website: www.practicalaction.org/waterlines

អុីនធឺន្ត
Emergency Sanitation for Refuges
www.lboro.ac.uk/well/resources/
technicalbriefs/38-emergency-sanitation-for-
refugees.pdf

Kanchan Arsenic Filter
web.mit.edu/watsan/wb_fi lter_monitoring_
plan.htm
(look for the link to the Kanchan arsenic fi lter)

World Health Organization (WHO)
ជំងឺ  ុនឈា ម ៈ www.who.int/topics/dengue/en
ជំងឺ  ុនចា ញ់ ៈ www.who.int/topics/malaria/en
ជំងឺ  ុនលឿង ៈ www.who.int/csr/disease/
yellowfev/en
ទឹក អនា ម័យ និងសុខភា ព ៈ www.who.int/
water_sanitation_health/en
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កា រ  ប់  ង ធនធា ន 
ធម្ម ជា តិ និងកា រ ក    ដី 
ឡើង វិញ
អង្គ កា រ
Center for International Forestry Research 
(CIFOR)
សា  ប័ន   វ   វអន្ត រជា តិ  ដល ធ្វ ើកា រងា រ ដើម្ីប  អភិរក្ស 

  ឈើ និង កលម្អ  កា រចិញ្ច មឹ ជីវិត របស់  ជា ជន ក្ន ងុ 
តំបន់  ពិូក។

P.O. BOX 6596, JKPWB , Jakarta 10065 Indonesia
Tel: +62-251-622-622
Fax: +62-251-622-100
E-mail: cifor@cgiar.org
Website: www.cifor.cgiar.org/

International Institute for Environment and 
Development (IIED)
វិទ  សា  ន   វ   វ  លន  បា យអន្ត រជា តិ ដល 
ធ្វ ើកា រងា រជា មួយក មុជា  ើន ចា ប់ពី កសិករ តូចតា ច និង 
អ្ន ករស់   តំបន់ក កី ក្ន ងុទីក ងុ រហូត ដល់ រដា  ភិបា ល 
អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និង សា  ប័នសកល ដើម្ីប 
លើកកម្ព ស់ កា រអភិវឌ្ឍន៍ ទូទា ងំសកល  ក  កប 

 យ ចិរភា ព និងសមភា ព។

3 Endsleigh Street, London WC1H 0DD
Tel: +44 (0) 20-7388-2117
Fax: +44 (0) 20-7388-2826
E-mail: info@iied.org
Website: www.iied.org/

International Rivers
គឺជា អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា លដលកា រពា រ ទន្ល  និង 
កា រពា រសិទ្ធ រិបស់សហគមន៍ទា ងំឡា យ ដល រស់   
អា  យ័  លើ ទន្ល ទា ងំ  ះ  យ សហកា រ ជា មួយ 
សហគមន៍ ក្ន ងុតំបន់ ចលនា សង្គ ម និងដគូដទ ទៀត។

International Rivers, 1847 Berkeley Way,
Berkeley, CA 94703, USA
Tel: +1-510-848-1155
Fax: +1-510-848-1008
E-mail: info@internationalrivers.org
Website: internationalrivers.org

Regional Community Forestry Training 
Center for Asia and the Pacifi c (RECOFTC)
អង្គ កា រ អន្ត រជា តិ មិនរក   ក់ចំណូល ដលធ្វ ើកា រងា រ 
យ៉ា ង ជិតស្ន ទិ ជា មួយ ដគូ នា នា  ដើម្ីប គា ំ     ឈើ 
សហគមន៍ និង កា រ  ប់  ង ធនធា ន ធម្ម ជា តិ  យ 
សហគមន៍។

P.O. Box 1111, Kasetsart University, Bangkok
10903, Thailand
Tel: +66-2-940-5700
Fax: +66-2-561-4880, 562-0960
E-mail: info@recoftc.org
Website: www.recoftc.org

World Rainforest Movement
បណា្ខ  ញអន្ត រជា តិ  នក មុអ្ន កកា រពា រ   ទឹកភ្ល ៀង 
ពិភព  ក។

Movimiento Mundial por los Bosques
Tropicales, Maldonado 1858, 11200 Montevideo,
Uruguay
Tel: +598-2-413-2989
Fax: +598-2-410-0985
Website: www.wrm.org.uy

សមា  រៈដ្លបា ន  ះពុម្ព រួច
Dams, Rivers and Rights: An Action Guide 
for Communities Aff ected by Dams
By International Rivers

ផ្ត ល់ជូន នូវ មរៀន និងគំនិត ដើម្ីបសកម្ម ភា ព ដល 
យកមកពីចលនា   អន្ត រជា តិ  ឆា ងំ នឹង ទំនប់ទឹក  មទា ងំ 
ពន្យល់  សួៗអំពីកា រតសូ៊ ដ៏  គជ័យ  ឆា ងំ នឹង  ទំនប់ 
ទឹក ដ៏វិនា ស។

International Rivers, 1847 Berkeley Way,
Berkeley, CA 94703, USA
Tel: +1-510-848-1155
Fax: +1-510-848-1008
E-mail: info@internationalrivers.org
Website: internationalrivers.org
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អា ហា រ និង កា រធ្វ ើកសិកម្ម 
អង្គ កា រ
Campesino a Campesino
មធ  បា យ  និងចលនា មួយ ដល គា ំ   ដល់កា រ  ចក 
រំលក ចំណះដឹង រវា ង កសិករ តូច តា ច ដលមា ន ទីតា ងំ 
ស្ថ តិ ក្ន ងុ ទ្វ បី អា មរិក កណា្ខ  ល។

Website: www.laneta.apc.org/mexsursur

CLUSA International Program
ជួយកសិករ និងសមា គមន៍ក្ន ងុភូមិ  ឲ្យ ចា ប់ ផ្ត ើម ឬកលម្អ  
សហករណ៍ដល មា ន   ប់  និងគ   ង អភិវឌ្ឍន៍ ក្ន ងុ 
សហគមន៍ ផ្សងៗទៀត  តា មរយៈកា រ ផ្ត ល់ កា រ បណ្ណ ះុ 
បណា្ខ  ល  និង ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ។ុ

1401 New York Avenue, NW , Suite 1100,
Washington, DC 20005, USA
Tel: +1-202-638-6222
Fax: +1-202-638-1374
E-mail: clusa@ncba.coop
Website: www.ncba.coop/clusa.cfm

Developing Countries Farm Radio Network
ផលិតកម្ម វិធីវិទ្ុយ ស្ត អំីពី ប    នា នា  ដល  ឈម មុខ នឹង 
កសិករតូចតា ច  យ  ើ   ស់ ព័ត៌មា ន ដល បា ន មក 
កសិករ  ទូទា ងំ ពិភព  ក។

416 Moore Avenue, Suite 101, Toronto, Ontario
M4G 1C9, CANADA
Tel: +1-416- 971-6333
Fax: +1-416-971-5299
E-mail: info@farmradio.org
Website: www.farmradio.org

ETC Group
លើកកម្ព ស់ វប្បធម៌ច  ះុ អកូឡូហ្ីុស ច  ះុ  និង សិទ្ធ ិ 
មនុស្ស តា មរយៈ កា រ   វ   វ កា រអប់រំ សា ធា រណៈ និង 
កា រគា ពំា រ មតិ  យ    តសំខា ន់ លើ កសិកម្ម    កប 

 យ ចិរភា ព។

ETC Headquarters,
431 Gilmour St, 2nd Floor, Ottawa, Ontario,
Canada K2P 0R5
Tel: +1-613-241-2267
Fax: +1-613-241-2506
E-mail: etc@etcgroup.org
Website: www.etcgroup.org/en

Fair Trade Labeling Organizations 
International (FLO)
បង្ក ើតស្ត ង់ដា រ និងផ្ត ល់ ព័ត៌មា ន ដល់ ផលិតករ ក្ន ងុ តំបន់   
ដើម្ីប ទទួលបា ន កា រប   ក់ វិ ្ញ  បនប   ពា ណិជ្ជ កម្ម  
សម  ប។

Bonner Talweg 177, 53129 Bonn, Germany
Tel: +49-228-949230
Fax: +49-228-2421713
E-mail FLO : info@fairtrade.net
E-mail FLO -Cert: info@fl o-cert.net
Website: www.fairtrade.net

Farm-Africa
ធ្វ ើកា រងា រជា មួយ កសិករ ក្ន ងុ ទ្វ បីអា ្រ ហ្វ កិ ខា ង កើត និង 
ខា ង ត្ូបង ដើម្ីប  ប់  ង ធនធា ន ឲ្យ កា ន់ត មា ន 

 សិទ្ធ ភា ព, អភិវឌ្ឍន៍ កា រចិញ្ច មឹជីវិត  កប  យ 
ចិរភា ព,  និង កា ត់បន្ថ យ ភា ពក កី    និងភា ពពឹងផ្អ ក លើ 
ជំនួយអន្ត រជា តិ។ មា ន សមា  រៈ ស្ត អំីពី   ឈើ ក៏ដូចជា  
អា ហា រ  និងកា រធ្វ ើកសិកម្ម ។

Farm-Africa Ethiopia
PO Box 5746, Addis Ababa, Ethiopia
Tel: +251-11-467-0057
Fax: +251-11-416-9696
E-mail: farm.ethiopia@ethionet.et

Farm-Africa Headquarters
Cliff ord’s Inn, Fetter Lane, London, EC4a, IBZ ,
UK Tel: +44 (0) 20-7430-0440
Fax: +44 (0) 20-7430-0460
E-mail: farmafrica@farmafrica.org.uk
Website: www.farmafrica.org.uk

International Federation of Organic 
Agriculture (IFOAM)
ជួយកសិករតូចតា ច ឲ្យស   ចចិត្ត  ថា  គួរ ប   ក់ 
វិ ្ញ  បនប   ដរឬទ និងគួរ ធ្វ ើបបណា ដើម្ីប ប   ក់ 
វិ ្ញ  បនប  នះ។

Charles-de-Gaulle Str. 5, 53113 Bonn, Germany
Tel: +49 (0) 228-926-50-10
Fax: +49 (0) 228-926-50-99
E-mail: headoffi  ce@ifoam.org
Website: www.ifoam.org
For Organic Certifi cation Information:
Website: www.appta.org/preseng.
htm#CERTIFICATION
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Navdanya
ជួយគា ំ   កសិករ ក្ន ងុ កា រ អភិរក្ស    ប់ពូជ  និង រុក្ខ ជា តិ 
បុរា ណ   មទា ងំ ផ្ត ល់ ជូន នូវ កា រអប់រំ អំពី   ះថា  ក់ ន 
បច្ច កវិទ  បងា្ក  ត់ពូជ។

A-60, Hauz Khas, New Delhi-110016, India
Tel: +91-11-2653-5422, 2696-8077
Fax: +91-11-2685-6795, 2656-2093
E-mail: vshiva@vsnl.com
Website: www.navdanya.org

Pesticide Action Network (PAN)
បណា្ខ  ញ នអង្គ កា រ មិន មនរដា  ភិបា ល សា  ប័ន និង បុគ្គ ល  

 ក្ន ងុ  ទសជា ង ៦០ ដល លើក កម្ព ស់  មធ  បា យ  
ល្អ ៗ  ជំនួស ថា  សំមា  ប់សត្វ ល្អ តិ   ។ PAN ផ្ត ល់ នូវ   បញ្ជ  ីរា យ 

  ះ ថា  សំមា  ប់សត្វ ល្អ តិ ដល  វូបា ន ហា មឃា ត់   
ក្ន ងុ  ទស នា នា  និង ផ្ត ល់ ព័ត៌មា ន អំពី កា រ  ើ   ស់  និង 
ផលប៉ះពា ល់ សុខភា ព  នថា  សំមា  ប់សត្វ ល្អ តិ ជា ក់ លា ក់ 
(មើល ធនធា ន អុីនធឺនត)។

PAN International contact information for all
regional centers:
Website: www.pan-international.org/
panint/?q=node/33

Centre Regional Pour L’Afrique (PAN 
Africa)
BP 15938 Dakar-Fann, Dakar, Senegal
Tel: +221-254-914
Fax: +221-254-914
E-mail: panafric@telecomplus.sn

Asia and the Pacifi c (PANAP)
PO Box 1170, 10850 Penang, Malaysia.
Tel: +604-657-0271/656-0381
Fax: +604-675-7445
E-mail: panap@panap.po.my

Europe
Eurolink Business Centre, 49 Eff ra Road,
London SW 2 1BZ UK
Tel: +44-207-274-8895
Fax: +44-207-274-9084
E-mail: admin@pan-uk.org

Latin America (RAPAL)
c/o Red de Acción en Alternativas al uso
de Agroquímicos (RAA ) Mariscal Miller No
2622, Lince, Lima,
Peru
Tel: +51-1-421-0826
Fax: +51-1-440-4359
E-mail: rapalpe@mail.cosapidata.com.pe

North America (PANNA)
49 Powell Street, #500, San Francisco, CA
94102, USA
Tel: +1-415-981-1771
Fax: +1-415-981-1991
E-mail: panna@panna.org

Via Campesina
ចលនា អន្ត រជា តិ  ន អង្គ កា រ កសិករតូចតា ច កម្ម ករ កសិកម្ម   

្ត   ី  ជនបទ និង សហគមន៍ ជនជា តិ ដើម   អា សីុ 
អា មរិក និង អឺរុ៉ប។

Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12790
Tel: +62-21-7991890
Fax: +62-21-7993426
Website: http://www.viacampesina.org

សមា  រៈដ្លបា ន  ះពុម្ព រួច
Agrodok Series
សៀវ  ណនា  ំ  ើនភា គ ដល មា ន តម្ល ទា ប និង ងា យ 
អនុវត្ត តា ម ស្ត អំីពី កសិកម្ម  ខា  តតូច និង  កប  យ 
ចិរភា ព  ក្ន ងុ តំបន់  ពិូក។ កា រ  ះពុម្ព  ផ  យ របស់ 
Agrodok មា ន ជា ភា សា អង់គ្ល ស បា រា ងំ ព័រទុយហា្ក  ល់ 
និង អស  ៉ញ។

Agromisa Foundation
P.O. Box 41, 6700 AA Wageningen
The Netherlands
Tel: +31-317-412217
Fax +31-317-419178
E-mail: agromisa@agromisa.org
Website: www.agromisalustrum.org/agromisa/

How to Grow More Vegetables
By John Jeavons

សចក្ត ណីនា  ំស   ប់ កសិកម្ម   កប  យ ចិរភា ព។

Ecology Action
5798 Ridgewood Road, Willits, CA 95490, USA
Tel: +1-707-459-0150
Fax: +1-707-459-5409
Website: www.growbiointensive.org/
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Practical Guides to Dryland Farming
កូនសៀវ   ើនភា គ ស   ប់កសិករ ទីភា  ក់ងា រ 
អភិវឌ្ឍន៍ និង បុគ្គ លិក អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្ីបកលម្អ    កា រធ្វ ើ 
កសិកម្ម   ក្ន ងុតំបន់  ះកក  ះ និងពា ក់កណា្ខ  ល 

 ះកក  ះ។

World Neighbors
4127 NW 122nd Street, Oklahoma City, OK
73120, USA
Tel: +1-405-752-9700 / Inside USA :
1-800-242-6387
Fax: +1-405-752-9393
Website: www.wn.org

Two Ears of Corn
By Roland Bunch

រឿងរ៉ា វ ទា ក់ទង នឹង  ជា ជន ដល រៀបរា ប់ អំពី របៀប  
ដល សហគមន៍ អា ច កលម្អ  ផលិតកម្ម  កសិកម្ម  របស់ខ្ល នួ 
តា ម រយៈ  កា រ លើកទឹកចិត្ត  នូវ បច្ច កវិទ  សម  ប  និង 
កា រធ្វ ើ ពិ  ធន៍  ង់   យតូច ដល អា ច ចញ ជា   ត 

  ះ  ដល កា លពីមុន ដា ចំញ តមួយផ្ល ។

World Neighbors
4127 NW 122nd Street, Oklahoma City, OK
73120, USA
Tel: +1-405-752-9700 / Inside USA :
1-800-242-6387
Fax +1-405-752-9393
Website: www.wn.org

អុីនធឺន្ត
PAN Pesticide database
www.pesticideinfo.org

ផ្ទ ះ  កប  យ សុខភា ព
អង្គ កា រ
APROVECHO Research Center
ព័ត៌មា ន និង កា របណ្ណ ះុបណា្ខ  ល អំពី ច ្ក   ន ដល  វូ កា រ 
ឥន្ធ នៈតិច ក៏ដូចជា  កា រធ្វ ើដំណា  ំសរីរា ង្គ     ឈើ  កប 
ចិរភា ព និង បច្ច កវិទ  សម  ប។  ះពុម្ព  កូនសៀវ   
ដល ពន្យល់ អំពី វិធី ធ្វ ើច ្ក   នសា មញ្ញ ៗ  ។

80574 Hazelton Road,
Cottage Grove, OR 97424, USA
Tel: +1-541-942-8198
Fax: +1-541-942-0302
E-mail: apro@efn.org
Website: www.aprovecho.net/

Builders Without Borders
បណា្ខ  ញអន្ត រជា តិ ន អ្ន កសំណង់ ដល លើកកម្ព ស់ កា រ 

 ើ   ស់ ចំបើង ដីឥដ្ឋ  និង សមា  រៈ ក្ន ងុតំបន់ ដល មា ន 
តម្ល   ក  ក្ន ងុ កា រសា ងសង់។

Website: builderswithoutborders.org

Solar Cookers International, USA
ជួយសហគមន៍ ក្ន ងុកា រ បង្ក ើត  និង  ើ   ស់  ច ្ក   ន ពន្ល ឺ 

 ះអា ទិត្យ។

1919 21st Street #101, Sacramento, CA 95814,
USA  Tel: +
1-916-455-4499
Fax: +1-916-455-4498
E-mail: info@solarcookers.org

East Africa
P.O. Box 51190-00200, Nairobi, Kenya
Tel/fax: +254-20-43-47144
E-mail: sci@iconnect.co.ke

សមា  រៈដ្លបា ន  ះពុម្ព រួច
The Barefoot Architect: A Handbook for 
Green Building
By Johan van Lengen

សៀវ  ណនា  ំដល ពន្យល់ រួមជា មួយរូបភា ព យ៉ា ង 
 ើន ស្ត អំីពី កា រធ្វ ើផនកា រ និង កា ររៀបចំ សំណង់    យ 
 ើ   ស់ សមា  រៈ ធម្ម ជា តិ   ើន  ភទ។ រួមបញ្ច លូ ទា ងំ 

សមា  រៈ ស   ប់ ក    និង បន្ថ យ ក     ផ្ទ ះ, ស   ប់ ទឹក 
និងអនា ម័យ និង ព័ត៌មា ន ពា ក់ព័ន្ធ  ដទទៀត។

Shelter Publications
PO Box 279, Bolinas, California, 94924, USA
Tel: +1-415-868-0280 / 1-800-307-0131
E-mail: shelter@shelterpub.com
Website: www.shelterpub.com

Boiling Point
ទិនា នុប្បវត្ត  ិបច្ច កទស ស   ប់  ជា ជន ដល ធ្វ ើ កា រងា រ 
ជា មួយ ច ្ក   ន និង ថា មពល តា មផ្ទ ះ។ ឯកសា រ នះ 
និយា យ  អំពី ប    ទា ក់ទង នឹង បច្ច កទស សង្គ ម 
ហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិង បរិសា  ន ហើយ មា ន  ល  កលម្អ  
គុណភា ពជីវិត  របស់ សហគមន៍ ក កី    ក្ន ងុ បណា្ខ   

 ទស កំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

PO Box 900
Bromley, BR 1 9FF , U.K.
Tel: +44 (0) 20-7193-3699
E-mail: boilingpoint@hedon.info
Website: www.hedon.info/goto.php/BoilingPoint
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សា រធា តុពុល និងកា កសំណល់
អង្គ កា រ
Clean Production Action
លើកកម្ព ស់ ផលិតកម្ម សា  ត និង កា រ  ើ   ស់ ផលិតផល 
ដល មា នសុវត្ថ ភិា ព ស   ប់  ជា ជន  និងបរិសា  ន។

PO Box 369 Succ. St-Jacques,
Montreal, Qc H3C 2T1, Canada
Tel: +1-514-933-4596
E-mail: bev@cleanproduction.org
Website: www.cleanproduction.org

GAIA (Global Alliance for Incinerator 
Alternatives, or Global Anti-incinerator 
Alliance)
សម្ព ន័្ធ  អន្ត រជា តិ នអង្គ កា រ និងបុគ្គ ល  ដល ធ្វ ើកា រងា រ ដើម្ីប 
បញ្ឈប់ កា រដុតកា កសំណល់ ក្ន ងុឡ និង ដើម្ីប លើក កម្ព ស់ 
កា រអនុវត្ត  លើ កា រ  ប់  ង កា កសំណល់  កប  យ 
ចិរភា ព។

GAIA Secretariat, Unit 320 Eagle Court
Condominium, 26 Matalino Street, Barangay
Central, Quezon City, Philippines
Tel: +632-929-0376
Fax: +632-436-4733
E-mail: gaia@no-burn.org
Website: www.no-burn.org

Global Community Monitor
ជួយគា ំ   ដល់ សហគមន៍ ដល  យុទ្ធ  ឆា ងំ នឹង 
កា របំពុល  តា មរយៈ  កា រដា នដា នសហគមន៍ និង កា រគា ំ   
យុទ្ធ នា កា រ។

739 Cortland Avenue,
San Francisco, CA 94110, USA
Tel: +1-415-643-1870
E-mail: jenanne@gcmonitor.org, dennylarson@
gcmonitor.org
Website: www.gcmonitor.org

HealthCare Without Harm (HCWH)
សម្ព ន័្ធ អន្ត រជា តិ ន មន្ទ រីពទ្យ និង  ព័ន្ធ ថទា  ំសុខភា ព, 

 ពូទ្យ, ក មុក្ន ងុសហគមន៍, សហជីព កម្ម ករ, អង្គ កា រ 
សុខភា ពបរិសា  ន និង ក មុសា សនា , ដល ធ្វ ើកា រងា រ 
ដើម្ីប ឲ្យ ឧស  ហកម្ម ថទា សុំខភា ព មា នចិរភា ព តា ម 
លក្ខ ណៈអកូឡូហ្ីុស។ 

Latin America
Veronica Odriozola 3 de Febrero 3062,
1429 Capital Federal, Argentina
Tel/Fax: +54-11-4701-8872
E-mail: info@saludsindanio.org

Southeast Asia
Merci Ferrer, Unit 330 Eagle Court
Condominium 26 Matalino Street, Brgy.
Central Diliman, Quezon City 1100 Philippines
Tel: +63-2-928-7572
Fax: +63-2-9262649
E-mail: merci@hcwh.org

For all other countries and global issues, 
contact:
HCWH International Coordination
1958 University Avenue
Berkeley, CA 94704, USA
Tel: +1-510-848-5343, ext.101

Toxics Link
លើកកម្ព ស់ យុត្ត ធិម៌ផ្ន កបរិសា  ន តា មរយៈ កា រ  មូល និង 
ចករំលក នូវ ព័ត៌មា ន អំពី ដំ  ះ   យ ក្ន ងុសហគមន៍ 

 នឹង ប   កា កសំណល់ ពុល ក្ន ងុ  ទសឥណា   និង 
 ទស ផ្សងទៀត ក្ន ងុពិភព  ក។

H-2, Jungpura Extension, New Delhi - 1100014
Tel: +91-11-2432-8006, 2432-0711
E-mail: info@toxicslink.org
Website: www.toxicslink.org

ធនធា នអុីនធឺន្ត
Collaborative on Health and Environment 
(CHE) Toxics database
http://database.healthandenvironment.org/
index.cfm
http://database.healthandenvironment.org/
links.cfm
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កា រជីករ៉   ង និង ថា មពល
អង្គ កា រ
Biogas Support Programme
ធនធា ន និង កា រគា ំ   ដើម្ីប សិក   អំពី វិធី សា ងសង់ 

 ងចក  ជីវឧស្ម ន័។

P.O. Box 1966, Kathmandu, Nepal
Tel: +977-552-1742, 553-4035
E-mail: snvbsp@wlink.com.np
Website: journeytoforever.org/biofuel_library/
methane_nepal.html

ENERGIA
បណា្ខ  ញអន្ត រជា តិ ដល ធ្វ ើកា រងា រ ផ្ន ក ថា មពល 
កា រអភិវឌ្ឍន៍  កប  យចិរភា ព និង យនឌ័រ។ 

 ល    របស់  ENERGIA គឺដើម្ីប ចូលរួមចំណក ក្ន ងុ កា រ 
លើក កម្ព ស់ ្ត  កី កី  ក្ន ងុតំបន់ជនបទ និងទីក ងុ  តា មរយៈ 
កា រ    តសំខា ន់ តលើ ប    ថា មពល ។

ENERGIA Secretariat P.O. Box 64 3830 AB
LEUSD EN, The Netherlands
Tel: +31.(0) 33-432-6044
Fax: +31 (0) 33-494-0791
E-mail: energia@etcnl.nl
Website: www.energia.org

Green Empowerment
លើកកម្ព ស់ និង ផ្ត ល់ មូលនិធិ ដល់  ព័ន្ធ  ថា មពល   ដល 
បង្ក ើត ឡើងវិញបា ន  និង  ព័ន្ធ ទឹក ក្ន ងុសហគមន៍ 

 មទា ងំ គ   ង ពា ក់ព័ន្ធ  នឹង កា រ ក    ទីជ   ល ឡើង 
វិញ។

140 Southwest Yamhill Street, Portland, OR
97204, USA
Tel: +1-503-284-5774
Fax +1-503-460-0450
E-mail: info@greenempowerment.org
Website: www.greenempowerment.org

Mines and Communities
ផ្ត ល់កា រគា ំ   និងគា ពំា រមតិ  យផា  ល់ ដល់ សហគមន៍ 
ដល រងផលប៉ះពា ល់ ពី កា រជីករ៉។

Roger Moody MA C, c/o 41 Thornhill Square,
London N1 1BE United Kingdom
Tel: +44-20-7700-6189
Fax: +44-20-7700-6189
E-mail: info@minesandcommunities.org
Website: www.minesandcommunities.org

Mines, Minerals, and People
សម្ព ន័្ធ  នបុគ្គ ល សា  ប័ន និង សហគមន៍ ដល រង ផល 
ប៉ះពា ល់ ពី កា រជីករ៉ ក្ន ងុ  ទសឥណា  ។

SAMATA , Plot No. 169, Ravi Colony, Tirumalagiri,
Secunderabad - 500015, A.P, India
Tel/Fax: +91-40-2799-2488
E-mail: samataindia@gmail.com
Website: www.mmpindia.org

MiningWatch Canada
យុទ្ធ នា កា រ កលម្អ  កា រអនុវត្ត  ក្ន ងុ កា រជីករ៉ និង គា ំ   
សហគមន៍ ដល រងផលប៉ះពា ល់ ពីកា រ ជីករ៉។

City Centre Building Suite 508, 250 City Centre
Avenue, Ottawa, Ontario K1R 6K7 Canada
Tel: +1-613-569-3439
Fax: +1-613-569-5138
E-mail: info@miningwatch.ca
Website: www.miningwatch.ca

Oilwatch International
បណា្ខ  ញ ដល  ឆា ងំ នឹង សកម្ម ភា ព របស់  ក មុហុ៊ន   ង  
ទា ងំឡា យ  ក្ន ងុបណា្ខ    ទស  ពិូក។

Casilla 17-15-246C, Quito, Ecuador
Tel: +593-2-254-7516
E-mail: tegantai@oilwatch.org
Website: www.oilwatch.org

Southeast Asia
Jl. Mampang Prapatan, 2 No 30 RT 004/07,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12790
Tel: +62-21-794-1559

Africa
Environmental Rights Action
214 Uselu Lagos Road, Benin City, Edo State,
Nigeria
Tel: +234-52-600-165
E-mail: eraction@eraction.org

Mesoamercia
San Jose, Costa Rica
Tel: +506-283-6046, +506-225-0676

Solar Electric Light Fund (SELF)
លើកកម្ព ស់ អភិវឌ្ឍន៍ និង ជួយ ផ្ត ល់ មូលនិធិ ដល់ 
កា រផលិតអគ្គ សិនី ក្ន ងុ តំបន់ជនបទ  យ ពន្ល  ឺ  ះ អា ទិត្យ 
និង កា របំពញត  វូកា រថា មពល  យខ្ល នួឯង  ក្ន ងុ 
បណា្ខ   ទស កំពុង អភិវឌ្ឍន៍។

1612 K Street, NW Suite 402, Washington, DC
20006, USA
Tel: +1-202-234-7265
E-mail: info@self.org
Website: www.self.org
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សមា  រៈដ្លបា ន  ះពុម្ព រួច
Electricity in Households and Micro-
Enterprises
By Joy Clancy and Lucy Redeby
Practical Action Publishing
Tel: +44 (0) 1926-634501
Fax: +44 (0) 1926-634502
E-mail: publishinginfo@practicalaction.org.uk
Website: www.developmentbookshop.com

Micro-hydro Power: A Guide for 
Development Workers
By P. Fraenkel et al
Practical Action Publishing
Tel: +44 (0) 1926-634501
Fax: +44 (0) 1926-634502
E-mail: publishinginfo@practicalaction.org.uk
Website: www.developmentbookshop.com

ច  ប់បរិសា  ន
Basel Action Network
បណា្ខ  ញអន្ត រជា តិ ដល  ើ   ស់ ច  ប់អន្ត រជា តិ ដើម្ីប 
បញ្ឈប់ អា ជីវកម្ម  សា រធា តុពុល និង លើកកម្ព ស់ 
ផលិតកម្ម សា  ត។

122 S. Jackson, Suite 320, Seattle, WA 98104,
USA Tel: +
1-206-652-5555;
Fax: +1-206-652-5750
E-mail: inform@ban.org
Website: www.ban.org

Earthrights International
កា រអប់រំ កា ររៀបចំចា ត់ចង កា រគា ពំា រ មតិ និង 
សកម្ម ភា ព ផ្ល វូច  ប់ ជា  សា ធា រណៈ ដល តំណា ង ឲ្យ 
សហគមន៍ ដល សិទ្ធ បិរិសា  ន របស់ខ្ល នួ ស្ថ តិ ក  ម កា រ 
គំរា ម កំហង។ គហទំព័រ របស់ ពួកគ ផ្ត ល់ នូវ ធនធា ន 
ស   ប់ កា រអប់រំ និង សកម្ម ភា ព ផ្ល វូច  ប់។

1612 K Street, NW , #401, Washington, DC 20006
USA Tel: +
1-202-466-5188;
Fax: +1-202-466-5189
Website: www.earthrights.org/

Earthjustice
ក មុមធា វីមិនរក   ក់ចំណូល ដើម្ីប កា រពា រ 
ផល   ជន៍ សា ធា រណៈ ដល ប្ត ជា   ក្ន ងុ កា រ កា រពា រ 
ធនធា នធម្ម ជា តិ សត្វ    និង កា រពា រ សិទ្ធ មិនុស្ស  ប់គា    
ក្ន ងុកា រ ទទួល បា ន បរិសា  នល្អ ។

Website: www.earthjustice.org

International Indian Treaty Council
ធ្វ ើកា រងា រ ដើម្ីប សិទ្ធ  ិនិងកា រទទួលសា្គ  ល់ ជនជា តិ ដើម   
ទូទា ងំពិភព  ក និង តំណា ង ឲ្យ ជនជា តិ ដើម   ឯ 
អង្គ កា រ សហ  ជា ជា តិ។

2390 Mission St., Suite 301, San Francisco,
California, 94110, USA
Tel: +1-415-641-4482
Fax: +1-415-641-1298
E-mail: iitc@treatycouncil.org,
alberto@treatycouncil.org
Website: www.treatycouncil.org/

International POPs Elimination Network 
(IPEN)
បណា្ខ  ញសកល ន អង្គ កា រ មិនមនរដា  ភិបា ល ដល ធ្វ ើ 
កា រងា រ ដើម្ីប លុបបំបា ត់ សា រធា តុសរីរា ង្គ ពុល យូរអង្វ ង 
(POPs)។

International Secretariat, Bjorn Beeler, 1962
University Ave. Suite 4, Berkeley, CA 94704 USA
Tel: +1-510-704-1962
Fax: +1-510-883-9493
E-mail: BjornBeeler@ipen.org
Website: www.ipen.org

ទូ  
អង្គ កា រ
Centers for Disease Control
ទីភា  ក់ងា ររដា  ភិបា លអា មរិក ដល ផ្ត ល់  ជូន នូវ កម្ម វិធី និង 
ធនធា ន យ៉ា ង ទូលំទូលា យ ទា ក់ទង នឹងកា រអប់រំ អំពី 
សុខភា ព បរិសា  ន។

1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30333, USA
Tel: +1-404-639-3311, +1-404-639-3534,
Inside USA : 1-800-311-3435
Website: www.cdc.gov

International Development Research Center 
(IDRC)
ទស្សនា វដ្ត  ីកា រ  ះពុព្ព ផ្សងទៀត និង កុនឯកសា រ ស្ត អំីពី 
សុខភា ព កសិកម្ម  និងកា រអភិវឌ្ឍន៍។ សមា  រៈ មា ន ជា  ភា សា   
អង់គ្ល ស អស  ៉ញ បា រា ងំ និងអា រ៉ា ប់( ឯកសា រ ខ្ល ះ មិន 
គិត   ក់)។ សូមសរសរ រឿងរ៉ា វ របស់អ្ន ក មក យើងខ្ញ ុ ំ។

PO Box 8500 Ottowa, Ontario, K1G 3H9, Canada
Website: www.idrc.ca
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Friends of the Earth International
បណា្ខ  ញអន្ត រជា តិ ន ក មុអ្ន កបរិសា  ន    យ មា ន 
កា រិយា ល័យ    ទសជា  ើន។

FO E Secretariat PO Box 19199, 1000 GD
Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31-20-622-1369
Fax: +31-20-639-2181

People’s Health Movement
បណា្ខ  ញអន្ត រជា តិ ន បុគ្គ ល និងអង្គ កា រ ដល តសូ៊ ដើម្ីប 
សុខភា ព របស់មនុស្ស  ប់គា  ។

Website: www.phmovement.org

Practical Action (formerly ITDG)
ជួយសហគមន៍ នា នា  ឲ្យ  ើសរីស និង  ើ   ស់ 
បច្ច កវិទ   ដើម្ីប កលម្អ  ជីវភា ពរបស់ខ្ល នួ,  មទា ងំ  

 ះពុម្ព  សៀវ  ជា  ើន អំពី បច្ច កវិទ   សម  ប និង 
កា រអភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍។

E-mail: practicalaction@practicalaction.org.uk,
enquiries@practicalaction.org.uk
Website: www.practicalaction.org

Winrock International
លើកកម្ព ស់ ឱកា ស នសដ្ឋ កិច្ច , ធនធា នធម្ម ជា តិ  កប 

 យ ចិរភា ព, និងកា រកា រពា របរិសា  ន។

2101 Riverfront Drive, Little Rock, Arkansas
72202 USA
Tel: +1-501-280-3000
Fax: +1-501-280-3090
Email: information@winrock.org
Website: www.winrock.org

India
1 Navjeevan Vihar, New Delhi 110 017 India
Tel: +91-11-2669-3868
Fax: +91-11-2669-3881
E-mail: winrockindia@winrockindia.org
Website: www.winrockindia.org

Philippines
Jollibee Plaza Building, Unit #2401, Emerald
Avenue, Pasig City 1600, Philippines
Tel: +632-632-1233
Fax: +632-631-2809
E-mail: winphil@nwave.net

Europe
European Cooperative for Rural
Development (EUCORD ), c/o CS, Chaussee
de la Hulpe 189,
1170 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0) 2-675-6797
Fax: +32 (0) 2-675-5870
E-mail: info@eucord.org
Website: www.eucord.org

សមា  រៈដ្លបា ន  ះពុម្ព រួច
Environment Words: A dictionary in plain 
English
By Glenda Kupczyk-Romanczuk (Ed.)

វចនា នុក ម  ពន្យល់យ៉ា ង សា មញ្ញ  អំពីពា ក្យ ដល ឡា យ  
ដល ទា ក់ទងនឹងបរិសា  ន។

Environment Words Dictionary Project, P.O. Box
201, Chiang Mai University Post Offi  ce, Chiang
Mai 50202, Thailand.
E-mail: env_dict@yahoo.com




