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សមូចូលរមួបិទេភ�ងជានិមិត�របូេនក�ងុយប់េនះេដម្បទីិវ១េម៉ាង 

ស្រមាប់ភពែផនដី េហយេប�ជា� ចិត�ចប់យកឥរយិាបទរសេ់នេដយ 

និរន�រភាព 

ទិវ១េម៉ាងស្រមាបភ់ពែផនដីឆា� េំនះ្រប្រពឹត�េឡង្រសបេពលពិភពេលក្របឈមនឹង្របធានបទសំខនប់នា� នម់យួចំននួ។ 

ជាកែ់ស�ង េយងអចតមដនេមលេឃញពីឥទ�ិពលយាយីខ� ងំេឡងៗៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ករបាតប់ងធ់នធាន 

ជីវច្រម�ះ ករបំពុលបរសិ� ន កររចិរលិដី កង�ះខតទឹក និងហនិភយ័េលសុខភាពមនុស្ស។ 

អ�ីែដលជាដំណឹងល�េនាះគឺ៖ េគអចែស�ងរកដំេណាះ្រសយចំេពះប�� ទងំេនះបាន េ្រពះថាេយងេនមានលទ�ភាព 

អចទបស់� តក់រែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងលទ�ភាពក�ុងករពរភពែផនដី កដូ៏ចជាែថរក្សោអនាគតរបស់េយង្របកបេដយ 

និរន�រភាពបាន។ 

ទិវ១េម៉ាងស្រមាបភ់ពែផនដីផ�ល់ឱកសឱ្យសម��ជន្រគបរ់បូ េដម្បបីង� ញនូវក�ី្រសលញ់របស់ពកួេគចំេពះបរសិ� ន 

និងធម�ជាតិ ្រពមទងំេប�ជា� ចិត�ចបយ់កសកម�ភាពនានាែដលនាឲំ្យមានករផា� ស់ប�ូរជាវជិ�មានក�ុងកររស់េន្របចៃំថ� 

ស្រមាបជ់ាកររមួចំែណកដល់សង�មមយួ្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

ទិវ១េម៉ាងស្រមាបភ់ពែផនដីប្រង�បប្រង�ម្របជាជនទងំអស់េដម្បកីរពរភពែផនដីរបស់េយង។ 

្របជាជនទងំអស់កំណតយ់កទិវេនះស្រមាបពិ់ចរណា េហយែស�ងរកអំពីវធីិស�ស�េផ្សងៗេដម្បចូីលរមួករពរភពែផនដី 

ឱ្យមានលក�ណៈ្របេសរេឡង។ វធីិស�ស�ទងំេនាះមានដូចជា៖ ករសន្សសំំៃចនិងករែកៃច�ស្រមាបេ់្រប្របាស់េឡងវញិ 

ករកតប់ន�យសរធាតុបា� ស�ិក ករងកេទចបយ់កករ្រប្់របាស់ថាមពលកេកតេឡងវញិ កដូ៏ចជាកំណតវ់ធិានករេដម្ប ី

កតប់ន�យក្រមតិកបនូ ែដលទងំេនះសុធែតជាវធីិស�ស�គន�ឹះស្រមាបក់រពរភពែផនដីរបស់េយង។ 

សូមចូលរមួបិទេភ�ងជានិមតិ�របូេនក�ុងយបេ់នះរយៈេពល ១េម៉ាង េនតមេគហដ� នេរៀងៗខ�ួន ស្រមាបភ់ពែផនដីេយង 

េហយេប�ជា� ចិត�ជាថ�ីក�ុងកររមួគា� ្របយុទ�នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។  

េលក េសង េទៀក នាយកអង�ករ WWF ្របចកំម�ុជា មាន្របសសនថ៍ា៖ “បនា� បពី់ករបង� ញឆន�ៈេដយករបិទេភ�ង 

១េម៉ាងេនះរចួ េយងខ�ុ ំសូមេស�យ៉ាងទទចួដល់្របជាជនទងំអស់ ឱ្យបន�េធ�សកម�ភាពវជិ�មានស្រមាបភ់ពែផនដី និងបេង�ន 

ករសន�នានិងពិភាក្សោឱ្យបានទូលំទូលយអំពីវធីិស�ស�អនុវត�ល�ៗ  ែដលេយងទងំអស់គា� អចេធ�បានជា្របចៃំថ� 

េដម្បរីមួចំែណកធានានិរន�រភាព ៃនជីវច្រម�ះ ៃនករេ្រប្របាស់ថាមពល ៃនអហរនិងទឹកែដលេយងបរេិភាគ ស្រមាបជ់ា 

្របេយាជនយូ៍រអែង�ងដល់មនុស្ស្រគប់ៗ គា� ។” 

េលកមាន្របសសនប៍ែន�មថា៖ “ សកម�ភាពវជិ�មានរបស់េយងេនៃថ�េនះ និងេទអនាគតស្រមាបក់រពរភពែផនដី 

បេង�តបានជាទេង�គំរលូ�និងជាេករ �ិ៍តំែណលស្រមាបម់នុស្សជំនានេ់្រកយៗេទៀត។” 

http://www.wwf.org.kh/
http://www.panda.org/
mailto:wwfcambodia@wwf.org.kh
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ចូរេយងរមួគា� កសងអនាគតមយួែដលមានបរសិ� ននិងធម�ជាតិល�្របេសរ ្រសស់បំ្រពង ្របកបេដយសុវត�ិភាព 

និងេសចក�ីសុខក�ុងភាពៃបតងស� ត ស្រមាបជ់ា្របេយាជនដ៍ល់មនុស្សជំនានប់ច�ុប្បន� និងអនាគត។ 

ក��  សួន ្រសីែដត និស្សតិ ៃនមហវទិ្យោល័យ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយនិងសរគមនាគមន ៍ៃនសកលវទិ្យោល័យភមូនិ�ភ�េំពញ 

បាននិយាយថា៖ “ ចូរេយងរមួគា� កសងជំនានរ់បស់េយងស្រមាបគ់ា្ំរទដល់ករផា� ស់ប�ូរជាវជិ�មាន េដម្បជីយួ ករពរបរសិ� ន 

និងធនធានធម�ជាតិស្រមាបអ់នាគត្របកបេដយនិរន�រភាពរបស់េយង។” 

 
-End- 
For more information, please contact: 
TEP Asnarith (Mr), 012 957 919 
Head of communications, advocacy, knowledge management  
WWF-Cambodia 
 
Notes to the Editor: 
 

• We are deeply saddened by the loss of lives around the world from the coronavirus outbreak 
and our thoughts are with the families who have lost their loved ones or who are sick. Given 
the unprecedented circumstances, WWF advises everyone to join Earth Hour at home or 
online.  

• Earth Hour activities go digital this year, but remains a socio-environmental phenomenon 
that is celebrated every year by millions of people around the globe, including Cambodian 
citizens. It is an occasion where ordinary individuals demonstrate their appreciation of the 
environment and nature and commit to making a change for good. Earth Hour unites people 
to save the planet.  

• Visit and follow our campaign Facebook page: https://www.facebook.com/WWFCambodia/  
Campaign hashtags:  #EarthHourCambodia, #Connect2Earth #VoiceForThePlanet  
And Join us to raise our voice for the planet: https://voicefortheplanet.org/  
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