
 
 

 
 

ទិវាមួយមា៉ោ ងសម្រាប់ភពផែនដីឆ្ន ាំ២០២១ មតោ តសារៈសាំខាន់ម ើភាព
ចាំបាច់ននសកមមភាពរមួគ្នន មដើមបកីារពារធមមជាតិផដ ជាែទះរមួរបសម់យើង 

 

នៅឆ្ន ាំន េះទិវាមយួនា៉ោ ងសម្រាបភ់ពផែ ដីម្ររូវបា ន ៀបចាំន ើងនោយា កមមវធិីនលើម្របព ័ធឌីជីថល(បណ្តា ញសងគមអ ឡាញ) 
កនុងស្មម  រី មួស្មមគ្គភីាពជាមយួម្របជាជ ទាំងអស់នៅទូទាំងម្របនទសកមពុជា  ិងនលើពិភពនោក។ កនុងស្មា  ភាពដ៏លាំបាកន 
វបិរាិជាំងឺឆ្លងកូវដី១៩នានពលបចចុបប ន ម្រកសងួបរសិាា ន យុវផែ ដី អងគកា  WWF ម្រកុមហ ុ Sabay ម្រកុមហ ុ ទូ គ្មនាគ្ម ៍ 
Smart Axiata នដបា៉ោ រីម៉ោងម់្របព ័ធែសពវែាយ  ិងទាំនាកទ់ាំ ង(DMC) ម្រកុមម្របឹកាយុវជ ឯកអគ្គ ដឋទូរ(AYC)  ិងនអកូយុវទូរ 
(YEA) នៅផរ មួស្មមគ្គីជា ិចចជាមយួម្របជាជ កមពុជា  ិងពិភពនោកកនុងកា ម្របយុទធម្របឆ្ាំង ឹងកា  កីរាលោលន ជាំងឺឆ្លង 
កូវដី១៩ នដើមបកីា ពា ម្របជាជ  ងិភពផែ ដី បស់នយើង។ 

 
ឯកឧតដម មនម្រត ភក្ត្កាោ   ដឋនលខាធិកា  ិងជាមន្ត ានីាាំពាកយន ម្រកសួងប សិ្មា   បា នម្រកើ  ឭកថា៖«នពលន េះគ្ឺជានពលនវោ
ផដលឆ្លុេះបញ្ច ាំងឲ្យន ើញកា ផ់រចាស់អាំពីស្ម ៈសាំខា  ់ិងចាំណងភាា ប ់វាងធមមជារិ ិងជីវៈចម្រមុេះ នៅ ឹងកា  ស់រា   ិង
សុខុាលភាព បស់នយើងទាំងអស់គ្នន ។ ឯកឧតដម បា ព យល់បផ ាមថា៖«នម្រពន ើគ្ឺជាសួរសម្រាបច់នម្រាេះ ូវប យិាកាស
កខវក ់ផដលជាធារុមយួដស៏ាំខា ់ន ធ ធា ធមមជារិ។ នម្រពន ើា រនមលខពស់ម ិអាចបា៉ោ  ម់្របាណបា នលើផែនកផថ កាកា ពា  
លាំ ឹងប សិ្មា  ធមមជារិ នធវើឱ្យអាកាសធារុា ភាពកា ផ់រម្របនសើ ន ើង នធវើឱ្យខយល់ប សុិទធ  កាបា  ូវ ិយរ័ភាពម្របភពទឹក 
កា ពា ទីជម្រាល  ិងជវីៈចម្រមុេះ។ នម្រពន ើជាម្របភពកា ពា ផែ ដីនយើង  ិងជីវរិនយើង។ ដូនចនេះនយើងទាំងអស់គ្នន ម្ររូវទទួលស្មគ ល់
 ូវអ ា ទាំនាកទ់ាំ ង វាងគុ្ណភាពន ធមមជារិ ឹងសុខភាព  ិងសុខុាភាព បស់ម ុសសជារិ»។ 

 
ឯកឧតដមរដឋម ខាធិការ បា ា ម្របស្មស ប៍ផ ាមនទៀរថា៖«រាល់សកមមភាពចូល មួទាំងអស់ នទេះបីរិច ឬនម្រចើ ផដល 
អ ុនោមតាមចាប ់ម្របកបនោយកា ទទួលខុសម្ររូវ  ិងភាពនស្មម េះម្ររង ់គ្ឺសុទធផរា ម្របនយាជ ទ៍ាំងអស់ នដើមបជីាកា ចូល មួ
ចាំផណកកនុងកា ផថ កា ិងកា ពា សមបរាិធ ធា ធមមជារិន ម្រពេះរាជាណ្តចម្រកកមពុជា បស់នយើងឲ្យនៅសាិរនសា គ្ងវ់ងស  ិងជួយ 
ទបស់្មា រឲ់្យបា កុាំឲ្យជីវៈចម្រមុេះបារប់ង ់កដូ៏ចជាជួយ ការប់ ាយ ូវនហរុប៉ោេះពាល់ផដលនកើរនចញពីកា ផម្របម្របួលអាកាសធារុ 
សម្រាបជ់ាម្របនយាជ ដ៍ល់ម ុសស  ិងធមមជារិ»។ 

 
នម្រកាមម្របធា បទ «ែាល់កាីម្រសោញ់ដល់ធមមជារិ» ទិវាមយួនា៉ោ ងសម្រាបភ់ពផែ ដីឆ្ន ាំន េះនតា រកា បម្រនៀា របចាំនណេះដឹងអាំពីអរា
ម្របនយាជ  ៍បស់ធមមជារិ នហើយនលើកទឹកចិរាឲ្យា កា ស ទនាជាទូនៅនៅនលើម្របព ័ធឌីជីថល(អ ឡាញ)អាំពីស្ម ៈសាំខា  ់កនុង
កា ជួយ ម្រទម្រទងជ់ីវរិ ស់នៅម្របចាំនថៃ បស់នយើងទាំងអស់គ្នន   ិងផសវងយល់បផ ាមអាំពីកតាា គ្ាំរាមកាំផហងនានាផដលកាំពុងនកើរា 
ន ើងជាម្របចាំចាំនពាេះប សិ្មា  ធមមជារិ បស់នយើង។ 

 
សម្រាបក់ា ចូល មួឆ្ន ាំន េះ កញ្ញា  ាស សខុមសាភា ជាតារាចនម្រមរងលបនីៅម្រពេះរាជាណ្តចម្រកកមពុជា បា ែាល់សាំន ងដល់
ធមមជារិ  ិងបា ផចក ាំផលកស្ម អាំពីប សិ្មា  នលើបណ្តា ញសងគម(អ ឡាញ) នហើយបា អាំពាវនាវដល់ម្របជាជ កមពុជាទាំងអស់
ចូល មួចាំផណកនធវើសកមមភាពម្របរិបរាិនមម្ររីភាពប សិ្មា  សម្រាបក់ា តល ស់បាូ ជាវជិាា នៅកនុងកា  ស់នៅម្របចាំនថៃ បស់ពួកនគ្
ទាំងអស់គ្នន ។ 

 



 
 

កញ្ញា សខុមសាភា បា  ិយាយថា៖ «នៅកនុងនពញមយួជីវរិ បស់នយើង នយើងាន ក់ៗ ម ិអាចនធវើសុទធផរន ឿងធាំសាំខា ់ៗ បា 
ទាំងអស់ននាេះនទ។ ប៉ោុផ ានយើងទាំងអស់គ្នន អាចនបាជាា ចិរានដើមបែីាល់កា  មួចាំផណកតាម យៈសកមមភាពរូចៗ ទាំងនោយកាី
ម្រសោញ់នពញចិរា សម្រាប់ជាម្របនយាជ ដ៍ល់ធមមជារិ  ិងនយើងទាំងអស់គ្នន »។ 

 
មោក មសង មទៀក នាយកអងគកា  WWF បា ព យល់ថា៖ «កិចចសហកា  ិងភាពជានដគូ្កនុងយុទធនាកា នលើម្របព ័ធឌីជីថល
(អ ឡាញ) ន ទិវាមយួនា៉ោ ងសម្រាបភ់ពផែ ដីឆ្ន ាំន េះា លកខណៈពិនសសថមី ម្របកបនោយឥទធិពល នោយបា កា ចូល មួ
យា៉ោ ងែុលែុសពីយុវជ កមពុជា។ ន េះជាស្មម  រីមយួផដលែាល់ ូវកាីសងឃមឹ កដូ៏ចជាកា ទឹកចិរាដល់នយើង  ិងអនកពាកព់ ័ធទាំង
អស់កនុងកា សហកា  មួគ្នន  នដើមបផីថ  កា  ិងកា ពា ធមមជារិ ទន ល នម្រពន ើ ម្រពមទាំងជីវៈចម្រមុេះដម៏្រសស់ស្មា រ  ិងា រនមល  
ជាសកល បស់កមពុជា កដូ៏ចជាចូល មួគ្នាំម្រទដល់កា អភវិឌឍសងគមម្របកបនោយ ិ  ា ភាព ផដលជាទីកផ លងផដលម ុសស ស់នៅ
យា៉ោ ងសុខដុមជាមយួធមមជារ»ិ។ 
  
មោកនាយក បា បផ ាមថា៖ «នយើងាន ក់ៗ សុទធផរា រួនាទីកនុងចូល មួកា ពា ធមមជារិ ប សិ្មា    ិងធ ធា សរវនម្រព បស់
កមពុជានយើងសម្រាបជ់ាម្របនយាជ ដ៍ល់ម ុសសជាំនា ប់ចចុបប ន  ិងសម្រាបន់ៅនថៃអនាគ្រជានម្រចើ ជាំនា ន់ទៀរ»។ មោកបា 
អាំពាវនាវនទៀរថា៖ «សូមចូល មួែាល់សាំន ង  ិងនបាជាា នធវើសកមមភាពជាវជិាា  សម្រាបធ់មមជារិចបព់ីនពលន េះ!» 
 
កញ្ញា  ឈុាំ ពុទ្ធា វី ម្របធា ម្រកុមយុវផែ ដី  ិងជា ិសសរិន នដបា៉ោ រឺម៉ោងវ់ទិាស្មន្តសាប សិ្មា  ន ស្មកលវទិាល័យភូម ិទភនាំនពញ 
បា   ិងកាំពុងអនងារន ើញកា នកើ ន ើង ូវអម្រតាន កា ចូល មួ បស់យុវជ កមពុជា កនុងកិចចស ទនាសាីពីប សិ្មា   កា ចូល មួកនុង
សកមមភាពន កា អភ ិកសជីវៈចម្រមេុះ បស់ម្របនទសកមពុជា កដូ៏ចជាកា ចូល មួ បស់ពួកនគ្កនុងសកមមភាពែសពវែាយសាីអាំពីប សិ្មា  
នែសងៗនទៀរ។ 
 
កញ្ញា  ពុទ្ធា វី បា  ិយាយថា៖ «ខាុ ាំនបាជាា ចិរាកនុងកា នធវើសកមមភាពជាវជិាា នដើមបកីា ពា ប សិ្មា  ផដលជាែទេះ មួ បស់នយើង
ទាំងអស់គ្នន  នហើយសូមទឹកចិរាដល់យុវជ ទាំងអស់ឲ្យចូល មួជាមយួនាងខាុ ាំ  ិងជាមយួម្របជាជ កមពុជា ិងនៅនលើពិភពនោក
ដនទនទៀរ កនុងកា  មួគ្នន ធានា ូវអនាគ្រមយួម្របកបនោយ ិ  ា ភាព  ិងចូល មួផសវង កនោេះម្រស្មយចាំនពាេះកា ផម្របម្របួលអាកាស
ធារុ នហើយ មួគ្នន បនៀា រសកា បារប់ងធ់មមជារិ បស់នយើង»។ 
 
សម្រាបវ់ស័ិយឯកជ  យុទធនាកា ន េះជានវទិកាមយួដម៏្របនសើ សម្រាបព់ួកនគ្ចូល មួជាផែនកន ដាំនណ្តេះម្រស្មយចាំបាចន់ានា
សម្រាបក់ា កស្មងសងគមម្របកបនោយសុខភាព សុខុាលភាពលាម្របនសើ   ិងា  ិ  ា ភាព នោយែាល់ជាអរាម្របនយាជ ៍
ម្ររលបវ់ញិដល់ធមមជារិ  ិងម្របជាជ សហគ្ម ផ៍ដលពួកនគ្បា ែាល់នសវាធុ ៈកិចចនៅឲ្យននាេះ។ 
 
មោក ជី សោិ នាយកម្របរិបរាិម្រកុមហ ុ  Sabay ឌីជីថល (Sabay Co. LTD) បា ា ម្របស្មស ៍ថា៖ «គុ្ណរនមលន ធមម
ជារិ  ិងទាំនាកទ់ាំ ង បស់វាជាមយួសុខុាលភាព បស់ម្របជាជ   ិងសងគមនយើង បា នលចនចញមកយា៉ោ ងចាស់ នហើយបា 
នម្រកើ  ឭកអាំពនីម្រគ្នេះថាន កផ់ដលម ុសសជារិអាច ឹងម្រប មនៅនថៃខាងមុខ ម្របសិ នបើនយើងម ិពាយាមនធវើសកមមភាពឲ្យបា 
នម្រចើ ម្រគ្បម់្រគ្ន  ់នដើមបកីា ពា ម្របព ័ធនអកូ ូសីុធមមជារិ បស់កមពុជា  ិងភពផែ ដី បស់នយើង នានពលបចចុបប ននទននាេះ»។ 
 



 
 

មោក សោិ បា បផ ាមនទៀរថា៖ «រាល់សកមមភាពរូច ឬធាំ គ្ឺសុទធផរា ម្របនយាជ ទ៍ាំងអស់! ខាុ ាំនបាជាា ចិរាកនុងកា នធវើ
សកមមភាពជាវជិាា សម្រាបធ់មមជារិ។ សូមចូល មួនធវើសកមមភាព មួគ្នន  នដើមបែីាល់អនាគ្រមយួម្របកបនោយ ិ  ា ភាពសម្រាប់
កូ នៅ បស់នយើង  ិងម ុសសនម្រចើ ជាំនា ន់ៅមុខនទៀរ»។ 
 
មោក Thomas Hundt នាយកម្របរិបរាិម្រកុមហ ុ  Smart Axiata បា  ិយាយថា៖ «សហគ្ម ន៍ៅកមពុជាកា ផ់រនម្រចើ ន ើង
បា ែាល់រនមលខពស់ដល់ធមមជារិ ម្រសប ឹងកា យល់ដឹងពីប សិ្មា  កា ផ់រនកើ ន ើងកនុង យៈនពលប៉ោុនាម  ឆ្ន ាំចុងនម្រកាយន េះ ប៉ោុផ ាខាុ ាំ
សូមចូល មួនលើកទឹកចិរាបផ ាមនទៀរដល់បណ្តា ម្រកុមហ ុ  វស័ិយឯកជ  ម្រកុមម្រគ្ួស្ម   ិងម្របជាជ នៅកមពុជាកនុងកា នតា រកា 
យកចិរាទុកោកប់ផ ាមនទៀរដល់កិចចកា ពា ប សិ្មា    ិង ិ  ា ភាពន ធមមជារិផដលជាែទេះ មួ បស់នយើង»។ 
 
មោក Thomas បា បផ ាមនទៀរថា៖ «កនុងទិវាមយួនា៉ោ ងសម្រាបភ់ពផែ ដី សូមចូល មួជាមយួខាុ ាំកនុងកា ែាល់សាំន ងដល់
ធមមជារិ  ិងប ានធវើសកមមភាពជាវជិាា កនុងជីវរិ ស់នៅម្របចាំនថៃ បស់នយើងាន ក់ៗ នដើមបកីា ពា ធមមជារិផដលគ្នាំម្រទដល់សុខភាព
សុភមងគល  ិងភាព កីចនម្រមើ  បស់នយើងទាំងអស់គ្នន »។ 
 
នៅនថៃនៅ ទ៍ ី២៧ ផខមនីា ចប់ពីនា៉ោ ង ៨៖៣០នាទី ដល់ ៩៖៣០នាទី យប់ ខាងមុខន េះ ម្របជាជ កមពុជា ឹងចូល មួកនុងទិវា
មយួនា៉ោ ងសម្រាបភ់ពផែ ដ ីពីែទេះន ៀងៗខលួ ។ សូមកុាំនភលច ងច់ាំតាមោ ទសសនាកមមវធិីពិភាកានលើម្របធា បទសាីអាំពី៖ «ែាល់កាី
ម្រសោញ់ដល់ធមមជារ»ិ ផដល ឹងចកែ់ាយតទ ល់នលើទាំព ័នហវសបុកែលូវកា  បស់ Earth Hour Cambodia Facebook Page 

នៅនា៉ោ ង ៧.០០ យប ់នថៃនៅ ិ៍ ទី២៧ ផខមនីា ឆ្ន ាំ២០២១។ 
 
សមូចូ រមួបិទមភលើងអគ្គិសនីរយៈមព មួយមា៉ោ ង ជាមួយមយើងខ្ុាំ មៅនងៃមៅរទ៍ី ២៧ ផខមីនា នាមវោ 
មា៉ោ ង ៨៖៣០នាទី យប់ ខាងមុខមនះ ពីែទះរបសអ់នកមរៀងៗខលួន មដើមបបីង្ហា ញការមបោជ្ាចិតោអនកចាំមពាះ
និរនោរភាពបរសិាា ន និងភពផែនដីមយើង។ 
 

*** 
Media contact: 
Mr TEP Asnarith, Mobile and Telegram: 012 957 919 
Earth Hour Cambodia’s Digital Campaigning with the Ministry of Environment, Youth Earth, WWF, Sabay 
Digital, Smart Axiata, Department Media and Communications of RUPP, the U.S. Ambassador's Youth 
Council, and Young Eco Ambassador. 

https://www.facebook.com/Earth-Hour-Cambodia-107670584724861

