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ចូលរមួទ ំ ងអស់ គ ាគកំ ុរុររររភពែផនដមួាមម
ទិវមមមម“មួាេមា ំអសមរសរភពែផន”មម

ម
ភ�ំេសរ កម�ុជ - ឆ� ំេតន ទិវ “មួញេ ា័ ៉ស្័រាភស់េតែី” ឬ េហ “Earth Hour” តឹ៉េសៀរចំេឡ៉ 

េដញស័មមអរីរតិស្ិរតអសហរកសបក ហ៊�ុល្រញតិ៉សហសែ�តេមសកិ FUSAAC េដញ័តបសគំ្ទសីអ៉អបស  

WWF។ កម�វធីិេតនតឹ៉្រ្សឹរ� េទរាសីេ ា័ ៉ ៥:៣០ ែលាេ ា័ ៉ ៨:៣០ ្ាល ច ច លទី ២៩ ់ខ មី្ 

េនវទិ្ោ តរសេទស ចតកលវទិ្លញភហមិតសភ�ំេសរ។  

 

ជបសចហលសមួេដញេសស ី កម�វធីិេតនេលកទឹកចិរ�ែលាញុវជតទំ៉អសា់ឲចហលសមួ តិ៉ បសរបង រសីឆតសៈក�ុ៉បសបសរស 

ភស់េតែី។ េ្រសីបសរិទេភភ៉តគសសញៈេសលមួញេ ា័ ៉ជតិមិរ�សហរ កម�វធីិេតនតឹ៉័ត សកម�សកំត�់ររអរាស ំ

់ែលអ�កចហលសមួទំ៉អសាតចសកីីញជមួញតឹ៉បសសំ់ែ៉សិល្ៈ កកែហចជបស់ ភ៉់ចកស ំ់ លកតហវសរព័តតិ៉ ក�ី្សពញ 

រសមមរកាសតនតឹ៉រ�ង រសិោ ត។ មិត់ររាុេណា ន ញុវជតតចស់ម�៉ឆតសៈក�ុ៉បសេ្រអំណច ឬ ឥទនិសលសរសាខភួត 

តមសញៈសកម�សរហចតច រាុ់ត�័តអរោតញស្័រារុស�េហរុរសិោ តក�ុ៉្រេទសកម�ុជ តិ៉េនេលភស់េតែី 

ទំ៉មហល។  
 
េាក ដម ា�� រទិ�ិ ្របតស័មមតិស្ិរ FUSAAC រត័ត្រសតក ន “្កកមតិស្ិរ FUSAAC េជឿជកា 

បសភ សារ�ហសេនក�ុ៉ស៉អមមួស់ររាេេ�មសីមតុស្ �័ កាក។ រុមអល្មរាសហរមិតមួសស ា៉ំ ់ឲបសភ សាេ�ហសេចរមកសី 

� កាេលេទ វ្ររវេេ�មេចរសីខភួតេញ៉។ Earth Hour មឺជាទហសបក ែកលមួ៏ញ់ែលរបង រអំសីសកម�ស់ែលរុមអល

្មរាសហរតចេធ�រតេែម្ីរុស�េហរុរសិោ ត េហរុេតនេហញរតជ FUSAAC គំ្ទតិ៉ចហលសមួេសៀរចំកម�វធីិេតន។” 
 
េាក រត័គមហកា ្ញកស៉ចតវទិ្ោ តរសេទស កករតេលកេឡ៉់ែស ន “្រជជត្មរាសហរ មួស់រខំ្រឹ៉់្រ៉ 

ស្យម់ឲបភ ញខភួតជអ�កែឹក្ំ់ែល�សារាតិ៉បសរសរសិោ ត េែម្ីសួមចំ់បកក�ុ៉សកម�សបសរសរសិោ ត 

តិ៉ ធតបតសរសាភស់េតែីេញ៉។" 
 
Earth Hour ័តេគលរំប៉េលកទឹកចិរ� សហមមតកេនេលកលេាកទំ៉មហល់ឲ ់ចកស ំ់ លកឱបស តិ៉ 

សរព័តស�ីសីារសមអក�ុ៉បសរេ៉�រ់ឲរតតហវភស់េតែីមួញ់ែល័តតិសត�សស។ Earth Hour មិត់មត្រឹម់រជ 

្សឹរ�ិបសបក ្រំឆ� ំ់ររាុេណា នេទ រាុ់ត�វជចល្រសិោ តកល ់ែលមតុស្្មរាសហរមកចហលសមួជមួញគ� ស្័រា 

រុស�េហរុភស់េតែី។ 
  



មតុស្្មរាសហរ ោ រតសែ� តិ៉ឯកជតទំ៉អសា តចចហលសួមក�ុ៉កម�វធីិ្រសសនទិវ Earth Hour េតនរត។ េ្រសីបសរិទ 

េភភ៉អមអីសតី់ែលមិតំរចាេ្រសញៈេសលមួញេ ា័៉េែម្ីជតិមិរ�សហរក�ុ៉បសរបង រសីឆតសៈក�ុ៉បសបសរសភស់េតែី 

សហមមតកតីមួញកតចេធ�សកម�សជេ្ចតែកចទេទៀរេែម្ីឆភុនរ�� ំ៉សីរ�ង ់ែលខភួតកំសុ៉ជួរ្រទន។ ែហេច�នមំតិរ 

សំខតាេ្នមឺ ស្័រា់ឲរុមអល �័ កាកតឹ៉េធ�សកម�សរសិោ តេេ្៉េទៀរេ្រសីទិវ “មួញេ ា័ ៉ស្័រាភស់េតែី” 

េតន។  

 

េាក ឈតិម អអត ្ញកអ៉អបស WWF កម�ុជ រត័ត្រសតក ន “អ៉អបស WWF ័តេសចក�ី 

សកីីញយា៉ខភ ំ៉ក�ុ៉បសចហលសមួ្រសសនសិធី Earth Hour េតនជមួញ្កកមតិស្ិរ FUSAAC តិ៉វទិ្ោ ត 

រសេទស។ តមសញៈបសចហលសមួ តិ៉ ្រសសនសិធីេតនេឡ៉េញ៉របង រ េញ៉កំសុ៉ញកចិរ�ទុកដកាចំេរនរ�ង  

រសិោ តសរសា្រេទសេញ៉ េហញក�ុ៉្មជ្រជជតចតកលេាក េញ៉័តឆតសៈបសរសភស់េតែី់ែលេញ៉ 

កំសុ៉សសាេនសស�ច ល។ ខ�ុំស៉្ឹមមតុស្ជំ្តាេ្បញ តឹ៉េ្រ្រសាអំណច ឬ ឥទនិសលសរសាខភួតេែម្ីោ រ្ 

សិភសេាកមួញ្រករេដញតិសត�សស។” 

 

ជេភហវបស បសរិទេភភ៉ជតិមិរ�សហរក�ុ៉ទិវ Earth Hour ជកលតឹ៉្រ្សឹរ�េទរាសីេ ា័ ៉ ៨:៣០ េទ ៩:៣០ ញរាចត 

េ ា័ ៉ក�ុ៉ ្រេទសតីមួញក។ សហមេគសសអេេ� រ្រជសលសែ�កម�ុជ្មរាកសហរ រណ� េមហដ� ត ោ រតសែ� តិ៉ឯកជត 

ទំ៉អសា ចហលសមួក�ុ៉ចល្ជកលេតន។ 

 
ស្័រាសរព័តរ់តោម សហមទកាទ៉ន  

ក��  អកំ មឆរណ� មនន ម�ត�ីសសរព័តតិ៉កិច�បសបសបៈចតអ៉អបស WWF កម�ុជ, ទហសសសសេលខន +០២៣ 

២១៨០៣៤, អីុ់មាល: mina.song@wwfgreatermekong.org ឬ 

េាក រូរ នមអកនលនវណ� មអ�ករំណ៉េសៀរចំកម�វធីិ Earth Hour កម�ុជចត ស័មមតក FUSAAC ទហសសសសេលខន +០៧៧

៥៥៥ ០៤១, អីុ់មាល: sylyvann@yahoo.com 

 

ស្័រាសរព័តស�ីសី Earth Hour កល តិ៉ Earth Hour កម�ុជ សហមចហលេទបតា ន 

www.earthhour.org តិ៉ www.facebook.com/fusaac & www.facebook.com/WWFCambodia 

 
 
សរព័តស្័រាអ�កតិសតនន 

• Earth Hour មឺជចល្រសិោ ត់ែលធំជ៉េមេនេលកលេាក ់ែល័តបសចហលសមួសី្រេទសចំតួត 

១៥៤ សីទី្កក៉ចំតួត ៧០០០ តិ៉មតុស្ចំតួត ២០០០ាត្កា េនជំុវរិសិភសេាកេែម្ីេលកកម�សា 

បសញលាែឹ៉ស�ីអំសីរ�ង រសិោ តសំខតាករំេុរេនេលសិភសេាក។ កម�វធីិេតន្ររវរតេម្រសសនេធ�េឡ៉ែំរហ៉ 

រ៉៏សាេនទី្កក៉ សីុែតី ្រេទសអហស� លី ក�ុ៉ឆ� ំ ២០០៧។  

• Earth Hour ្ររវរតេ�ួចេេ�មេធ�េឡ៉េដញអ៉អបស WWF េនក�ុ៉ឆ� ំ ២០០៧ េែម្ីជវធីិសស�មួញក�ុ៉បស 

្រមហលេ�ុំបសគំ្ទសី្រជសលសែ�ទហទំ៉កលេាក់ឲមកចហលសមួទំ៉អសាគ�  េែម្ី់ស�៉ សកែំេណន�ញ

ចំេរនរ�ង បស់្រ្រពលតបសបរុ។ រាុ់ត�មិតញហសេ្បញមកចល្េតនរតបភ ញជចល្សរសា្រជជត 

តិ៉ោ រតសែ� ឯកជតេនក�ុ៉្រេទសតីមួញក ក�ុ៉េរសកកម�បសរសស់េតែី។ 

mailto:mina.song@wwfgreatermekong.org
mailto:sylyvann@yahoo.com
http://www.earthhour.org/
http://www.facebook.com/fusaac
http://www.facebook.com/WWFCambodia

