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NagaWorld Supports World Cleanup Day
Phnom Penh, Cambodia, 17 September 2018 – In support of the country’s plan to help create a
cleaner, healthier and waste-free Cambodia, over 130 NagaWorld Kind Hearts volunteers
participated in World Cleanup Day (WCD) on Saturday 15 September. The event was organised by
the Ministry of Environment, Let’s do it! Cambodia and GoGreen Cambodia. WCD became the
biggest civic action in combating the global waste issue, with 13 million volunteers participating in
the event across 155 countries.
According to GoGreen Cambodia, an estimated 2.12 billion tonnes of waste is dumped uncontrolled
across the planet every year. Cambodia produced 1.42 million tonnes of waste last year with Phnom
Penh alone chalking up some 2,700 tonnes of garbage daily, while littering is also a prevalent issue
in the country.
Following an opening ceremony held at the Ministry of Environment on Saturday morning,
NagaWorld Kind Hearts volunteers together with thousands of other participants lent their helping
hands to clean up public spaces around the city. Students and local community members from 1,646
communes across 25 Cambodian provinces also joined in on cleaning their neighbourhoods of litter.
NagaWorld Managing Director Mr. Pern Chen said, “NagaWorld Kind Hearts’ participation of the
worldwide campaign is a key step in raising environmental awareness with our hope to drive longterm behaviour change towards a sustainable future for Cambodia. Echoing the motto of World
Cleanup Day, let’s join hands to control waste pollution and protect our environment to make our
world a cleaner and happier place!”
###
About NagaWorld Kind Hearts
Since its establishment in 1995, NagaWorld has embraced kindness of heart, contributing positively
to the socioeconomic growth and development of Cambodia. NagaWorld Kind Hearts was formed
in March 2014 by employees with NagaWorld’s full support to promote volunteerism towards
Corporate Social Responsibility programmes focussing on 4 key pillars: Education Enhancement,
Community Engagement, Sports Development and Environmental Care. At present, over 160,000
Cambodians have benefitted through these programmes.
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ា
យដ្វើឲ្
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រឺ ពដើ មបីជួយពលើកកមពស់ការយល់ដឹង
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金界为世界清洁日再献心力
金边 17 日讯，为了响应国家致力打造一个清洁、健康及无垃圾的柬埔寨，超过 100
名金界爱心的志工，一起参与上周六（9 月 15 日）由柬埔寨环境部、Let's Do It 组
织及 GoGreen 组织所举办的世界清洁日运动。这项柬埔寨最大型的一项全民运动，
目的在于减低全球垃圾废料问题，并获得 155 个国家的 1 千 300 万名志愿者的热烈
参与。
根据 GoGreen 组织指出，地球每年大约有 21.2 亿吨的垃圾废料遭无管制地丢弃。
柬埔寨去年则累积 142 万吨的垃圾废料，单在金边每日所丢弃的垃圾废料袋就高达
2700 吨，而随意乱抛垃圾在这国家可说司空见惯。
上周六早上，在环境部所召开的世界清洁日仪式之后，金界爱心的志工随着数千名
参与者，开始在市区内帮手清理垃圾；而柬埔寨 25 个省份的 1646 名学生和社区者，
也参与清理邻里社区的垃圾和废料，共为家园尽一份绵力。
金界董事总经理曾羽鹏先生说，“金界爱心积极参与这世界性的活动，期望借此关
键一步，能够提高人们的环境醒觉意识，改变生活习惯，让柬埔寨走向永续的未来！
让我们响应世界清洁日之座右铭，携手协助节制废料污染及保护我们的环境，让地
球成为一片干净乐土。”
###

关于金界爱心
自 1995 年创立以来，金界爱心持续为柬埔寨的社会经济成长及发展作出贡献良多。
在 2014 年 3 月，金界爱心由金界职员群体号召下设立，希望为柬埔寨社会作出回
馈，而这项理念也获得金界的鼎力支持。金界爱心的 4 大目标支柱为改善教育、社
区互动、体育发展及环境保护，如今，已有超过 160,000 的柬埔寨子民在此计划下
受惠。
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