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អូ លីផល់ជំនួយ  គំរជូល សនិង គប់ គង ស (eWater Source) 
  

 ម ិលមិញ ឯកអគ ជទូតអូ លី ប ំេ កមុ  ឯកឧតម Pablo Kang និងរដម នី កសួង

ធន នទឹកនិងឧតុនិយម ឯកឧតម លឹម នេ  នអេ ញ អធិបតី កុងពិធី បគល់ជំនួយ ផូវ

រដល់ បេទសកមុ  េដម ី ចេ ប ស់កមវធីិ គប់ គងទឹក តិរបស់អូ លី គឺ គំរជូល សនិង

គប់ គង ស (eWater Source)។ ជំនួយេនះ បេងត ែផកមួយៃន រ ំ ទ បនរបស់អូ លី 

េល រ គប់ គងទឹក បកបេ យនិរនរ ព េ ទូ ំងតំបន់េមគង។ 

eWater Source កមវធីិ គប់ គងទឹក តិរបស់អូ លី ែដលនឹងជួយរ ភិ លកមុ  ឱ

យល់ ន់ែតច ស់ អំពីលទ ពៃនធន នទឹកេ ទូ ំង បេទស។ នឹងផល់នូវមូល នែដល ន

ព ក់ែសងរងឹ ំ ងមុន េដម ីេយង ចេធ រសេ មចចិត េល រអភិវឌ េហ រច សម័នទឹក និង

រែបងែចកទឹកស ប់អកេ ប ស់កុងវស័ិយេផ ងៗ នដូច  ទី កង កសិកមនិងជលផលទឹក

ប រអីគិសនីនិងឧស ហកម។ 

មួយនឹង ស តុែដល ន ពែ ប បលខស់ អូ លី នបេងតឧបករណ៍ និងបេចក

វទិ ែបកៗ ដូច  គំរជូល សនិង គប់ គង ស (eWater Source) េដម ីជួយកុង រែសង

យល់ពីធន នទឹក មេពលេវ  និងេដម ីេយង ចេធ រសេ មចចិត បកបេ យត ព េលវធីិ

ែបងែចកទឹក រ ងអកេ ប ស់ែដល បកួត បែជង។ 

ឯកអគរដទូត Kang ន ន ប សន៍  “េយង នេសចកីរកី យ កុង រែចករែំលកនូវ រ

ៃច បឌិតថីដ៏សំ ន់របស់អូ លី គឺ គំរជូល សនិង គប់ គង ស (eWater Source) មួយ

បេទសជិត ងនិងមិតភកិរបស់េយង េ កុង បេទសកមុ េនះ េ ះ រេធែបបេនះ នឹងជួយ  

អភិ លកិចទឹកេធេឡងែផកេលភសុ ង ក់ែសង និង ចចូលរមួចំែណកកុង រ រកមុ េឡងវញិ 

េ យជំងឺកូវដី-១៩ ” ។ 

ឯកឧតម លឹម នេ  ន ន ប សន៍  “ រ គប់ គងធន នទឹកដ៏ នតៃមរបស់កមុ

បកបេ យនិរន ព ន រៈសំ ន់ ស់ េដម ី ំ ទដល់ រអភិវឌ េសដកិចនិងសងម កុងទី



 
 
 

កង របស់េយង ពម ំងវស័ិយកសិកមនិង មពល ែដលកំពុងែតរកីចេ មន ទនឹមនឹង រែថរក

បរ ិ នដ៏ពិេសសរបស់េយងផងែដរ ” ។ 

“េយងសូម គមន៍ ជំនួយរបស់រ ភិ លអូ លី ែដលផល់ ំងឧបករណ៍បេចកេទស និង

រ ំ ទព ងឹងសមត ព េដម ឱី ប ជនកមុ ចេរ នសូ ត ពីបទពិេ ធន៍អូ លី និងេធ រ

គប់ គងធន នទឹករបស់េយង ន់ែត បេសរេឡង ស ប់ បេទស ំងមូល ” ។ 

អូ លី ននិងកំពុងជួយដល់ បេទសកមុ  និងប បេទសេផ ងៗេ សីុ េគយ៍ េដម ី

ព ងឹង រ គប់ គងធន នទឹករមួ ប់ ំងពីទសវត ំ ១៩៩០ មក។ កមវធីិធន នទឹកកុងតំបន់េមគ

ង របស់អូ លី ំ ទគណៈកម រទេនេមគង និងប បេទស មទេនេមគង េដម ីេធ រសេ មច

ចិតែផកេល ព ក់ែសង េល រេ ប ស់ធន នទឹកេ ទូ ំងតំបន់។ 
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