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Many students aren’t aware of the huge range of 
STEM careers that they could choose to enter.  
Without an understanding of what the options are, 
it’s impossible for a student or young professional 
to make an informed choice about which job will 
be best for them – whether it’s a job that fits most 
closely with their personal interests, with their skills 
or with their financial aspirations. 

This guide is the first of its kind in Cambodia 
and will help individuals identify where the real 
opportunities are for STEM skills in Cambodia. 
The aim of this booklet is to help give young 
Cambodians ideas and inspiration for their future 
careers, to introduce new jobs they may never have 
heard of, and if they already have an idea of what 
they would like to do, to help them understand 
how to get there. It will help them understand the 
job and what is required of them, skills wise, for 
the various opportunities within STEM.

We believe this guide will be of great value to 
young Cambodians, helping them understand 
the opportunities that lie both within and beyond 
Cambodia, through STEM careers.  It is an exciting 
time. The ASEAN Economic Community is opening 
up all markets and with developments such as 
this and the Asian Infrastructure Investment Bank 
(AIIB), Cambodia will become more and more 
connected to its neighbours. Additionally, the 
Cambodian government has planned to increase 
the number of sectors that require a skilled labour 
force and move away from the garment sector, 
meaning that now is the time for young students 
and professionals to take the right steps forward to 
secure their future.

This STEM Careers of the Future booklet is part 
of a wider programme of work by the British 
Embassy. We are helping develop leadership skills 
through a series of Chevening Career Development 
Learning sets; we are mentoring young Cambodian 
professionals; we give talks at local universities 
on the importance of STEM education and what 
the opportunities are for young people going into 
these areas of work. We are also working closely 
with the national government and, together with 
Ministry of Education, Youth and Sports (MOEYS) 
and IDP Education Cambodia, have set up a STEM 
Ambassador Network for Cambodia. We have 

collaborated with MOEYS and the Cambodian 
Mathematical Society to bring a new British 
method of maths teaching to Cambodia called 
“Diagnostic Questions” which works by identifying 
and correcting misperceptions; we have produced 
a bilingual English/Khmer children’s STEM book 
about a young girl with a great idea who becomes 
an Engineer; and we are working with Kids City to 
run STEM activity days for Cambodian students 
and their teachers. 

I hope that this booklet will provide the inspiration 
and information needed to encourage many more 
young Cambodians to consider a career in STEM.

ឯកឧត្រមវលីាម    ឡងច្គ្ីត 
ឯកអគគរាជទូ្តអង់ចគលេ្ត
 អាជីពការងារផ្នែកវទិ្យាសាស្ត្រ  បច្ចេកវទិ្យា  
វ្ិត្វកម្មនិងគណិតវទិ្យា (STEM) បានកាលេ យជាមុខងារ ផែលចគតតរូវ
ការបំ្ុតចៅទូ្ទាងំពិភពចលាក រមួទាងំកនែុងតបចទ្្តកម្ុជា្ងផែរ។ 
ត្តបចពលផែលច្តែ្ឋកិ្ចេកំពុងលូតលា្ត់យ៉ា ងឆាប់រ្័្ត និងចបីក
ទូ្លាយ្ំចោះវនិិចយគិនអន្ររជាតិចនាះ ពលរែ្ឋកម្ុជាវយ័ចក្មង
ចាបំា្់តតរូវែឹងថា ចតីមានការងារអ្វីខលេះផែលពួកចគអា្ច្្វីបាន 
ច្យីថា ចតីជំនាញអ្វីខលេះផែលពួកចគតតរូវការ។
ចទាះបីជាយ៉ា ងណា នាចពលប្ចេុប្បននែតបចទ្្តកម្ុជាកំពុងតបឈម  
មុខនឹងកង្វះខាតខាលេ ងំនូវអនែកផែលមានវជិាជា ជីវៈការងារ STEM ចនះ។ 
ពលរែ្ឋវយ័ចក្មងជាចត្ីន្តចតម្មិនចតជី្តចរ្ីតយកអាជីព 
STEM ពីចតោះពួកចគគិតថា មុខវជិាជា ទាងំចនះមានការ 
លំបាកខាលេ ងំ មិន្ូតវទ្ទ្ួលបានការចោរព ឬពួកចគចជឿថា 
ពួកចគមិនអា្ទ្ទ្ួលតបាក់ផខខ្្ត់។ ប៉ាុផន្រតបចទ្្តកម្ុជាពិតជា
តតរូវការវ្ិត្វករ ចវជជាបណិ្ត អនែកបចងកីតបណា្រ ញនិងអនែកចរៀប្ំ
្ត្ិតិចត្ីននាក់ចទ្ៀត ចែីម្បចី្្វីការអភិវឌ្ឍន៏តបចទ្្ត។

្តិ្ត្សនិ្ត្សតិជាចត្ីនមិនបានែឹងអំពីអាជីពការងារ STEM ែ៏         
្តម្ូបផបបផែលពួកចគអា្ចតជី្តចរ្ីតបានចនាះចទ្។ ចោយមិន 
ែឹងថាមានជចតមី្តអ្វីខលេះចនាះ ្ិត្ត្សនិ្ត្សតិឬអនែកតបកបវជិាជា ជីវៈវយ័
ចក្មងមិនអា្ច្្វីការចតជី្តចរ្ីតណាមួយផែល្ត័ក្រិ្តមបំ្ុត
្តតមាប់ពួកចគចនាះចទ្ ចបីចទាះបីជាការងារទាងំចនាះតតរូវ
នឹង្ំណង់្ំណូល្ិត្រផ្ទា ល់ខលេួន ជំនាញរប្ត់ខលេួន  ឬតតរូវនឹងតបាក់ផខ
ផែលពួកចគ្ង់បានក៏ចោយ។
ចនះគឺជាច្តៀវចៅផណនាចំលីកែំបូងផែលមិនធ្លេ ប់
មានចៅតបចទ្្តកម្ុជា ច្យីនឹងជួយែល់បុគគលមានែ ក់ៗ ផ្ត្វងយល់ថា 
ឱកា្តពិតតបាកែ្តតមាប់ជំនាញ STEM អា្រកបានឯណាចៅកនែុង 

H.E. William Longhurst
Ambassador
British Embassy
Science, Technology, Engineering and Maths (STEM) careers are quickly becoming 
highly sought after positions across the world, and Cambodia is no exception. With 
an economy that is rapidly developing and opening up to international investors, 
young Cambodians need to be aware of what jobs are available and what skills they 
require for each job. However, the country currently faces a serious shortage of STEM 
professionals. Many young people are not choosing to go into STEM careers because 
they perceive the subjects as being too difficult, not well respected, or they believe they 
won’t lead to well paid jobs. But Cambodia needs more Engineers, more Doctors, more 
Network Developers and more Statisticians in order for it to develop.
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តបចទ្្តកម្ុជា។ ចោលបំណងរប្ត់កូនច្តៀវចៅចនះគឺជួយ្្រល់គំនិត
និងការជតមរុញទឹ្ក្ិត្រែល់       ពលរែ្ឋកម្ុជាវយ័ចក្មងកនែុងការផ្ត្វងរកអាជីព
ការងារនាចពលអនាគត  ជួយផណនាកំារងារថ្មីផែលពួកចគតបផ្លជា
មិនធ្លេ ប់បានឮ ច្យីតប្តិនចបីពួកចគបានែឹងថា ពួកចគនឹងច្្វីអ្វីចនាះ 
វាក៏ជួយច្្វីឲ្យពួកចគយល់ពីរចបៀបផែលតតរូវ្តចតម្ែល់ចោលចៅចនាះ។ 
កូនច្តៀវចៅចនះនឹងជួយឲ្យពួកចគយល់ពីការងារ និងលក្ខណៈ្តម្បត្រិអ្វី
ផែលពួកចគតតរូវមានគឺការយល់ែឹងពីជំនាញ្តតមាប់ឱកា្តជាចត្ីនចៅ
កនែុងអាជីពការងារ STEM ។
ចយងីចជឿជាក់ថា ច្តៀវចៅផណនា ំចនះពិតជាមានគុណតបចយជន៍្ំចោះ
ពលរែ្ឋកម្ុជា ផែលជួយឲ្យពួកចគយល់ពីឱកា្តផែលមានទាងំ
ចៅកនែុងនិងចតរៅតបចទ្្តកម្ុជាតាមរយៈអាជីពការងារ STEM។ 
វា្ំចពលចវលាែ៏រកីរាយបំ្ុត ចតោះ្ត្គមន៏ច្តែ្ឋកិ្ចេ អាសា៊ា នបាន 
ចបីក្ំ្្តតមាប់ទី្្សារទាងំអ្ត់ ច្យីតាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៏ែូ្ 
ផែលបានចលីកចឡងីចនះ តពមទាងំ្នាោរវនិិចយគច្ោ្ឋ រ្នា
្តម្័ន្ធអា្ីុត (AIIB) តបចទ្្តកម្ុជានឹងកាន់ផតមានទ្ំនាក់ទ្ំនង
ជិត្តនែិទ្្ធ មួយកតមិតចទ្ៀតជាមួយនឹងតបចទ្្តជិតខាងរប្ត់ខលេួន។ 
ចលី្តពីចនះចៅចទ្ៀត រោ្ឋ ភិបាលកម្ុជាមានគចតមាងពតងីក វ្ិត័យមួយ
្ំនួនចទ្ៀតផែលតតរូវការកមាលេ ងំពលកម្មជំនាញ ច្យីងាកច្ញពីវ្ិត័យ
កាត់ចែរ មានន័យថា ឥឡូវចនះគឺជាចពលចវលា្តតមាប់្ិត្ត្ស 
និ្ត្សតិនិងអនែកតបកបវជិាជា ជីវៈវយ័ចក្មង ចបាះជំហានចៅមុខចែីម្ប ី
្តចតម្ចោលចៅអនាគតរប្ត់ខលេួន។
កូនច្តៀវចៅផែលមានច ្្ម ះថា STEM អាជីពការងារនាចពលអនាគត 
ចនះ គឺជាផ្នែកមួយននកម្មវ ិ្ ីការងារែ៏ទូ្លំទូ្លាយមួយផែលចរៀប្ំ
ចឡងីចោយ ស្ានទូ្តអង់ចគលេ្ត។ ចយងីកំពុងជួយអភិវឌ្ឍន៏ជំនាញ 

ភាពជាអនែកែឹកនាតំាមរយៈកម្មវ ិ្ ី Chevening Career Development 
Learning។ ចយងីកំពុងផតផណនាអំនែក តបកបវជិាជា ជីវៈកម្ុជាវយ័ចក្មង។ 
ចយងីនឹងច្្វីការបងាហា ញែល់តគប់សាកលវទិ្យាល័យកនែុងត្តរុក្ត្រីពី
សារៈ្តំខាន់ននការ្ិតកសាអំពីអាជីពការងារ STEM ច្យីឱកា្ត 
អ្វីខលេះ ្តតមាប់ពលរែ្ឋវយ័ចក្មងផែលចាប់យកអាជីពការងារ
ចនះ។ ចយងីក៏កំពុងច្្វីការងារយ៉ា ងជិត្តនែិទ្្ធជាមួយរោ្ឋ ភិបាល 
តក្តួងអប់រយុំវជននិងកីឡា  កម្មវ ិ្ ី IDP Education Cambodia 
និងបានបចងកីតបណា្រ ញឯកអគគរែ្ឋទូ្ត STEM ចៅកម្ុជា។ ចយងីបាន
្ត្ការជាមួយតក្តួងអប់រយុំវជន និង កីឡានិង្ត្គមន៍អនែក
គណិតវទូិ្កម្ុជា ចែីម្បនីាយំកវ ិ្ ីសាស្ត្រគណិតវទិ្យាថ្មីរប្ត់
អង់ចគលេ្តមកកម្ុជាផែលចគចៅថា “Diagnostic Questions” 
ផែលជួយកំណត់និងផកតតមរូវ ការយល់ខុ្ត។ ចយងីបានបចងកីត
ច្តៀវចៅ្ត្រីពីអាជីពការងារ STEM ជាភាសាអង់ចគលេ្តនិងផខ្មរ  
្តតមាប់កុមារ ផែលនិយយអំពីចក្មងត្តីមានែ ក់ផែលមានគំនិតែ៏ច្នែីម 
ច្យីបានកាលេ យជាវ្ិត្វករមានែ ក់ ច្យីចយងីកំពុងច្្វីការជាមួយមណ្ល
កមសាន្រឃតី្ីុត្ី ចែីម្បចីរៀប្ំឲ្យមានការអនុវត្រជាក់ផ្ត្រងចលីអាជីព
ការងារ STEM ្តតមាប់្តិ្ត្សនិ្តិ្សតកម្ុជា និងតគរូបចតងៀនរប្ត់
ពួកចគ។ ខ្ុ ំ្តង្មឹថា កូនច្តៀវចៅចនះនឹង្្រល់ការបំ្ុ្តគំនិត និង
ព័ត៌មានចាបំា្់ ចែីម្បចីលីកទឹ្ក្ិត្រឲ្យពលរែ្ឋកម្ុជាវយ័ចក្មង ពិចារណា
អាជីពមួយកនែុង្ំចណាមអាជីពការងារ STEM ចនះ៕

H.E. Hang Chuon Naron
Minister
Ministry of Education, Youth and Sports
Science, Technology, Engineering and Maths (STEM) professionals create, explain, build, 
and innovate the world around us. Cambodia needs more young people skilled and 
qualified in these subjects to develop our human resources, the economy, and drive our 
nation’s development. As our country develops and our economy grows, the Cambodian 
populace must adapt by shifting toward the jobs that the job market offers. And for our 
country to continue growing, we must encourage our young students to explore the 
demand of skills. Our nation needs STEM graduates to become more competitive in 
the region and the world, most notably as we integrate with the ASEAN Economic 
Community. I encourage Cambodian students to take a strong interest in these subjects, 
and parents and teachers to support students going into STEM majors and careers.
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Choosing the right career means undertaking 
the right studies, but information is lacking among 
education circles in Cambodia. Together with the 
British Embassy, we sought to bridge this 
information gap and this booklet will serve as a 
guide for students to better understand their 
options academically and professionally. This 
guide will also provide parents with a better 
understanding of what their children are pursuing, 
allowing them to support their children in those 
choices.

This guide offers young students key information 
regarding what each position is, where and what 
to study for each job, what salary and working 
hours can be expected, and also offers first-hand 
insight into each position from Cambodian 
professionals who have already walked the path 
to success.

The Cambodian government and the MOEYS 
understand the importance of education and what 
it means for the future of our country. Every year, 
the number of schools increases as we reach out 
to ensure rural communities have access to our 
national education system. But this is not enough 
– we want to ensure that teachers are qualified to 
teach and can transfer their knowledge to help 
encourage young students to succeed. The 
‘Teacher Policy Action Plan’, issued by the 
government in 2015, will ensure that by 2020, all 
teachers will have the minimum of a Bachelor’s 
degree, ensuring their capacity in the vital job of 
educating the next crop of professionals. Recently, 
we’ve seen a dramatic increase in business 
graduates, creating a surplus in job seekers in 
that sector and a skill shortage in STEM sectors. 
To curb this issue, the MOEYS is suspending, on a 
temporary basis, the issuance of licenses to launch 
new programs and courses that are finance and 
business related, to allow universities to shift their 
attention to subjects like engineering and science.

The government’s effort to put a stronger emphasis 
on STEM is growing. In 2015, the Golden West 
Humanitarian Foundation, in partnership with 
MOEYS, organised the country’s first Science and 
Engineering Festival. The event was a huge success 
with more than 5000 attendees. Some 50 
exhibitors, from across various STEM orientated 

subjects, demonstrated and showcased the 
importance of STEM, and how these subjects 
could be made more relevant and spark interest 
among attendees. With such success, a second 
edition of the festival will be held in March 2016 
to continue to continue our future young 
professionals to explore STEM careers.

Now, more than ever, is the time for Cambodia 
to prioritise STEM fields and careers. As Cambodia 
is currently preparing to graduate from a Least 
Developed Country to a Lower Middle Income 
Country, we must prepare our young students 
and professionals for this transition. Cambodia’s 
Industrial Development Policy 2015-2025 has at 
its core Cambodia’s aspiration for Middle Income 
Country status, and thus we plan to move beyond 
a garment sector-led economy to one based on 
manufacturing, where STEM knowledge will be 
invaluable.

ឯកឧត្រម  ្ង់ ជួនណារ ៉ាុន
រែ្ឋមសន្រី តក្តួង អប់រ ំ យុវជន និង កីឡា
 
អនែក ជំនាញ ផ្នែក វទិ្យា សាស្ត្រ  បច្ចេកវទិ្យា វ្ិត្វកម្ម  និង គណិតវទិ្យា 
បចងកីត  ពន្យល់ កសាង និង ផកន្នែពិភព ចៅ ជុំវញិ ចយងី។ 
តបចទ្្តកម្ុជា តតរូវ ការយុវជន ចត្ីន ចទ្ៀត ផែល មាន ជំនាញ  និង 
្តមត្ភាព  តគប់តោន់ ចលី មុខវជិាជា  ទាងំចនះ ចែីម្ប ីអភិវឌ្ឍ ្ នធ្ន 
មនុ្ត្ស  ច្តែ្ឋកិ្ចេ និងជួយ ជំរុញ ការអភិវឌ្ឍ តបចទ្្តជាតិ ចយងី។ 
ត្តប ចពលផែល តបចទ្្តចយងី កំពុង អភិវឌ្ឍ  ច្យី ច្តែ្ឋកិ្ចេ  ក៏ កំពុង 
លូត លា្ត់  តបជា ជន កម្ុជា តតរូវ ផត ្តតមប ខលេួន ចោយ ងាក មកចាប់  
យកការងារ ផែល ទី្្សារ ការងារ កំពុង តតរូវ ការ។ 
ច្យី ចែីម្ប ីឲ្យ តបចទ្្ត ចយងីបន្រ នូវការរកីលូតលា្ត់ ចយងីតតរូវផត 
ចលីក ទឹ្ក ្ ិត្រ ឲ្យ ្ិត្ត្សនិ្ត្សតិវយ័ចក្មង ផ្ត្វង យល់ ពី តតមរូវ  ការជំនាញ 
ទាងំ បួន ចនះ។ តបចទ្្តចយងី តតរូវ ការ  អនែក មាន ជំនាញ វទិ្យា សាស្ត្រ  
បច្ចេក វទិ្យា  វ្ិត្វកម្ម និង គណិតវទិ្យា ចែីម្ប ីតបកួត តបផជងចៅ 
កនែុងតំបន់ និងពិភពចលាក ច្យី្តំខាន់បំ្ុតចនាះ  គឺ  ខណៈចពល 
ចយងី ច្្វី ្តមា ្  រ ណ កម្ម ជាមួយ ្ត្គមន៍ ច្តែ្ឋកិ្ចេ អាសា៊ា ន។ 
ខ្ុ ំចលីក ទឹ្ក ្ ិត្រ ឲ្យ ្ិត្ត្សនិ្ត្សតិ កម្ុជា ច្្វីការចាប់ អារម្មណ៍ ខាលេ ងំ 
ចៅចលី មុខ វជិាជា  ទាងំ បួន ចនះ  និងចលី ក ទឹ្ក ្ ិត្រ ឲ្យ ឪពុក មា្រ យ និង 
តគរូបចតងៀន ោតំទ្ ្ិត្ត្សនិ្ត្សតិ  កនែុងការចាប់យក ជំនាញ វទិ្យាសាស្ត្រ  
បច្ចេក ចទ្្ត  វ្ិត្វកម្ម  គណិតវទិ្យា និង អាជីព ការងារចនះ ។ 

ការចតជី្តចរ្ីត អាជីព ែ៏តតឹម តតរូវ មាន ន័យ ថា ពួកចគបាន្លេងកាត់ 
ការ្តិកសាែ៏តតឹម តតរូវ ប៉ាុផន្រព័ត៌មាន ផែលោក់ព័ន្ធនឹង ការ្តិកសា  ចៅកនែុង 

តបចទ្្តកម្ុជាមានការខ្វះខាតចៅចឡយី ។  តក្តួងអប់រ ំ  យុវជន 
និងកីឡា ្ត្ការជាមួយ  ស្ានទូ្តអង់ចគលេ្ត ពយាយមលុបបំបាត់  ភាព 
ខ្វះ្ចនាលេ ះ  ព័ត៌ មានចនះ ច្យី  ច្តៀវចៅ ចនះនឹងកាលេ យជា មគគុ ចទ្្ត ន៍  មួយ 
្តតមាប់ ្ិត្ត្ស   និ្ត្សតិ ផែល្ង់ផ្ត្វង យល់ ពីជចតមី្ត ទាក់ទ្ងនឹងការ 
្តិកសា  និង អាជីពការងាររប្ត់ ខលេួន  ឲ្យតបច្តីរ ជាង មុន ។ 
ច្តៀវចៅ ចនះ នឹងច្្វី ឲ្យ អ ាណា ពយា បាលយល់កាន់ ផត ្ បា្ត់ ពី អ្វីផែល 
កូនៗ រប្ត់ ខលេួន្ង់  ្តិកសា និងច្្វី ឲ្យ ពួកោត់ោតំទ្ ការ ចតជី្តចរ្ីត 
រប្ត់កូនៗ។ 

ច្តៀវចៅចនះ្្រល់ព័ត៌មាន្តំខាន់ែល់្ិត្ត្សនិ្ត្សតិោក់ព័ន្ធនឹង្តំណួរ 
ថាចតីមុខងារនីមួយៗគឺជាអ្វី? ចតីតតរូវ្តិកសាអ្វី  និងចៅកផនលេងណា

 ្តតមាប់មុខងារនីមួយៗ? ចតីតបាក់ផខ និងចមា៉ា ងច្្វីការផបបណាផែលតតរូវ 
ទ្ទ្ួលបាន? ច្យីច្តៀវចៅចនះក៏្្រល់្ំចណះែឹងោក់ព័ន្ធការងារ 
នីមួយៗពីអនែក ជំនាញកម្ុជាផែលទ្ទ្ួលបានចជាគជ័យ។

រោ្ឋ ភិបាល កម្ុជា និង តក្តួងអប់រយុំវជន  និង កីឡាែឹង ថា ការអប់រ ំ
ពិត ជា មាន សារៈ ្តំ ខាន់ ្ ំចោះ អនាគត តបចទ្្ត ជាតិ។ ចរៀងរាល់ឆានែ  ំ
្ំនួន សាលាចរៀន បាន ចកីន ចឡងី  ទ្នទាឹម នឹងចនាះ  ចយងីក៏ ពយាយម 
ច្្វីឲ្យ ្ត្គមន៍តាម តំបន់ ជនបទ្ ទ្ទ្ួលបាន តបព័ន្ធ អប់រ ំថានែ ក់ជាតិ 
រប្ត់ចយងី្ងផែរ។ ប៉ាុផន្រ ការច្្វីផបប ចៅមិនទាន់តគប់តោន់ចៅចឡយីចទ្ 
ចយងីក៏តតរូវ ច្្វី ឲ្យ តគរូបចតងៀន មាន ្តមត្ភាព កនែុងការ បចតងៀន និងអា្ 
ច្ទារ្ំចណះែឹង ជួយ ជំរុញ្តិ្ត្ស និ្ត្សតិឲ្យ ទ្ទ្ួល បាន ចជាគ   ជ័យ ។  
‘ផ្នការ្ត ក ម្ម ភា ព ចោ លនចយបាយ តគរូបចតងៀន ផែល រោ្ឋ ភិបាល ោក់ 
ច្ញ កាល ពីឆានែ  ំ២០១៥នឹង ធ្នា ថា ចៅតតឹម ឆានែ  ំ២០ ២០  
តគរូបចតងៀនទាងំអ្ត់មាន្តញ្ញា បតតទាបបំ្ុតតតឹម បរញិ្ញា បតត 
ច្យី មាន្តមត្ភាព កនែុង ការ ងារ បណ្រុ ះ បណា្រ ល អនែក ជំនាញ បនាទា ប់។ 

ថ្មីៗចនះ ចយងីចមីលចឃញី ពី កំចណីននន អនែក បញចេប់ ការ្តិកសា 
ផ្នែក អាជីវកម្ម  ផែល ច្្វី ឲ្យ ្ ំនួន អនែក ផ្ត្វង រក ការងារច្្វីកនែុងវ្ិត័ យ 
ចនះចលី្តតតមរូវ ការចត្ីន ប៉ាុផន្រ ខ្វះ អនែកជំនាញ ផ្នែក វទិ្យា សាស្ត្រ បច្ចេក 
វទិ្យា  វ្ិត្វកម្ម  និង គណិតវទិ្យា  ។ ចែីម្បចីោះតសាយបញ្ហា ចនះ តក្តួងបាន 
ផ្អា កការ ច្ញ អា ជ្ា ប័ ណ្ណ    ែំ ចណីរ ការ កម្មវ ិ្ ី និង វគគ ្តិកសាថ្មី ផែល 
ោក់ព័ន្ធនឹង ផ្នែក ្ រិញញាវត្ុ និង អាជីវកម្មជា បចណា្រ ះ អា្តននែ  ចែីម្បឲី្យ 
សាកល វទិ្យា ល័ យ  នានា ងាក មក ចាប់អារម្មណ៍ចលី មុខ វជិាជា  ែូ្ជា វ្ិត្វកម្ម  
និង វទិ្យាសាស្ត្រវញិម្រង។ 

 រោ្ឋ ភិបាល កំពុង បចងកីន ការយក ្ ិត្រទុ្ក ោក់ ចលី ជំនាញវទិ្យា សាស្ត្រ  
បច្ចេក ចទ្្ត  វ្ិត្វកម្ម និង គណិតវទិ្យា ។ 
កាលពីឆានែ  ំ២០១៥ អងគការ   Golden West Humanitarian 
Foundation ្ត្ការជាមួយ តក ្តួង  អប់ រ ំយុវជននិង កីឡាបាន ចរៀប្ំ
ពិព័រណ៌  វ្ិត្វកម្ម និង វទិ្យាសាស្ត្រ ចលីក ែំបូងកនែុង តបចទ្្ត កម្ុជា ។ តពឹត្រិ ការ 
ណ៍ ចនះ ទ្ទ្ួល បាន ចជាគជ័យ្ំច្ង ចោយ មាន អនែក្ូល រមួ ជាង ៥០០០ 
នាក់។ 

អនែកតាងំពិព័រណ៍តបផ្ល៥០នាក់ ផែលទ្ទ្ួលបានការបណ្រុ ះបណា្រ ល 
មុខជំនាញវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកចទ្្ត វ្ិត្វកម្មនិងគណិតវទិ្យា បាន

ពន្យល់និងបងាហា ញពីសារៈ្តំខាន់ននជំនាញវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកចទ្្ត 
វ្ិត្វកម្មនិងគណិតវទិ្យា និងពីរចបៀបផែលអា្ច្្វី ឲ្យមុខវជិាជា ទាងំចនះ
កាន់ផតមានតបចយជន៍និងច្្វីឲ្យអនែក្ូលរមួកាន់ផតចាប់អារម្មណ៍។ 
ជាមួយនឹងចជាគជ័យទាងំចនះ ពិព័រណ៌ចលីកទី្២នឹងចរៀប្ំច្្វីចៅផខ
មីនាឆានែ ២ំ០១៦ ចែីម្បឲី្យអនាគតអនែកជំនាញវយ័ចក្មងរប្ត់ចយងីបន្រ
ផ្ត្វងយល់ពីអាជីពការងារទាក់ទិ្នជំនាញវទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកចទ្្ត 
វ្ិត្វកម្មនិងគណិតវទិ្យា ។

ឥលូវ ចនះ គឺជា ចពលចវលាផែល កម្ុជាតតរូវ ្ ្រល់ អាទិ្ភាព ្ ំចោះ 
មុខវជិាជា     វទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា  វ្ិត្វកម្ម និង គណិតវទិ្យានិង អាជីព 
ការងារ ទាងំ ចនះ ។ ខណៈ ចពល ប្ចេុប្ប ននែ  តប ចទ្្តកម្ុជា កំពុង ចតតៀម 
រចំោះ ខលេួន ច្ញ ពី តបចទ្្តផែលមិន្ូតវមានការអភិវឌ្ឍ ចៅ ជា តបចទ្្ត 
ផែល មាន  តបាក់ ្ ំណូល ទាបជាង ម្្យមចនាះ ចយងី តតរូវចតតៀម 
្តិ្ត្សនិ្ត្សតិនិងអនែកជំនាញ វយ័ចក្មង រប្ត់ចយងី ្តតមាប់ អន្ររកាលចនះ។ 
ចោលនចយបាយ អភិវឌ្ឍ ឧ្តសា្កម្ម ឆានែ  ំ២០១៥-២០២៥  រប្ត់
តបចទ្្តកម្ុជា គឺ ចផ្្រ ត ្តំខាន់ កនែុងការច្្វីយ៉ា ងណា  ឲ្យ ្តចតម្ក្រីតបាថានែ
រប្ត់តបចទ្្តកម្ុជា  ចែីម្បទី្ទ្ួល បាន ឋានៈ ជា តបចទ្្ត មាន តបាក់ 
្ំ ណូល  ម្្យម ែូច្នែះ ចយងី ចតោងចបាះជំហានពីតបចទ្្ត ពឹងផ្អាក 
ចលីវ្ិត័យ កាត់ចែរចៅជា តប ចទ្ ្ត ពឹងផ្អាក ចលី វ្ិត័យកម្មន្រសាល ផែល 
្ំចណះែឹងផ្នែក វទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវទិ្យា  វ្ិត្វកម្ម និង  គណិត វទិ្យាមាន 
តនមលេ មិនអា្កាត់នថលេបាន៕
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Top 20 STEM Careers for Cambodia
This guide identifies the top 20 STEM careers in Cambodia over the next 
10 years and includes information on education/training required, where 
to study and what salary to expect.

វជិាជា ជីវៈទាងំ ២០ រប្ត់ STEM ចៅកនែុងតបចទ្្តកម្ុជា
កូនច្តៀវចៅចនះកំណត់ពីវជិាជា ជីវៈទាងំ ២០ រប្ត់ STEM ចៅកនែុងតបចទ្្តកម្ុជា្តតមាប់ ១០ 
ឆានែ ខំាងមុខចទ្ៀត  និងរមួបញចេូ លការអប់រ ំ បណ្រុ ះបណា្រ ល ក៏ែួ្ជាកផនលេងផែលតតរូវ្ិតកសាបន្រ 
និងតនមលេតបាក់ផខផែលគួររពឹំងទុ្ក។

MANUFACTURING: 

- Production Line Supervisor
Production Line Supervisors oversee the 
workflow of an assembly line, whether for food 
or electronics, making sure that every little job 
that goes into creating a single product is done 
properly. They motivate and support staff and 
ensure that work shifts are always filled.

- Automation Technician
Automation Technicians ensure that all machines 
in large factories or in an assembly line, for 
example, function properly. They fix and maintain 
machinery to ensure optimal output and 
efficiency. 

្លិតកម្ម:

- តបធ្ន តករុម ្តងា្វ ក់ ្ លិតកម្ម
តបធ្ន តករុម ្តងា្វ ក់ ្ លិត កម្ម តតរួតពិនិត្យ ចមីល រ ំ្ ូរ នន 
្តងា្វ ក់្លិតកម្ម  មិន ថា អាហារឬតបព័ន្ធចអឡកិតតរូនិក ចទ្ គឺតតរូវច្្វី ឲ្យ 
តបាកែ ថា តគប់ការងារ តូ្តា្ ទាងំ អ្ត់ ផែល ោក់ព័ន្ធនឹងការបចងកីត 
្លិត ្ ល មួយ តតរូវ បាន តបតពឹត្រិចៅ  ចោយ ្តម ត្តប។ ពួកចគចលីក 
ទ្ឹក ្ ិត្រ   ោតំទ្ បុគគលិក  និង ច្្វី ឲ្យ តបាកែ ថា មាន បុគគលិក ច្្វី 
ការងារតគប់ចវន ទាងំ អ្ត់។ 

- អនែក បច្ចេកចទ្្តចតគឿងមា៉ា ្ុតីន្ត្វ័យ តបវត្រិ
អនែក បច្ចេកចទ្្តចតគឿងមា៉ា ្ុតីន្ត្វ័យ តបវត្រិ តតរូវ ធ្នាថា រាល់ ចតគឿង 
មា៉ា ្ុតីន ទាងំអ្ត់ចៅ តាម ចរាង ្ តក ្ ំៗឬចៅ តាម ្តងា្វ ក់ ្ លិតកម្ម  
ែំចណីរ ការ ចោយ រលូន ។ ពួកចគជួ ្ត ជុលនិងផថទា ំចតគឿងមា៉ា ្ុតីនចែីម្ប ី
ធ្នាបាន នូវ លទ្្ធ្ល  និង តប្ិតទ្្ធភាព ។

CONSTRUCTION:

- Architect
An Architect is a designer, from the exterior to 
the interior of a building or residence. They bring 
together various ideas and put them all into one 
design. 

- Civil Engineer
Civil Engineers bring designs and plans to life, 
building structures and ensuring they are ready 
to withstand storms, blizzards and other natural 
occurrences. 

- Construction Site Supervisor
Construction Site Supervisors oversee the daily 
tasks that take place on a work site and ensure 
that each of these tasks is completed in a timely 
and efficient manner. They liaise between 
employees and contractors.   

- Health & Safety Engineer
Health & Safety Engineers look after the safety 
of employees by enforcing all safety standards at 
any given place. They make sure employees and 
employers follow the required safety measures 
to ensure that the workers are able to work each 
day with no injury.

- Project Manager
A Project Manager is charged with overseeing 
the entirety of a project, from liaising with 
contractors and subcontractors to working with 
Site Supervisors and making sure all the work 
gets done correctly, in a timely manner, and to 
budget.

្តំណង់:

- ស្ាបត្យករ
ស្ាបត្យករជួយ ែល់ ផ្នែក រ្នាចសាភ័ណភាពទាងំ ផ្នែក ខាង ចតរៅ  និង 
ផ្នែក ខាង កនែុង នន អាោរឬ លំចៅ ោ្ឋ ន ។ 
ពួកចគ តបមូល ្ ្រុ ំ គំនិតច្្សងៗ ច្យី យក គំនិតទាងំ អ្ត់ ចនះមក 
បញចេូ ល ចៅកនែុង ការ រ្នាផតមួយ ។

- វ្ិត្វករ្តំណង់ ្ុតីវលិ
វ្ិត្វករ្តំណង់្ុតីវលិ ច្្វី ឲ្យ ការរ្នាបលេង់ ទាងំ ចនះចល្ច្ញ  ជា រូបរាង  
កសាង រ្នា្តម្័ន្ធ  និង ច្្វី ឲ្យ តបាកែ ថា រ្នា្តម្័ន្ធ ទាងំចនះ អា្ 
តទាតំទ្នឹង កមាលេ ងំខ្យល់ ព្ុយះ  ព្ុយះទឹ្ក កក  និង ចតោះ ម្ន្រ រាយ្ម្មជាតិ 
ច្្សងៗចទ្ៀត។

- ចមការ្តំណង់
ចមការ្តំណង់ តតរួតពិនិត្យ ចមីល ការងារ តបចានំថងៃ ផែល ចកីត ចឡងី 
ចៅ ការ ោ្ឋ ន ្តំណង់ និង ធ្នា ថាការងារនីមួយៗតតរូវ បាន បំចពញ 
ចៅតាម ចពល ចវលាកំ ណត់ និង តបកបចោយ តប្ិតទ្្ធភាព ។ ពួកចគ ភាជា ប់ 
ទ្ំនាក់ទ្ំនង រវាង និចយជក និង តករុម ្ ៊ាុនច ៉៉ា  ការ។

-  អនែក ឯកចទ្្តផ្នែក ្ុតវត្រិភាពនិង ្ុតខភាព 
អនែក ឯកចទ្្ត្ុតវត្ិភាព  និង ្ុតខភាព ពិនិត្យ ចមីល ្ុតវត្ិភាព រប្ត់ 
និចយជិតចោយ ពតងឹង រាល់បទ្ោ្ឋ ន ្ុតវត្ិភាព ចៅ តគប់កផនលេង ច្្វី 
ការងារ។ ពួកចគច្្វី ឲ្យ តបាកែ ថា និចយជិត និងនិចយជក អនុវត្រតាម 
វធិ្នការណ៍ ្ុតវត្ិភាព ផែល ្ បាប់ តតមរូវ  និង ធ្នា ថា  កម្មករ អា្ 
តតឡប់ មក បចតមី ការងារ ចៅ នថងៃ បនាទា ប់ ចោយោ្ម ន របួ្ត។

- នាយ ក គចតមាង
នាយ ក គចតមាង ទ្ទ្ួល ខុ្តតតរូវ ចលីការពិនិត្យគចតមាងទាងំមូល   
ចោយ ចាប់ ច្្រីម ពី ការ ភាជា ប់ទ្ំនាក់ទ្ំនង រវាង តករុម ៊្ាុន ច ៉៉ា ការ និង 
អនែក ច ៉៉ា ការ បន្រ រ្ូត ែល់ ច្្វី ការងារ ចោយ ផ្ទា ល់ជាមួយនឹង ចមការ 
្តំណង់ និង ច្្វី ឲ្យ តបាកែ ថា ការ ងារ តតរូវ បាន ច្្វី តតឹម តតរូវ ចៅ តាម 
ចពលចវលានិងថវកិាកំណត់។
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FOOD & BEVERAGE:
- Quality Assurance Specialist
The Quality Assurance Specialists play a key role in helping food & beverage companies sustain their 
reputation in the business. He/she has an understanding of food processing and production, in order 
to ensure quality meets local and international standards, so that customers are buying safe products.

អាហារនិង ចភ្តជជាៈ

- អនែក ឯកចទ្្ត ផ្នែក គុណភាព ្ ំណីអាហារ
អនែក ឯកចទ្្តផ្នែក ្ ំណី អាហារ មាន តួនាទី្ ្តំខាន់ ជួយ តករុម ្ ៊ាុន ្ លិត អា ហារ និង ចភ្តជជាៈ ឲ្យរកសា បានចករ ្រ ិ៍ច ្្ម ះ ចៅកនែុង អាជីវកម្ម។ ចែីម្ប ីធ្នាថា 
គុណ ភាព ច្លេីយ តប  តាម បទ្ោ្ឋ ន កនែុង ត្តរុក និង បទ្ោ្ឋ ន អន្ររជាតិ  ពួកចគ តតរូវ មា ន ្ ំចណះ ែឹង  អំ ពី ការផកន្នែ និង ការ្លិតអាហារ ែូច្នែះ អតិថិជន នឹង 
ទ្ទ្ួលបាន នូវ្លិត ្ ល ផែល មាន ្ុតវត្ិភាព ។

ENERGY & UTILITIES:
- Water Supply Expert
Water Supply Experts don’t just make sure that 
homes and businesses have access to water, they 
also work on systems of sewage management and 
wastewater disposal. 

ថាមពល និង ច្តវា្គត់្គង់សាធ្រណៈ

- អនែក ជំនាញ ផ្នែក ្ គត់្គង់ទ្ឹក
អនែក ជំនាញ ផ្នែក ្ គត់្គង់ទ្ឹក មិន តតឹមផត ច្្វី ឲ្យ តបាកែ ថា ចគ្ោ្ឋ ន 
និងកផនលេង អាជីវ កម្ម ច្្សងៗ ទ្ទ្ួល បាន ទឹ្ក ចតបី តបា្ត់ប៉ាុចណា្ណ ះចទ្ ប៉ាុផន្រ 
ពួកចគ ក៏ តតរូវ ច្្វី ការងារ ចលី តប ព័ន្ធ តគប់តគង លូទ្ឹក ្តអាុយ  និង ការបចញចេញ 

HEALTH & SCIENCE: 
- Chemist 
A Chemist finds ways to improve the living standard 
of people with chemicals. They use their knowledge 
of chemicals to develop new products, such as 
drugs, cosmetics and even new types of synthetic 
fibres. A Chemist also plays an important role in 
the energy industry by working on petrochemical 
processes to reach optimal energy use and reduce 
pollution, just as a Chemist plays an important role 
in the development of new drugs, by overseeing 
the development process and determining the 
quality and stability of these drugs. A Chemist can 
also work in a pharmacy where he/she focuses on 
safe and effective medication dosage and usage.   

- Public Health Analyst
A Public Health Analyst plays an important 
role in supporting communities and families to 
understand and manage health related issues; 
from knowing which insurance plan best matches 
you and your family, to advocating for healthier 
living and eating.

- Doctor (General Practitioner)
A General Practitioner is a Medical Doctor who is 
your first point of contact when you do not feel 
well. They help you understand what you may be 
suffering from, taking into account mental, physical 
and social factors, and referring you to specialists 
for treatment if required.

- Medical Laboratory Technician
Lab Technicians perform tests and analysis that 
provide Physicians with data that they can use to 
better understand and treat patients. They help 
diagnose diseases like Cancer, AIDS and Diabetes. 

- Psychologist
A Psychologist helps people overcome issues and 
promotes positive mental health by understanding 
and analysing their thought process, behaviour and 
personality. They work with individuals of all ages, 
or in groups. 

្ុតខភាព និង វទិ្យាសាស្ត្រ:

- អនែក គីមីវទិ្យា 
អនែកគីមីវទិ្យា ផ្ត្វងរក វ ិ្ ី ផកលមអា រចបៀបរ្ត់ចៅ រប្ត់ មនុ្ត្ស តាម 
រយៈ ការ ្ិតកសា ចលី សារធ្តុ គីមី។ ពួកចគចតបី តបា្ត់្ំចណះែឹង 
រប្ត់ខលេួន អំពី សារធ្តុ គីមី ចែីម្ប ីបចងកីត  ្ លិត ្ ល ថ្មី ែូ្ជា ថានែ  ំចពទ្្យ  
ចតគឿង្តមាអា ងនិង ្តររីាងគ ្ិតប្ប និម្មិត ថ្មី ។ អនែក គីមីវទិ្យា ក៏មានតួនាទី្ 
្តំខាន់ កនែុង ឧ្តសា្កម្មថាមពល ្ ងផែរ ចោយ ច្្វី ការ ងារ ចលី   
ែំចណីរការ្តមាញ់យក ធ្តុគីមីច្ញពី ចតបង ចែីម្ប ីទ្ទ្ួលបាន ថាមពល 
តប ច្តីរ ្តតមាប់ការចតបី តបា្ត់ និង កាត់ បន្យ ជាតិពុល ។ ជាងចនះចៅ 
ចទ្ៀត  អនែក គីមីវទិ្យា មាន តួនាទី្្តំខាន់ កនែុង ការ បចងកីត ថានែ  ំចពទ្្យ ថ្មី ចោយ 
តតរួតពិនិត្យ ែំចណីរ ការ វវិឌ្ឍ និង កំណត់ គុណភាព និង ច្ត្រភាព រប្ត់ 
ថានែ ទំាងំចនះ។ អនែក គីមីវទិ្យា ក៏អា្ច្្វី ការងារ ចៅ តាម ឱ្តថស្ាន  
ទ្ីផែល ពួកចគ ចផ្្រ តការយក ្ ិត្រ ទុ្ក ោក់ ចលី ការ ោក់ថានែ  ំ     និង ចតបីថានែ  ំ
តបកបចោយតប្ិតទ្្ធភាព និង ្ុតវត្ិភាព។

- អនែកឯកចទ្្ត្ុតខភាព សាធ្រណៈ
 អនែក ឯកចទ្្ត ្ុតខភាព សាធ្រណៈ មាន តួនាទី្ ្តំខាន់ ជួយ ច្្វី ឲ្យ 

្ត្គមន៍ និង តករុម តគរួសារ  យល់ ែឹង និង តគប់តគង បញ្ហា  ោក់ព័ន្ធ នឹង 
្ុតខភាព ។ ច្្រីមច្ញ  ពី ការ យល់ ែឹង ថា ចតី គចតមាងធ្នារា៉ាប់រងមួយ 
ណា្ត័ក្រិ្តម បំ្ុត ្តតមាប់អនែក  និង  តគរួ សារ រប្ត់អនែកតពម ទាងំ ការោតំទ្ 
ការរ្ត់ចៅ  និង ការទ្ទ្ួល ទានតប កប ចោយ អនា ម័យ ។

- ចវជជាបណិ្ត
ចវជជា បណិ្ត គឺជា តគរូចពទ្្យ ចវជជាសាស្ត្រ ផែល ជួប អនែក មុន ចគ ចៅ ចពល 
អនែក មិន ត្តរួល ខលេួន។ ពួកចគ តបាប់ ពីបញ្ហា  ផែល អនែក កំពុង តបឈម 
ចោយ ពិចារណា ទាងំ បញ្ហា  ្ លេូវ ្ ិត្រ  រាងកាយ  និង កតា្រ ្តងគម 
ច្យីពួកចគផណនា ំអនែក ចៅ ជួប អនែកឯក ចទ្្ត ចែីម្ប ីពយា បាល តប្ិតន ចបី 
ចាបំា្់។

- អនែក បច្ចេកចទ្្តចៅ មនទាីរពិចសា្ន៍ចវជជាសាស្ត្រ
អនែក បច្ចេកចទ្្ត ចៅមនទាីរពិចសា្ន៍ ច្្វី ការពិចសា្ និង ការវភិាគ ្ ្រល់ឲ្យ  
តគរូចពទ្្យ នូវទ្ិននែន័យយកចៅ ចតបីតបា្ត់  ចែីម្ប ីឲ្យយល់កាន់ផត ្ បា្ត់  និង 
្តតមាប់ ពយា បាល អនែក ជំងឺ ។ អនែក បច្ចេក ចទ្ ្ត ចៅ មនទាីរ ពិចសា្ន៍ ជួយ ច្្វី 
ចរាគវនិិ្្័យ ែូ្ជាជំងឺ មហារកី ចអែ្ត៍ និងជំងឺ ទ្ឹក ចនាមផ្អាមជាចែីម។

- អនែក ្ ិត្រវទិ្យា
អនែក ្ ិត្រវទិ្យា ជួយ មនុ្ត្ស តគប់ោនែ  ជមនែះ បញ្ហា   និងច្្វី ឲ្យ ្ុតខភាព ្ លេូវ្ិត្រ 
តបច្តីរ ចឡងី  ចោយ ផ្ត្វងយល់  និង វភិាគ ចលី ការគិត  ឥរយិបថ និង 
បុគគលិក លក្ខណៈរប្ត់ មនុ្ត្ស ។ ពួក ចគ ច្្វី ការងារជាមួយ មនុ្ត្ស 
តគប់វយ័ ជា លក្ខណៈ បុគគល ឬជា តករុម។

- Water Sanitation Expert
The Water Sanitation Experts play a crucial role 
in helping rural communities maintain safe and 
hygienic living standards by providing technical 
guidance and education on things such as 
improved waste disposal methods.

ចចាល ទ្ឹក ្តអាុយ្ងផែរ។

- អនែក ជំនាញ អនាម័យទឹ្ក
អនែក ជំនាញ អនាម័យទឹ្ក មាន តួនាទី្្តំខាន់ កនែុង ការ ជួយ ្ត្គមន៍ ឲ្យ 
រកសា បាន នូវរចបៀប រ្ត់ចៅ តបកប ចោយ អនាម័យ  និង ្ុតវត្ិភាព ចោយ 
្្រល់ ការផណនា ំបច្ចេក ចទ្្ត និង ការអប់រ ំចលី ការងារែូ្ជា រចបៀប បចញចេញ 
ទ្ឹក ្តអាុយ ជាចែីម។
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AUTO:

- Mechanic
A Mechanic inspects automobiles and performs basic 
and advanced maintenance and repair work, on 
motorcycles, cars, buses and industrial vehicles. Their 
tasks range from bodywork to engines, transmissions, 
brakes, cooling systems and on-board system 
maintenance, including electrical wiring, among other 
things.

ចតគឿងយន្រ :

- ជាងមា៉ា ្ុតីន 
ជាងមា៉ា ្ុតីន ពិនិត្យ ចមីល រថយន្រ  និងច្្វីការផថទាទំាងំកតមិត
្ម្មតានិង កតមិតខ្្ត់  និង ការ ងារជួ្តជុល ចលី ចតគឿងយន្រ
ែូ្ជា ម៉ាូតូ  រថយនុ្រ្ន់តូ្ រថយន្រ តករុង  និង ចតគឿង យន្រ កនែុងវ្ិត័យ 
ឧ្តសា្កម្ម។ ការងាររប្ត់ពួកចគមានែូ្ជា ការងារផ្នែក ខាង 
ចតរៅ   ចតគឿងមា៉ា ្ុតីន  តបព័ន្ធ ចភលេីង  សហា្វ ងំ   តបព័ន្ធ មា៉ា ្ុតីនតតជាក់   ការ 
ផថទា ំតាម   តបព័ន្ធ បញ្ជា   រមួទាងំ ផខ្ស ្ រន្រ អគគិ្តនី កនែុង ្ ំចណាម ការងារ 
ច្្សងៗចទ្ៀត ជា ចត្ីន។

INFORMATION 
TECHNOLOGY:
- Network Analyst
A Network Analyst helps run and manage the 
network infrastructure of a company. They 
maintain the network system so that employees, 
clients and customers are able to communicate 
via secure channels (e-mail, telephone) with ease. 
They guarantee the daily efficiency of company 
operations.

- Software Programmer
A Software Programmer is tasked with 
maintaining a facility’s computer system. He/
she helps business operations run smoothly 
by allowing computer systems to process 
information step-by-step. 

បច្ចេកវទិ្យា ព័ត៌មាន:

- អនែកឯកចទ្្តភាជា ប់បណា្រ ញ
អនែក ឯកចទ្្តភាជា ប់បណា្រ ញជួយ ែំចណីរការ និង តគប់តគង 
រ្នា្តម្័ន្ធ បណា្រ ញ  រប្ត់ តករុម ្ ៊ាុន។ ពួកចគ ផថទាតំបព័ន្ធបណា្រ ញ  
ែូច្នែះនិចយជិត ចភ្ៀវ និង អតិថិជន អា្ទ្ំនាក់ទ្ំនង តាម រយៈ 
បណា្រ  ញ្ុតវត្ិភាព  (អីុចម៉ាល ទូ្រ្ត័ពទា ) ។ ពួកចគ ធ្នា ែល់ តប្ិតទ្្ធ 
ភាព តបចានំថងៃ នន តបតិបត្រិ ការ កនែុងតករុម ៊្ាុន។

- អនែក បចងកីត ្ូត្្វផវ
អនែក បចងកីត ្ូត្្វផវ មានភារកិ្ចេ ផថទា ំតបព័ន្ធកំុព្ូយទ្័ រ រប្ត់ តគឹះស្ាន 
ច្្សងៗ។ ពួកចគ ជួយ ច្្វី ឲ្យ តបតិបត្រិការអាជីវ កម្ម ែំចណីរការចោយ 
រលូន  ចោយ ច្្វី ឲ្យ តបព័ន្ធ កំុព្ូយ ទ្័រែំចណីរ ការព័ត៌មាន មួយជំហាន 
ម្រងៗ។

FINANCIAL SERVICES:
 - Economist 
An Economist conducts intensive research and 
collects data to help us understand the basics of 
supply and demand, whether on a micro or macro 
scale. He/she will explore and discover trends that 
will help shape policy and business decisions for 
governments and for companies.

- Actuary 
An Actuary is a Mathematician that uses data 
to make statistical analysis to help understand 
financial risks, related to life insurance and high 
finance. They use these data analyses to help 
companies come up with new pricing plans for 
healthcare and insurance, create new complex 
financial products and help shape government 
healthcare policies.

- Financial Analyst
A Financial Analyst helps companies understand 
the current trends of industries and allows them 
to make key business decisions, by providing buy/
sell recommendations to clients or employers. By 
understanding what is going on in which industry, 
they also help companies identify and enter 
into new business opportunities, such as new 
industries.

ច្តវាកម្ម ្ រិញញាវត្ុ
-   អនែក ច្តែ្ឋកិ្ចេ
អនែក ច្តែ្ឋកិ្ចេ ច្្វី ការតសាវតជាវ យ៉ា ងលអាិតលអាន់  និង តបមូល ទិ្ននែន័យ ផែល ច្្វី 
ឲ្យ ចយងី យល់ ពី មូល ោ្ឋ ន នន ការ ្ គត់្គង់  និង តតមរូវការ  ទាងំកនែុង កតមិត មីតករូ 
ឬមា៉ា តករូ។ ពួកចគ តសាវតជាវ និង ផ្ត្វងរក និនានែ ការផែល អា្ជួយ ផកលមអា 
ចោលនចយ បាយ និង ការ ្តចតម្្ិត្រ ោក់ ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្ម្តតមាប់ 
រោ្ឋ ភិបាល  និង តករុម ៊្ាុន នានា។

- អនែក គណនាតនមលេ
អនែក គណនាតនមលេគឺជា គណិតវទូិ្ ផែល ចតបីតបា្ត់ ទ្ិននែន័យ ច្្វី ការវភិាគ 
្ត្ិតិ  ចែីម្ប ីផ្ត្វង យល់ ពី ហានិភ័យ ្ រិញញាវត្ុ ផែល ោក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការធ្នារា៉ាប់រងចលី អាយុ ជីវតិ និង ្ រិញញាវត្ុ កនែុង ្ ំនួន ចត្ីន។ ពួកចគចតបី 
តបា្ត់ទ្ិននែន័យ ចនះ  ចែីម្ប ីជួយ តករុម ៊្ាុន បចងកីតនូវ គចតមាងតនមលេថ្មី ្តតមាប់ 
ការ ោោំរ ្ុតខភាព  និង ការធ្នារា៉ាប់ រង។ បចងកីត ្ លិត ្ ល ្ រិញញាវត្ុ 
លមអាិត ថ្មី  និង ជួយ ផកលមអា ចោលនចយបាយ ោ ំោរ ្ុតខភាព រប្ត់ 
រោ្ឋ ភិបាល ។

- អនែក វភិាគ ្ រិញញាវត្ុ
អនែក វភិាគ ្ រិញញាវត្ុ ជួយ តករុម ្ ៊ាុនឲ្យ យល់ពីនិនានែ ការប្ចេុប្បននែ 
ននវ្ិត័យ ឧ្តសា្ កម្ម  និងជួយ ពួកចគឲ្យ ច្្វី ការ្តចតម្្ិត្រ ផ្នែក 
អាជីវកម្មែ៏្តំខាន់  ចោយ ្ ្រល់ អនុ សា្តន៍ ោក់ព័ន្ធនឹងការលក់ ឬទិ្ញ 
ែល់ ចភ្ៀវ ឬនិចយជក។ តាមរយៈ ការយល់ ែឹង ពី អ្វីផែល កំពុង ែំចណីរ ការ 
ចៅកនែុង ឧ្តសា្កម្ម ចនះ ពួកចគក៏ អា្ជួយ តករុម ្ ៊ាុនឲ្យ រក ចឃញី 
និង ្ ូល រមួកនែុងឱកា្ត ច្្វី អាជីវកម្មថ្មី ែូ្ជា ឧ្តសា្កម្មថ្មីជា ចែីម ។
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Production Line Supervisor

អនែកតតរួតពិនិត្យ្តងា្វ ក់្លិតកម្ម

Have you ever wondered what goes on inside 
large factories? How different departments 
work together to efficiently produce a product ?

A Production Line Supervisor (PLS), also known as 
an Assembly Line or Manufacturing Supervisor, 
is a person that oversees and coordinates the 
entire production process within a factory and/or 
company. The Supervisor ensures that individual 
tasks - inspections, operations, assembly - are done 
effectively and in a timely fashion. The PLS plans, 
monitors and evaluates performance of personnel 
based on set criteria. Interpersonal skills are very 
important for this job, as the Supervisor must 
also maintain a positive work environment and 
motivate personnel. To become a Production Line 
Supervisor, one would typically require one to two 
years’ experience on the production line to gain 
adequate understanding and become familiar with 
all of the work processes that take place.

មាន្ងៃល់ចទ្ថា ចតីការងារកនែុងចរាង្តក្ំៗែំចណីរការ
យ៉ា ងែូ្ចម្រ្? ចតីផ្នែកច្្សងៗច្្វីការជាមួយោនែ ែូ្ចម្រ្ 
ចែីម្បឲី្យការ្លិតមានតប្ិតទ្្ធភាព?

អនែកតតរួតពិនិត្យ្តងា្វ ក់្លិតកម្មគឺជា អនែកចមីលការខុ្តតតរូវ 
និង្តតមប្តតមរួលែំចណីរការ្លិតកម្មទាងំត្តរុងកនែុងចរាង
្តកឬតករុម ៊្ាុន។ អនែកតតរួតពិនិត្យតតរូវច្្វីឲ្យតបាកែថា ការងារ
នីមួយៗែូ្ជាការតតរួតពិនិត្យ តបតិបត្រិការែំចណីរការបញចេូ លោនែ  
តបតពឹត្រចៅតបកបចោយតប្ិតទ្្ធភាព និងចៅតាមចពលចវលា ្តមត្តប។ 
អនែកតតរួតពិនិត្យ្តងា្វ ក់្លិតកម្មតតរូវចរៀប្ំផ្នការ តាមោន និងវាយ
តនមលេពីការងាររប្ត់ខលេួនផ្អាកតាមលក្ខណៈវនិិ្្័យផែលបាន
កំណត់។ ជំនាញផ្ទា ល់ខលេួនពិតជា្តំខាន់ណា្ត់្តតមាប់ការងារ
តបចភទ្ចនះ ចោយសារផតអនែកតតរួតពិនិត្យតតរូវរកសាបរយិកា្តការងារ
វជិជាមាន និងជំរុញទ្ឹក្ិត្រខលេួនឯង។ ចែីម្បកីាលេ យជាអនែកតតរួតពិនិត្យ្តងា្វ ក់
្លិតកម្មអនែកតតរូវផតមានបទ្ពិចសា្ន៍កនែុងផ្នែកចនះមួយចៅពីរឆានែ ៕ំ

ច្ៀវ   ងនតគី
តបធ្ន តករុម ផ្នែក ្ លិត 
ចរាង្តកផខ្មរ្លិតតសាចបៀរកម្ុជា

បនាទា ប់ពី បំចពញ ការងារ ជា តបធ្ន តករុមរយៈ ចពល បួន ឆានែ  ំ ចៅ 
ចរាង្តកផខ្មរ្លិតតសាចបៀរកម្ុជា ខ្ុ ំតតរូវ បាន ែំ ចឡងី តួនាទី្ ជា តបធ្ ន 
តករុម ផ្នែក ្ លិត។ មុនចពល មក បចតមី ការងារចៅ តករុម ៊្ាុនកូកាកូឡា  
ខ្ុ ំធ្លេ ប់ច្្វី ជាការ ីនិង តបធ្ន តករុម ្ លិត   ចៅ តករុម ្ ៊ាុន  K Cement ។ 

បចតមីការងារជាមួយតករុម ្ ៊ាុនអន្ររជាតិ មាន ន័យថា អនែកតតរូវផត 
បំចពញ ការងារ តបកប ចោយ បទ្ ោ្ឋ ន  ខ្្ត់បំ្ុត។ អនែកតតរូវផត ប្រូរផ្្រ ្់ 
មួយរយភាគរយ  ឬចលី្ត ពីចនះ ចែីម្ប ីរកសាបទ្ោ្ឋ ន ទាងំចនះ។ 
ការ ទ្ទ្ួល ខុ្តតតរូវតបចានំថងៃ  រប្ត់ខ្ុ ំ ោក់ព័ន្ធចៅនឹង្តងា្វ ក់ ្ លិតកម្ម។ 
ខ្ុ ំតតរួតពិនិត្យ គុណភាព ្ លិត កម្ម  បញចេប់ ្ លិតកម្មចៅតាម កាលវភិាគ 
ផែល បាន កំណត់ តគប់តគងនិង ផកលមអា តប្ិតទ្្ធភាពនន្តងា្វ ក់្លិត កម្ម  
តគប់តគង ការបំចពញ ការងារ រប្ត់តករុម  និង កសាង្តមត្ភាព បុគគលិកកនែុង 
្ំចណាម ការងារ ច្្សងៗ ចទ្ៀត ។ ការទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវ  និងតួនាទី្ចនះ ្្រល់ 
ឱកា្តឲ្យខ្ុ ំពតងឹងជំនាញ ភាព ជា អនែកែឹកនា ំ និង ជំ នាញទ្ន់ រប្ត់ខ្ុ ំ ។ 

ែូ្ជា ការងារែនទ្ចទ្ៀត ផែរ មាន បញ្ហា តបឈមចត្ីន កនែុងនាមជា 
តបធ្ន តករុម ផ្នែក ្ លិត។ ការ តគប់ តគងមនុ្ត្ស មិនផមនជា ចរឿង ងាយ 
ចនាះ ចទ្ ច្យី តតរូវ ការជំនាញទ្ន់ ែ៏ពូផក។ អនែក ក៏តតរូវ ផ្ត្វង រក តុល្យ ភាព 
្តមត្តប ចែីម្បតីគប់តគង និង ចលីក ទឹ្ក្ិត្រពួកចគឲ្យច្្វីការងារ តបកប 
ចោយតប្ិតទ្្ធភាព។ 

ខ្ុ ំ មាន្តំណាងណា្ត់ផែលបាន្ូល ្តិកសាវគគ ខលេីបផន្ម  ែូ្ជា  
Step Programme និង វគគ ្តិកសា  Operational Excellence 
ផែលចរៀប្ំចឡងីចោយ តករុម ៊្ាុន ច្យី វគគ ្តិកសាខលេីទាងំចនះ បាន ជួយ 
ច្្វី ឲ្យ អា ជីព រប្ត់ ខ្ុ ំ រកី្ចតមីន។ ខ្ុ ំ បាន ចតបីតបា្ត់គំនិត្្រួ្ច្្រីម ផ្ទា ល់ខលេួន 
និងបន្រការ ្ិតកសាថានែ ក់  MBA ចៅ សាក ល វទិ្យា ល័ យ ជាតិតគប់តគង 
្ងផែរ។ វគគ្ិតកសាទាងំអ្ត់ចនះ ជួយខ្ុ ំ ឲ្យពតងឹងជំនាញ ទ្ន់  និងជួយ ខ្ុ ំ 
ឲ្យ កាលេ យ ជា  ចម ែឹក  នាែំ៏ច្នែីម មានែ ក់។ 

ខ្ុ ំពិតជា គិតថា ការងារចនះ បាន ជួយពតងឹង ជំនាញ ផ្ទា ល់ខលេួន និងមាន 
្ំផណក ជួយ ផកលមអាខលេួន ខ្ុ ំ ្ ង ផែរ។ វាជា ចរឿង្តបបាយ ្ ិត្រ ្ ងផែរ កនែុង
ការែឹកនា ំតករុមការងារមួយ  និង បានច្លេីយតបចោយ ចជាគ ជ័យ  ចៅ តាម 
ចោលចៅ ផែល តករុម ៊្ាុន កំណត់ ឲ្យ ចយងី។ ចោយសារផត ច្តុ្ល ទាងំ 
អ្ត់ចនះ ខ្ុ ំ ្ូតម ផណនា ំការងារ ចនះ ែល់អនែកទាងំ អ្ត់ោនែ ។ 

និចយជក តតរូវការ មនុ្ត្ស ផែល មាន ចោលចៅ  វជិជាមាន អា្និយយ 
ភាសាអង់ចគលេ្ត បាន សាទា ត់ ជំ នា ញ  និង មាន ជំនាញកនែុងការបំចពញ 
ការងារជា តករុម។ ច្ះផកផតបស្ានការណ៍ និង តសាវតជាវ តាម តបព័ន្ធ 
អីុនច្ីណិត និង តាម ចវទ្ិការច្្សងៗ  ចែីម្ប ីផ្ត្វងរក ឱកា្តច្្សងៗ។ មុន 
ចពល ច្្វីបទ្្តមាភា ្ត  តតរូវ ច្្វី ចគ្ កិ្ចេ ចោយ តតរូវសាគ ល់ពី តួនាទី្  និង តករុម 

៊្ាុន ផែល អនែក កំពុងពយាយម ្ ូល ឲ្យ បាន ្ បា្ត់៕

Mr. Chheav Ngornkry
Production Unit Team Leader
Khmer Brewery Limited

After four years working as a Team Leader at Khmer 
Brewery Limited , I was promoted to Production Unit Team 
Leader. Prior to Khmer Brewery Limited , I worked for 
the K Cement company as an Operator and Production 
Leader.

Working for an international company means that you 
are always working to the highest standards. You always 
have to give 100% of yourself, and more, to maintain those 
standards. My daily responsibilities revolve around the 
production line. I monitor production quality, complete 
production per set schedule, manage and improve line 
efficiencies, manage team performance and develop 
people, among other things. These responsibilities and 
this position have allowed me to drastically improve my 
leadership skills and my soft skills.

Like any other job, there are great challenges to being a 
Production Unit Team Leader. Managing people is not 
simple, and requires excellent soft skills. You also need 
to find the right balance to manage them and encourage 
them to work efficiently. 

I’ve been fortunate to take additional courses, such as 
the Step Programme and Operational Excellence, both 
provided by the company, which have helped my career 
progress. I’ve also used my own initiative and undertaken 
an MBA at the National University of Management. These 
courses are helping me improve my soft skills, which help 
me become a great team leader.

I definitely think that this job has done a lot to help 
improve my interpersonal skills and has done a great deal 
to help me improve myself. It is also very satisfying to lead 
a team and successfully meet goals that have been set for 
us. For those reasons, I would highly recommend this job.

Employers will be looking for positive, goal-oriented people 
who are proficient in English and skilled in performing in a 
team environment. Be proactive and search online and in 
forums for opportunities. Before going to an interview, do 
your homework – know the role and the firm you are trying 
to get into.

DID YOU KNOW?
•    Consumerism is rapidly growing which means that companies have to 
produce at a faster rate with as little error as possible. 

•    People management is a key skill to have, notably when working with 
high volume production.

Manufacturing (Garment; 
Food Processing)

Main sectors

400 USD

Starting salary 
(monthly)

Beltei International University;
Pannasastra University

Where to study

600-800 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

1200 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Vocational Training; 
Bachelor’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)
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Automation Technician

អនែក បច្ចេកចទ្្ត ចតគឿងមា៉ា ្ុតីន ្ត្វ័យតបវត្រិ

Would you enjoy working on diffrent types of 
computerised systems, fixing and maintaining 
them? In this industrial age, automated 
machines are key to the production line. 

An Automation Technician, also known as 
a Robotics Technician, works primarily with 
automated machines. They are computer-
controlled systems and devices in industrial 
facilities for food processing, automobile assembly, 
and garment manufacturing, that were designed 
to minimise human error and maximise efficiency. 
He/she is tasked with repairing, maintaining, 
monitoring and troubleshooting computerised 
systems. The Automation Technician must 
perform routine diagnostic checks and isolate 
problems. He/she must ensure that these 
machines operate at company standards to help 
meet production goals. Automation Technicians 
should have knowledge of digital software, 
electronics, and mechanics, and also possess 
strong communication and interpersonal skills to 
quickly bring new team members up to speed on 
processes.

ចតីអនែក ្ ង់ ច្្វី ការងារផែលោក់ ព័ន្ធចៅនឹងែំចណីរការ តបព័ន្ធ  កំុព្ូយទ្័រ 
ច្្សងៗ  ការជួ្តជុល និង ការផថទាចំទ្? ត្តបចពលផែលចយងី កំពុង វវិឌ្ឍ 
ចៅរក យុគ្តម័យ ឧ្តសា្កម្ម  មា៉ា ្ុតីន ្ត្វ័យ តបវត្រិ ចាប់ច្្រីម ចែីរតួ្តំខាន់ 
្ំចោះ ្តងា្វ ក់ ្ លិតកម្ម។
   
 អនែក  បច្ចេកចទ្្ត ចតគឿងមា៉ា ្ុតីន្ត្វ័យ តបវត្រិ  ច្្វី ការងារ ោក់ព័ន្ធនឹង 
ចតគៀងមា៉ា ្ុតីន ្ត្វ័យ តបវត្រិ  ផែល មាន តបព័ន្ធ  និង ឧបករណ៍ តគប់តគងចោយ 
កំុព្ូយទ្័រ ចៅតាម ចរាង្តក  ឧ្តសា្ កម្ម  ផក ន្នែ្ំណី  អាហារ  ្តងា្វ ក់ ្ លិត 
កម្ម ្ត្វ័យ តបវត្រិ  និង វ្ិត័យកាត់ចែរ  ផែល   តតរូវ បាន រ្នា ចឡងី  ចែីម្ប ីកាត់ 
បន្យ កំ្ុ្ត រប្ត់មនុ្ត្ស និង ច្្វី ឲ្យការងារ  កាន់ ផត   មាន តប្ិតទ្្ធ ភាព ។
ពួកចគមាន ភារកិ្ចេ ជួ្តជុល  ផថទា ំ តាមោន  និង ចោះតសាយ បញ្ហា  
តបព័ន្ធ កំុ ព្ូយទ្័រ។ អនែក បច្ចេក ចទ្្ត ឧបករណ៍ ្ត្វ័យ តបវត្រិ តតរូវ ផត ច្្វី 
ការតតរួតពិនិត្យ ជា តបចា ំនិង ចោះ      តសាយ បញ្ហា  ទាងំចនាះ។ ពួកចគតតរូវផតច្្វី 
ឲ្យ តបាកែ ថា មា៉ា ្ុតីន ទាងំចនះ តបតិបត្រិ ការ តាម បទ្ោ្ឋ ន រប្ត់តករុម ៊្ាុន  
ចែីម្ប ីច្លេីយ តប តាម ចោល ចៅ ្ លិតកម្ម។  អនែក បច្ចេក ចទ្្ត ឧបករណ៍ 
្ត្វ័យតបវត្រិ គួរមាន ្ ំចណះ ែឹង ផ្នែកឌីជីថល ្ូត្្វ ផវ   ចអឡកិតតរូនិក  និង 
ចម៉ាកានិក។ ពួកចគ តតរូវ មាន ជំនាញ កនែុងការទ្ំនាក់ទ្ំនងែ៏ពូផក   និង ជំនាញ 
ទ្ំនាក់ទ្ំនងរវាងបុគគល និងបុគគល ចែីម្ប ីច្្វី ឲ្យ ្តមាជិក ថ្មី  រប្ត់ តករុម 
ការងារ ឆាប់  យល់ ែឹង ពីែំចណីរ ការ ចនះ ។

DID YOU KNOW?
•       Automation Technicians work with industrial 
automated robots that have
the capacity to dramatically improve product quality.

គួយ ្ុតវណ្ណមុននែីរត័នែ
អនែកបច្ចេកចទ្្ត្ត្វ័យតបវត្រិកម្ម
ចរាង្តកផខ្មរ្លិតតសាចបៀរកម្ុជា

ខ្ុ ំបញចេប់ការ្តិកសាចៅវទិ្យាស្ានបច្ចេកវទិ្យាកម្ុជាកនែុងឆានែ ២ំ០០៩ 
ឯកចទ្្តអគគិ្តនី និងថាមពល។ ចៅឆានែ ែំផែល ខ្ុ ំបានចាប់ច្្រីមអាជីព 
ការងារជាមួយចរាង្តកផខ្មរ្លិតតសាចបៀរកម្ុជា តាមរយៈកម្មវ ិ្ ី 
Graduation in Training Program (GIT) រប្ត់តករុម ៊្ាុនចនះ។ ខ្ុ ំ
បានចាប់ច្្រីមអាជីពការងារជាវ្ិត្វករអគគិ្តនីតបផ្ល៣ឆានែ  ំមុន
ចពលតតរូវបានចគែំចឡងីតួនាទី្រប្ត់ខ្ុ ំចៅជាតបធ្នតករុមជួ្តជុល
អគគី្តនីរយៈចពលពីរឆានែ ។ំ ្តព្វនថងៃចនះ ខ្ុ ំច្្វីការងារជាវ្ិត្វករ្ត្វ័យតបវត្រិ
កម្ម  និងអនែកតគប់តគងផថទា។ំ

ជានិ្ត្សតិផែលចទី្បបញចេប់ការ្តិកសាថ្មីចថា្ម ង ខ្ុ ំោ្ម នជំនាញបច្ចេកចទ្្ត 
ឬជំនាញផ្នែកទ្ន់ផែលការងារភាគចត្ីនតតរូវការចនាះចទ្។  
ចោយសារផតោ្ម នបទ្ពិចសា្ពិតតបាកែ ខ្ុ ំមិនែឹងថា តតរូវចាប់ច្្រីមពី 
្ំណុ្ណាចទ្ ប៉ាុផន្រកម្មវ ិ្ ី GIT រប្ត់ចរាង្តកផខ្មរ្លិតតសាចបៀរ-
កម្ុជា មិនតតរូវការបទ្ពិចសា្ចទ្ ច្យីចនះជា្លេូវែ៏លអាបំ្ុត
្តតមាប់ខ្ុ ំចែីម្បចីាប់ច្្រីមអាជីពការងារ។ ពីមួយឆានែ ចំៅមួយឆានែ  ំ
ខ្ុ ំទ្ទ្ួលបានបទ្ពិចសា្ និង ្តមត្ភាពផែលនិចយជកភាគចត្ីន
ផ្ត្វងរក។

ពីមួយនថងៃចៅមួយនថងៃ ខ្ុ ំបាន្តតមបខលេួនចៅនឹងតបតិបត្រិការ។ 
ខ្ុ ំបានផបងផ្កការងារ្តមត្តប ចែីម្បចី្្វីឲ្យតបាកែថា ការងារទាងំចនះ
តតរូវបានបំចពញតតឹមតតរូវ។ ខ្ុ ំតាមោនការងារចៅច្ត្ត្តល់ 
និងច្្វីឲ្យតបាកែថា ការងារទាងំចនះតតរូវបានច្្វីរួ្ រាល់។ ខ្ុ ំជួ្តជុល
ចតគឿងយន្រណាផែលខូ្។ ខ្ុ ំពិនិត្យចមីលបញជា ីសារចពីភ័ណ្ចតគឿង 
បនាលេ ្ត់។ ខ្ុ ំតាមោនការបញ្ជា ទ្ិញទ្ំនិញនិងច្្វីឲ្យតបាកែថា មានការ 
ជួ្តជុលបងាក រចលីចតគឿងយន្រទាងំចនាះ។

ការងារចនះ្្រល់ឱកា្តឲ្យខ្ុ ំចតបីតបា្ត់អ្វីផែលខ្ុ ំបាន្ិតកសាចៅសាកល    
វទិ្យាល័យច្យីជាអ្វីផែលខ្ុ ំចពញ្ិត្រ។ ខ្ុ ំផតងផតចពញ្ិត្រការជួ្តជុល
ចតគឿងមា៉ា ្ុតីន ចែីម្បកំុីឲ្យវាខូ្ញឹកញាប់ចពក ច្យីការងារចនះ្្រល់
ឱកា្តឲ្យខ្ុ ំច្្វីផបបចនះ។ ខ្ុ ំចពញ្ិត្រនឹងការទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវផែលខ្ុ ំមាន 
ចោយសារថា តគប់ចពលផែលមា៉ា ្ុតីនខូ្ តបតិបត្រិការនិង្លិតកម្ម
រប្ត់តករុម ៊្ាុនតតរូវប៉ាះោល់។

ខ្ុ ំមានភាព្តកម្មខាលេ ងំណា្ត់កនែុងការពតងឹងអាជីពរប្ត់ខ្ុ ំ។  
ចរាង្តកផខ្មរ្លិតតសាចបៀរកម្ុជា ្្រល់វគគបណ្រុ ះបណា្រ លចត្ីនែល់
ចយងី ចែីម្បបីចងកីន ជំនាញរប្ត់ចយងី។ ខ្ុ ំ្ូលចរៀនវគគ្ិតកសាខលេីមួយ
្ំនួនែូ្ជាវគគ SIMATIC S7 Programming 1  វគគ SIMATIC S7 
Troubleshooting និងវគគ Supervisory Training Excellence 
Programme។ ជាមួយនឹងវគគខលេីទាងំចនះ ខ្ុ ំមិនតតឹមផតកាលេ យជាបុគគលិក 
ច្នែីមប៉ាុចណា្ណ ះចទ្ ប៉ាុផន្រខ្ុ ំទ្ទ្ួលបានជំនាញែ៏តតឹមតតរូវ្ងផែរមិនថា 
ជំនាញទ្ន់ ឬរងឹចនាះចទ្ គឺជួយខ្ុ ំឲ្យចបាះជំហានជាបន្របនាទា ប់។

តប្តិនចបីអនែកចពញ្ិត្រនឹងការតបកួតតបផជង ខ្ុ ំ្ូតមផណនាកំារងារចនះ 
ជាពិច្ត្តចោយសារឱកា្តការងារចត្ីនចទ្ៀតកនែុងវ្ិត័យចនះកំពុងចកីត 
ចឡងី ច្យីមាននិ្តិ្សតមិនចត្ីនចទ្ផែល្ិតកសា្តតមាប់ការងារចនះ។ 
ែូ្ជាការងារច្្សងចទ្ៀតផែរ ្តំខាន់តតរូវមានឥរយិបថលអ្ា ំចោះការងារ 
និង្ត្ច្តវកិរប្ត់អនែក តពមទាងំតកម្ីតល្ម៌ការងាររងឹមា ំនិងភាព 
កាលេ ហានកនែុងការតបកួតតបផជង។ ពិច្ត្ត្តតមាប់ការងារចនះ ្តំខាន់តតរូវ
មាន្ំចណះែឹងចតគឿងមា៉ា ្ុតីននិងបច្ចេកវទិ្យាជាមូលោ្ឋ ន៕

Mr. Kouy Sovannmoniroth
Automation Technician
Khmer Brewery Limited 

I graduated from the Institute of Technology of Cambodia 
in 2009, majoring in electricity and energy. That same 
year, I began my professional career with Khmer Brewery 
Limited through the company’s Graduation in Training 
Program (GIT). I began my career as an Electrical Engineer 
for about 3 years, before being promoted to Electrical 
Maintenance Team Leader for 2 years. Today, I work as an 
Automation and Maintenance Supervisor.

As a fresh graduate, I did not have the technical skills, 
or the soft skills, that most jobs required. With no real 
experience, I did not know where to start but Khmer 
Brewery Limited’s GIT program required no prior 
experience and was the perfect way for me to start 
my career. Over the years, I’ve acquired the skills and 
competencies that most employers look for.

My day-to-day is heavily oriented toward operations. I 
assign tasks accordingly to ensure that these tasks are 
done properly; I follow up on any remaining tasks and 
ensure they are completed; I fix any machine breakdown; 
I check our spare parts inventory; I follow up on purchase 
requisition and purchase orders; and ensure preventive 
maintenance is done on machines.

This job has allowed me to apply everything I’ve learned at 
university, something I am very happy about. I’ve always 
been very passionate about repairing machines and 
ensuring they don’t break down so often, and this job 
allows me to do just that. I also enjoy the responsibilities 
that I have, given that with every minute these machines 
breakdown, the company’s operations and productivity is 
affected.

I have been very proactive in advancing my career. Khmer 
Brewery Limited  offers us various training courses to 
improve our skills.  I’ve taken a number of courses, such as 
SIMATIC S7 Programming 1, SIMATIC S7 Troubleshooting, 
and a Supervisory Training Excellence Programme. With 
these, not only do I become a better employee, but I also 
gain the right skills, whether soft or hard, to help me move 
up the ladder.

If you enjoy taking on challenges, I would strongly 
recommend this job – especially given that many more job 
opportunities within this field are appearing, and not many 
students study for this. Like many other jobs, it’s important 
to have a good attitude towards work and your colleagues, 
as well as a strong work ethic and the courage to take on 
challenges. More particularly for this job, it’s important to 
have a basic knowledge of machinery and technology.

Manufacturing (Garment; 
Food Processing)

Main sectors

250 USD

Starting salary 
(monthly)

Institute of Technology of 
Cambodia (Techno)

Where to study

350-450 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

600 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Vocational Training; 
Bachelor’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

1918



Have you ever looked around and realised how 
beautiful the buildings are or wondered what 
you would do without them? Life is changing 
quickly in Cambodia. New highrise blocks are 
being built while old beautiful buildings are 
being restored and you could be part of this.

An Architect designs facilities to be constructed 
according to client requirements. They create new 
buildings, alterations and extensions to existing 
facilities, and do restorative work on broken down 
facilities. They create aesthetically pleasing designs 
that maintain functionality, while meeting safety 
standards. They draw the first draft of what a 
building will look like and then work together with 
Engineers throughout the construction process to 
ensure that budget, client, environmental and legal 
requirements are met.

ចតីអនែកធ្លេ ប់ចមីលជំុវញិខលេួនច្យីគិតថា អាោរចៅ ជុំវញិអនែកត្ត្ត់សាអា ត
ប៉ាុណា្ណ ច្យី្ងៃល់ថា ចតីអនែកច្្វីរចបៀបណាតប្ិតនចបីោ្ម នពួកចគ?
ចោយសារការរ្ត់ចៅផតបតបរួលយ៉ា ងឆាប់រ្័្តចៅកម្ុជាអាោរខ្្ត់ៗ 
កំពុងតតរូវបាន កសាងចឡងី ខណៈចពលអាោរចា្ត់ៗក៏តតរូវបានចគ 
ជួ្តជុលផកលមអា្ងផែរ។ អនែកអា្ជាផ្នែកមួយននការងារចនះ។

ស្ាបត្យកររ្នាអាោរផែលតតរូវបានចគសាង្តង់ចៅតាម
តតមរូវការរប្ត់អតិថិជន។ ពួកចគបចងកីតអាោរថ្មី ជចតមី្ត ច្្សងៗ និង
ការពតងីកបផន្មអាោរផែលមានតសាប់ច្យី តពមទាងំច្្វីការងារផក
លមអាអាោរចា្ត់ៗ។ ពួកចគបចងកីតគំរូត្ត្ត់ សាអា តផែលរកសាបានមុខងារ 
និងត្តបចៅតាមបទ្ោ្ឋ ន ្ុតវត្ិភាព្ងផែរ។ 
ែំបូងពួកចគច្្វីគំនូរតោងថា អាោរចនាះ មានរូបរាងយ៉ា ងចម៉ា្ ច្យី
បនាទា ប់មកពួកចគច្្វីការងារជាមួយតករុមវ្ិត្វករកនែុងែំចណីរ
ការសាង្តង់តាងំពីចែីមរ្ូតែល់្ប់ ចែីម្បចី្្វីឲ្យតបាកែថា 
វាច្លេីយតបចៅតាមតតមរូវការថវកិា តតមរូវការរប្ត់ចភ្ៀវ តតមរូវការ
ផ្នែកបរស្ិាននិងតតមរូវការផ្នែក្បាប់។

Architect

ស្ាបត្យករ

កញ្ញា  Fellina Sok Cham
ស្ាបត្យករ (ផ្នែកន្ទាអោរ និងរ្នាបលេង់)
ស្ាបត្យកម្មឯករាជ្យ

ច្តរភីាពតបកបចោយគំនិតន្នែតបឌិតបចងកីតបានជា រប្ត់មួយ ផែល ចយងី 
ទាងំអ្ត់ោនែ  មិនអា្មានឱកា្ត រកបាន។ កតា្រ ចនះច្្វីឲ្យ ខ្ុ ំងប់ងល់នឹង 
ការ   ងារ និង បលេង់រ្នារប្ត់ខ្ុ ំ ច្យីពិតណា្ត់ វាជា អ្វីផែល បានជំរុញ 
ទ្ឹក្ិត្រ ខ្ុ ំឲ្យ ចែីរ តាម វថិីអាជីពចនះ។ ខណៈផែលខ្ុ ំកំពុង្ិតកសាចៅ
សាកលវទិ្យាល័យចៅចឡយី ខ្ុ ំបានែឹងថា ចែីម្បរីកសាសា្ម រតីចប្រជ្ា 
រប្ត់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំតតរូវ ផត មាន្តមត្ភាពបងាហា ញថា ខ្ុ ំមាន គំនិតន្នែតបឌិត។ 
បនាទា ប់ពីខ្ុ ំបានបញចេប់ការ្តិកសា ចៅសាកលវទិ្យាល័យ កនែុង តបចទ្្ត 
បារាងំឆានែ  ំ2010 ខ្ុ ំបាន បំចពញតួនាទី្ជា តបធ្នស្ាបត្យកម្ម  ្តតមាប់ 
គចតមាង ្តណា្ឋ ោរ តបណិតខានែ តតូ្ មួយ កនែុងរាជធ្នីភនែំចពញ។ 
ចពលចនាះគឺជា ឱកា្ត ផែលខ្ុ ំកំពុងរង់ចា។ំ បនាទា ប់មកចទ្ៀត ខ្ុ ំបាន 
ចាប់ច្្រីមច្្វីការជា ស្ាបត្យ ករ  ចតរៅតកបខណ្ ចោយទ្ទ្ួលបានគចតមាង
ជាចត្ីនចៅកនែុងតបចទ្្ត កម្ុជា។

ជា ស្ាបត្យករ វយ័ចក្មង  អនែក តតរូវផត ចបីក្ិត្រទ្ទ្ួល ចរឿងរា៉ា វថ្មីៗ ជាចរៀង 
រាល់ នថងៃ កនែុងចពល ផែល ការចរៀន្ូតតត អំពីកិ្ចេការ ច្្សងៗជួយអនែកឲ្យែឹង 
ថា អនែកពូផក ខាងអ្វី និងចខសាយខាងអ្វី អ្វីផែល អនែក្ូល្ិត្រ និង អ្វីផែល 
អនែកមិន្ូល្ិត្រ។ អនែក អា្ រកចឃញី ្ ំណុ្ចខសាយរប្ត់អនែកផ្ទា ល់ 
ចែីម្បផីកលមអា ខលេួនឲ្យកាលេ យជា ស្ាបត្យករ កាន់ផតមាន្តមត្ ភាព។

្តតមាប់ស្ាបត្យករ  បញ្ហា តបឈម មួយកនែុង្ំចណាម បញ្ហា  តបឈម 
្តំខាន់ ៗ  គឺ ការ ផ្ត្វងរក គំនិតថ្មីៗឥតឈប់ឈរ ចោលគឺគំនិតផែល 
ជួយឲ្យអតិថិជន មាន  ភាពចល្ចធ្លេ ។ ប៉ាុផន្រគំនិតថ្មីៗមិនផមន ផតង 
តតរូវបាន ទ្ទ្ួលយ កចនាះចទ្ចោ យសារផត បលេង់រ្នាភាគចត្ីន មាន 
លក្ខណៈែូ្ៗោនែ ។ បលេង់រ្នា រប្ត់ខ្ុ ំ មួយ ្ ំ នួនខុ្តផបលេក ខាលេ ងំពីអ្វីផែល 
តតរូវ បានចគ ចឃញី ឬបចងកីត ជាទូ្ចៅ ចៅកនែុងតបចទ្្ត កម្ុជា  ច្យីអតិថិជន 
មិនផមនផតងផត ្ ង់ផ្លេ ្ត់ប្រូរ ពីអ្វីផែល ពួកោត់ ធ្លេ ប់ចឃញីចនាះចទ្។ 
ការរកឲ្យចឃញី មនុ្ត្ស ផែល ្ ង់ច្្វីការ ចលីគំនិតរប្ត់អនែក មិនផមនជា
ការងាយត្តរួលចឡយី  ច្យីតប្តិនចបីខ្ុ ំអា្ រកចឃញី អនែកណា មានែ ក់ 
ចនាះ ខ្ុ ំតតរូវ ច្្វីឲ្យតបាកែថា ពួកចគ ពិតជា អនុវត្រ តាមបលេង់ផែលតតរូវបាន 
រ្នា ចឡងី  ។

ស្ាបត្យកម្ម និង រ្នាបលេង់គឺជាកម្មវ ិ្ ីែ៏អសាចេ រ្យ កនែុងការ អភិវឌ្ឍគំ និតន្នែ  
និងការបចងកីត រប្ត់អនែក។ គចតមាងនីមួយៗផែល អនែក អនុវត្រ នឹងមាន
លក្ខណៈ ខុ្តៗោនែ ។ ការផែលបានចឃញី គំនូរបលេង់រប្ត់អនែក
កាលេ យជាការពិត  ច្្វីឲ្យ អនែកមានអារម្មណ៍រចំភីបជាខាលេ ងំ។ 

ជំហានបនាទា ប់រប្ត់ខ្ុ ំ គឺចាប់ច្្រីម ែំចណីរការ តករុម ្ ៊ាុន  រប្ត់ខ្ុ ំផ្ទា ល់ 
ចែីម្បទី្ទ្ួលបានឱកា្ត ផែល ខ្ុ ំអា្ ផ្លេ ្ត់ប្រូរ គំនិត ជាមួយ អនែក   រ្នាបលេង់ 
និង ស្ាបត្យករែនទ្ចទ្ៀត ។ ចៅចពលចនាះ ខ្ុ ំនឹង តតរូវ ការជួល បុគគ លិក 
បចងកីតជាតករុម មួយ។ លក្ខខណ្ទី្មួយផែលខ្ុ ំកំណត់ ្តតមាប់ 
ស្ាបត្យករ វយ័ចក្មង គឺ ចគតតរូវ មានសា្ម រតីចប្រជ្ា ្ ំចោះការងារ រប្ត់ចគ ។ 
ច្យីចគក៏តតរូវ រកសា ការ្ចេង់អារម្មណ៍ និង អត់្្មត់្ំចោះការងារ រប្ត់ចគ 
្ងផែរ ចោយសារផត ការ បចងកីតទ្្ត្សចនាែ៏អសាចេ រ្យមួយ តតរូវការចពលចវលា 
ចត្ីន និង កាន់ផត  ្ ចតមីន ផថម ចទ្ៀត្តតមាប់ច្្វីឲ្យវា កាលេ យជាការពិត។

Miss Fellina Sok Cham
Architect (interior and design)
Independent Architect

Creative freedom is something that we don’t all have the 
opportunity to explore. This is something that makes me 
passionate about my job and my designs, and ultimately 
is what motivated me to follow this career path. While 
I was still a university student, I knew that to be able to 
follow my passion I would need to be able to express 
myself creatively. After my graduation from university in 
France in 2010, I was made Lead Architect for a boutique 
hotel project in Phnom Penh. This turned out to be the 
opportunity I had been waiting for. After, I began working 
as a freelance Architect, taking on various projects in 
Cambodia. 

As a young Architect you must be open to encounter new 
things every day, as learning different tasks allows you to 
know what you are good and bad at, what you like and 
dislike. You can explore your own weaknesses to make 
yourself into a better Architect. 

One of the key challenges, as an Architect, is the constant 
search for new ideas – ideas that allow clients to stand out 
from the rest. But new ideas are not always accepted here, 
as most designs are homogeneous. Some of my designs 
are very different from what is generally seen or done in 
Cambodia, and clients are often not willing to change from 
what people are used to. Finding people who are willing 
to work on your ideas is not easy, and if I am able to find 
someone, I need to always ensure they execute 
the designs as planned. 

Architecture and design is a great way to stimulate your 
creativity. Each project you work on will be different. 
Seeing your very own sketches come alive is an amazing 
feeling. 

My next step is to start my own company - a space where 
I can exchange ideas with other Designers and Architects. 
By then I will be looking to hire a team. My number one 
criterion for young architects is to be passionate about 
your work. It is also important to be able to maintain 
focus and patience, as it takes time to come up with a 
great concept, and even more time to make it a reality.

DID YOU KNOW?
•          Creativity and imagination are two key components of a good
Architect.

•       Cambodia’s economic growth has increased the number of buildings,
which implies a need for more Architects.

Construction; Design

Main sectors

350 USD

Starting salary 
(monthly)

Norton University; Zaman University; 
Beltei International University; 
Cambodian University for Specialties; 
University of South East Asia

Where to study

500-600 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

800-1500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Master’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

2120



Civil Engineer
វ្ិត្វករ្តំណង់្ុតីវលិ

For a  city to flourish, its buildings and facilities 
need to look good but they also need to 
withstand all sorts of weather conditions over 
extented periods. Have you ever wanted to 
build something that will last a lifetime?

Civil Engineers create and transform the urban 
environment we live in by designing, implementing, 
improving and protecting the facilities around us. 
They oversee structures such as roads, highways, 
bridges, railways, airports, dams, water plants, 
power plants, sewage systems and harbours. One 
of their primary objectives is to build a structure or 
facility that can last for generations, only requiring 
maintenance to keep it in shape. There are two 
types of Civil Engineers: contracting and consulting. 
The first advises and designs projects, while the 
second implements the designs and oversees 
maintenance work. 

ចែីម្បឲី្យទ្ីតករុងចមីលចៅត្ត្ត់សាអា ត្តំណង់ និង
អាោរ ចាបំា្់តតរូវផត ត្ត្ត់សាអា ត ច្ ីយ   វាក៏តតរូវផត អា្ ្ ន់នឹង 
តគប់លក្ខខណ្អាកា្តធ្តុកនែុង រយៈ ចពល យូរ ្ ងផែរ។ ចតី អនែក មាន ្ ង់ 
កសាង អ្វីមួយផែល ជាប់្ន់បានយូរអ្ត់មួយជីវតិចទ្?

វ្ិត្វករ ្តំណង់ ្ុតីវលិបចងកីត និងផតបកាលេ យ ទ្ិែ្ឋភាពទី្តករុង ផែល 
ចយងី រ្ត់ចៅ ចោយ រ្នា  អនុវត្រផ្ទា ល់  ផកលមអា និង ការោរ 
អាោរចៅជុំវញិ ចយងី។ ពួកចគ  ចមីលការខុ្តតតរូវ រ្នា ្តម្័ ន្ធ  ែូ្ជា 
្លេូវថនែល់  មហាវថិី ស្ាន ្លេូវរថចភលេីង អាកា្ត យនោ្ឋ ន ទ្ំនប់ 
ចរាង្តក្លិតទឹ្ក សាអា ត ចរាង្តក អគគិ្តនី  តបព័ន្ធលូ  និង កំពង់ 
ផ្។ ចោលចៅ្ំបងមួយកនែុងចោលចៅ ្ ំបង រប្ត់ពួកចគ គឺកសាង 
រ្នា្តម្័ន្ធ ឬ្តំណង់អាោរ ផែលអា្ជាប់្ន់ ចត្ីនជំនាន់ 
ចោយតោន់ផត ច្្វី ការ ជួ្ត ជុល ចែី ម្ប ី រកសា ្តភាព ចែីម រប្ត់វា។ 
វ្ិត្វករ្តំណង់្ុតីវលិ មានពីរតបចភទ្ គឺ ជាប់ កិ្ចេ្តនយា  និង ពិ ចតោះ

 
  ចយ បល់។ តបចភទ្ទី្១  ផណនា ំនិង រ្នាគចតមាង  ្ំផណកតបចភទ្ ទី្២ 
អនុវត្រ ការរ្នា និង ទ្ទ្ួលខុ្ត តតរូវ ការ ងា រ  ផថ  រកសា ។

Mr. Bun Yalin
Associate Civil Engineer
ASMA Architects

I began working as an independent engineer while I was 
still a student at the Institute of Technology of Cambodia 
(ITC) School of Engineering. I started out working on 
short projects for various companies, mainly on houses 
and restaurants. In 2013, I began working as a Structural 
Engineer and then moved up to my current position of 
Associate Civil Engineer at ASMA Architects.  

When I graduated high-school at the age of 18, I was not 
sure what I wanted to do, but I knew what subjects I liked: 
mathematics, physics and chemistry. At the time, ITC was 
the only university to offer courses in these subjects, so I 
decided to just carry on studying subjects that I enjoyed, 
and that is how I landed on my current career path.  

ASMA Architects gives me the opportunity to work with 
both Engineers and Architects to find ways to implement 
and support new and creative designs we come up with.  
Creating new ideas and new designs from one project to 
another requires great communication and cooperation. 
My work allows me to dream up solutions to problems 
that architects may have been facing for a long time. 

As an Associate Civil Engineer, my tasks vary day-to-
day, depending on the projects. I spend time reviewing 
structural drawings and calculations; I supervise sites and 
help solve day-to-day structural problems; I assist daily 
meetings on-site and client meetings at the office. When 
it comes to structural problems, I always go back to the 
basics and search through the structural calculations to 
see if we missed something. 

You cannot progress if you only work for money. Learning 
is a key process in moving forward in life. I believe in 
spending time on research and going back to school. 
For example, I completed a one-year Master’s degree 
in France, taking a break from work to upgrade my 
knowledge. Also, working with professional Engineers 
from around the world, we must be ready to form and 
exchange ideas and concepts, even if we have different 
standards. 

Most employers will look for someone with an academic 
background in engineering, someone with an open 
mind and the willingness to travel (different worksites in 
different provinces). As a Civil Engineer, you also have a 
degree of creativity – it is not just the Architects designing 
new things. 

ចលាក ប៊ាុន យ៉ា លីន
្ត្វ្ិត្វករ្តំណង់្ុតីវលិ
តករុម ៊្ាុនASMA Architects

ខ្ុ ំបានចាប់ច្្រីមច្្វីការជាវ្ិត្វករឯករាជ្យមួយរូបត្តបចពលផែលខ្ុ ំកំពុង
្តិកសា មុខជំនាញវ្ិត្វកម្មចៅវទិ្យាស្ានបច្ចេកវទិ្យាកម្ុជា (ITC) 
ចៅចឡយី។ ខ្ុ ំបានចាប់ច្្រីមច្្វីការកនែុងគចតមាងរយៈចពលខលេីៗរប្ត់ 
តករុម ៊្ាុនជាចត្ីន ជាពិច្ត្តគចតមាងលំចៅោ្ឋ ន និងចភាជនីយោ្ឋ ន។ 
កនែុងឆានែ  ំ2013ខ្ុ ំបានចាប់ច្្រីមច្្វីការជាវ្ិត្វករចតោង្តំណង់ ច្យី
បនាទា ប់មកចទ្ៀត ខ្ុ ំក៏បានចឡងីតំផណងជា្ត្វ្ិត្វករ្តំណង់្ុតីវលិចៅ
តករុម ៊្ាុន ASMA Architects រ្ូតមកទ្ល់ចពលប្ចេុប្បននែ។

ចៅចពលខ្ុ ំបញចេប់ការ្តិកសាចៅវទិ្យាល័យកនែុងវយ័ 18 ឆានែ  ំ
ខ្ុ ំមិនបានែឹង្បា្ត់ថា ខលេួនឯង្ង់ច្្វីអ្វីចនាះចទ្ ប៉ាុផន្រ ខ្ុ ំបានែឹងថា 
ខលេួនឯង្ូល្ិត្រមុខវជិាជា ៖ គណិតវទិ្យា រូបវទិ្យា និងគីមីវទិ្យា។ ចពលចនាះ 
ITCជាសាកលវទិ្យាល័យផតមួយគត់ ផែលមានបចតងៀនជំនាញទាក់ទ្ង
នឹងមុខវជិាជា ទាងំចនះ ែូច្នែះ ខ្ុ ំបាន្តចតម្្ិត្រ្ិតកសាមុខវជិាជា ផែលខ្ុ ំ្ូល
្ិត្រ។ ចនះគឺជារចបៀបផែលខ្ុ ំបានចាប់ច្្រីមអាជីពរប្ត់ខ្ុ ំនាចពល
ប្ចេុប្បននែ។ 

តករុម ៊្ាុន ASMA Architects ្្រល់ឱកា្តែល់ខ្ុ ំបានច្្វីការជាមួយ
វ្ិត្វករ និងស្ាបត្យករ កនែុងការរះិរកវ ិ្ ីអនុវត្រ និងោតំទ្គំនិតរ្នាថ្មីៗ 
តបកបចោយគំនិតន្នែតបឌិតផែលពួកចយងីបានបចងកីតចឡងី។ 
ការបចងកីតគំនិត និងរ្នាបលេង់ថ្មីៗពីគចតមាងមួយចៅគចតមាងមួយចទ្ៀត 
ទាមទារឲ្យមានការតបាត្ត័យទាក់ទ្ង និងកិ្ចេ្ត្តបតិបត្រិការជិត
្តនែិទ្្ធ។ ការងាររប្ត់ខ្ុ ំនាឲំ្យខ្ុ ំរកចឃញីែំចណាះតសាយ ្តតមាប់បញ្ហា
ផែលស្ាបត្យករអា្ជួបតបទ្ះជាយូរមកច្យី។

កនែុងែំផណង្ត្វ្ិត្វករ្តំណង់្ុតីវលិ កិ្ចេការរប្ត់ខ្ុ ំផ្លេ ្ត់ប្រូរចរៀងរាល់
នថងៃ អាត្ត័យចលីគចតមាង។ ខ្ុ ំ្ំណាយចពលពិនិត្យគំនូរចតោង្តំណង់ 
និងចលខគណនាចឡងីវញិ។ ខ្ុ ំ្ុះពិនិត្យការោ្ឋ ន និងជួយចោះតសាយ 
បញ្ហា ចតោង្តំណង់ចរៀងរាល់នថងៃ។ ខ្ុ ំជួយចរៀប្ំកិ្ចេតបជំុចៅការោ្ឋ ន
ជាតបចានំថងៃ និងកិ្ចេតបជំុជាមួយអតិថិជនចៅកនែុងការយិល័យ។ 
ចៅចពលបញ្ហា ចតោង្តំណង់ចកីតចឡងី ខ្ុ ំផតងផតតតឡប់ចៅពិនិត្យចមីល
ទ្ិននែន័យមូលោ្ឋ ន និងចលខគណនាចតោង្តំណង ចែីម្បឲី្យែឹង្បា្ត់ថា 
ចតីមានបញ្ហា ចៅតតង់ណា។

អនែកមិនអា្រកី្ចតមីនបានចទ្ តប្ិតនចបីអនែកតោន់ផតច្្វីការចែីម្បផីត
តបាក់។ ការ្ិតកសាគឺជាគនលេឹះកនែុងការអភិវឌ្ឍខលេួន្តតមាប់ជីវតិ។ ខ្ុ ំចជឿចលី
ការ្ំណាយចពល្តតមាប់ការ្ិតកសាតសាវតជាវ និងចរៀន្ូតតតបផន្ម។ 
ឧទា្រណ៍ ខ្ុ ំបានបញចេប់ការ្តិកសាថានែ ក់បរញិ្ញា បតតជាន់ខ្្ត់រយៈចពល
មួយឆានែ កំនែុងមុខជំនាញ្រិញញាវត្ុ ចោយចតបីតបា្ត់ចពលចវលា្តតមាកពី
ការងារ ចែីម្បអីភិវឌ្ឍ្ំចណះែឹងរប្ត់ខ្ុ ំ។ ត្តបចពលជាមួយោនែ ចនះផែរ 
ចែីម្បចី្្វីការជាមួយវ្ិត្វករអាជីពផែលមកពីទូ្ទាងំពិភពចលាក 
ចយងីតតរូវផតចតតៀមខលេួនបចងកីត និងផ្លេ ្ត់ប្រូរគំនិត និងទ្្ត្សនៈ ចទាះបីជា
ចយងីមាន្ត្រង់ោរច្្សងៗោនែ ក៏ចោយ។

តករុម ៊្ាុនភាគចត្ីននឹងតតរូវការបុគគលិកផែលមានមូលោ្ឋ ន្ិតកសា
ផ្នែកវ្ិត្វកម្ម ចបីក្ិត្រទូ្លាយ និង្នទាៈកនែុងការច្្វីែំចណីរ 
(ការោ្ឋ នមានទី្តាងំច្្សងៗោនែ កនែុងចខត្រច្្សងៗោនែ )។ 
កនែុងអាជីពជាវ្ិត្វករ្តំណង់្ុតីវលិ អនែកក៏តតរូវមានគំនិតន្នែតបឌិត្ងផែរ 
មិនផមនមានផតស្ាបត្យករផែលរ្នាអ្វីផែលថ្មីចនាះចទ្។ 

DID YOU KNOW?
•       The Great Pyramid of Giza (Egypt) is one of the earliest examples of civil
engineering.

•       Civil Engineers frequently work on complex projects, which involve
technical, economic, social and environmental factors.

Construction; 
Infrastructure

Main sectors

350 USD

Starting salary 
(monthly)

Build Bright University; University 
of South East Asia; ITC; Life 
Univesrity; Bolyno Institute; 
University of Batambang 

Where to study

500-600 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

800-1500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Master’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

2322



Have you ever wondered what it would be 
like to build your dream house, ensuring it 
was constructed to the best possible standard 
with the most efficient use of resources? 
A Construction Site Supervisor helps to 
oversee the construction process and aims to 
coordinate all employees into working towards 
the same common goal. 

A Construction Site Supervisor oversees the 
daily activities taking place on a work site. They 
manage communications between contractors, 
subcontractors and any other parties that are 
relevant to the construction site, such as the 
community and local authorities. In doing so, the 
supervisor ensures that construction meets all 
required regulations. He/she also coordinates with 
all employees working onsite to ensure that the 
various stages of construction meet set deadlines, 
and inspects all the work being done to meet 
quality standards.

មានធ្លេ ប់្ងៃល់ថា ចតីវានឹងចៅជាយ៉ា ងណា តប្ិតនចបីសាង្តង់្ទាះតាម
ក្រី្ុតបិនរប្ត់អនែកនិងធ្នាថា ្ទាះចនាះតតរូវបានកសាងត្តបតាមបទ្ោ្ឋ ន
ខ្្ត់បំ្ុតជាមួយ និង ការចតបីតបា្ត់្នធ្នតបកបចោយតប្ិតទ្្ធភាព? 
ចមការ្តំណង់ជួយចមីល ខុ្តតតរូវ ែំចណីរការសាង្តង់និង្តតមប
្តតមរួលបុគគលិកទាងំអ្ត់ឲ្យបំចពញការងារចឆ្ាះចៅរកចោលចៅរមួ។

ចមការ្តំណង់តតរួតពិនិត្យ្តកម្មភាពការងារតបចានំថងៃផែលចកីត 
មានចៅការោ្ឋ ន្តំណង់។ ពួកចគចាត់ផ្ង្តតមរួល ទ្ំនាក់ទ្ំនង
រវាងតករុម ៊្ាុនច ៉៉ា ការ អនែកច ៉៉ា ការ បន្រ និងភាគីច្្សងៗ
ចទ្ៀតផែលោក់ព័ន្ធនឹងការោ្ឋ ន ្តំណង់ ែូ្ជា ្ត្គមន៍ 
និងអាជ្ា្រកនែុងមូលោ្ឋ នជាចែីម។ ចៅកនែុងការងារចនះ 
ចមការតតរូវច្្វីឲ្យតបាកែថា ការោ្ឋ ន្តំណង់ ច្លេីយតបចៅតាមបទ្
បញញាត្រិសាង្តង់ផែល្បាប់តតមរូវ។ ពួកចគក៏ជួយ្តតមប្តតមរួល 
ែល់បុគគលិកទាងំអ្ត់ផែលច្្វី ការងារកនែុងការោ្ឋ ន ្តំណង់ 
ចែីម្បធី្នាថា ែំណាក់កាល នីមួយៗននការសាង្តង់ច្លេីយតបចៅតាម
ចពលកំណត់ និងតតរួតពិនិត្យ រាល់ការងារផែលកំពុងច្្វី ចែីម្បចី្លេីយតប
ចៅតាមបទ្ោ្ឋ នគុណភាព។

Construction Site Supervisor

ចមការ្តំណង់

ចលាក ្ត៊ាុន វណ្ណៈ
អនែកតតរួតពិនិត្យការោ្ឋ ន្តំណង់
តករុម ៊្ាុនLBL International

ខ្ុ ំបានចាប់ច្្រីមច្្វីការចៅតករុម ៊្ាុន LBL International កនែុងឆានែ  ំ2010
និងបានបញចេប់ការងារកនែុងចពលកំពុងបំចពញការងារជាវ្ិត្វករសាង្តង់ 
ច្យីបានកាលេ យជាអនែកតគប់តគងការោ្ឋ នកនែុងឆានែ  ំ2013 ចៅអាយុ 29ឆានែ ។ំ

វ្ិត្វកម្ម្តំណង់្ុតីវលិគឺជាការងារកនែុងក្រី្ុតបិន្ររប្ត់ខ្ុ ំតាងំពីខ្ុ ំចៅជា
កុមារ។ ខ្ុ ំផតងផតរពំឹងជានិ្ចេថា នថងៃណាមួយ ខ្ុ ំនឹងជួយអភិវឌ្ឍតបចទ្្ត
រប្ត់ខ្ុ ំឲ្យចែីរទាន់បណា្រ តបចទ្្តចៅតំបន់អឺរ ៉ាុប។

ជាអនែកតគប់តគងការោ្ឋ ន ខ្ុ ំ្ូលរមួ និងទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវចលីកិ្ចេការជា 
ចត្ីន។ ជាចរៀងរាល់នថងៃ ខ្ុ ំពិនិត្យឯកសារ ែូ្ជាលិខិតបញ្ជា ទ្ិញ  
និងបលេង់រ្នា ្ ុះការោ្ឋ នចែីម្បពីិនិត្យវឌ្ឍនភាព គុណភាព  និង្ុតវត្ិភាព 
ននគចតមាងសាង្តង់ ឬក៏ជួបពិភាកសាជាមួយ្តមាជិកការងារ 
ចែីម្បចីរៀប្ំផ្នការ្តកម្មភាព។ ខ្ុ ំតគប់តគងមនុ្ត្សជាចត្ីននាក់ និង
ទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវចលីពួកចគទាងំអ្ត់ោនែ ។ ចនះគឺជាកិ្ចេការផែលខ្ុ ំ្ូល្ិត្រ
ច្្វី។ ការងារជាតករុមមានសារៈ្តំខាន់ណា្ត់ ែូច្នែះការច្្វីឲ្យតបាកែថា 
្តមាជិកតករុមមានែ ក់ៗ្តបបាយ្ិត្រកនែុងការច្្វីការជាមួយោនែ គឹជាជំហាន
ែំបូងចឆ្ាះចៅរកការបំចពញការងារចលី្លេូវតតរូវ។ ច្យីចៅចពលគចតមាង
រប្ត់អនែកតតរូវបានបញចេប់ អនែកទ្ទ្ួលបានអារម្មណ៍ចមាទ្នភាពខាលេ ងំ 
ចោយសារផតបានែឹងថា ការតតរួតពិនិត្យ និងការផណនារំប្ត់អនែកបាន
ជួយឲ្យតករុម្តចតម្លទ្្ធ្លផបបចនាះ។

អនែកតគប់តគងការោ្ឋ ន្តំណង់មានកិ្ចេការជាចត្ីនផែលទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវ 
ក៏ែូ្ជាបញ្ហា តបឈមជាចត្ីន្ងផែរ។ បញ្ហា តបឈម្ម្បងរប្ត់ខ្ុ ំ
ោក់ព័ន្ធ នឹងការតគប់តគង្នធ្នមនុ្ត្ស។ កនែុងបរយិកា្តននការ
តបកួតតបផជងផ្នែកតបាក់ឈនែួលកមាលេ ងំពលកម្ម ការោ្ឋ ន្តំណង់អា្ជួប
តបទ្ះបញ្ហា ្នធ្នមនុ្ត្សយ៉ា ងងាយ ជាច្តុបណា្រ លឲ្យមានបញ្ហា
កនែុងការបញចេប់គចតមាងឲ្យទាន់ចពលចវលាកំណត់។

តប្តិនចបីអនែក្ូល្ិត្រច្្វីការងារជាមួយមនុ្ត្សផែលមានមូលោ្ឋ ន 
និងជំនាញខុ្តៗោនែ  អនែកតបផ្លជា្ូល្ិត្រច្្វីការជាអនែកតគប់តគង
ការោ្ឋ ន ពីចតោះអនែកនឹងតតរូវការការយល់ែឹងអំពីពួកចគ និងតគប់តគង
ពួកចគឲ្យមានតប្ិតទ្្ធភាព។ អនែកតតរូវផតច្្វីជាគំរូនាមុំខ មានសា្ម រតី
ទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវ មានភាពបត់ផបន ចផ្្រ តអារម្មណ៍ចលីចោលចៅ 
និងមានការចរៀប្ំលអា។ ែំផណងចនះក៏្្រល់តបាក់ឈនែួលខ្្ត់ និងអនុញ្ញា ត
ឲ្យអនែកកសាងចករ ្រ ិ៍ច ្្ម ះបានរងឹមាចំៅកនែុងអាជីពរប្ត់អនែក្ងផែរ។

Mr. Sun Vannak
Construction Site Supervisor
LBL International

I was employed by LBL International in 2010, and have 
graduated through the ranks from Site Engineer to 
become a Site Manager in 2013 at the age of 29.

Civil Engineering has been my dream job since I was a 
child. I have always dreamt of one day helping my country 
develop, placing it on par with European nations. 

As Site Manager, I am involved in and responsible for a 
number of things. On any given day I could be reviewing 
documents such as purchasing orders and designs, going 
on site to monitor the progress, quality and safety of 
what is being built, or meeting with our teams to organise 
action plans. I manage quite a number of people and am 
responsible for all of them,  something I very much enjoy 
about my job. Teamwork is very important, so ensuring 
that everyone is happy working together is the first step 
to seeing the work done correctly. And when your project 
is finished, you get a very rewarding feeling, knowing 
that your supervision and direction helped accomplish 
something. 

As the manager of a construction site, there is a lot we are 
responsible for, which presents a number of challenges. 
My primary challenges revolve around human resource 
management. With competitive labour rates for workers, 
construction sites can easily fall victim to human resource 
drain, creating problems in meeting deadlines.

If you enjoy working with people from different 
backgrounds with different skills, you might enjoy working 
as a Site Manager, as you will be required to understand 
and manage them effectively. You must lead by example, 
be very responsible, flexible, goal-orientated and well 
organised. This position also offers very competitive wages 
and allows you to build a strong reputation in your field 
of work. 

DID YOU KNOW?
•       The base of the Great Pyramid in Egypt is large enough to cover 10 
football fields. 

•       The Greek historian Herodotus believes it took 400,000 men 20 
years to construct the Great Pyramid. 

Construction; 
Infrastructure

Main sectors

250 USD

Starting salary 
(monthly)

Norton University; Beltei 
International University

Where to study

350-400 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

1200-1500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Vocational Training; 
Bachelor’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

2524



In any job, projects must be completed in a 
timely manner before their deadline. When 
there are numerous employees working on the 
same project, the responsibility for finishing 
gets spread out and individuals may not work 
in the most efficient manner because they 
believe someone else will do it. Could you 
be responsible for ensuring all projects for a 
company are met before their deadline and by 
using all resources in the most efficient way? 

A Project Manager ensures that all day-to-day 
objectives set at the start of each project are met 
and that all tasks are completed to standard and 
to budget. They work closely with Site Supervisors 
and relevant parties to meet client requirements. 
Additionally, the Project Manager, together with 
the client, will go through the screening process for 
contractors and subcontractors, as well as perform 
risk assessments and any other activities to keep 
the project on schedule.

គចតមាងនីមួយៗចាបំា្់តតរូវបញចេប់ឲ្យបានទាន់ចពល ចវលា និងមុនចពល
កំណត់។ចៅចពលមានបុគគលិកចត្ីនច្្វីការងារចលីគចតមាងផតមួយ 
ការទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវចែីម្បបីញចេប់គចតមាងអា្នឹងអូ្តបនាលេ យ
ច្យីបុគគលិក មានែ ក់ៗតបផ្លជាមិនបានបំចពញការងារតបកបចោយ
តប្តិទ្្ធភាពចទ្ ចោយសារពួកចគចជឿថាចទាះបីពួកចគមិន ច្្វី 
ក៏មានអនែកច្្សងច្្វីការងារចនះផែរ។ ចតីអនែកអា្ធ្នាថា រាល់គចតមាង
ទាងំអ្ត់្តតមាប់តករុម ៊្ាុនមួយតតរូវបានច្លេីយតប មុនចពលកំណត់ 
និងចតបីតបា្ត់តគប់្នធ្នទាងំអ្ត់តាម មច្យាបាយតបកប
ចោយតប្តិទ្្ធភាពផែរឬចទ្?

នាយកគចតមាងទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវ និងច្្វីឲ្យតបាកែថា គចតមាង 
ចនាះ្ប់រួ្ រាល់ចៅតាមចពលចវលា និងចៅតាមថវកិាផែល
បានកំណត់។ ពួកចគច្្វីការងារចោយចតបីតបា្ត់តគប់្នធ្ន
ទាងំអ្ត់តបកបចោយតប្ិតទ្្ធភាពបំ្ុត។ ពួកចគធ្នាថា ការងារតតរូវផត
ច្លេីយតបចៅតាមចោលចៅផែលបានកំណត់ពីមួយ
នថងៃចៅមួយនថងៃ តាងំពីចពលចាប់ច្្រីមគចតមាងនីមួយៗ ច្យីថា ការងារ
ទាងំអ្ត់តតរូវបានបញចេប់ត្តបតាមបទ្ោ្ឋ ន។
ពួកចគច្្វីការងារយ៉ា ងជិត្តនែិទ្្ធជាមួយចមការ្តំណង់ និងភាគី 
ោក់ព័ន្ធ ចែីម្បចី្លេីយតបតាមតតមរូវការរប្ត់អតិថិជន។ ចតរៅពីចនះ 
នាយកគចតមាងជាមួយនឹងអតិថិជននឹង្ុះតតរួត
ពិនិត្យ្ំចោះតករុម ៊្ាុនច ៉៉ា ការនិងអនែកច ៉៉ា ការបន្រ តពមទាងំ
ច្្វីការវាយតនមលេពីហានិភ័យ និង្តកម្មភាពច្្សងៗចទ្ៀត 
ចែីម្បបីន្រគចតមាងតាមការចតោងទុ្ក។

Project Manager

នាយកគចតមាង

ច្ង ្ុតជាតិ
នាយកគចតមាង
តករុម ្ ៊ាុន LBL International 

ខ្ុ ំ បាន បញចេប់ ការ ្ិតកសា  ផ្នែក វ្ិត្វករ្តំណង់ ្ុតីវលិ ពី វទិ្យា ស្ាន បច្ចេកវទិ្យា 
កម្ុជា  ច្យី ចតកាយ មកខ្ុ ំ បាន  បន្រ ការ្តិកសាភាសាបារាងំ  និង បាន  
បញចេប់ ការ្តិកសាអនុបណិ្ត រយៈ ចពល មួយឆានែ  ំផ្នែក ជំនាញ តគប់ តគង 
ការោ្ឋ ន។ ឆានែ  ំ២០១៤ ខ្ុ ំ បាន វលិតតឡប់ មក តបចទ្្តកម្ុជា វញិ ច្យី 
បាន ចាប់ច្្រីម បចតមី ការងារ ជា វ្ិត្វករ គចតមាង ចៅ តករុម ៊្ាុន 
LBL មុន ចពល តតរូវ បាន ែំចឡងី តួនាទី្។ 

ជាចរៀងរាល់នថងៃ ខ្ុ ំ ផតងផត ចតបៀបច្ៀបការងារ រប្ត់ ខ្ុ ំ ចៅនឹង តួនាទី្តបធ្ន 
តករុម ចៅកនែុងឧ្តសា្ កម្ម្តំណង់។ ខ្ុ ំ ទ្ទ្ួល តគប់គំរូបលេង់ស្ាបត្យ 
កម្ម និង ្តំណង់   ផែល ច្្វីឲ្យ ខ្ុ ំ កាន់ផត យល់ ្ បា្ត់ អំពី វ ិ្ ី សា ស្ត្រនន 
ការសាង្តង់ និង តតមរូវ ការ ពលកម្ម។ខ្ុ ំចោះតសាយ រាល់ បញ្ហា  ផែល 
ចកីត ចឡងី ចៅ កផនលេងច្្វី ការ និង   ធ្នា ែល់្ុតវត្ិភាព រប្ត់ កម្មករ អំឡុង 
ចពលកំពុងសាង្តង់។ 

អ្វីផែល ខ្ុ ំចពញ ្ ិត្រ បំ្ុត ្ ំចោះតួនាទី្ រប្ត់ខ្ុ ំ គឺ បច្ចេកចទ្្តសាង្តង់ 
ផបលេក ៗ ផែល ចគ ចតបីតបា្ត់  និង ការតសាវតជាវ រកវ ិ្ ីសាស្ត្រថ្មី ្តតមាប់ 
ការសាង្តង់។ 

ការបំចពញការងារចៅ តាម ការោ្ឋ ន ្តំណង់ ផតងផតមាន បញ្ហា  តបឈម  
ជាពិច្ត្ត តតរូវ ចរៀន ្ូតតត និង ផ្ក រផំលក បច្ចេកចទ្្ត សាង្តង់ថ្មី 
ផែល តតរូវ ការ ែំចណាះតសាយ បច្ចេក ចទ្្ត ្ បា្ត់លា្ត់ ច្យី 
ផែល   អា្ចតបីចពល យូរមុននឹង្តចតម្ែំចណាះ តសាយទាងំចនះ។ 
បញ្ហា តបឈម មួយ ចទ្ៀត  គឺ ការតគប់ តគង  កមាលេ ងំពល កម្ម ចែីម្ប ី
ច្លេីយតបចៅតាម ចពលចវលាកំណត់ សាង្តង់រប្ត់ ចយងី  ពីចតោះ  វា 
្តំខាន់ ណា្ត់កនែុង ការ បចញចេ ៀ្ត ការពនយារចពល។ 

ច្តែ្ឋកិ្ចេ រប្ត់តបចទ្្តកម្ុជា កំពុង រកី្ចតមី នយ៉ា ងឆាប់រ្័្ត ។ 
្តព្វនថងៃចនះ ចយងីអា្ ចឃញី ការ ោ្ឋ ន្តំណង់ រាប់្ិតប កផនលេង ចៅកនែុង
ទ្ីតករុង រមួទាងំ ការោ្ឋ ន ្តំណង់ ្ ទាះផល្វង ឬអាោរការយិល័យ។  ចៅ មាន
តតមរូវ ការ វ្ិត្វករ្តំណង់្ុតីវលិ ចត្ីន    ជាពិច្ត្ត អនែក ផែល យល់ ែឹងពី
គចតមាង សាង្តង់។ និចយជក ផែល ជួល នាយ កគចតមាង ផ្នែក 
វ្ិត្វករ្តំណង់្ុតីវលិ  នឹងផ្ត្វងរក អនែក ផែល យល់ែឹងពី បច្ចេក ចទ្្ត 
សាង្តង់  និងមាន ្តមត្ភាព ែឹកនាតំករុម ការងារ។ ចយបល់ រប្ត់ ខ្ុ ំ 
គឺតតរូវ ពយាយម  និង ផ្ត្វ ង   រកបទ្ពិចសា្ តាមផែល អា្ ច្្វី ចៅបាន 
ចបីចទាះបីជា អនែក តតរូវ លះបង់ចពល ចវលា ផ្ទា ល់ខលេួន ក៏ចោយ។  ការ  ច្្វី
ផបបចនះ នឹង ជួយឲ្យ កាន់ផតយល់្បា្ត់ ពី អ្វីៗតគប់យ៉ា ង ផែលចកីត ចឡងី 
ជុំវញិ ការោ្ឋ ន ្តំណង់   តាងំ  ពី ចពល ចាប់ច្្រីម រ្ូតែល់ បញចេប់ 
ែូច្នែះចៅចពល អនែក តបឡូកនឹងការ ងារចនះ អនែក នឹង យល់ ពីសារៈ ្តំខា ន់ 
នន្ំចណះ ែឹងរប្ត់អនែក៕

Heng Socheath
Project Manager
LBL International

I graduated with a Civil Engineering degree from the 
Institute of Technology of Cambodia and then continued 
my studies in France, completing a one-year Master’s of 
Site Management Skills. In 2014, I returned to Cambodia 
and began working as a Project Engineer for LBL, before 
being promoted.

On a day-to-day basis, I would compare my job with 
being a team leader in the construction industry. I 
receive all the architectural drawings and structural 
drawings, allowing me to get a clear understanding of the 
construction methods and the manpower required. I solve 
any problems that arise onsite and ensure the safety of 
workers during construction. 

What I enjoy the most about my position is the different 
construction techniques that can be used, and researching 
new method statements for construction.

Working on a construction site is always challenging, 
especially learning and sharing new construction 
techniques, which require precise technical solutions that 
can take time to master. Another challenge is managing 
our manpower to meet our construction schedule, as it is 
crucial to prevent delays.

Cambodia’s economy has been growing rapidly. Today 
we can see dozens of construction sites rising above the 
cities, whether apartment complexes or office buildings. 
There is a large demand for Civil Engineers, especially 
those who understand construction projects. Employers 
hiring a Project Manager in the civil engineering field 
will be looking for people who understand construction 
techniques and have the ability to lead a team. My advice 
would be to try and get as much experience and exposure 
as possible, even if that means volunteering your time. This 
will help you refine your understanding of everything that 
revolves around a construction site, from start to finish, 
so that when you go for a job you will impress with your 
knowledge.

DID YOU KNOW?
•       According to the Project Management Institute, Australia has the 
top salary for project management practitioners.

•       The project length of the La Sagrada Familia church in Spain is 
131 years, with completion set for 2026.

Construction;
Government; 
Infrastructure; 
Private Sector

Main sectors

300 USD

Starting salary 
(monthly)

Norton University; Beltei 
International University

Where to study

500-700 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

1500-2500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Master’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

2726



Access to water is fundamental for daily life so 
when water-based systems stop working, quick 
solutions must be found and repairs made. 
By gaining a solid understanding of water, 
innovative projects can be initiated to improve 
all aspects of the water cycle as well as hygiene 
standards. 

A Water Engineer will usually have an engineering 
background (civil or otherwise), and then go on 
to specialise in water-based projects, such as 
wastewater disposal, sewage management, flood 
prevention and damage control, and clean water 
supply. They work from system inception all the 
way through to handover, and also are responsible 
for asset maintenance and repairs of all water 
related equipment. 

ការទ្ទ្ួលបានទឹ្កគឺជាមូលោ្ឋ ន្តតមាប់ជីវតិតបចានំថងៃ 
ច្យីចៅចពលតបព័ន្ធទឹ្កឈប់ែំចណីរការ វាទាមទារឲ្យ 
មានែំចណាះតសាយ និងការជួ្តជុលជាបនាទា ន់។ 
តាមរយៈទ្្ត្សនវ្ិត័យចនះ គចតមាងផកលមអាតបព័ន្ធទឹ្កអា្តតរូវបាន្្រួ្
ច្្រីមចឡងី ចែីម្បចី្្វីឲ្យតគប់្ំណុ្ទាងំអ្ត់ននតបព័ន្ធទឹ្កតបច្តីរចឡងី 
និងត្តបតាម បទ្ោ្ឋ នអនាម័យ។

វ្ិត្វករទឹ្ក តាម្ម្មតាមានមូលោ្ឋ ន្ំចណះែឹងផ្នែក
វ្ិត្វកម្ម (្ីុតវលិ ឬផ្នែកច្្សងចទ្ៀត) ច្យីបនាទា ប់មកពួកចគ
ចផ្្រ តចលីឯកចទ្្តគចតមាងតបព័ន្ធទឹ្ក ែូ្ជាទឹ្កកាក្តំណល់ 
ការតគប់តគងតបព័ន្ធបងហាូរទ្ឹក្តអាុយ ការទ្ប់សាក ត់ទឹ្កជំនន់ 
តគប់តគងការខូ្ខាតនិងការ្គត់្គង់ទ្ឹកសាអា ត។ ពួកចគច្្វីការងារ
តាងំពីការចាប់ច្្រីមចរៀប្ំតបព័ន្ធែំបូងរ្ូតែល់ែំណាក់កាលោក់ឲ្យ
ចតបីតបា្ត់ ច្យីក៏ទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវ្ំចោះការផថទា ំនិងជួ្តជុលរាល់
្តមាភា រោក់ព័ន្ធនឹងតបព័ន្ធទឹ្ក្ងផែរ។

Water Supply Expert

វ្ិត្វករទឹ្ក

ចលាក ឡូ ឆាយ
្ត្ស្ាបនិក 
អងគការ1001Fontaine

ខ្ុ ំគឺជា ្ត្ស្ាបនិកអងគការ 1001Fontainesជា អងគការមិន ផមន 
រោ្ឋ ភិ បាល  បារាងំ មួយផែលចាប់ច្្រីមតបតិបត្រិការ ចៅ កនែុងឆានែ  ំ2004 
កនែុងចោលបំណង ្ ្រល់  ការ្គត់្គង់ ទ្ឹកពិសារ តបកបចោយនិរន្ររភាព 
ែល់្ត្គមន៍ជនបទ្ ោ្់ ត្តយល។ ្លេងកាត់រយៈចពលជាចត្ីនឆានែ  ំ
ជាមួយអងគការចនះ ខ្ុ ំបានច្្វីការ កនែុង ែំផណងជាចត្ីន ែូ្ជាអនែក្តតមប 
្តតមរួលគចតមាង ចៅមូលោ្ឋ ន អនែកតគប់ តគងគចតមាង និង នាយកតបតិបត្រិ 
តបចាតំបចទ្្ត កម្ុជា។ 

ខ្ុ ំមាន្តញ្ញា បតត ថានែ ក់បរញិ្ញា បតត ជាន់ខ្្ត់ ផ្នែកតគប់តគងទឹ្ក ច្យីខ្ុ ំ 
ផតង  ផត ្ ូលរមួកនែុងកិ្ចេការ ផែល មានខលេឹមសារ និង អា្ អនុវត្រ អ្វីផែល 
ខ្ុ ំបាន ្ិត កសា ចៅសាកលវទិ្យាល័យ ។ ការ ពតងឹង្ុតខភាពរប្ត់តបជាជន 
កនែុង្ត្គមន៍ ជនបទ្ តាមរយៈការចតបីតបា្ត់ទ្ឹកពិសារមាន្ុតវត្ិភាព 
និង សាអា ត ផែលពួក ោត់ អា្ពិសារបាន គឺជា កតា្រ ជំរុញទឹ្ក្ិត្ររប្ត់ខ្ុ ំ 
ឲ្យ ច្្វីការ ងារចនះ។

ខ្ុ ំ   ទ្ទ្ួ លខុ្តតតរូវ កនែុងការ ធ្នាថា  ចោលបំណង ចប្តកកម្ម 
និង យុទ្្ធ សាស្ត្ររប្ត់ចយងី នឹង បាន្តចតម្  និងអនុវត្រ តតឹមតតរូវ ។ 
ជាចរៀងរាល់នថងៃ ខ្ុ ំ ផតង  ផត ពិនិត្យែំចណីរការ ននការចតជី្តចរ្ីតបុគគលិកថ្មី 
និង ពតងឹង ្តមត្ ភាព អនែក តគប់តគង រប្ត់ចយងីឲ្យមាន្តមត្ភាព 
្តចតម្្ិត្រ តបកបចោយតប្ិតទ្្ធភាព។ កនែុងការ បំចពញកិ្ចេការ ចៅកនែុង 
្ត្តោ្ត ្តងគម អនែក បានបចង្រីតចរឿង វជិជាមាន និង  ចរឿងអវជិជាមាន ។ 
អ្វីផែល ខ្ុ ំចពញ្ិត្រ បំ្ុត គឺការ បចងកីតតករុមការងារ មួយ ផែល លអាឥតចខាចេ ះ
្តតមាប់គចតមាងនីមួយៗ និង រកចឃញីវ ិ្ ី រកសាែំចណីរការ នន គចតមាង 
រប្ត់ចយងី ឲ្យចែីរ ចៅមុខ ជានិ្ចេ។ ត្តបចពលជាមួយោនែ ចនាះផែរ 
កិ្ចេ ការ ចនះក៏ជា បញ្ហា  តបឈមមួយកនែុង្ំចណាម បញ្ហា តបឈម 
លំបាកៗបំ្ុត ជា ចត្ីន ផែលខ្ុ ំជួបតបទ្ះចោលគឺខ្ុ ំតតរូវ រកឲ្យបាននូវ 
្នធ្ន្រិញញាវត្ុ ចែីម្បតីទ្ តទ្ង់ែំចណីរការននគចតមាង  និង ធ្នា ថា 
្ត្តោ្ត ចៅផត ែំចណីរការ ជា និ្ចេ ។  

ចៅចពល ែំផណងរប្ត់ខ្ុ ំប្រូរពី អនែកតគប់តគងគចតមាងចៅជា នាយក 
តបតិប ត្រិ ខ្ុ ំបាន ្ិតកសាថានែ ក់បរញិ្ញា បតត ជាន់ខ្្ត់ ផ្នែកតគប់តគង  
ចែីម្បបីចងកីន្ំចណះែឹង រប្ត់ខ្ុ ំ និង ចែីម្បចី្្វីឲ្យតបាកែថា  ខ្ុ ំអា្ 
ែឹកនា្ំត្តោ្ត ចលី្លេូវតតរូវ។ ខ្ុ ំ្ង់ ចតបីតបា្ត់ ្ ំចណះែឹង 
និងបទ្ពិចសា្ន៍រប្ត់ខ្ុ ំ ឲ្យមានឥទ្្ធិពល ចៅចលី ្តងគម ឲ្យបានកាន់ផត 
ចត្ីន។ 

ការចតបីតបា្ត់ទ្ឹក មាន្ុតវត្ិភាព និងសាអា ត ពិតជាមានសារៈ ្តំខាន់ 
្តតមាប់ ្ុតខភាព ្ុតខុមាលភាព និង អាយុជីវតិ រប្ត់ចយងី ។ 
ច្យីតប្តិន ចបីមាននរណាមានែ ក់ចាប់អារម្មណ៍កនែុងការ្្រល់ តតមរូវការ 
ចាបំា្់បំ្ុត ែល់តបជា ជន  និង មាន្នទាៈ ខ្ុ ំ្ូតមផណនាឲំ្យច្្វីការ 
កនែុងផ្នែក តគប់តគងទឹ្ក។ ខ្ុ ំក៏្ូតម ផណ នា ំែល់អនែកផែល្ង់ច្្វីការកនែុងផ្នែក 
ចនះ្ងផែរថា អនែកគួរផត ្ ំណាយចពល ចែី ម្ប ីយល់ែឹងអំពីលក្ខខណ្
តតមរូវនានាកនែុងការទ្ទ្ួលបានការងារ  ចប្តកកម្ម រប្ត់ តករុម ៊្ាុន និង 
តសាវតជាវ មុននឹង ការ្តមាភា ្តន៍រប្ត់អនែក មកែល់។

Mr. Lo Chay
Co-Founder  
1001Fontaine

I am the Co-Founder of 1001Fontaines, a French 
NGO started in 2004, which aims to provide isolated 
communities with a sustainable supply of safe drinking 
water. Through my years with the organisation, I’ve held 
different positions, from Field Project Coordinator, Project 
Manager and Executive Director for Cambodia.

I hold a Master’s in Water Management and I have always 
wanted to be part of something meaningful where I could 
apply what I have learned in university. Improving the 
health of rural communities by enabling access to safe 
and clean drinking water, which they can drink, is what 
motivated me to take on this job. 

I am responsible for ensuring that our goals, missions 
and strategies are met and implemented accordingly. On 
a daily basis, I oversee the recruitment of new staff and 
mentor our Managers to enable them to make the best 
decisions in the field. Working in a social enterprise you 
co-founded has positives and negatives. What I enjoy most 
is building the perfect team for each project and finding a 
way to keep our projects running. At the same time, this 
can be one of the most difficult challenges I face – the 
need to always find financial resources to help run projects 
and sustain our enterprise.  

When my job title changed from Project Manager to 
Executive Director, I went to study an MBA in Management 
to increase my knowledge and ensure that I could lead the 
right way. I want to use my knowledge and experience to 
make an even greater social impact.

Access to safe and clean water is crucial to our health, 
our wellbeing and our life expectancy. And if anyone is 
interested in providing people with the most basic need 
and has passion, I highly recommend working in water 
management. My advice to anyone who wants to get 
into this field of work, you should always take time to 
understand what the job requirements are, what the 
company’s mission is, and do some research prior to your 
interviews.

DID YOU KNOW?
•       In 2012, Beijing consumed 3.6 billion cubic meters
 (950 billion gallons) of water.

Government; 
Infrastructure; 
Not-for-profit

Main sectors

400-500 USD

Starting salary 
(monthly)

Institute of Technology of 
Cambodia (Techno)

Where to study

600-700 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

1500-2500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Master’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

2928



Water Sanitation Expert

អនែក ឯកចទ្្ត អនាម័យ ទឹ្ក

Do you have a passion for helping people in 
rural areas? Improving living standards is 
not just about improving education; it’s also 
about improving the sanitary conditions that 
people live in. How do you ensure that villages 
maintain a clean and safe environment, 
thereby dramatically reducing the risk of 
people getting sick or having water and food 
contaminated?

In developing countries, hygiene and sanitation 
play a key role in life expectancy, where malaria, 
skin diseases, chest infections, and diarrhoea affect 
many people, most notably in rural villages. To 
combat this, governments and NGOs run sanitation 
and hygiene programs. A Water Sanitation Officer 
provides technical support for hygiene and 
sanitation programmes, such as planning, design, 
implementation and execution, evaluation and 
monitoring. They facilitate dialogue between local 
communities to promote hygiene campaigns. 
They are also in charge of behavioural change 
methodologies, to assist local communities shift 
towards more sanitary and hygienic habits, 
breaking old cultural norms and perceptions. 
They ensure that everyone understands the 
importance of maintaining hygienic standards and 
the health risks associated with bad hygiene.

ចតី អនែក មាន បំណង ្ ង់ផកលមអាជីវភាព រ្ត់ ចៅ រប្ត់ តបជា ពល រែ្ឋចៅ តាម 
ជនបទ្ ផែរ ឬ ចទ្ ?ចតី អនែក ច្្វីយ៉ា ងណាចទី្ប ធ្នា ថា ពួកចគរកសាបាន នូវ 
បរស្ិាន សាអា ត  និង ្ុតវត្ិភាព ? ជា លទ្្ធ ្ ល    វាកាត់ បន្យ អតតា្លេងជំងឺ 
ឬ ចតបី តបា្ត់ ទ្ឹក និង្ំណី អាហារ មិនសាអា ត។

អនាម័យមាន តួនាទី្្តំខាន់ ណា្ត់កនែុងតបចទ្្តកំពុងអភិវឌ្ឍ  
ផែល មនុ្ត្ស ជា ចត្ីន រង ្ ល ប៉ាះោល់ ចោយ សារ ជំងឺ តគរុនចាញ់  ជំងឺ 
ច្តីរ ផ្ត្បក ជំងឺ ្តួត   និង ជំងឺរាករូ្ត  ច្យី ភាគ ចត្ីន បំ្ុតចនាះគឺតាម 
ភូមិចៅ តំបន់ ជនបទ្ ។ ចែីម្បជីមនែះ នឹង បញ្ហា  ចនះ រោ្ឋ ភិ បា ល    និង អងគការ 
ចតរៅ រ ោ្ឋ ភិបាល បាន ែំចណីរ ការកម្ម វ ិ្ ី អនាម័យ។ 
អនែកឯកចទ្្តអនាម័យទឹ្ក ្ ្រល់ ការោតំទ្ ផ្នែក បច្ចេកចទ្្ត ្តតមាប់ 
កម្មវ ិ្ ីអនាម័យ ែូ្ជា ចរៀប្ំ គចតមាង  រ្នា  អនុវត្រ ការតបតិបត្រិ  
ការវាយតនមលេ  និង ការ តាមោន។ 
ពួកចគជួយ្តតមរួល ការពិ ភា កសា រវាង្ត្គមន៍ កនែុងមូលោ្ឋ ន  ចែីម្ប ី
ចោ្តនាពីយុទ្្ធនាការ អនាម័យ។ ពួកចគតតរូវច្្វី ឲ្យ តបា កែ ថា 
មនុ្ត្សតគប់ោនែ  យល់ែឹង ពី សារៈ ្តំខាន់ ននការ ផថរកសា អនាម័យនិង 
ហានិភ័យ ្ ំចោះ  ្ុតខ ភាព  ចោយ សារអនាម័យមិនសាអា ត។

ចលាក Rov Sokkhai
មសន្រីគចតមាង
RainWater Cambodia

ប្ចេុប្បននែ ខ្ុ ំកំពុង ច្្វីការងារជា អនែក ជំនាញការងារ ផ្នែកអនាម័យ ទឹ្កចៅ 
អងគការ RainWater Cambodia (RWC) 
ច្យីខ្ុ ំបានកំពុងច្្វីការ ចៅទី្ចនះ តាងំពីឆានែ 2ំ014។ 
ខ្ុ ំបាន ្ ូលរមួ អនុវត្រ គចតមាង អនាម័យជាចត្ីនចៅកនែុង ចខត្រ កំពង់ចាម 
និងចខត្រច្តៀមរាប។  កតា្រ ជំរុញទឹ្ក្ិត្រខ្ុ ំគឺ ខ្ុ ំមានក្រីត្តនម៉ា ថា 
នឹង ចលីកកម្្ត់ជីវភាពរ្ត់ចៅ រប្ត់តបជាជនផខ្មរ ចៅតំបន់ជនបទ្។

ខ្ុ ំបានបញចេប់ការ្តិកសាផ្នែកច្តែ្ឋកិ្ចេក្ិតកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ 
ជនបទ្ចៅ សាកលវទិ្យាល័យភូមិនទាក្ិតកម្ម។ អំឡុងចពលចនាះ 
ខ្ុ ំទ្ទ្ួលបាន ការចលីកទឹ្ក ្ ិត្រ ពី និ្ត្សតិចរៀម្្បងឲ្យោក់ោក្យច្្វីការ 
ជាអនែក្ត្ម័តគ្ិត្រចៅអងគការ RWC ចែីម្ប ីទ្ទ្ួលបានបទ្ពិចសា្ន៍ការងារ  
មុនចពលបញចេប់ការ្តិកសា។ ខ្ុ ំបាន្ំ ណាយ ចពល  តបាមំួយផខ 
្តតមាប់ច្្វីការជា មសន្រីគចតមាង្ត្ម័តគ្ិត្រ  ប៉ាុផន្រ គណៈ  តគប់ តគង 
អងកការបាន ច្្វីការកត់្តមាគ ល់្ំចោះខ្ុ ំ ច្យីក៏ បាន ្ ្រល់ែំផណង ជា 
មសន្រី គចតមាង ែល់ខ្ុ ំ្តតមាប់ចខត្រកំពង់ចាម។
ជា មសន្រីគចតមាង  ខ្ុ ំទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវ ចលីការ ោក់ផ្នការ ជូន អនែកតគប់តគង 
គចតមាង ពិនិត្យ និង ច្្វីឲ្យតបាកែថា  កិ្ចេការទាងំអ្ត់តតរូវបាន 
បំចពញតតឹម តតរូវ តាមចពលចវលាកំណត់។  ខ្ុ ំចរៀប្ំរបាយការណ៍
លមអាិតអំពីការ្ុះមូលោ្ឋ ន  និង ោក់ជូន គណៈតគប់តគងពិនិត្យ។ 
ច្យីខ្ុ ំក៏បំចពញតួ នាទី្ជាអនែ ក្តតមប ្តតមរួល  ជាមួយមសន្រីឃុ ំនិងភូមិ 
ចែីម្បធី្នា ថា ្តកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍រប្ត់ចយងី មិនប៉ាះោល់ែល់ការងារ 
តបចានំថងៃរប្ត់ពួកោត់ចទ្ ខណៈផែលចយងីច្្វីការ តាម 
គចតមាងចពលចវលា រប្ត់ចយងី។ 

ការច្្វីការ និងការទ្ំនាក់ទ្ំនង ចោយចបីក្ិត្រឲ្យទូ្លាយ ជាមួយ 
តបជា ជន កនែុង្ត្គមន៍មូលោ្ឋ នគឺជា បញ្ហា តបឈម មួយ។ ទ្មាលេ ប់ 
និងវប្ប្ម៌រប្ត់តបជាជនកម្ុជា  ជួនកាលបងកការលំបាក កនែុងការ ជួយ 
ឲ្យ ពួកោត់ មានទ្្ត្សនយល់ចឃញីថ្មីៗ្ំចោះបញ្ហា ្តំខាន់ៗ  ែូ្ជា 
ទ្ឹកមាន ្ុតវត្ិ ភាព និង ការបចនាទា របង់ចតរៅបងគន់ ជាចែីម។ 
ការលប់បំបាត់ ទ្មាលេ ប់ ចា្ត់  ឬ អាតកក់អា្ជា កិ្ចេការ ែ៏លំបាក 
និង ពិតជា កាលេ យជា បញ្ហា តបឈម ្តតមាប់ អងគការ ចតរៅរោ្ឋ ភិបាល។ 

ចទាះបីជាមានបញ្ហា តបឈមទាងំចនះក៏ចោយ ខ្ុ ំ ចៅ ផតអា្ចតបី្ំចណះ
ែឹង ជំនាញ និងបទ្ពិចសា្ន៍ រប្ត់ខ្ុ ំ កនែុងការ ជួយោតំទ្ និងចលីកកម្្ត់ 
ជីវភាពរប្ត់តបជាជន ្ត្គមន៍កម្ុជាបាន ជាច្តុនា ំឲ្យខ្ុ ំ ត្តឡាញ់
ការងារ រប្ត់ខ្ុ ំកាន់ផត ខាលេ ងំចឡងី។ការងារចៅមូលោ្ឋ ន្្រល់ឲ្យអនែកនូវ
បទ្ពិចសា្ន៍ ផ្ទា ល់ែ៏មានគុណតនមលេ  តាមរយៈការ អនុញ្ញា តឲ្យអនែក 
បំចពញតួនាទី្ កនែុងការ បចងកីតឲ្យមានការផ្លេ ្ត់ ប្រូរ ្តតមាប់តបចទ្្ត រប្ត់
អនែក ។ ខ្ុ ំចជឿជាក់យ៉ា ងមុតមាថំា ចៅចពល ច្្វីការ ចែីម្ប ីជួយ ចលីកកម្្ត់
ជីវភាពរ្ត់ចៅរប្ត់តបជាជន្ត្គមន៍ អនែក តតរូវការ សា្ម រតី ចប្រ ជ្ាខ្្ត់ 
និង្នទាៈរងឹមា ំចទាះបីជា អនែកតតរូវជួបតបទ្ះបញ្ហា តបឈម ទាងំចនាះក៏ 
ចោយ។

Mr. Rov Sokkhai
Project Officer
RainWater Cambodia

I am currently working as a Project Officer for RainWater 
Cambodia (RWC), where I have been since 2014. I have 
been involved in numerous sanitation and hygiene 
projects in Kompong Cham and Siem Reap. My motivation 
comes from my dream to improve living standards for 
Cambodians in rural areas.

I graduated from the Faculty of Agriculture Economics and 
Rural Development at the Royal University of Agriculture. 
During my time there, I was motivated by senior students 
to apply as a volunteer for RWC to gain more experience 
before graduating. I spent six months as a Project Officer 
Volunteer, where I was noticed by the management team 
and promoted to Project Officer for Kampong Cham. As 
Project Officer I am responsible for submitting plans to our 
Project Manager and making sure all tasks get completed 
in time. I produce detailed field reports and submit to our 
management team. I also play the role of mediator with 
communes and villages, ensuring that our development 
activities do not interfere with their daily routines, while 
also working to our timeline. 

Working and communicating openly with the local 
communities is always a challenge. Cambodian habits and 
culture sometimes make it difficult to help people see a 
new perspective on important issues such as safe water 
and open defecation. Breaking old or bad habits can be a 
difficult process and really becomes a challenge for NGOs. 

Despite these challenges, I am able to use my knowledge, 
skills and experience to help support and improve 
standards of living for rural Cambodian communities, 
which makes me love my work. Working in this field gives 
you valuable first hand experience in the field, allowing 
you to play a role in making a change for your country. 
I strongly believe that when working to help improve a 
community’s living conditions and standards, you need a 
high level of commitment and willingness, regardless of 
the challenges you can face.

DID YOU KNOW?
•       In developing countries, as much as 80% of illnesses are linked to poor 
water and sanitation conditions.

•       In Cambodia, over 9 million people don’t have access to adequate 
sanitation and 4 million people don’t have access to safe water.

Government; 
Infrastructure; 
Not-for-profit

Main sectors

250 USD

Starting salary 
(monthly)

Institute of Technology of 
Cambodia (Techno)

Where to study

350-450 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

600 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Vocational Training; 
Bachelor’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

3130



Food is a necessity that all humans require to 
survive. Making food production more efficient 
and ensuring health standards are met can 
help reduce the amount of food that is wasted 
and improve the overall amount of food that is 
fit for human consumption. 

A Food Safety Specialist is tasked with ensuring 
the quality and safety of food available on the 
market. They must understand how food is 
produced in particular sectors of the food industry, 
such as meat processing, and ensure local and 
international standards are met in seed selection, 
harvesting, pest control, storage, transport, and 
every other stage between growing food and 
presenting it for consumption. They also ensure 
that the labelling of food, including expiration 
dates, is done correctly. They must be aware of 
possible food contamination hazards and how to 
implement preventive measures.

អាហារគឺជាវត្ុចាបំា្់ ផែលមនុ្ត្សចយងីតគប់ៗរូបតតរូវការចែីម្បរី្ត់។ 
ការច្្វីឲ្យ្លិតកម្ម្ំណីអាហារកាន់ផតមានតប្ិតទ្្ធភាព និងធ្នា
នូវបទ្ោ្ឋ ន ្ុតខភាពអា្ជួយកាត់បន្យបរមិាណអាហារផែលឥត
តបចយជន៍ និងច្្វីឲ្យតបច្តីរចឡងីនូវបរមិាណ្ំណីអាហារផែល
្ត័ក្រិ្តម្ំចោះការទ្ទ្ួលទានរប្ត់មនុ្ត្សទូ្ចៅ។ ចតីនឹងមានអ្វីចកីត
ចឡងីតប្ិតនចបីអនែកមិនមានអាហារតបកបចោយ្ុតវត្ិភាពតគប់តោន់
ចែីម្បរី្ត់?

អនែកឯកចទ្្ត្ុតវត្ិភាព្ំណីអាហារមានតួនាទី្ធ្នានូវ គុណភាព និង
្ុតវត្ិភាព្ំណីអាហារផែល្គត់្គង់ចៅចលីទ្ី្សារ។ ពួកចគជំនាញកនែុង
ការ្លិត្ំណីអាហារ និងយល់ែឹងពីរចបៀបផែល្ំណីអាហារទាងំ
ចនះតតរូវបាន្លិតចៅតាមផ្នែកជាក់លាក់ននឧ្តសា្កម្ម្ំណីអាហារ 
ែូ្ជាការផកន្នែ សា្់ជាចែីម។ ពួកចគធ្នាថា កិ្ចេការចនះតតរូវច្លេីយតប
្ំចោះបទ្ោ្ឋ នកនែុងត្តរុក និងអន្ររជាតិទាងំកនែុងការចតជី្តចរ្ីតតោប់ពូជ 
ការតបមូល្លការតគប់តគង្តត្វ្នតង ការទុ្កោក់ ការែឹកជញជាូ ន
និងែំណាក់កាលច្្សងៗចទ្ៀតរវាងការោែុំះ និងការយកមកទ្ទ្ួល
ទាន។ ពួកចគក៏ច្្វីឲ្យតបាកែ្ងផែរថា ការោក់សាលេ កយចីហា 
្ំណីអាហារ រមួទាងំកាលបរចិ្្ទ្្ុតកំណត់ចតបីតបា្ត់តតរូវបានោក់
យ៉ា ងតតឹមតតរូវ។ ពួកចគចាបំា្់តតរូវែឹងពីចតោះថានែ ក់ផែលអា្មានចោយ
សារអាហារមិនសាអា ត និងពីរចបៀបបងាក រ្ងផែរ។

Food Safety Specialist

អនែកឯកចទ្្ត្ុតវត្ិភាព្ំណីអាហារ

ចលាក អ៊ាុយ សាយ
មសន្រីជាន់ខ្្ត់ផ្នែកបណ្រុ ះបណា្រ ល និង ធ្នាគុណភាព
តករុម ៊្ាុន Hagar Catering

កាលេ យចៅជាមសន្រីជាន់ខ្្ត់ផ្នែកបណ្រុ ះបណា្រ ល 
និងធ្នាគុណភាពចៅតករុម ៊្ាុន Hagar Catering  ជា ែំផណង ផែល ខ្ុ ំ 
កាន់បានរយៈចពល បីឆានែ មំកច្យី។  ខ្ុ ំមាន ភារ  កិ្ចេតតរូវបណ្រុ ះបណា្រ ល
បុគគលិកតករុម ៊្ាុន Hagar Catering ចែីម្បធី្នាថា ពួក ចគ ពិតជា 
អនុវត្រតាម ចោលការណ៍ និង្ត្រង់ោរ តតឹមតតរូវ ផែលរពឹំង ្ ង់បានពី 
បុគគលិកតគប់រូប ជាពិច្ត្ត ផ្នែក្ុតវត្ិភាពអាហារ។ ចលី្តពីចនះចទ្ៀត 
ខ្ុ ំតតរួត ពិនិត្យគុណភាពអាហារផែលចយងី្គត់្គង់ឲ្យអតិថិជនរប្ត់ចយងី 
ចោយធ្នា ថា អតិថិជនពិតជាចពញ្ិត្រ 100 ភាគរយ។ មុនចពល 
្ូលកាន់ែំផណង ប្ចេុប្ប ននែ ខ្ុ ំបានច្្វីការជាអនែកតគប់តគងតំបន់ចៅតករុម

៊្ាុន Hagar។ 

ខ្ុ ំផតង ផត បាន ផ្ករផំលក្ំចណះែឹង  និងជំនាញ ជាមួយអនែកែនទ្ ែូច្នែះ 
ការ ចាប់យកការងារចនះ គឺជា ជចតមី្ត ែ៏្តក្រិ្តម្តតមាប់ខ្ុ ំ។ រចបៀប 
អភិវឌ្ឍន៍ ្ លិត្ល  និងច្តវាកម្មចៅកនែុងតបចទ្្ត កម្ុជា កនែុងរយៈចពល 
ប៉ាុនា្ម នឆានែ  ំ្ ុង ចតកាយ ចនះ បានផតបតបរួលខុ្តពី ចពលមុនទាងំត្តរុង 
ការធ្នា គុណភាព ្ លិត ្ ល មានសារៈ្តំខាន់កាន់ផតខាលេ ងំចឡងីៗ 
ចែីម្បចី្លេីយតបចៅនឹងតតមរូវការអតិថិជនរប្ត់ចយងី  និងតបជាជន 
កម្ុជា ជាទូ្ចៅផែលចកីនចឡងី កាន់ផតចត្ីនចៅ។ ចនះគឺជា បញ្ហា តបឈម 
មួយផែលខ្ុ ំ រកីរាយកនែុងការចោះតសាយជាចរៀងរាល់នថងៃ។ ការចរៀប្ំ 
និងតប្ិតទ្្ធភាព គឺជា កតា្រ ្តំខាន់បំ្ុត។ 

ភារកិ្ចេទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវ រប្ត់ខ្ុ ំចៅតករុម ៊្ាុន Hagar មានចត្ីន។ ទី្ 1 
និង ្តំខាន់ជាងចគ គឺខ្ុ ំតតរូវ បំចពញតួនាទី្ជា ទី្តបឹកសា ចៅកនែុងតករុម ៊្ាុន 
និងជួយ កំណ  ត់ តតមរូវការ្តតមាប់ការបណ្រុ ះបណា្រ លតគប់កតមិត 
ចោយផ្អាកចលី និនានែ  ការ ឧ្តសា្កម្មប្ចេុប្បននែ។ ខ្ុ ំបចងកីត ផ្នការ  និង 
គចតមាងចពល ចវលា ្តតមាប់ រយៈចពល ចពញមួយឆានែ ចំលីសារចពីពន្ធ។ 
ខ្ុ ំតតរួតពិនិត្យតប្តិទ្្ធភាពនន តបតិបត្រិ ការ  រប្ត់ចយងី ក៏ែូ្ជាគុណភាព 
អាហារ តពមទាងំ្្រល់ការផកលមអាចែីម្ប ីរកសា ្ត្រង់ោររប្ត់ចយងីឲ្យ្ត្ិត
ចៅកតមិតខ្្ត់បំ្ុត។ 

ការធ្នាគុណភាពមិនផមនតោន់ផតតតរួតពិនិត្យ្ុតវត្ិភាពអាហារ
ប៉ាុចណា្ណ ះ   ចទ្។ ការងារចនះក៏ោក់ព័ន្ធនឹង ការច្្វីឲ្យតបាកែថា 
អនែករាល់ោនែ  ចៅជំុ វញិ អនែកយល់ថា អ្វីចៅជា ចប្តកកម្មរប្ត់តករុម ៊្ាុន។ 
ចៅចពលចយងី មានសា្ម រតីចប្រជ្ា្ំចោះចប្តកកម្ម និងចោលបំណង 
រប្ត់តករុម ៊្ាុន ចយងីនឹង ចែីរចលី ្ លេូវ ែ៏ផវង ចឆ្ាះចៅរក ការចលីកកម្្ត់ 
្ត្រង់ោរ ្ុតវត្ិភាពអាហាររប្ត់ចយងី។ 

ចៅចពលច្្វីការចៅកនែុងឧ្តសា្កម្មអាហារ និង ចតគឿងចភ្តជជាៈ 
ការធ្ នា គុណភាពគឺជាកតា្រ ្តំខាន់បំ្ុត្តតមាប់ចករ ្រ ិ៍ច ្្ម ះរប្ត់តករុម-

៊្ាុន ជាច្តុ បណា្រ លឲ្យការងារចនះមានសារៈ្តំខាន់ខាលេ ងំណា្ត់។ 
ចបក្ខជនផែល ្ ង់ចា ប់ យកអាជីពចនះ តតរូវផត មាន្តមត្ភាពបងាហា ញ
្នទាៈរប្ត់ខលេួន។  លក្ខណៈ ្តម្បត្រិ មួយ្ំនួនផែល និចយជកផ្ត្វងរក
្តតមាប់អាជីពតបចភទ្ចនះគឺ ្តមត្ ភាព ្តតមប ខលេួ ន និងភាពបត់ផបន 
តកម្ីតល្ម៌ការងារលអា ឥរយិបថវជិជា មាន ្ ំចោះ ការងារ និង្ត្ការ ី
សា្ម រតីគំនិត្្រួ្ច្្រីម និងគណចនយ្យភាព។

Mr. Uy Say
Senior Training & Quality Assurance Executive
Hagar Catering

As Senior Training & Quality Assurance Executive for 
Hagar Catering, a position I’ve held for three years, I am 
tasked with training the Hagar Catering staff to make sure 
they always follow the correct policies and standards 
that we expect of all our employees, especially regarding 
food safety. Additionally, I oversee the food quality we 
provide to our customers, ensuring 100 percent customer 
satisfaction. Prior to my current position, I worked as an 
Area Manager for Hagar.

I’ve always enjoyed sharing knowledge and skills with 
people, so taking this job was the right fit for me. The 
way products and services have developed in Cambodia 
over the past few years is entirely different from the past. 
Ensuring the quality of products is becoming increasingly 
important, as the expectations of our customers and the 
Cambodian people in general increase. This is a challenge 
that I enjoy taking on every single day; organisation and 
efficiency is crucial. 

My responsibilities at Hagar are many. First and foremost, 
I act as an in-house Consultant and help identify training 
requirements for all levels, based on current industry 
trends. I come up with training plans and schedules over 
the course of a financial year. I oversee our operations 
efficiency, as well as our food quality and offer 
improvements to keep our standards to the highest level. 

Quality assurance goes beyond just overseeing food 
safety; it’s also about making sure that everyone around 
you understands what the company’s mission is. When we 
commit ourselves to the company’s mission and goals we 
go a long way to improving our food safety standards. 

When working in the food and beverage industry, quality 
assurance is crucial to the company’s reputation, making 
it an extremely important role. Any candidates who would 
like to take on this job must be able to show commitment. 
Some of the key qualities employers look for in this type 
of career are: adaptability and flexibility; strong work ethic; 
a positive attitude towards work and colleagues; a strong 
sense of initiative; and accountability.

DID YOU KNOW?
•       A food and quality specialist plays a key role in helping prevent sickness 
and diseases.

•       Everybody has a role to play in keeping food safe. 

F&B; Government; 
Hospitality; Laboratory

Main sectors

250-300 USD

Starting salary 
(monthly)

Institute of Technology of 
Cambodia (Techno); International 
University (IU); University of 
Batambang 

Where to study

400-500 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

600-800 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Vocational Training; 
Bachelor’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)
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Chemist

អនែកគីមីវទិ្យា 

Are you interested in the power of different 
chemicals? Have you wondered what would 
happen if you mixed two, three or four 
chemicals together? From creating cleaner 
energies to life saving drugs, chemicals can be 
used to help us make a better world. 

A Chemist finds ways to improve the living 
standard of people by studying chemicals. They 
use their knowledge of chemicals to develop new 
products, such as drugs, cosmetics and even new 
types of synthetic fibres. A Chemist also plays an 
important role in the energy industry by working 
on petrochemical processes to reach optimal 
energy use and reduce pollution, just as a Chemist 
plays an important role in the development of new 
drugs, by overseeing the development process and 
determining the quality and stability of these drugs. 
A Chemist can also work in a pharmacy where 
he/she focuses on safe and effective medication 
dosage and usage.  

ចតីអនែក មាន ចាប់អារម្មណ៍ ចលីឥទ្្ធិល ពល នន សារធ្តុ គីមីច្្សងៗចទ្? 
ចតី អនែក មាន ្ ងៃល់ ថា នឹង មាន អ្វីចកីត ចឡងី   តប្តិន ចបី អនែក ្ ្សសំារធ្តុគីមីពីរ 
បី ឬបួន ្ ូលោនែ ?  ចតរៅពីការបចងកីត ថាម ពល  តបច្ីតរជា ងមុន  
រ្ូតែល់ថានែ  ំ្តចសងាគ ះជីវតិមនុ្ត្ស  ចយងី អា្ ចតបី សារធ្តុគីមី ចែីម្ប ីជួយ 
ច្្វី ឲ្យ ពិភពចលាក ចនះកាន់ផត តបច្ីតរ ្ ងផែរ។

អនែកគីមីវទិ្យា (ឱ្តថការ)ី ផ្ត្វងរក វ ិ្ ី ចែីម្ប ីផកលមអា ជីវភាពរ្ត់ចៅរប្ត់
តបជាពល រែ្ឋចោ យ  ច្្វី ការ្តិកសាចលី សារធ្តុ គីមី ។ ពួកចគចតបី 
តបា្ត់្ំចណះ ែឹង ផ្នែក សារធ្តុគីមី  ចែីម្ប ីបចងកីត ្ លិត ្ ល ថ្មី ែូ្ជា 
ថានែ ចំពទ្្យ  ចតគឿង្តមាអា ង និង តបព័ន្ធ ្តររីាងគ ្ិតប្បនិម្មិត ថ្មី  ។ អនែកគីមីវទិ្យា 
ក៏ មាន តួនាទី្្តំខាន់ ចៅកនែុង ឧ្តសា្កម្មថាមពល ្ ងផែរ  ចោយ 
ច្្វី ការងារ ចលី ែំចណីរ ការ ្តំចយ គ សារធ្តុគីមីពីចតបង ចែីម្ប ីទ្ទ្ួល 
បាន ថាមពល តបច្តីរ បំ្ុត ្តតមាប់ ការ   ចតបី តបា្ត់និង កាត់ បន្យ 
ជាតិ ពុល ។ ត្តបចពលជាមួយោនែ ចនាះផែរ អនែកគីមីវទិ្យា មាន តួនាទី្ 
្តំខាន់ កនែុងការបចងកីត ថានែ ថំ្មី ចោយតតរួតពិនិត្យ ចមីល ែំចណីរ អភិវឌ្ឍ  និង 
ការកំណត់ ពីគុណភាព និង ច្ត្រភាព  រប្ត់ ថានែ  ំទា ំង ចនះ។ អនែកគីមីវទិ្យា 
ក៏អា្ច្្វីការងារ ចៅ តាមឱ្តថស្ាន   ទ្ី ផែល ពួក    ចគ ចផ្្រ តការយក ្ ិត្រទុ្ក 
ោក់ចលី ការោក់ថានែ និំងការចតបី ថានែ  ំតបកប ចោយ តប្ិតទ្្ធភាពនិង ្ុតវត្ិភាព 
្ងផែរ ៕

ចាន់ បូរា៉ា
ឱ្តថការ ី
មនទាីរចពទ្្យ បផងអាក ចខត្រនប៉ាលិន

ខ្ុ ំ បាន បញចេប់ ការ្តិកសាផ្នែក ឱ្តថ កាលពីឆានែ  ំ២០១១ ច្យី បាន 
បចតមីការងារជា ឱ្តថការចីៅ មនទាីរ ចពទ្្យ បផងអាក ចខត្រនប៉ាលិន ចាប់តាងំពី 
ឆានែ  ំ២០១២។ ចោយ សារផត ចនះជា មនទាីរចពទ្្យ រែ្ឋ ែូច្នែះខ្ុ ំ តតរូវ ្ លេង កាត់ 
ការ តបឡង ផែល ចរៀប្ំចោយ តក្តួង ្ុតខាភិបាល។ 

មុន ចាប់ច្្រីម ការងារចនះ ខ្ុ ំធ្លេ ប់ បចតមី ការងារជា តំណាង ចវជជាសាស្ត្រ
និង ជា មសន្រី ទ្ទ្ួល បនទាុក ផ្នែក តតរួត ពិនិត្យ ចៅ តករុម ៊្ាុន Medicom 
ជា តករុម ៊្ាុន ្ គត់្គង់ ្តមាភា រ និង ្ លិត ្ ល ឱ្តថ។ ការ្ង់ច្ះ្ង់ 
ែឹង ផ្ទា ល់ខលេួន អំពីរចបៀបផែល រោ្ឋ ភិ បាល ែំចណីរ ការមនទាីរចពទ្្យ បាន 
ជំរុញទឹ្ក្ិត្រខ្ុ ំ ឲ្យ ប្រូរទ្ិ្តចៅ ច្យី ្ ូល រមួ កម្មវ ិ្ ី តបឡងរប្ត់តក្តួង។ 

ការទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវរប្ត់ខ្ុ ំ្តព្វនថងៃចនះគឺ តតរូវ ផបងផ្ក ថានែ  ំឲ្យ អនែកជំងឺ  និង 
គិលានុបោ្ឋ ក  ចរៀប្ំ របា យ   ការណ៍  គណនា បរមិាណថានែ  ំផែលចបីក 
ច្ញចរៀងរាល់នថងៃ តគប់តគងថានែ តំបចានំថងៃ  និ ង ច្្វី ្តំចណីរ ថានែ  ំបផន្ម ចរៀងរាល់ 
បីផខ ម្រង។ ការងាររប្ត់ខ្ុ ំ្្រល់ ឱកា្តឲ្យ ខ្ុ ំបានចតបី តបា្ត់្ំចណះែឹង  គឺ 
អ្វីផែល ខ្ុ ំ បាន ្ិតកសា ចៅ សាកលវទិ្យាល័យ ច្យី ផែល ជាផ្នែក ្តំខាន់ 
បំ្ុត ននការងារចនះ។ 

ែូ្ជា ការងារ ច្្សងៗចទ្ៀត ផែរ ការងារតបចភទ្ចនះមា នបញ្ហា  តបឈម ។ 
ខ្ុ ំតតរូវ ច្្វី ឲ្យ តបាកែ ថា អនែក ជំងឺ ទ្ទ្ួល បាន ថានែ តំតឹមតតរូវ  តាមចវជជាបញ្ជា  និង 
ចតបីតបា្ត់ ថានែ ឲំ្យ បាន តតឹមតតរូវ។ ជា ចរឿយៗ ការទ្ំនាក់ ទ្ំ នង អា្មាន 
ការលំបាក  ចោយសារផតចយងី មិន អា្ធ្នា ថា អនែកជំងឺ នឹងយល់តពម 
ច្្វី តាម ការផណនា ំរប្ត់ ចយងី។ 

បចតមីការងារជា ឱ្តថការ ីគឺ ច្្វីឲ្យ អនែក មាន អារម្មណ៍រកីរាយផែលការងារ
ចនះភាគចត្ីនែូ្ជា ការ ងាររប្ត់ចវជជាបណិ្ត និង គិលានុបោ្ឋ ក ផែរ។
ខ្ុ ំមាន ឱកា្ត ជួយ ច្្វី ឲ្យ ្ុតខភាព រប្ត់  អនែក ែនទ្ តប ច្តីរ ចឡងី ។ ខ្ុ ំ្ូតម 
ផណនា ំការងារ ចនះ ្តតមាប់ អនែក ផែល ចាប់អារម្មណ៍ ្ ង់ ែឹង ថា  ថានែ  ំែំចណីរ 
ការ យ៉ា ងចម៉ា ្ ។ ការងារជា ឱ្តថការ ីក៏ ទាមទារឲ្យ មានការទ្ទ្ួល 
ខុ្តតតរូវ ទាងំត្តរុង មាន ជំនាញតគប់តគង រងឹមា ំ និង ការ យក ្ ិត្រទុ្កោក់ 
ខ្្ត់កនែុង ការ្្រល់ ព័ត៌មាន អំពី ឱ្តថ៕

Miss Chan Bora
Pharmacist
Pailin Referral Hospital

In 2011, I graduated in the field of Pharmacy, and have 
been working as a Pharmacist in the Pailin Referral 
Hospital since 2012. Because this is a public hospital, I 
had to pass an exam that was prepared by the Ministry of 
Health.

Before this job I worked as a Medical Representative and 
Regulatory Affair Officer with Medicom, a medical products 
and equipment supplier. My own curiosity about how 
the government runs hospitals motivated me to change 
direction and take the Ministry’s exam.

My responsibilities today are to dispense medication to 
patients and to Nurses; prepare drug records; calculate 
the amount of medicine that is going out each day; daily 
drug management; and place medication orders once 
every three months. My job allows me to put all my 
knowledge to use – everything I studied in university – 
which is the most satisfying part of it.

Like many other jobs, there are certain challenges. I’ve 
got to ensure that patients are given the right medicine, 
as prescribed by the Doctor, and that they use the 
medication correctly. Communication can be difficult at 
times, as we cannot guarantee that patients will agree with 
our advice.

Working as a Pharmacist is rewarding in its own way, much 
like it is for Doctors and Nurses. I have the opportunity to 
help improve someone’s health. I would highly recommend 
this job for anyone that has an interest in how drugs 
work. Being a Pharmacist also means being completely 
responsible, having strong management skills and a keen 
attention to detail.

DID YOU KNOW?
•          In the 1800s, Coca-Cola was a cough syrup created by a pharmacist.

•       Last year, the pharmaceutical industry grossed $85 billion
around the world.

•       The earliest recordings of pharmaceutical documentation
date back 3,500 years and were found in Egypt. The records had 
information on 800 prescriptions mentioning 700 medications.

Government; Laboratory; 
Oil & Gas; Research

Main sectors

300-350 USD

Starting salary 
(monthly)

Royal University of Phnom Penh 
(RUPP); Institute of Technology of 
Cambodia (Techno); International 
University (IU)

Where to study

500-700 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

800-1500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Master’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

3534



What would happen if every document a 
company had online disappeared? Securing an 
organisation’s network reduces the chance of 
such mistakes being made and helps to prevent 
attacks from online threats. As the world 
continues to move online, companies must 
increase security around their online networks.  

A Network Engineer is responsible for overseeing a 
company or organisation’s network infrastructures, 
allowing the employees, clients and customers to 
communicate both internally and externally with 
ease. They implement, support, maintain, secure 
and develop the company’s network system, 
including telecommunication lines and computer 
firewalls. Network Engineers are part of the IT team 
that is either in-house or outsourced from an IT 
networking company. As part of the IT team, the 
Network Engineer will also assist employees with 
any network issues they are having and ensure that 
they continue working efficiently. They establish 
network system guidelines and enforce correct 
usage; they design and configure network systems, 
continuously monitor network performance and 
perform preventive maintenance to avoid any 
possible problems.

ចតីនឹងមានអ្វីចកីតចឡងីតប្ិតនរាល់ឯកសាររប្ត់តករុម ៊្ាុនចៅចលីតបព័ន្ធ
អីុនច្ីណិតបានបាត់បង់?ការច្្វីឲ្យបណា្រ ញចៅតាមស្ាប័នមាន
្ុតវត្ិភាពកាត់បន្យកំ្ុ្តផែលចកីតចឡងីនិងជួយទ្ប់សាក ត់ការវាយ
តបហារនិងការគំរាមតាមតបព័ន្ធអីុនច្ីណិត។ ពិភពចលាកចាប់ច្្រីមច្្វី
្តកម្មភាពតាមតបព័ន្ធអីុនច្ីណិតចត្ីនចឡងីៗ ច្យីតករុម ៊្ាុនតតរូវផត
ការោរតបព័ន្ធអីុនច្ីណិតរប្ត់ខលេួន។

វ្ិត្វករបណា្រ ញចមីលការខុ្តតតរូវចលីច្ោ្ឋ រ្នា្តម្័ន្ធបណា្រ ញរប្ត់
តករុម ៊្ាុនឬស្ាប័នមួយផែលជួយឲ្យបុគគលិក ចភ្ៀវ និងអតិថិជនទ្ំនាក់
ទ្ំនងោនែ  ទាងំកនែុង និងចតរៅចោយ ត្តរួល។ ពួកចគអនុវត្រចោយផ្ទា ល់
ោតំទ្ ផថទាកំារោរ និងបចងកីតតបព័ន្ធបណា្រ ញ រប្ត់តករុម ៊្ាុន 
រមួមានបណា្រ ញ ទូ្រគមនាគមន៍ និងតបព័ន្ធ្ុតវត្ិភាពបណា្រ ញរប្ត់
កំុព្ូយទ្័រ។ វ្ិត្វករបណា្រ ញគឺជាផ្នែកននតករុមព័ត៌មានវទិ្យាផែលបចតមី
ការងារជាមួយតករុម ៊្ាុនឬមិន្ំណុះឲ្យតករុម ៊្ាុនបណា្រ ញព័ត៌មាន
វទិ្យាណាមួយ។ ជាផ្នែកននតករុម ព័ត៌មានវទិ្យា វ្ិត្វករបណា្រ ញក៏ជួយែល់
បុគគលិកផែលមានបញ្ហា បណា្រ ញ និងច្្វីឲ្យតបាកែថា ពួកចគបន្រការងារ
តបកបចោយតប្ិតទ្្ធភាព។ ពួកចគបចងកីតចោលការណ៍ផណនាតំបព័ន្ធ
បណា្រ ញ និងពតងឹងការចតបីតបា្ត់ែ៏តតឹមតតរូវ។ ពួកចគរ្នា និងចរៀប្ំ 
តបព័ន្ធបណា្រ ញ បន្រោលេ ចំមីលការតបតពឹត្រិចៅរប្ត់បណា្រ ញ និងច្្វីការ
ជុ្តជុល ចែីម្បបីងាក រមិនឲ្យមានបញ្ហា ណាមួយចកីតចឡងី។

Network Engineer / System Architect

វ្ិត្វករបណា្រ ញ / ស្ាបត្យករតបព័ន្ធ
នាយកតគប់តគង ព័ត៌មានវទិ្យា
តករុម ្ ៊ាុន TOTAL Cambodge

្ំណាប់អារម្មណ៍រប្ត់ ខ្ុ ំ ចលី កំុព្ូយទ្័រ  និង ព័ត៌មាន វទិ្យា ចកីត មាន តាងំពី 
ចៅ ្ិតកសា វទិ្យា ល័ យ  ច្យី ខ្ុ ំ ែឹងខលេួន ឯង ថា កំពុង រកឹំលបន្រិ្ម្រងៗ 
ចឆ្ាះចៅរក អាជីព ចនះ។ ខ្ុ ំ ចាប់ច្្រីមច្្វី ជា តគរូ បចតងៀន ភាសាអង់ចគលេ្ត  
បនាទា ប់ពី ទ្ទ្ួល បរញិ្ញា បតត ផ្នែក ភាសាអង់ចគលេ្ត ចៅ វទិ្យាស្ានភាសា 
បរ ចទ្្ត ។ ខណៈ ចពល កំពុង បចតងៀន ខ្ុ ំ ក៏ច្្វី ការងារ ចតរៅចមា៉ា ង ចៅ 
នាយកោ្ឋ ន ព័ត៌មាន វទិ្យា រប ្ត់   វទិ្យា ស្ាន ចនះ្ងផែរ ។ ទ្ីបំ្ុត ខ្ុ ំបន្រ  
ការ្តិកសាយក ថានែ ក់ អនុបណិ្ត ផ្នែក វទិ្យា សា ស្ត្រ កំុ ព្ូយ ទ្័រ  ពី 
្ត កលវទិ្យាល័យភូមិនទាភនែំចពញ ។

ឥឡូវចនះ ខ្ុ ំ បានតបឡូក កនែុង វ្ិត័យ ព័ត៌មាន វទិ្យា រយៈ ចពល តបាពីំរ ឆានែ  ំ
ច្យី  ច្យី កនែុង ចនាះ រយៈ ចពល ពីរឆានែ  ំ ខ្ុ ំច្្វី ការងារចៅ តករុម ៊្ាុន Total 
Cambodge។ ខ្ុ ំ ចាប់ ច្្រីម អាជីពព័ត៌មាន វទិ្យា រប្ត់ ខ្ុ ំ ចោយបំចពញ 
តួនាទី្ ជា អនែក បច្ចេកចទ្្ត ព័ត៌មាន   ចតកាយមក បាន ្ លេងកាត់ តួ នា ទី្   ជា 
បន្របនាទា ប់រ្ូតកាលេ យជា វ្ិត្វករព័ត៌មានវទិ្យា  ្្រល់ជំនួយផ្នែក ព័ត៌មាន វទិ្យា  
តបធ្ន តករុម ព័ត៌ មាន  វទិ្យា ច្យី ទី្បំ្ុត កាលេ យ ជា នាយ ក តគប់តគងព័ត៌មាន 
វទិ្យា   ជា តួនាទី្ មួយ ផែល ខ្ុ ំ ធ្លេ ប់ កាន់ ចៅ  តករុម ៊្ាុន First Finance 
Cambodia មុនប្រូរ ចៅ ច្្វី ការឲ្យ តករុម ្ ៊ាុន Total Cam bo d g e   ។ 

ការងារតបចា ំនថងៃ រប្ត់ ខ្ុ ំ ោក់ព័ន្ធនឹងការ តតរួតពិនិត្យ មណ្ល ទិ្ននែន័យ   
ច្តីរចរ ីនិង បំចពញ ការងារ ជួ្តជុល  ែូច្នែះ ចយងី អា្ច្ៀ្ត្ុតពី  
បញ្ហា ផែលនឹកសា្ម នមិនែល់  ណាមួយ។ ខ្ុ ំ តតរូវធ្ នាឲ្យ មាន ការ តបតិបត្រិ 
និង ្តន្រិ្ុតខ តបច្ីតរ បំ្ុតននច្ោ្ឋ រ្នា្តម្័ន្ធ បណា្រ ញ រប្ត់ចយងី 
ផែល មាន សារៈ ្តំខាន់ ្ ំចោះ ែំចណីរ ការ ទាងំត្តរុង រប្ត់តករុម ៊្ាុន។

កនែុងនាមជា នាយក តគប់តគង ព័ត៌មាន វទិ្យា អ្វីផែល ខ្ុ ំចពញ ្ ិត្រ 
បំ្ុត គឺថា ខ្ុ ំ មាន ការ ទ្ទ្ួល ខុ្ត តតរូ វ្បា្ត់លា្ត់ ចៅ កនែុង តករុម ៊្ាុន 
្តមរុះជាតិសា្តន៍ចនះ។ ផ្នែក ព័ត៌មាន វទិ្យា ជួយ តករុម ្ ៊ាុន ឲ្យ ែំចណីរ ការ 
អាជីវកម្ម មាន ភាព រលូនែូ្ជា ការចបាះពុម្វកិកយបតតនិង បញចេូ ន 
អីុចម៉ាល  ច្យី ទាងំអ្ត់ចនះ្ុតទ្្ធ ផត តតរូវការ ការោតំទ្ ផ្នែក ព័ត៌មាន វទិ្យា ។ 
ចតរៅពីចនះ ព័ត៌មានវទិ្យា គឺជាមូល ោ្ឋ ន  តគឹះ  ្តតមាប់តករុម ៊្ាុនកនែុង 
ការទ្ំនាក់ទ្ំនង  ព័ត៌មាន ទូ្ទាងំពិភព ចលាកតាមវ ិ្ ីសាស្ត្រ តបកប 
ចោយ្ុតវត្ិភាព និង្តន្រិ្ុតខ។ ចោយមាន ការយិល័យ តបចាតំំបន់ 
្ត្ិតចៅ តបចទ្្ត្ិតងហាបុរ ីច្យី ការយិល័យ កណា្រ ល ្ត្ិតចៅ 
ទ្ីតករុងបា៉ា រ្ីត ចនាះ ខ្ុ ំ មាន ឱកា្ត ច្្វី ែំចណីរ  ច្្វី ការងារ ជា មួយ មនុ្ត្ស 
មក ពី បណា្រ តបចទ្្តច្្សងៗ និង ពតងឹង ្តមត្ភាព ខលេួន ឯង តាម រយៈ 
ការរកី្ចតមីន ការ ងារកនែុងតករុម ្ ៊ាុន ចនះ។
ចតរៅពីចនះ តករុម ៊្ាុន Total Cambodge មាន ្ិតកា្ខ សាលា្ត្រីពីព័ត៌មាន 
វទិ្យា ផែល តបមូល ្ ្រុ ំផ្នែក ព័ត៌មាន វទិ្យា មកពី តំបន់ អា្ុតី ផែលនាមំកនូវការ
ផ្ករផំលក ទ្្ត្សនៈចៅវញិ ចៅមក។ 

ច្្រីម ច្ញពីបទ្ ពិចសា្ ចនះ អនែក ផែល ្ ង់ តបឡូក កនែុងវ្ិត័យព័ត៌មាន 
វទិ្យា ចាបំា្់តតរូវ ែឹង  ពី ត្ក ច្្សងៗផែល ពួកចគអា្ចតជី្តចរ ី្តបាន ។ 
វ្ិត័យព័ត៌មាន វទិ្យា គឺទូ្លំទូ្លា យ ណា្ត់ មាន ែូ្ជា ការ្តរច្តរកម្មវ ិ្ ី 
ការអនុវត្រ ច្ោ្ឋ រ្នា្តម្័ន្ធបណា្រ ញជាចែីម។ វាពិបាក នឹង កាលេ យ ជា 
អនែកឯកចទ្្ត តគប់្ំណុ្ណា្ត់ ច្យី ែូច្នែះយល់លអានិ្ត្សតិមានែ ក់ៗ 
តតរូវផត មាន ចោល ចៅ  និង ទិ្្ត ចៅ ជាក់ លាក់។ តប្ិតនចបីអនែក មិន្ូល ្ ិត្រ 
ព័ត៌មាន វទិ្យា  កំុចាប់យក អាជីពចនះឲ្យ ចសាះ។ ការ  តគប់តគងចពលចវលា 
និង ច្ះបទ្ផបន គឺជា ចរឿង ្តំខាន់ ពីចតោះតករុម ៊្ាុន អាត្ត័យ ចលី ការងារ 
រប្ត់    អនែក  ចែីម្បែីំចណីរ ការចៅមុខ ចោយរលូន។ ខ្ុ ំ្ូតម បញ្ជា ក់ បផន្ម ថា 
ទ្ំនាក់ទ្ំនង គឺជា លក្ខណៈ ្តំខាន់ ្តតមាប់អនែកផែល ្ ង់តបឡូក កនែុង វ្ិត័យ 
ព័ត៌មានវទិ្យា  ពីចតោះវា្តំខាន់ណា្ត់ផែល អា្ ទ្ំនាក់ទ្ំនង ជាមួយ អនែក 
ផែល ោ្ម ន ្ ំចណះែឹង ផ្នែក ព័ត៌មាន វទិ្យា៕

Mr.Makara NGY
IT Manager
TOTAL Cambodge

My interest in computers and IT developed in high school, 
and I have always found myself drifting towards that as a 
career. I started as an English teacher, having received my 
Bachelor’s in Arts and English from the Institute of Foreign 
Languages. While teaching, I also worked part-time in the 
school’s IT department. Eventually, I went on to pursue a 
Master’s in Computer Science from the Royal University of 
Phnom Penh.

I have now been in the IT sector for seven years, two of 
which have been at Total Cambodge. I started my IT career 
as an IT Technician, then moved through the ranks to IT 
Engineer, IT Support, IT Supervisor and finally IT Manager, 
a position that I held at First Finance Cambodia prior to 
moving to Total Cambodge.

My daily tasks revolve around monitoring the data centre 
and the servers, and carrying out preventive maintenance 
work so we don’t come across any unexpected issues. 
I must ensure optimal performance and security of our 
network infrastructure – which is crucial for the overall 
running of the company. 

What I enjoy most about my position, as an IT Manager, 
is that I have clear responsibilities in a multi-national 
company. The IT department helps a company to run its 
business smoothly - the simplest things, printing invoices 
and sending e-mails, require IT support. Additionally, IT is 
fundamental to companies communicating information 
across the world in a safe and secure way. With our 
regional office in Singapore and head office in Paris, I have 
the opportunity to travel, work with people in different 
countries, and improve myself through the company’s 
career advancement possibilities. Additionally, Total 
Cambodge has IT seminars that gathers IT departments 
from the Asian region, allowing mass sharing of ideas.

From experience, people looking to get into IT need 
to know the various paths they can choose. IT is very 
large – programming, application, network infrastructure, 
etc. It is hard to specialise in all the categories, and 
therefore it is best for students to have a specific goal 
and direction. If you don’t love IT, don’t go into it. Being 
punctual and flexible is very important because companies 
depend your work to run smoothly. I would also add that 
communication is a key quality for someone looking to 
get into the IT sector, because it’s important to be able to 
communicate with people who have no IT knowledge.

DID YOU KNOW?
•      In many ways, Network Engineer jobs 
are the top of the IT profession.

IT; Private Sectors

Main sectors

300-350 USD

Starting salary 
(monthly)

Royal University of Phnom Penh 
(RUPP); Institute of Technology of 
Cambodia (Techno); Norton University; 
Zaman University; Puthisastra (UP) 

Where to study

500-700 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

800-1500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Vocational Training; 
Bachelor’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

3736



What would happen if your computer stopped 
working, would you be able to cope? What 
about if every computer in your company 
stopped working, what would you do then? A 
Software Programmer is the go-to person for all 
computer and software related solutions.   

Software Programmer, also referred to as a 
Computer Programmer, is a profession that comes 
under the IT sector. They create programmes that 
are used by companies, the military, public entities 
and any other organisation that requires one. Their 
tasks range from designing, implementing, installing 
and managing a facility’s software systems, all the 
way to managing mobile device systems. Their 
main goal is to develop computer programs that 
allow computer systems to process information in 
the appropriate manner by specifying step-by-step 
processes. They must be proficient in different 
programming languages such as Java, XML and 
C++.

ចតីនឹងមានចរឿងអ្វីចកីតចឡងី តប្ិតនចបីកំុព្ូយទ្័រ
រប្ត់អនែកផលងែំចណីរការ?ចតីអនែកអា្រ្ត់បានចទ្? ចតីមានចរឿងអ្វី 
តប្តិនចបីកំុព្ូយទ្័រកនែុងតករុម ៊្ាុនរប្ត់អនែកឈប់ែំចណីរការទាងំអ្ត់? 
ចតីអនែកច្្វីែូ្ចម្រ្? អនែកបចងកីតកម្មវ ិ្ ី្ូត្្វផវ គឺជាមនុ្ត្សផែលមហាជន
តតរូវការសាក្តួរជុំវញិបញ្ហា កំុព្ូយទ្័រនិង្ូត្្វផវទាងំអ្ត់។

អនែកបចងកីតកម្មវ ិ្ ី្ូត្្វផវ ផែលតតរូវបានចាត់ទុ្កជាអនែក
បចងកីតកម្មវ ិ្ ីកំុព្ូយទ្័រ្ងផែរចនាះ គឺជាអនែកផែលច្្វីការងារោក់ព័ន្ធនឹង
ផ្នែកព័ត៌មានវទិ្យា។ ពួកចគបចងកីត កម្មវ ិ្ ី្តតមាប់យកចៅចតបីតបា្ត់ចៅ
តាមតករុម ៊្ាុន វ្ិត័យចយធ្ អងគភាពសាធ្រណៈ 
និងស្ាប័នច្្សងៗចទ្ៀតផែលតតរូវការ។
ការងាររប្ត់ពួកចគមានចាប់ពីរ្នា អនុវត្រជាក់ផ្ត្រង ែំចឡងី 
និងតគប់តគងតបព័ន្ធ្ូត្្វផវចៅតាមស្ាប័ន  តពមទាងំការតគប់
តគងតបព័ន្ធទូ្រ្ត័ពទា្ងផែរ។ ចោលចៅ្ម្បងរប្ត់ពួកចគគឺ
បចងកីតកម្មវ ិ្ ីកំុព្ូយទ្័រ ផែលច្្វីឲ្យតបព័ន្ធកំុព្ូយទ្័រែំចណីរការព័ត៌មាន
កនែុងលក្ខណៈ្តមត្តប ចោយបងាហា ញែំចណីរការពីែំណាក់ 
កាលមួយចៅែំណាក់កាលមួយយ៉ា ងជាក់លាក់។ ពួកចគមានភាពសាទា ត់
ជំនាញកនែុងការចរៀប្ំកម្មវ ិ្ ីភាសាច្្សងៗែូ្ជា
កម្មវ ិ្ ី Java  កម្មវ ិ្ ី XML និងកម្មវ ិ្ ី C++ ។

Software Programmer

អនែកបចងកីតកម្មវ ិ្ ី្ូត្្វផវ
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្ុតខ ពុទ្្ធិភ័ណ្
អនែក្តរច្តរកម្មវ ិ្ ីជាន់ខ្្ត់
តករុម ៊្ាុន KhmerDev

បច្ចេកវទិ្យានិងការ្តរច្តរកម្មវ ិ្ ីគឺជាការងារផែលខ្ុ ំចពញ្ិត្រ ច្តុែូ្
ចនះបានជាខ្ុ ំត្តលាញ់ការច្្វីការកនែុងវ្ិត័យពត៌មានវទិ្យា។  
ប្ចេុប្បននែខ្ុ ំគឺជាអនែក្តរច្តរកម្មវ ិ្ ីជាន់ខ្្ត់ចៅ KhmerDev 
អ្ត់រយៈចពលជាងមួយឆានែ ចំ្យី។

កាលពីឆានែ ២ំ០១០ ខ្ុ ំចាប់ច្្រីមច្្វីការងារជាអនែកតគប់តគងចៅហាង
អីុនច្ីណិតកាច្្វមួយជាការងារចតរៅចមា៉ា ងមុនចពលខ្ុ ំ្ូលបចតមី
ការងារជា អនែកបចងកីតកម្មវ ិ្ ីនិងជាតបធ្នតករុមោតំទ្បច្ចេកចទ្្តចៅ
តករុម ៊្ាុន BnD Solutions កនែុងឆានែ ២ំ០១១។ ខ្ុ ំបានទ្ទ្ួលតំផណងជា
បន្របនាទា ប់ចៅកនែុងតករុម ៊្ាុនចនះ រ្ូតកាលេ យជាអនែក្តរច្តរកម្មវ ិ្ ី
ជាន់ខ្្ត់ចៅតករុម ៊្ាុន Atmosphere Technology Co., Ltd 
កនែុងឆានែ ២ំ០១៣។

កនែុងតួនាទី្ជាអនែក្តរច្តរកម្មវ ិ្ ី ចយងីជួបតបទ្ះបញ្ហា ថ្មីៗផែលតតរូវចោះ
តសាយចរៀងរាល់នថងៃ ែូ្ជាផកកំ្ុ្តកម្មវ ិ្ ីកំុព្ូយទ្័រ ចោះកូែរប្ត់
អនែកែនទ្ ទ្ំនាក់ទ្ំនង និងផ្ត្វងយល់ពីអ្វីផែលអតិថិជន្ង់បាន។ 
ជាងចនះចៅចទ្ៀត បច្ចេកចទ្្តផតបតបរួលឥតឈប់ឈរ និងតតរូវ្តតមប   
ខលេួនចៅនឹងភាសាកម្មវ ិ្ ីជាបន្របនាទា ប់ មានន័យថា ចយងីតតរូវផតនាមុំខអ្វី
ៗតគប់យ៉ា ងច្យីមិនអា្ចៅយតឺយ៉ា វបានចទ្។ ចយងី្តតមបខលេួនជា
បន្របនាទា ប់និងពយាយមផកលមអា ពីចតោះចនះគឺជាឧ្តសា្កម្មផែលមាន
ឱកា្តលូតលា្ត់ឥតឈប់ឈរ។ បែិវត្របច្ចេកវទិ្យាជាបន្របនាទា ប់គឺជា
មូលច្តុផែលច្្វីឲ្យការងារចនះកាន់ផតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។

្ំណុ្មួយកនែុង្ំចណាម្ំណុ្លអាបំ្ុតចែីម្បកីាលេ យជាអនែក្តរច្តរកម្ម
វ ិ្ ីគឺ ត្តបចពលផែលតករុម ៊្ាុនជាទូ្ចៅតតរូវការបរញិ្ញា បតតផ្នែក 
វទិ្យាសាស្ត្រកំុព្ូយទ្័រឬ្តរច្តរកម្មវ ិ្ ីចនាះ តករុម ៊្ាុនមួយ្ំនួនចទ្ៀតចតបី
តបា្ត់បុគគលិកផែលមានតតឹមវញិ្ញា បនបតត ឬបរញិ្ញា បតតរងប៉ាុចណា្ណ ះ។ 
្តំខាន់គឺបទ្ពិចសា្។ តតរូវផ្ត្វងរកបទ្ពិចសា្ឲ្យបានចត្ីនតាម 
ផែលអា្ច្្វីចៅបាន ចទាះបីជាអនែកចរៀនពីនរណាក៏ចោយ។ 
តប្តិនចបីអនែក្ង់ច្្វីការងារចៅកនែុងវ្ិត័យចនះ ចយបល់រប្ត់ខ្ុ ំគឺថា 
អនែកគួរផតចតតៀមខលេួនជាមុន តតរូវសាគ ល់ពីការងារនិងតករុម ៊្ាុនផែល
អនែកទាក់ទ្ង។ ្តំខាន់បំ្ុត ចតតៀមខលេួនពន្យល់ថា ច្តុអ្វីបានជាអនែក
គឺជាចបក្ខភាពច្នែីមបំ្ុត្តតមាប់ការងារចនះ។ ចាប់ច្្រីម្តរច្តរកូែ 
តបឡូកកនែុងបច្ចេកវទិ្យា និងច្្វីខលេួនជាអនែកចោះតសាយបញ្ហា ។
តប្តិនចបីចពញ្ិត្រនឹងបច្ចេកវទិ្យា និងច្្វីការងារចលីកូែមួយជំហាន
ម្រងមួយជំហានម្រងចែីម្បជីួយឲ្យអាជីវកម្មែំចណីរការចៅមុខចោយមាន
តប្តិទ្្ធភាពចនាះ ចនះគឺជាការងារ្តតមាប់អនែក។ ្តតមាប់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំចជឿជាក់ថា 
ជាមួយនឹងបទ្ពិចសា្និង្ំចណះែឹងប្ចេុប្បននែរប្ត់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំអា្ច្្វីជា
នាយកគចតមាងឬបំចពញតួនាទី្ជាតបធ្នតករុមបច្ចេកចទ្្តបាន៕

Mr. Sok Puthiphorn
Senior Programmer
KhmerDev 

Technology and programming is my passion, so I love 
working in the Information Technology sector. Today I am 
a Senior Programmer at KhmerDev, where I have been 
working for just over one year.

In 2010, I started as an Internet Shop Controller in a local 
Internet café, working part-time before being hired as a 
Developer and Technical Support Team Leader at BnD 
Solutions in 2011. I progressed through company ranks to 
become Senior Programmer at Atmosphere Technology 
Co., Ltd by 2013.

As Programmers, we are faced with new problems to solve 
everyday, from debugging and working on someone else’s 
code to communicating and understanding what clients 
want. Additionally, technology is constantly changing and 
programming languages must constantly adapt, which 
means we must always stay on top of everything and 
don’t fall behind. We are constantly adapting and looking 
to improve as this is an industry with endless room for 
growth. The constant evolution of technology is what 
makes the job exciting.

One of the best things about being a Computer 
Programmer is that while companies generally require a 
Bachelor’s degree in computer science or programming, 
some will hire individuals with just a certificate or an 
associate degree. Experience is key; get as much as you 
can, however you can. If you are looking to work in this 
sector, my advice is that you should always be prepared 
- know the job and the company you are approaching. 
Most importantly, be ready to explain why you are the 
best candidate for the job. Start coding, immerse yourself 
in technology, and become a problem solver. If you love 
technology and working on step-by-step codes to help 
businesses run efficiently, this is the job for you. For me, I 
believe that with my current experience and knowledge I 
can become a Project Manager or Technical Team Leader.

DID YOU KNOW?
•          Programmers spend approximately 30% of their time 
surfing the source code.

•       Studies have shown that remote programmers have lower 
productivity than local programmers.

eCommerce; Internet; IT 

Main sectors

300-350 USD

Starting salary 
(monthly)

Royal University of Phnom Penh 
(RUPP); Institute of Technology of 
Cambodia (Techno); Norton 
University; Zaman University 

Where to study

500-700 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

800-1500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Vocational Training; 
Bachelor’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

3938



Safety standards and health initiatives can help 
improve the daily health of individuals and 
families within a community. However, they 
must be constantly monitored and 
re-evaluated, with improvements made to 
ensure they remain effective and cost-efficient. 
Strong health initiatives can help save lives, 
reduce the amount of disease and improve the 
quality of life for many people.  

A Public Health Analyst/Specialist assists 
individuals, families and communities to 
understand and manage health related issues. He/
she will perform assessments of health policies 
and programs, as well as collect and analyse data 
to assist in finding the best course of actions to 
maintain strong health programs. The Analyst/
Specialist will assess the impact of environmental 
issues on public health and help communicate to 
the public minimum health safety standards that 
should be adopted.

បទ្ោ្ឋ ន្ុតវត្ិភាព និងគំនិត្្រួ្ច្្រីម្ត្រីពី្ុតខភាព អា្ច្្វីឲ្យ្ុតខភាព
តបចានំថងៃរប្ត់បុគគល និង តគរួសារនីមួយៗចៅតាម្ត្គមន៍
តបច្តីរចឡងី។ ចទាះបីជាយ៉ា ងណា ពួកចគតតរូវផតតាមោលេ ចំមីល និងវាយ 
តនមលេចឡងីវញិជាតបចា ំច្យីតតរូវផតច្្វីការផកលមអា ចែីម្បចី្្វីឲ្យតបាកែថា 
បទ្ោ្ឋ ននិងគំនិត្្រួ្ច្្រីមទាងំចនាះចៅផតមានតប្ិតទ្្ធភាព 
និង្តមត្តប្ំចោះការ្ំណាយ។ គំនិត្្រួ្ច្្រីម្ត្រីពី្ុតខភាពែ៏រងឹមាំ
អា្ជួយ្តចសងាគ ះជីវតិមនុ្ត្ស កាត់បន្យជំងឺ និងផកផតបគុណភាពជីវតិ
រប្ត់មនុ្ត្សជាចត្ីន។

អនែកវភិាគ ឬអនែកឯកចទ្្ត្ុតខភាពសាធ្រណៈជួយ បុគគលមានែ ក់ៗ តគរួសារ 
និង្ត្គមន៍ឲ្យយល់និងតគប់តគង បញ្ហា  ោក់ព័ន្ធនឹង្ុតខភាព។ 
ពួកចគច្្វីការវាយតនមលេពីកម្មវ ិ្ ី្ុតខ ភាព និងចោលនចយបាយ 
តពមទាងំតបមូល និងវភិាគទិ្ននែន័យ កនែុង ការជួយផ្ត្វងរកទិ្្តចៅ
្តកម្មភាពែ៏តបច្តីរបំ្ុត ចែីម្បរីកសាកម្មវ ិ្ ី្ុតខភាពែ៏រងឹមាចំនះ។ 
អនែកវភិាគ ឬអនែកឯកចទ្្តនឹងច្្វីការវាយតនមលេចលី្លប៉ាះោល់ផែលចកីត
ច្ញពី បញ្ហា បរស្ិានមកចលី្ុតខភាពសាធ្រណៈ និងជួយ្្សព្វ្សាយ
អំពីបទ្ោ្ឋ ន្ុតវត្ិភាព្ុតខភាពផែលបានតបកាន់យកចនះ។

Public Health Specialist

អនែកឯកចទ្្ត្ុតខភាពសាធ្រណៈ មុនីរត័នែ 
អនែក ឯកចទ្្ត ្ុតខភាព សាធ្រណៈ 
មនទាីរចពទ្្យ កាល់ផម៉ាត

ខ្ុ ំគឺជា ចវជជាបណិ្ត ឯកចទ្្តផ្នែក ចរាគសាស្ត្រ (ច្្វីចរាគវនិិ្្័យ រក ជំងឺ 
មហារកីនិងបងាក រ)  ចៅមនទាីរ ចពទ្្យ កាល់ផម៉ាត ។ ខ្ុ ំ ច្្វី ជា តបធ្នផ្នែក  
ចរាគសាស្ត្ររយៈ ចពល បួនឆានែ  ំ។ ពី មុន  ខ្ុ ំធ្លេ ប់ ទ្ទ្ួល បាន ការ បណ្រុ ះ 
បណា្រ ល ឯក ចទ្្ត  និង តសាវតជាវ ថានែ ក់ PhD ផ្នែក ចរាគសាស្ត្រ  និង ចរាគ 
វនិិ្្័យ ជំងឺ មហារ ីកអ្ត់ រយៈ ចពល បួន ឆានែ  ំចៅ តបចទ្្តផបល ្ ្ុសកិ ។

វទិ្យាសាស្ត្រគឺជា មុខវជិាជា  ផែលខ្ុ ំ្ូល ្ ិត្រ ចៅ សាលា ។ ចោយ សារ
សាគ ល់ ពី បុគគលិក លក្ខណៈ  ្ំចណះ  ែឹង  និង ្ ំណាប់ អារម្មណ៍ 
រប្ត់ ខ្ុ ំ ចលី ផ្នែក វទិ្យាសាស្ត្រ តគរូបចតងៀនជីវវទិ្យា  រប្ត់ខ្ុ ំ បាន ជំ រុញ ឲ្យ 
ខ្ុ ំ្ូល្ិតកសា ចៅ សាលា ចវជជាសាស្ត្រ បនាទា ប់ពីខ្ុ ំបញចេប់ការ ្តិកសា ចៅ 
វទិ្យាល័យ។ អំឡុង ការ្តិកសា  និង ការបណ្រុ ះបណា្រ ល ផ្នែក ចវជជា សាស្ត្រ  
ខ្ុ ំែឹងថា ករណីជំងឺ មហារកី  និង អតតាមរណភាព បន្រ ចកីត ចឡងី ទូ្ ទាងំ 
ពិភព ចលាក ជាពិច្ត្ត ចៅ កនែុងបណា្រ  តបចទ្្តកំពុង អភិវឌ្ឍ ែូ្ជា 
តបចទ្្តកម្ុជា ជាចែីម។ ខ្ុ ំ បាន ច្្វី   ការ ្តទាង់មតិ កតមិតតូ្មួយចលី 
្នធ្នមនុ្ត្ស ផែលមានតសាប់ចៅ កនែុង ផ្នែក ចនះ ច្យី រក ចឃញី ថា 
ចៅ មាន តតមរូវ ការ អនែកឯកចទ្្តផ្នែក ចនះជាចត្ីនអនែក ចទ្ៀត។ ចនះគឺជា 
ចរឿងរា៉ា វននការចាប់ច្្រីម អាជីព រប្ត់ ខ្ុ ំ។ 

ខ្ុ ំ្ូល្ិត្រ តគប់ផ្នែក នន ការងាររប្ត់ខ្ុ ំ មាន ចាប់ពីការងារចៅមនទាីរ-
ពិចសា្ន៍ បច្ចេក ចទ្្ត  រ្ូត ែល់ ការ បចតងៀន តករុមនិ្ត្សតិជំនាន់ចតកាយ ។ 
ខ្ុ ំ្ូល ្ ិត្រ ោតំទ្ឲ្យ មាន ការពតងឹងបផន្ម នូវវធិ្ន ការ ទ្ប់ សាក ត់ 
និងការពយាបាល ជំងឺមហារកី ចៅ តបចទ្្តកម្ុជា ។ 

ការងារចនះក៏មាន បញ្ហា  តបឈម ្ ងផែរ។ ទី្មួយ  តបជា ពលរ ែ្ឋ កម្ុជា ្ ្រល់ 
តនមលេ ឲ្យច្តវា្ុតខភាព ចៅ    បរចទ្្តជាង ច្តវា្ុតខភាព ចៅ កនែុងត្តរុក។ 
វា ពិបាក នឹងផ្លេ ្ត់ប្រូរទ្្ត្សន ៈរប្ត់ពួកោត់ ប៉ាុផន្រ យ៉ា ង ចហា្  ណា្ត់  
ខ្ុ ំអា្្ូល រមួ ្ ំផណក កនែុងការច្្វីឲ្យ តបច្តី រចឡងី នូវ វធិ្នការបងាក រ 
ជំងឺមហារកី និង ច្តវា កម្ម ោ ំោរ ្ុតខភាព ចៅ កនែុង មនទាីរចពទ្្យ រប្ត់ខ្ុ ំ 
និងចៅកនែុងតបចទ្្ត រប្ត់ខ្ុ ំ ្ ងផែរ។ ទី្ពីរ  និ្ត្សតិចពទ្្យ ចត្ីន   ផត ចាប់ 
អារម្មណ៍ ចលី ជំនាញ ច្្សង ផែល មាន អនែក ឯកចទ្្តរាប់ោន់ នាក់ ចៅច្យី 
ចនាះ ចោយ ចមីល រលំង ពី សារៈ ្តំខាន់ នន ជំនាញ ច្្វីចរាគវនិិ្្័យ ជំងឺ 
មហារកី។ ខលេះចទ្ៀត តបផ្ល ជា មិនចាប់អារម្មណ៍ នឹង ការ ច្្វី ចរាគ វនិិ្្័យ 
ជំងឺ មហារកីចទ្ ពីចតោះ ពួកចគតតរូវ ច្្វី ការងារ ចោយមិនទាក់ ទ្ង ផ្ទា ល់  
ជា មួយ អនែកជំងឺ  ចោយ តោន់ផតជួយ ចវជជា បណិ្តច្្វីចរាគវនិិ្្័យ  និង 
តគប់តគងអនែក ជំងឺ ផតប៉ាុចណា្ណ ះ។

ខ្ុ ំ ្ ង់ បចងកីត អងគភាពជាតិ បងាក រ ជំងឺមហារកី ចៅ មជ្ឍ មណ្ល ជាតិ  ជំងឺ 
មហារកីចៅតតឹម ឆានែ  ំ២០១៧ ។ ខ្ុ ំក៏្ង់ ែឹកនា ំតករុម ការងារ បងាក រជំងឺ 
មហារកី ចៅ តក្តួង្ុតខាភិបាល   ចឆ្ាះចៅ រក ការអនុវត្រ តបកប ចោយ  
តប្តិទ្្ធ ភាព នូវ យុទ្្ធ សាស្ត្រ ជាតិ តបឆាងំនឹង ជំងឺ មហារកី។ 

តបចទ្្តកម្ុជា ចៅ ខ្វះ អនែក ឯក ចទ្្ត  ជាពិច្ត្តផ្នែក ជំងឺ មហារកី ។ 
ចៅ មាន កិ្ចេការចត្ីនចទ្ៀត ផែ ល តតរូវ ច្្វី  និង តតមរូវ ការចត្ីន នូវ ្ នធ្ន 
មនុ្ត្ស ផែល មាន ្តមត្ភាព តគប់តោន់។ ចោយ សារផត ច្តុ ្ ល ចនះ 
ខ្ុ ំ ្ូតម ផណនាអំាជីព ការងារចនះ។ ចយបល់ រប្ត់ខ្ុ ំ្ំចោះ អនែក ផែល 
្ង់ចាប់យក អាជីព ចនះ គឺ តតរូវ មាន លក្ខណៈ ្តម្បត្រិតគប់តោន់ និង
ការបណ្រុ ះបណា្រ ល បច្ចេកចទ្្ត មាន ការចប្រជ្ា្ិត្រ ខ្្ត់កនែុង ការ ច្្វី ឲ្យ 
តបព័ន្ធ ោោំរ ្ុតខភាព តបច្ីតរ ចឡងី  ជាពិច្ត្ត វធិ្នការតគប់ តគង 
និង បងាក រជំងឺ មហារកី និង តតរូវផត ជា អនែកមាន ទ្ំនាក់ទ្ំនងែ៏បិុនតប្តប់៕

Dr. Monirath
Public Health Specialist
Calmette Hospital

I am a Medical Doctor working in the field of Pathology 
(cancer diagnostics and prevention) at Calmette Hospital. 
I have been Head of the Pathology Department for four 
years. Before this, I did my specialisation training and a 
PhD research in pathology/cancer diagnostics for 4 years 
in Belgium.

Sciences were always my favourite subjects in school. 
Knowing my personality, knowledge and interest in 
science, my Biology Teacher pushed me toward medical 
school after high school. During my medical study and 
training, I realised that cancer incidence and mortality 
keeps increasing worldwide, particularly in developing 
countries like Cambodia. I did a small survey on the 
existing human resources in this field and found out there 
was a great need for more specialists in this field. That is 
the story of me embarking on my career path.

I love every aspect of my job, ranging from the technical 
laboratory work to teaching the next group of students. 
I also enjoy advocating for the improvement of cancer 
prevention and care in Cambodia.

Also, this job comes with challenges. Firstly, the 
Cambodian populace value foreign health services over 
local ones. It’s hard to change their perspective but at least 
I can contribute to the improvement of cancer prevention 
and care services in my hospital and hopefully my country. 
Secondly, medical students are often more attracted to 
other fields in which there already thousands of specialists, 
overlooking the importance of cancer diagnostics. Some 
may be turned away from cancer diagnostics because 
you work behind the scenes, not dealing directly with 
patients, but assisting Doctors to diagnose and manage 
their clients. 

By 2017, I’d like to establish the National Cancer 
Prevention Unit at the National Cancer Centre. I would also 
like to lead the Working Group for Cancer Prevention at 
the Ministry of Health towards effective implementation of 
national strategies against cancer.

Cambodia faces a shortage of specialists, notably in 
the field of cancer. There is so much to be done and a 
great demand for qualified human resources. For this 
very reason I would recommend this career path. My 
advice to anyone looking in this direction would be to: 
have the qualifications and technical training; be highly 
committed to the betterment of the health care system, 
particularly cancer prevention and control; and be a great 
communicator/networker.

DID YOU KNOW?
•       One of the key accomplishments of worldwide public health programmes is 
immunisations, and the eradication of diseases like polio.

Development Agencies; 
Government; 
Not-for-profit

Main sectors

500-700 USD

Starting salary 
(monthly)

University of Health Sciences; 
International University (IU)

Where to study

800-1000 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

1200-2000 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Master’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

4140



Money makes the world go round.  
Understanding the key fundamentals behind 
money can help drive success. Have you 
ever been interested in how some policies 
and decisions have substantial effects on 
an individual’s wealth? Or what banks, 
governments and consulting companies would 
do if they didn’t understand wealth and the 
movement of money? 

An Economist is an expert in the fields of wealth 
and money movement. They study the impact 
of policies and decisions on the real world to 
provide both the private and public sectors with 
recommendations. Through extensive research, 
Economists discover and expose trends to make 
industry specific forecasts. They analyse and 
interpret money-related issues such as taxes, 
inflation, population growth, employment levels, 
and the management of resources, goods and 
services. They typically work for governments, 
banks, consulting companies, multi-national 
corporations and universities.

Economist

ច្តែ្ឋវទូិ្

Mr. Sopheak Srun
Economist
Royal University of Law and Economics

Economics is a subject that allows you to pursue many 
different career opportunities: in the private sector for 
companies and financial institutions, in the public sector 
via civil service, or in academia. After graduating with a 
Master’s in Economics from the University of Lumière 
in Lyon, France, in 2010, I was contacted by the Head of 
Projects for French Cooperation at the Royal University 
of Law and Economics (RULE) with a proposal to set up 
an economics and management research centre. Upon 
my return to Cambodia in 2010 I began working as a 
Researcher in international trade.

My passion and love for research and teaching is what 
lead me to enter academia, where I was able to satisfy 
both passions at the same time. Since May 2014, I’ve held 
the position of Operations Manager, where I conduct 
extensive research for various economics-related projects 
and act as Program Coordinator.

I monitor both the Master’s and Bachelor’s programmes 
for economics. On a daily basis, I oversee the academic 
curriculum and the planning of classes while managing 
relationships with our partners, among other things. I 
very much enjoy this challenge because I am in constant 
contact with students, professors, companies and partners 
– allowing me to improve my communication and problem 
solving skills every day.

With my current experience, I have the opportunity to 
progress through the ranks at the university to become 
a department head, dean, vice rector or rector. But to do 
so, especially in the education sector, having a PhD degree 
is key. At the French Cooperation, we encourage our staff 
to pursue a PhD and allow them to suspend employment 
contracts in order to do so. I am currently a third  year PhD 
student at the University of Toulon in France.  

I would recommend this career path to anyone that 
enjoys learning and passing on knowledge to younger 
generations, people who like to communicate with people 
from all parts of society. Some of the key qualities we look 
for includes: problem solving skills, time management 
skills, language (at least French or English) and the ability 
to work under pressure.

ត្ត៊ាុន ្ុតភ័តក
អនែកច្តែ្ឋកិ្ចេ
្តកលវទិ្យាល័យភូមិនទានីតិសាស្ត្រ និងច្តែ្ឋកិ្ចេ

ច្តែ្ឋកិ្ចេគឺជាកម្មវត្ុផែលជួយឲ្យអនែកចាប់យកឱកា្តការងារច្្សងៗ
ចទ្ៀតចៅតាមវ្ិត័យឯកជន្តតមាប់តករុម ៊្ាុន និងតគឹះស្ាន្រិញញាវត្ុ 
ចៅតាមវ្ិត័យសាធ្រណៈតាមអងគការរោ្ឋ ភិបាល្ីុតវលិឬតាមតគឹះ 
ស្ានឧត្រម្ិតកសា។ បនាទា ប់ពីបញចេប់ការ្តិកសាថានែ ក់អនុបណិ្តពីសាកល 
វទិ្យាល័យ Lumiere កនែុងទី្តករុងលីយ៉ាុងតបចទ្្តបារាងំកាលពីឆានែ ២ំ០១០ 
តបធ្នគចតមាងចៅ មជ្ឈមណ្ល្ត្តបតិបត្រិការបារាងំចៅសាកល 
វទិ្យាល័យភូមិនទានីតិសាស្ត្រ និងច្តែ្ឋកិ្ចេ (RULE) បានទាក់ទ្ងចោយ
ច្តនែីឲ្យបចងកីតមជ្ឈមណ្លតសាវតជាវតគប់តគង និងច្តែ្ឋកិ្ចេ។ ចៅចពលខ្ុ ំ
តតឡប់មកែល់តបចទ្្តកម្ុជាកនែុងឆានែ ២ំ០១០ ខ្ុ ំចាប់ច្្រីមច្្វីការងារជា
អនែកតសាវតជាវចលីផ្នែកោណិជជាកម្មអន្ររជាតិ។

្ំណង់្ំណូល្ិត្រ និងក្រីត្តឡាញ់រប្ត់ខ្ុ ំ្ំចោះការតសាវតជាវ និងការ 
បចតងៀនគឺជាអ្វីផែលបានជំរុញខ្ុ ំឲ្យ្នចជីង្ូលកនែុងតគឹះស្ានឧត្រម
្តិកសាទី្ផែលខ្ុ ំអា្្តចតម្បំណងទាងំពីររប្ត់ខ្ុ ំកនែុងចពលផតមួយ។ 
ចាប់តាងំពីឆានែ ២ំ០១៤មក ខ្ុ ំបំចពញមុខងារជានាយកតបតិបត្រិ ផែលខ្ុ ំ
បានច្្វីការតសាវតជាវចត្ីនចលីគចតមាងោក់ព័ន្ធច្តែ្ឋកិ្ចេច្្សងៗ និងចែីរ
តួជាអនែក្តតមប្តតមរួលកម្មវ ិ្ ី្ងផែរ។

ខ្ុ ំតតរួតពិនិត្យចមីលកម្មវ ិ្ ីច្តែ្ឋកិ្ចេ្តតមាប់ថានែ ក់បរញិ្ញា បតត និងថានែ ក់អនុ- 
បណិ្ត។ ជាតបចាខំ្ុ ំតតរួតពិនិត្យចមីលកម្មវ ិ្ ី្តិកសានិងការចរៀបកាលវភិាគ
្តិកសា ត្តបចពលចាត់ផ្ងទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួយនែគូច្្សងកនែុង្ំចណាម
កិ្ចេការមួយ្ំនួនចទ្ៀត។ ខ្ុ ំពិតជាចពញ្ិត្រនឹងបញ្ហា តបឈមចនះ
ខាលេ ងំណា្ត់ ពីចតោះខ្ុ ំមានទ្ំនាក់ទ្ំនងជាបន្របនាទា ប់ជាមួយនិ្តិ្សត 
សាសសា្រ ចារ្យ តករុម ៊្ាុន និងនែគូ ច្យីការច្្វីផបបចនះជួយខ្ុ ំឲ្យបចងកីន
ជំនាញទ្ំនាក់ទ្ំនង និងជំនាញចោះតសាយបញ្ហា រាល់នថងៃ។

ជាមួយនឹងបទ្ពិចសា្ប្ចេុប្បននែរប្ត់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំមានឱកា្តកាលេ យជា 
តបធ្នផ្នែកតពឹទ្្ធបុរ្ត សាកលវទិ្យា្ិការរងឬសាកលវទិ្យា្ិការ។ 
ប៉ាុផន្រចែីម្បទី្ទ្ួលបានតំផណងចនះ ជាពិច្ត្តចៅកនែុងវ្ិត័យអប់រ ំ
ការមាន្តញ្ញា បតត PhD គឺជាចរឿង្តំខាន់។ ចៅមជ្ឈមណ្ល្ត្តប-
តិបត្រិការបារាងំ ចយងីចលីកទឹ្ក្ិត្រែល់បុគគលិករប្ត់ចយងីឲ្យបន្រថានែ ក់ 
PhD និងអនុញ្ញា តឲ្យពួកចគព្ួយរកិ្ចេ្តនយាការងារចែីម្បបីន្រការ្ិតកសា។ 
ប្ចេុប្បននែ ខ្ុ ំជានិ្ត្សតិ PhD ឆានែ ទំ្ី៣ ចៅសាកលវទិ្យាល័យ University 
of Toulon តបចទ្្តបារាងំ។

ខ្ុ ំ្ូតមផណនាអំាជីពការងារចនះែល់អនែកផែល្ូល្ិត្រ្ិតកសា និង្ង់ច្ទារ  
្ំចណះែឹងចៅមនុ្ត្សជំនាន់ចតកាយនិងអនែកផែល ្ូល្ិត្រ ទ្ំនាក់ទ្ំនង 
ជាមួយមនុ្ត្សតគប់ោនែ មកពីតគប់ផ្នែកកនែុង្តងគម។ លក្ខណៈ្តម្បត្រិ
្តំខាន់មួយ្ំនួនផែលចយងីផ្ត្វងរកចនាះរមួមាន 
ជំនាញចោះតសាយបញ្ហា  ជំនាញតគប់តគងចពលចវលា ភាសា 
(យ៉ា ងចហា្ណា្ត់បារាងំឬអង់ចគលេ្ត) និង្តមត្ភាពច្្វីការងារ 
ចតកាម្តម្ា្៕

DID YOU KNOW?
•          Economists deal with two main streams - Microeconomics 
and Macroeconomics.

•       Both Mick Jagger and Arnold Schwarzenegger studied economics.

Development Agencies; 
Government; 
Not-for-profit

Main sectors

300 USD

Starting salary 
(monthly)

Royal University of Law and Economics 
(RULE); University of  Cambodia 
(UC); International University (IU);
University of Puthisastra (UP) 

Where to study

500-700 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

1500-2500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Master’s Degree; PhD

Basic requirements 
(i.e. Education level)

តបាក់អា្ច្្វីឲ្យពិភពចលាកតកឡាប់ចាក់។ ការយល់ែឹងអំពីមូលោ្ឋ ន
តគឹះ្តំខាន់ចៅពីចតកាយ តបាក់អា្ជួយឲ្យចយងី្តចតម្ចជាគជ័យ។ 
ធ្លេ ប់ចាប់អារម្មណ៍ថា ចតីចោលនចយបាយ និងការ្តចតម្្ិត្រខលេះមាន
ឥទ្្ធិពលចៅចលីតទ្ព្យ្តម្បត្រិរប្ត់បុគគលមានែ ក់ចត្ីនផបបណាចទ្? 
ចតី្នាោរ រោ្ឋ ភិបាល និងតករុម ៊្ាុនពិចតោះចយបល់នឹងច្្វីអ្វី 
តប្តិនចបីពួកចគមិនយល់ពីតទ្ព្យ្តម្បត្រិនិងការ្រា្រសា្់តបាក់?

ច្តែ្ឋវទូិ្គឺជាអនែកជំនាញកនែុងវ្ិត័យតទ្ព្យ្ន និង្រា្រសា្់តបាក់។ 
ពួកចគ្ិតកសាពី្លប៉ាះោល់ ននចោលនចយបាយនិងការ្តចតម្
្ិត្រចៅចលី ពិភពពិត ចែីម្បី្ ្រល់អនុសា្តន៍ែល់វ្ិត័យឯកជននិងរែ្ឋ។ 
តាមរយៈការតសាវតជាវែ៏ទូ្លំទូ្លាយ ច្តែ្ឋវទូិ្រកចឃញី
និងលាតតតោងអំពីនិនានែ ការ ចែីម្បចី្្វីការពយាករណ៍ជាក់លាក់មួយ។ 
ពួកចគវភិាគ និងបកតសាយពីបញ្ហា ោក់ព័ន្ធនឹងតបាក់
ែូ្ជាតបាក់ពន្ធអតិ្រណា កំចណីនតបជាពលរែ្ឋកតមិតការងារ 
និងការតគប់តគង្នធ្ន ទ្ំនិញនិងច្តវាកម្ម។ តាម្ម្មតា 
ពួកចគបចតមីការឲ្យរោ្ឋ ភិបាល  ្នាោរ តករុម ៊្ាុន ពិចតោះចយបល់ 
សាជីវកម្មព្ុជាតិ និងតាមសាកលវទិ្យាល័យជាចែីម។
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Doctor

តគរូចពទ្្យ  ផ្នែក ជំងឺ ទូ្ចៅ

Whether it’s a common cold or a broken leg, 
we all need someone to turn to for information 
when we fall ill or get injured. We need direction 
from someone who knows us and our family, 
and about medical treatments.

General Practitioners are Doctors that work in local 
communities and are the first point of contact 
for any medical issues a person may face. They 
provide families with primary and continuing 
medical care with physical examinations, diagnosis 
and treatment. They take into account emotional  
and psychological  factors and refer patients to 
the appropriate places for further monitoring or  
assessment by specialists. GPs can work for the  
public sector, in public hospitals and with various 
government organisations like the military, or in 
the private sector in privately owned clinics.

មិនថា ជា ជំងឺ ផ្្រ សាយ ្ ម្ម តា ឬរបួ្តបាក់ចជីង ចនាះចទ្ ចយងី ទាងំ 
អ្ត់ោនែ  តតរូវ ការ មនុ្ត្ស  មានែ ក់  ចែីម្បជីួប ្ំុតព័ត៌មាន ចៅ ចពល ចយងី 
ធ្លេ ក់ខលេួនឈ ឺឬរងរបួ្ត។ ចយងី តតរូវ ការ ការផណនា ំពី មនុ្ត្ស  មានែ ក់ ផែល 
ែឹងអំពី ចយងី  តគរួសារ រប្ត់ចយងី និង ែឹងពីវ ិ្ ីសាស្ត្រពយាបាល។ 

តគរូចពទ្្យ ផ្នែក ជំងឺ ទូ្ចៅគឺជា តគរូចពទ្្យ ផែល ច្្វី ការងារ ចៅ តាម ្ត្គមន៍ 
កនែុង មូល ោ្ឋ ន និង ជា មនុ្ត្សែំបូង ផែល បានែឹងពី បញ្ហា  ្ុតខភាព ផែល 
មនុ្ត្ស ជួបតបទ្ះ។ ពួកចគ្្រល់ ការផថទា ំ្ុតខ ភាព បឋម  និង បន្រ 
ការពយាបាល តាមរយៈ ការពិនិត្យរាងកាយ ការច្្វី ចរាគវនិិ្្័យនិង ការ 
ពយា បា ល។ ពួក ចគពិចារណាអំពី កតា្រ ្លេូវអារម្មណ៍  និង កតា្រ ្ិត្រសាស្ត្រ 
និង បញជាូ ន អនែកជំងឺ ចៅកាន់ ទ្ី កផនលេង ្តម ត្តប មួយចែីម្បទី្ទ្ួល បាន 
ការតាមោនឬការវាយតនមលេ បផន្ម ពីអនែក ឯកចទ្្ត។ តគរូចពទ្្យ ផ្នែក ជំ ងឺ 
ទូ្ចៅ អា្ ច្្វីការងារ  ្តតមាប់ វ្ិត័យ សាធ្រណៈមនទាីរចពទ្្យ រែ្ឋ និង ជាមួយ 
ស្ា ប័ន រែ្ឋ ចត្ីន ចទ្ៀត ែូ្ ជា វ្ិត័យចយធ្ ឬវ្ិត័យ ឯក ជន ចៅ តាម 
មនទាីរពយាបាល ឯកជន។

ចវជជា បណិ្ត ចម៉ាង ្ុតកច្តៀន
ចវជជា បណិ្ត ចៅ មនទាីរចពទ្្យ Praram 9 

ចោយសារផត្ំែឹងក្រីចឡងី ជា ចក្មង មានែ ក់ផែល ឈចឺត្ីន  ខ្ុ ំ ្តចតម្្ិត្រ 
អំឡុង ចពល ្ិតកសាចៅ វទិ្យា ល័យ ថា នឹងបន្រអាជីព ផ្នែក ចវជជាសាស្ត្រ  
ចែីម្បជីួយ ខលេួនឯង ឲ្យ មាន ្ុតខភាព មាមំួន ។ ការ កាលេ យជា តគរួចពទ្្យ មានែ ក់  
ក៏បាន ច្្វី ឲ្យ ខ្ុ ំ ោលេ តឆាងៃ យ មិន បាន ចមីលផថ តករុមតគរួសារ្ងផែរ  តប្ិតនចបី 
ពួកោត់ មាន ជំងឺ។ ចនះគឺ ជា កតា្រ ជំរុញទឹ្ក្ិត្រ ែ៏្ំមួយ។ ្តព្វនថងៃចនះ 
ខ្ុ ំ បចតមី ការងារ ចតរៅចមា៉ា ង ជា ចវជជាបណិ្ត ចៅពីរកផនលេង ច្្សងោនែ ។ 
ខ្ុ ំ គឺជា តបធ្ន ពិចតោះ ចវជជាសាស្ត្រ ចៅ មនទាីរចពទ្្យ  Praram 9 ចៅ 
តបចទ្្តនថ និង ជា ចវជជាបណិ្ត អ្ិនសន្រយ ៍ចៅ អងគការ  International 
Taiwan Sunrise Organisation កនែុង តបចទ្្តកម្ុជា ។ 

ចៅ ឯមនទាីរ ចពទ្្យ  Praram 9 ខ្ុ ំជួប ជា មួយ អនែក ជម ្ងៃឺរាល់ នថងៃ  និង ្ ្រល់ 
ព័ត៌មាន ែល់ ពួកចគចត្ីន តាម ផែល អា្ ច្្វី ចៅ បាន ោក់ព័ន្ធនឹង តនមលេ 
ពយាបាល  និង លក្ខខណ្ ្ុតខភាព រប្ត់ ពួកចគ  តពម ទាងំ ្ ្រល់ ចយ បល់ 
ពីរចបៀប បន្យអារម្មណ៍ ្ត្មុគសា្ម ញ រប្ត់ ពួកចគ ។ ជាមួយនឹងអងគការ 
ោតំទ្ បច្ចេកចទ្្ត អន្ររជាតិ  ITSO ខ្ុ ំ ច្្វី ការងារជាមួយ តករុម ចវជជាសាស្ត្រ 
ពយាបាល តបជាពលរ ែ្ឋ តកីតក ចៅ តាម តំបន់ ជន បទ្ កនែុង តបចទ្្ត កម្ុជា ។ 
ជា តគរូចពទ្្យ មានែ ក់កនែុង តបចទ្្តកម្ុជា ចប្តកកម្ម មួយកនែុង ្ ំចណាម 
ចប្តកកម្ម ្តំខាន់ រប្ត់ ខ្ុ ំ គឺ  ្្រល់ ការពិចតោះ ចយបល់ ្ុតខភាព  និង 
ការពយា បាល ចោយ ឥតគិតនថលេ ្តតមាប់ តបជា ពលរែ្ឋ កម្ុជា  ផែល ោ្ម ន 
លទ្្ធភាព បង់ តបាក់។ 

ការកាលេ យជា តគរូចពទ្្យ ្ ្រល់ឱកា្តឲ្យ ខ្ុ ំបាន ជួយ មនុ្ត្ស តគប់ោនែ   
កសាងទ្ំនាក់ទ្ំនងរងឹមាជំាមួយ ពួក  ចគ ។ ភាព ្តបបាយ រកីរាយ មួយ 
កនែុង ្ ំចណាម ភាព ្តបបាយ រកីរាយ រប្ត់ខ្ុ ំ ចៅ កនែុង ការបំចពញ កនែុង 
តបចទ្្ត  កម្ុជា គឺមាន ឱកា្តពយាបាល អនែក ជំងឺ  ខណៈពួកចគតតរូវការ  
ការពយាបាល ផែល ោ្ម ន ការ រតឹត្បតិ ផបប កា រ ិយ ្ ិបចតយ្យ  និង ការរតឹត្បតិ 
ផ្នែក ្ រិញញាវត្ុ។ ខ្ុ ំ ចតបីចពល ចវលាចែីម្បពីន្យល់ ែល់ អនែកជំងឺ ពី មច្យាបាយ 
តបច្តី រ បំ្ុត  ចែីម្ប ីច្្វី ឲ្យ ្ុតខភាព មាមំួន ចោយ មិន ចាបំា្់ ចតបី 
ថានែ អំង់ទ្ីប៊ាីចយទិ្ក និង ការ ពឹងផ្អាកចត្ីន ចលីថានែ  ំ្ ្ស ំ ច្យី ្ ទាុយចៅវញិ 
តតរូវ ពតងឹងអនាម័យ និង អនាម័យផ្ទា ល់ខលេួន។ 

ចទាះបីជា យ៉ា ងណា ការងារចៅតាម តំបន់ ជនបទ្ ក៏ ជួបនូវបញ្ហា តបឈម 
មួយ ្ ំនួន ផែរ ជា ពិ ច្ត្ត តតរូវ ទ្ំនាក់ទ្ំនង ជា មួយ ពល រែ្ឋ ចោយ ចតបី 
ភាសាផបប សាមញញា ផែល ្ ំណុ្ចនះក៏បងក ឲ្យមាន ការ លំ បាក ្ ងផែរ   
ចោយសារ ផត ោ្ម ន ការបកផតប ្ បា្ត់ លា្ត់ ពី ភាសាអង់ចគលេ្ត ចៅ ផខ្មរ។ 
ចៅចពល ចយងី បំចពញ ការ        ងារចៅ តាម តំបន់ ជន បទ្ ចយងី ោ្ម ន 
មច្យា បាយ ទ្ទ្ួល បាន ឧបករណ៍ ្តតមាប់ចតបី តបា្ត់ និង ្តមាភា រ ចវជជាសាស្ត្រ 
្ល័ត   ែូច្នែះច្្វី ឲ្យ លទ្្ធភាព រប្ត់ ចយងី  កនែុង ការ ្ ្រល់ ការច្្វីចរាគវនិិ្្័យ 
ែ៏ តតឹម តតរូវមួយ មាន កតមិត ។ 

មនុ្ត្សជា ចត្ីន ត្តនម ថា អាជីព ចនះនឹងជួយ ឲ្យ អនែក រក បាន តបាក់ផខ លអា 
ប៉ាុផន្រ ការច្្វី ជា ចវជជា បណិ្ត គឺ ្តំខាន់ ជាង តបាក់ ចៅចទ្ៀត។ អនែកមាន ឱកា្ត 
ចរៀន្ូតតត ជា បន្របនាទា ប់ តាម រយៈ ទ្ំនាក់ទ្ំនង ជាមួយ មនុ្ត្ស  តគប់ោនែ  និង 
អនែកជំងឺ   ខណៈ ចពល ជួយ ពួកចគឲ្យ យល់ ពី ជំងឺនិង ពី រចបៀប ពយាបាលជំងឺ។ 
ចយបល់ រប្ត់ខ្ុ ំ ្តតមាប់អនែកផែល ្ ង់ កាលេ យ ជា ចវជជាបណិ្ត គឺ តតរូវ ច្្វីជា 
អនែក ្ត្ម័តគ្ិត្រ តាងំពី ចាប់ ច្្រីម ្ិតកសាែំបូង ចៅសាកលវទិ្យាល័យ  ែូច្នែះ 
អនែកចាប់ច្្រីម យល់ ពីវនិ័យ ផែល តតមរូវ ។ ជួប ជា មួយ មនុ្ត្ស តគប់ោនែ  និង 
កសាងទ្ំនាក់ទ្ំនង។ ្តននែិ្តីទ្ ្ត្រីពីចវជជា សាស្ត្រ គឺជា កផនលេងែ៏លអា បំ្ុត  
ចែីម្ប ីជួប ជា មួយ និចយជក និង   ផ្ត្វងរក ឱកា្ត ្ ្វកឹ ហាត់ការងារ  ច្យី 
ជាចរឿយៗ ឱកា្ត្្វកឹ  ហាត់ការ ងារទាងំ ចនះ ចបីក ្ ំ្ ជា សាធ្រណៈ៕

Dr. Meng Soksearn
Medical Doctor
Praram 9 Hospital

Growing up as a kid who was always getting sick, I decided 
during high school to pursue a career in medicine to help 
myself stay healthy. Becoming a Doctor was also a way 
for me to take care of my family if they happened to fall 
ill. This was a great motivator. Today, I work part-time 
as Medical Doctor in two different places: I am the Chief 
Medical Consultant for Praram 9 Hospital in Thailand, and 
a permanent Medical Doctor for the International Taiwan 
Sunrise Organisation in Cambodia.

At Praram 9 Hospital, I meet with patients on a daily basis 
and give them as much information as possible regarding 
treatment prices and their medical conditions, as well as 
providing advice on how to relieve their discomfort. With 
ITSO, I work with a medical team treating the poor in rural 
areas of Cambodia. As a Doctor in Cambodia, one of my 
key missions is to provide free medical consultation and 
treatment for Cambodians who do not have the means 
to pay.

Being a Doctor allows me to help people and also build 
strong bonds with them. One of the greatest joys in my 
Cambodia job having the opportunity to treat patients 
as they need treatment with no bureaucratic or financial 
restrictions. I can take the time to explain to these 
patients the best way to stay healthy without necessarily 
using antibiotics,  relying more on home-remedies and 
improving sanitation and personal hygiene.

However, working in rural areas also entails a few 
challenges, notably having to communicate with people in 
simple language, which is made difficult as there are not 
always clear translations from English to Khmer. When we 
work in rural areas, we also do not have access to mobile 
medical equipment and facilities, thus limiting our capacity 
to provide an accurate diagnosis.

Many people imagine this profession to help you earn 
a good salary, but being a Doctor is about more than 
money. You have a chance to continuously learn from your 
interactions with people and patients, while helping them 
understand their illness and how to treat it. My advice for 
anyone looking to become a Doctor is to volunteer early 
on in university, so you begin to understand the discipline 
required. Network and build relationships. Medical 
conferences are a great place to meet employers and fish 
out internships - and they are often open to the public.

DID YOU KNOW?
•       Doctors and Physicians are among the highest paid professions, 
and the job growth in the field is fast.

•       The earliest written records of a proper hospital with in-house doctors 
were in Sri Lanka in the 5th century BC.

Government; Hospital & 
Clinics; Not-for-profit

Main sectors

300-400 USD

Starting salary 
(monthly)

University of Health Sciences; 
International University (IU);
Health Science Institute of RCAF

Where to study

500-800 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

800-1500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Master’s Degree; PhD

Basic requirements 
(i.e. Education level)

4544



Medical Laboratory Technician

អនែកបច្ចេកចទ្្តចៅមនទាីរពិចសា្ន៍ ចវជជាសាស្ត្រ

Have you ever wondered what information 
can be taken from a sample of blood? Or how 
athletes can be caught taking performance 
enhancing drugs? There is a lot that we can find 
out from laboratories.

Medical Laboratory Technicians perform laboratory 
tests, such as toxicology, chemistry, immunology,  
microbiology, haematology and coagulation.  
These  tests  provide  data  for Physicians  to  
diagnose  and  treat  patients,  assist  in  life-saving  
blood  transfusions,  and reveal any disease or 
drug present in the blood. Lab Technicians play 
an important role in preventing and diagnosing 
diseases like cancer, AIDS and diabetes. They work 
in public or private establishments, both clinical 
and research.

ចតី អនែកមាន ្ ងៃល់ ថាចយ ីងអា្ទ្ទ្ួលបាន ព័ត៌មាន អ្វីខលេះពី្តំណាក្ម? 
ចតី ច្្វី ែូ្ចម្រ្ ចទី្ប  ែឹងថា អត្រពលិកចតបី តបា្ត់ថានែ ជំំនួយកមាលេ ងំ? 
មាន ព័ត៌មាន ចត្ីន ផែល ចយងី អា្ រក បាន តាម រយៈ មនទាីរពិចសា្ន៍។ 

អនែកបច្ចេកចទ្្តចៅមនទាី ពិចសា្ន៍ ចវជជាសាស្ត្រច្្វីចត្ត្រចៅមនទាីរ
ពិចសា្ន៍ែូ្ជា ការ ្ិត កសា  ពីជាតិពុល គីមីវទិ្យាការ្ិតកសាអំពីតបព័ន្ធសា៊ាំ  
អតិ្ុតខុមសាស្ត្រ ការ្ិតកសាអំពី្ម និង កំ ណក ្ ម។ ការច្្វីចត្ត្រ 
ទាងំចនះ្្រល់ ទិ្ននែន័យ្តតមាប់ តគរូចពទ្្យ ចែីម្បចី្្វីចរាគវនិិ្្័យ និង ពយា បាល 
អនែក ជំងឺ ជួយកនែុងការបញចេូ ល ្ ម ្តចសងាគ ះជីវតិនិង បងាហា ញពីតបចភទ្ 
ជំងឺ ឬ សារធ្តុ ចញៀន ផែលមានកនែុង្ម។ អនែកបច្ចេកចទ្្ត 
ខាងមនទាីរពិចសា្ន៍មាន តួនាទី្្តំខាន់ កនែុង ទ្ប់សាក ត់ជំងឺ  និង ច្្វី 
ចរាគវនិិ្្័យ អំពីជំងឺ ែូ្ជា ជំងឺមហារកី ចអែ្ត៍ និង ជំងឺ ទ្ឹកចនាម ផ្អាម។ 
ពួកចគ ច្្វី ការងារ តាម តគឹះស្ាន រែ្ឋឬឯកជន  ទាងំតាមមនទាីរពយាបាល  
ឬ ការតសាវតជាវ។

បា៉ា វ ចពតជ្ុតខគីម
អនែក បច្ចេកចទ្្ត មនទាីរពិចសា្ ន៍ ចវជជាសាស្ត្រ
មនទាីរចពទ្្យ កាល់ផម៉ាត 

ខ្ុ ំបាន បចតមី ការចៅ មនទាីរចពទ្្យ កាល់ផម៉ាតអ្ត់រយៈ ចពល ជាង ៣ ឆានែ  ំច្យី  
ច្យី ឥឡូវចនះ  ខ្ុ ំ គឺ ជា អនែក បច្ចេកចទ្្តចៅ  មនទាីរពិចសា្ន៍   ផ្នែ ក ជីវវទិ្យា 
ម៉ាូចលគុល ។ កនលេងមក  ខ្ុ ំ ធ្លេ ប់បចតមី ការងារ ជា បុគគលិក ោតំទ្  
បចណា្រ ះអា្តននែ រប្ត់ អងគការ JICA តបចាចំៅ តក្តួង ្ុតខាភិបាល 
បនាទា ប់ពី បញចេប់ការ្តិកសា ពី សាលា បច្ចេក ចទ្្ត ផថទា ំចវជជាសាស្ត្រ ។

ខ្ុ ំ ្ ង់និយយថា អាជីព ការងារ រប្ត់ ខ្ុ ំ ោក់ព័ន្ធ នឹង អ្វីៗផែលចៅ ជុំវញិ 
ខលេួន  និង ការផថ ទាទំារក ។  ខ្ុ ំ  បាន ្ ំណាយចពល ចត្ីន ននវយ័កុមារ
រប្ត់ខ្ុ ំ ចៅ មនទាីរចពទ្្យ  ទី្ផែល មា្រ យ រប្ត់ខ្ុ ំ បចតមី ការងារ ជា 
គិលា នុ  បោ្ឋ   យកិាចពញចមា៉ា ង ។ ខ្ុ ំ សា៊ាំ  ចៅនឹង បរយិកា្ត ផបបចនះច្យី 
ចលី្តពីចនះចៅចទ្ៀត វជិជាសាស្ត្រ គឺ ជា  មុខវទិ្យា មួយផែល ខ្ុ ំ ចាប់អារម្មណ៍។ 
រចបៀបច្្វី ការងារជា លក្ខណៈ ឯក រាជ្យ និង ចតបីតបា្ត់ ែំចណីរ ការ បច្ចេក 
ចទ្្តគឺគួរឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍ ផមនផទ្ន។ ចតរៅពីចនះ អនែក បច្ចេកចទ្្តចៅ 
មនទាីរពិចសា្ន៍ ចវជជាសាស្ត្រ  មាន តួនាទី្្តំខាន់ កនែុងការជួយ ចវជជាបណិ្ត ឲ្យ ច្្វី 
ចរាគ វនិិ្្័យ តតឹម តតរូវ ចលី ្ុតខភាព រប្ត់ អនែក ជំងឺ។ 

ការងារ ចៅ ផ្នែក ជីវវទិ្យា ម៉ាូចលគុល ខ្ុ ំ តតរូវ ច្្វី ការវភិាគ ចលី វរីុ្ត រមួ ទាងំ 
ចរាគរលាកចថលេីម  និង ចរាគ រចបង។ ខ្ុ ំក៏ ទ្ទ្ួល ខុ្តតតរូវ ចលី ការតតរួតពិនិត្យ 
ទារក ចទ្ីបនឹងចកីត ្ ងផែរ ផែលច្្វី ចឡងី ចៅ ផ្នែក វភិាគ ្  ម។ 

អ្វីផែលខ្ុ ំចពញ្ិត្រ បំ្ុត ្ ំចោះតួនាទី្ប្ចេុប្បននែ រប្ត់ ខ្ុ ំ គឺថា ខ្ុ ំ ្ ្រល់ែល់ 
អនែក ជំងឺ នូវព័ត៌មាន ផែល ពួកចគ តតរូវការ។ តួនាទី្ជា អនែក បច្ចេកចទ្្ត 
មនទាីរពិចសា្ន៍ ចវជជាសាស្ត្រ មាន ន័យថា អនែកតតរូវផត ច្្វី ឲ្យ តបាកែ ថា 
លទ្្ធ្ល ផែល អនែ ក ទ្ទ្ួលបាន មកវញិគឺ តតឹម តតរូវ ១០០ ភាគរយ។ 
ខ្ុ ំមាន ឱកា្ត ទ្ទ្ួល បាន ការ បណ្រុ ះ បណា្រ ល ចៅ តបចទ្្ត្ិតងហាបុរ ីនិង 
ផបល្្ុសកិ ចៅ មនទាីរពិចសា្ន៍  Mutation Analysis និង មនទាីរពិចសា្ន៍ 
Molecular Lab ។ ខ្ុ ំ ្ ង់និយយថា ្ំណុ្ចនះ បាន ជំរុញទឹ្ក ្ ិត្រ ខ្ុ ំ ឲ្យ 
្តិកសាបផន្ម និង បន្រ ថានែ ក់ អនុបណិ្ត ផ្នែក បច្ចេក វទិ្យា ជីវសាស្ត្រ។  
ខ្ុ ំ នឹងចាប់ច្្រីម ោក់ោក្យ្ំុតអាហារូបករណ៍ ។ ោ្ម ន នរណា មានែ ក់ ចា្ត់ 
តជរុល មិន អា្  ចរៀន បាន ចនាះចទ្ ច្យី ពិភពវទិ្យាសាស្ត្រ បន្រ រកី្ចតមីន 
ឥតឈប់ឈរពីមួយនថងៃចៅមួយនថងៃ។ 

ការចរៀប្ំ្តំណាក អា្ជា បញ្ហា តបឈមខាលេ ងំ  ពីចតោះ ផ្នែក ជីវវទិ្យា 
ម៉ាូចលគុល តតរូវ ការ បរស្ិាន សាអា ត ផមនចទ្ន។ តប្ិតនចបី តបមូល ្តំណាក  
មិនបាន្តមត្តប  វាអា្នឹង មាន ចមចរាគ  ផែល មាន ន័យ ថា អនែក តតរូវ 
ចាប់ច្្រីម ម្រងចទ្ៀត។  

ចយបល់ រប្ត់ខ្ុ ំ្តតមាប់ អនែក ផែល ្ ង់ កាលេ យ ជា អនែក បច្ចេកចទ្្តចៅ  
មនទាីរពិចសា្ន៍គឺតតរូវផត ឧ្តសា ្ ៍  ពយាយម  និងទ្ទ្ួល យក 
បទ្ពិចសា្តគប់ទី្កផនលេង ផែលអនែកអា្ច្្វីចៅបាន។ តតរូវផត មាន ្ ិត្រ 
្ង់ច្ះ ្ ង់ ែឹង និង ចតតៀម ខលេួន ្ិតកសា តគប់ចពល 
ពីចតោះមនទាីរពិចសា្ន៍ច្្សងោនែ  ចតបីតបា្ត់បច្ចេកចទ្្ត ច្្សងោនែ ។ 
តាម ោន  ចគ្ទ្ំព័រ ការងារ ពីចតោះការងារ តបចភទ្ ចនះ មិនចៅ 
ទ្ំចនរយូរចទ្៕

Pav Pichsokkim
Medical Laboratory Technician
Calmette Hospital

I have been working at Calmette Hospital for more than 
3 years, and am now a Laboratory Technician within the 
Molecular Biology Unit.  Previously, I was on temporary 
support staff for JICA at the Ministry of Health, just after 
graduating from the Technical School for Medical Care.

I would say my career path has a lot to do with my 
surroundings and upbringing. I spent a lot of my childhood 
in the hospital where my mother is a full time nurse. I 
became accustomed to this environment and on top that, 
science had always been a subject that I was interested 
in. The idea of working independently and using technical 
processes was appealing. On top of that, Medical Lab 
Technicians play a crucial role in helping Doctors make the 
correct diagnosis on a patient’s health.

Working in the Molecular Biology Unit, I analyse viruses 
including Hepatitis and Tuberculosis. I am also in charge 
of newborn baby screening tests, which are undertaken in 
the Serology Unit.

What I like most about my current position is that I can 
provide patients with information that they need. Being 
a Lab Technician means you need to be sure that the 
results you get back are 100% correct, which means 
double-checking before giving out the final results. I’ve 
had the opportunities to train in Singapore and Belgium, 
in the Mutation Analysis Lab and the Molecular Lab. I 
would say this motivated me to further my education and 
pursue a Master’s in Biotechnology. I will start applying for 
scholarships. You are never too old to learn and the world 
of science keeps advancing day by day.

Sample preparation can be a big challenge as the 
Molecular Biology Unit requires a perfectly clean 
environment. If samples are collected improperly, they can 
be contaminated, which means you have to start again.

My advice for anyone looking at becoming a Lab 
Technician is to be industrious, get out and get some 
hands on experience wherever you can. Be curious and 
ready to learn, as different laboratories use different 
techniques. Keep an eye on job websites, as these 
types of jobs don’t stay vacant for long.

DID YOU KNOW?
•       Lab Technicians are some of the most sought-after positions in the healthcare 
industry. Forbes magazine listed Technicians as the hardest job to fill in 2013.

•       According to a study by Career Cast, Lab Technician was the 
5th least stressful job in the medical field. 

Government; Hospital & 
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Not-for-profit 

Main sectors

250-300 USD

Starting salary 
(monthly)

University of Health Sciences; 
International University (IU);
 University of Puthisastra (UP)

Where to study

400-500 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

600-800 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Bachelor’s Degree
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(i.e. Education level)
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Do you care about people and what makes 
them tick? Every encounter and event can have 
an impact on an individual’s mental well-being. 
Some humans go through difficult times, in 
which they battle their own thoughts as well 
as the opinions of their friends and relatives. 
There’s usually a reason why an individual 
behaves the way they do. 

Psychologists study the human mind. They analyse 
the emotional, social processes, behaviour and 
personality of people in order to understand  how 
the mind works. Psychologists often perform 
controlled social and scientific experiments, 
psychoanalysis and psychotherapy to gather 
and evaluate data. They search for patterns and 
trends that could explain certain behaviours and 
actions, which could lead to treating patients who 
face similar issues. They seek to communicate 
with patients and establish positive mental health 
and growth. A Psychologist can work with private 
patients, hospitals, schools, companies, militaries 
and prisons, and many others.

ចតីអនែកមានចាប់អារម្មណ៍អំពីមនុ្ត្ស និងគំនិតរប្ត់ ពួកចគចទ្? 
ការជួបតបទ្ះបញ្ហា  និងតពឹត្រិការណ៍ អ្វីមួយអា្មានឥទ្្ធិពលចលី
្ុតខុមាលភាព្លេូវ្ិត្ររប្ត់បុគគលមានែ ក់ៗ។ 
អនែកខលេះជួបនូវចពលចវលាែ៏លំបាក ច្យីពួកចគជមនែះទ្្ត្សនៈផ្ទា ល់ខលេួន
តពមទាងំទ្្ត្សនៈរប្ត់មិត្រភក្រិ និងសា្់ញាតិចៅជុំវញិខលេួន។ 
តាម្ម្មតា មានមូលច្តុផែលបុគគលមានែ ក់បងាហា ញឥរយិបថតាម
រចបៀបមួយច្្សង។
អនែក្ិត្រវទិ្យា្ិតកសាអំពី្ិត្ររប្ត់មនុ្ត្ស។ ពួកចគច្្វីការវភិាគ្លេូវអារម្មណ៍ 
ែំចណីរការ្តងគម  ឥរយិបថ និងបុគគលិកលក្ខណៈរប្ត់មនុ្ត្ស 
ចែីម្បផី្ត្វងយល់អំពីទ្ឹក្ិត្ររប្ត់មនុ្ត្ស។

ជាចរឿយៗ អនែក្ិត្រវទិ្យាច្្វីការពិចសា្ផបប្តងគម និងវទិ្យាសាស្ត្រ 
មចនាវភិាគនិង្ិត្រតិកិច្ា ចែីម្បតីបមូលនិងវាយតនមលេ ទិ្ននែន័យ។ 
ពួកចគផ្ត្វងរកគំរូ និងនិនានែ ការផែលពន្យល់អំពី្តកម្មភាព 
និងឥរយិបថជាក់លាក់ផែលអា្្នចៅរក
ការពយាបាល អនែកជំងឺផែលមានបញ្ហា ត្តចែៀងោនែ ចនះ។ 
ពួកចគពយាយមច្្វីទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួយអនែកជំងឺ និងបចងកីតនូវ 
្ុតខភាព្លេូវ្ិត្រវជិជាមាន និងការលូតលា្ត់។ អនែក្ិត្រវទិ្យាអា្ 
ច្្វីការងារជាមួយអនែកជំងឺ មនទាីរចពទ្្យ សាលាចរៀន តករុម ៊្ាុន
 វ្ិត័យចយធ្ ពន្ធនាោរ និងជាមួយវ្ិត័យច្្សងៗចទ្ៀត។

Psychologist

អនែក្ិត្រវទិ្យា

ច្ឿ ្តិ្ុល
អនែក្ិត្រវទិ្យា
អងគការអន្ររជាតិចទ្្តន្ររតបចវ្តន៍ (IOM)

ខ្ុ ំផតងតបាថានែ ្ង់កាលេ យជាអនែក្ិត្រវទិ្យាែំបូងចគបងអា្ត់ចៅកម្ុជា ច្យីខ្ុ ំ
បានចាប់ច្្រីមអាជីពរប្ត់ខ្ុ ំកនែុងឆានែ ១ំ៩៩៩ ចោយច្្វីការងារ្តតមាប់ 
អងគការ TPO។ ឆានែ ២ំ០០០ ខ្ុ ំទ្ទ្ួលបានបរញិ្ញា បតតផ្នែក្ិត្រវទិ្យាពី
សាកលវទិ្យាល័យភូមិនទាភនែំចពញ ច្យីបន្រការងារជាមួយអងគការច្្សងៗ 
ែូ្ជាអងគការលីកាែូ  អងគការ World Vision និងអងគការ Hagar 
International។ ឆានែ ២ំ០១១ ខ្ុ ំបានបញចេប់ការ្តិកសាថានែ ក់អនុបណិ្ត  - 
្តិល្បៈ ពីសាកលវទិ្យាល័យ De La Salle University 
ចៅតបចទ្្ត្្វលីីពីន។ ្តព្វនថងៃចនះ ខ្ុ ំច្្វីការចៅអងគការអន្ររជាតិចទ្
្តន្ររតបចវ្តន៍ជាអនែក្ិត្រវទិ្យា ផែលច្្វីការងារជាមួយជនចភៀ្តខលេួន។ 
រយៈចពលពីរឆានែ  ំកនលេងចៅចនះ ខ្ុ ំបានបចតមីការងារជាអនែកពិចតោះ
ចយបល់្តតមាប់កម្មវ ិ្ ី Indigo Psychological Services  
Cambodian Children Fund កនែុង្ំចណាមការងារច្្សងៗចទ្ៀត។

ការទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវរប្ត់ខ្ុ ំមានចត្ីនែូ្ជា ខ្ុ ំតតរូវច្្វីការវាយតនមលេបឋម 
ផ្ត្វងរកលក្ខខណ្្ុតខភាព្លេូវ្ិត្របនាទា ន់និង្្រល់ការពយាបាលែល់ 
ជនចភៀ្តខលេួន និងជនអចនា្រ តបចវ្តន៍ចទ្ីបមកែល់ថ្មី។ 
ខ្ុ ំតាមោនករណីទាងំចនាះ និង្តតមប្តតមរួលជាមួយតករុមការងាររប្ត់
អងគការ IOM ចែីម្បចី្្វីឲ្យតបាកែថា តតមរូវការជាមូលោ្ឋ នរប្ត់ជនចភៀ្ត 
ខលេួនតតរូវបានច្លេីយតប។ ខ្ុ ំធ្នា្ំចោះការ្តមាងៃ ត់ននផ្នែកតបឹកសា្ិត្រ
សាស្ត្រ ច្យីខ្ុ ំទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវកនែុងការច្្វីឲ្យតបាកែថា ការោោំរ្លេូវ
្ិត្រទូ្ចៅ្តតមាប់ជនចភៀ្តខលេួនទាងំអ្ត់ត្តបនឹងបទ្ោ្ឋ នរប្ត់អងគការ 
IOM កនែុង្ំចណាម្ំណុ្ច្្សងៗចទ្ៀត។

ចពលអនាគត ខ្ុ ំមានគចតមាងបន្រថានែ ក់ PhD ផ្នែក្ិត្រវទិ្យាគលេីនិក និង្ង់
្ូលរមួជាមួយកម្មវ ិ្ ីពិចតោះចយបល់តាមសាលារែ្ឋចៅតបចទ្្តកម្ុជា 
តពមទាងំចៅតាមសាលាឯកជន្ងផែរ។

ការងារចនះខុ្តផបលេកពីការងារភាគចត្ីន។ អនែក្ិត្រវទិ្យា ្តំខាន់តតរូវមាន 
ជំនាញទ្ំនាក់ទ្ំនងែ៏លអា និងការចប្រជ្ា្ិត្រ្ំចោះអនែកជំងឺ។ អនែកតតរូវច្្វី
ការងារជាមួយនឹងមនុ្ត្សជាចត្ីនផែលមានជាតិសា្តន៍និងវប្ប្ម៌ 
ច្្សងៗោនែ  ែូច្នែះការមានលទ្្ធភាពច្្វីការងារ្ុះ្តតមរុងនឹងោនែ គឺជាចរឿង
្តំខាន់។ បរញិ្ញា បតតផ្នែក្ិត្រវទិ្យាគឺតគប់តោន់ច្យី ប៉ាុផន្រកតមិតអនុ-
បណិ្តគឺជាអាទិ្ភាពមួយ្តតមាប់ឱកា្តការងាររប្ត់អនែក។ 
អាជីពតបចភទ្ចនះចៅថ្មីចថា្ម ងចៅចឡយីកនែុងតបចទ្្តកម្ុជា 
ច្យីខ្ុ ំចជឿថា ចៅមានតតមរូវការអនែក្ិត្រវទិ្យាអាជីពចត្ីនចទ្ៀត ចែីម្បោី ំ
តទ្តបជាជនកម្ុជាផែលកំពុងតបឈមនឹងបញ្ហា លំបាក៕

Mr. Sethul Hoeur
Psychologist
IOM

I have always wanted to become Cambodia’s first 
professional psychologist and began my career journey in 
1999, working for TPO. In 2000, I received my Bachelor’s 
in Psychology from RUPP, and went on to work for 
organisations such as Licadho, World Vision and Hagar 
International. In 2011, I completed  a Master’s of Arts in 
Counselling Psychology from De La Salle University in 
the Philippines. Today I am working for the International 
Organisation for Migration as National Staff Officer-
Psychologist, working primarily with refugees. Over the 
past two years, I have also been a consultant for Indigo 
Psychological Services, the Cambodian Children’s Fund, 
and many others.

My daily responsibilities are numerous: I perform initial 
assessments, identify urgent mental health conditions and 
give treatments to newly arrived refugees and migrants; 
I follow up on cases and coordinate with the appropriate 
IOM teams to ensure that refugees’ basic needs are met; 
I ensure the confidentiality of Psychological counselling; 
and I am responsible for ensuring that general mental care 
for all refugees is in line with IOM standards, among many 
other things.

In the future, I plan to pursue a PhD in Clinical Psychology 
and would like to get involved with Cambodia’s public 
school guidance counselling program, as well as with 
private schools.

This job is different to most. As a Psychologist, it is 
important to have excellent communication skills and 
absolute commitment to your patients. You will be working 
with people of various nationalities and cultures, so being 
able to work in harmony is crucial. A Bachelor’s degree in 
psychology is sufficient, but a Master’s is always a benefit 
for your career prospects. This profession is still relatively 
new in Cambodia and I believe there is a strong need for 
professional Psychologists to support Cambodians facing 
difficult issues.

DID YOU KNOW?
•          Psychologists have recognised well over 400 distinct phobias.  

•       Psychologists can specialise in different fields, such as Medical 
Psychologist, Behavioral Psychologist, Educational Psychologist, Health
Psychologist, Forensic Psychologist, Social Psychologist.

Government; Hospital 
& Clinics; Not-for-profit; 
Education

Main sectors

300-400 USD

Starting salary 
(monthly)

Royal University of Phnom Penh 
(RUPP); Cambodian University 
for Specialties

Where to study

500-800 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

800-1500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Master’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

4948



Actuarial Analyst

អនែក វភិាគ្ត្ិតិ ធ្នារា៉ាប់រង

Do you enjoy mathematics and using statistical 
analysis to make predictions? Have you ever 
wondered whether if you could use data to 
help governments and companies make crucial 
decisions that can affect the way people gain 
access to insurance or how financial companies 
can create new and innovative financial 
products? 

Actuarial Analysts are Mathematicians that help 
companies predict risks and  predict the costs 
associated with these risks. They have in-depth 
understanding  of mathematics, statistics, 
investments, economics, politics, regulations, 
marketing, operations, and distribution, among 
many other subjects. They use their knowledge to 
help clients and employers come up with policies, 
pricing plans and complex financial products, 
while also providing strategic financial and/or 
commercial advice. Their primary sectors of work 
are healthcare, finance, pension and insurance. 
Actuarial Specialists use financial models to 
analyse and understand various sets of data. 
Because they must analyse such complex data, 
communication is an important skill set, allowing 
them to transmit their message to non-technical 
individuals.

ចតី អនែក ្ ូល្ិត្រ គណិតវទិ្យា និង ្ ូល ្ ិត្រវភិាគ ្ត្ិតិ ចែីម្ប ីច្្វីការពយាករណ៍ 
ចទ្? ចតី ធ្លេ ប់ គិត ្ ង់  ចតបី ទ្ិននែន័យ ចែីម្ប ីជួយ រោ្ឋ ភិបាល  និង តករុម 

៊្ាុនឲ្យច្្វីការ្តចតម្្ិត្រ ែ៏្តំខាន់ផែល អា្ មាន ឥទ្្ធិ  ពល ្ ំចោះ 
វ ិ្ ីផែល តគប់ោនែ  ទ្ទ្ួល បាន ការធ្នារា៉ាប់រងចទ្? 
ឬក៏ ្ ង់ បចងកីត នូវ លទ្្ធ្ល ្  ិរញញា  វត្ុ  ថ្មី  ចទ្?

អនែកវភិាគ ្ត្ិតិធ្នារា៉ាប់រង គឺជា  គណិតវទូិ្ផែល ជួយ តករុម ៊្ាុន ពយាករណ៍ 
អំពីហា និ ភ័យ និង តនមលេ ោក់  ព័ន្ធ នឹងហានិភ័យទាងំចនះ។ 
ពួកចគមានការយល់ែឹងចតរៅតជះអំពី គណិតវទិ្យា  ្ត្ិតិ  ការ វនិិ ចយ គ 
ច្តែ្ឋកិ្ចេ នចយបាយ បទ្បញញាត្រិ  ទ្ី្សារ  តបតិបត្រិការ 
និងការផ្កចាយ។ 
ពួកចគ ចតបី តបា ្ត់ ្ ំចណះ ែឹងរប្ត់ខលេួន ជួយ អតិថិជន  និង បុគគលិក  
ចែីម្ប ីបចងកីត ចោលនចយបាយ  ផ្នការ តនមលេ និង លទ្្ធ្ល ្ រិញញាវត្ុ ែ៏ 
្ត្មុគសា្ម ញ មួយ ត្តបចពល ជាមួយោនែ ចនាះផែរ  
ពួកចគ ្ ្រល់ ែំបូនា្ម ន ោក់ ព័ន្ធ ្ រិញញាវត្ុនិង  ផ្នែក ោណិជជាកម្មជា 
យុទ្្ធសាស្ត្រ។ ផ្នែក្តំខាន់ ននការងារ រប្ត់ ពួកចគ គឺោក់ព័ន្ធ  
ការោោំរ្ុតខភាព  ្រិញញាវត្ុ  តបាក់ ្ ូល និវត្រ ន៍ និងការធ្នារា៉ាប់រង។ 
អនែកឯកចទ្្ត្ត្ិតិធ្នារា៉ាប់ រង ចតបី តបា្ត់ គំរូ ្ រិញញាវត្ុ ចែីម្ប ីវភិាគ  និង ផ្ត្វង 
យល់ ពី ទ្ិននែន័យ ច្្សងៗ។ ចោយ សារផតពួកចគ តតរូវ ច្្វី ការវភិាគ ទិ្ននែន័យ 
ែ៏ ្ត្មុគសា្ម ញ ផបប ចនះ ែូច្នែះ ទ្ំនាក់ ទ្ំនង គឺ ជា ជំនាញ ្តំខាន់  ផែល 
ជួយពួកចគ បញជាូ ន សារ ចៅកាន់ អនែក ផែលោ្ម ន បច្ចេក ចទ្្តចនះ។

ចលាក Joseph Daryl Abesamis
អនែកតគប់តគង ហានិភ័យជាន់ខ្្ត់ 
តករុម ៊្ាុនManulife Cambodia

ខ្ុ ំជាអនែកតគប់តគង ជាន់ខ្្ត់ផ្នែកតគប់តគងហានិភ័យ ចៅកនែុង តករុម ៊្ាុន 
Manulife Cambodia។ ខ្ុ ំបាន្ូលរមួ ជាមួយ តករុម ៊្ាុន Manulife 
កនែុងឆានែ  ំ2011 ចៅទ្ីតករុងមា៉ា នីល ច្យីបាន ផ្លេ ្ត់មករាជធ្នីភនែំចពញ 
កនែុងឆានែ  ំ2014។  

កនែុងមុខងារ ជាអនែក វភិាគតនមលេផែលខ្ុ ំចពញ្ិត្រជាខាលេ ងំ តួនាទី្រប្ត់ខ្ុ ំ 
ជាទូ្ ចៅរមួ មានការ កំណត់តនមលេ និងអភិវឌ្ឍ្លិត្ល ធ្នារា៉ាប់រង 
អាយុជីវតិ។ កាលពីចពលថ្មីៗ ចនះ ខ្ុ ំក៏បាន បំចពញមុខងារជា 
អនែកតគប់តគងហានិភ័យ ្ ងផែរ ចោយវាយតនមលេ ករណីហានិភ័យ និងរះិ
រកវ ិ្ ីតបកបចោយគំនិតន្នែតបឌិតចែីម្បតីតរួតពិនិត្យ  កាត់ បន្យនិងតគប់
តគងហានិភ័យជាចត្ីនចោយច្្វី្តកម្មភាពឲ្យ្តកម្មផែលចយងី
តបឈមមុខ។ ចលី្តពីចនះចទ្ៀតខ្ុ ំក៏ជា ្តមាជិក អងគការ ្តងគមវភិាគ 
ហានិ ភ័យ ្ រិញញាវត្ុចៅ្ត្រែ្ឋអាចមរកិ និង អងគការ្តងគមវភិាគ
ហានិភ័យ្រិញញាវត្ុ ចៅ កនែុង តបចទ្្ត្្វលីីពីន្ងផែរ។

មុន្ូលច្្វីការចៅតករុម ៊្ាុន Manulifeខ្ុ ំបាន បំចពញការងារ ផ្នែកវភិាគ 
និង គណនាតនមលេ កនែុងផ្នការ្ូលនិវត្រន៍ រប្ត់បុគគលិក ចៅកនែុងតករុម 
ពិចតោះ ចយ បល់ផ្នែក្នធ្នមនុ្ត្សមួយ។ ចនាះគឹជាការងារ 
ែំបូងរប្ត់ខ្ុ ំ។ ខ្ុ ំបាន ច្្វីការ ចៅទី្ចនាះរយៈចពល មួយឆានែ កំនលេះ។ 
ចៅកនែុងតករុម ៊្ាុន Manulife Philippines  ខ្ុ ំ បាន ច្្វីការ ជាមួយ តករុម ៊្ាុន 
វភិាគហានិភ័យច្្សងៗចទ្ៀត ចៅកនែុងផ្នែក អភិវឌ្ឍ ្ លិត្លធ្នារា៉ាប់រង 
អាយុជីវតិថ្មីៗនិងកំណត់តនមលេនន្លិត ្ លទាងំ  ចនាះ។កនែុងចពល ផែល 
ខ្ុ ំកំពុង្ិតកសា ចៅសាកលវទិ្យាល័យ ខ្ុ ំបានចមីលចឃញីថា ច្តៀវ ចៅចបាះ 
ពុម្្សាយនានា ផតង ផត្្រល់្ំ ណាត់ថានែ ក់ការងារវភិាគ ហានិភ័យ 
្រិញញាវត្ុគឺជា ជចតមី្ត អាជីព ែ៏អសាចេ រ្យ ទាក់ទ្ងនឹងតតមរូវការរូបវន័្រ 
្តន្រិ្ុតខ ការ ងារ និង ្តម្ា្អារម្មណ៍។ ចោយសារផតខ្ុ ំ្តិកសា 
គណិតវទិ្យា អាជីពចនះ ពិតជា ្តក្រិ្តមនឹង ជំនាញរប្ត់ខ្ុ ំ ច្យីខ្ុ ំក៏ 
បាន្តចតម្ ្ ិត្រចាប់យកអាជីព ចនះ។ ្តតមាប់ខ្ុ ំ មួយនថងៃៗផតងផត 
មានលក្ខណៈខុ្តៗោនែ ។ នថងៃមួយ ខ្ុ ំអា្ អងគុយ ច្្វីការ្ងរូបមន្រ 
កនែុងកម្មវ ិ្ ី Excel នថងៃមួយចទ្ៀត  ខ្ុ ំអា្ ្ ូលរមួកនែុង ្តននែិ ្តីទ្ សារព័ត៌មាន 
អំពី ការ ផណនាំ្ លិត្លថ្មី។ 

តំផណងរប្ត់ខ្ុ ំក៏តតមរូវ ឲ្យខ្ុ ំ និយយជាមួយ មនុ្ត្សផែលច្្វីការចៅផ្នែក
ច្្សងៗចៅកនែុងតករុម ៊្ាុន្ងផែរ ផែល អា្ ជា បញ្ហា តបឈម  
ពីចតោះខ្ុ ំតតរូវ ទ្ំនាក់ទ្ំនង ចោយ មិនតតរូវ ចតបី បច្ចេក ចទ្្ត ខាលេ ងំ ចទ្។ 
ចទាះជាយ៉ា ងណា ខ្ុ ំ្ូល្ិត្រច្្វីការកនែុងគចតមាង្ំៗ ច្យី កនែុងនាមជា 
តបធ្នតគប់តគងហានិភ័យ ខ្ុ ំបាន បងាហា ញ្តមាជិកកនែុងតករុមការងារ 
អំពីការវាយតនមលេ  តតរួតពិនិត្យ ហានិភ័យផែល ោក់ព័ន្ធនឹង គចតមាង ទាងំ 
ចនាះ ។  ខ្ុ ំពយាយមចាប់បញ្ហា  ឲ្យបានមុនចពលពួកវាចកីតចឡងី។ ខ្ុ ំតតរូវផត 
ពិនិត្យ ចមីល តគប់ផ្នែករប្ត់តករុម ៊្ាុនចនះឲ្យបាន្បា្ត់ និង រចបៀប ផែល 
ផ្នែកទាងំអ្ត់ ចនាះ ច្្វីការជាមួយ ោនែ  តបកបចោយភាព្ីុត្តងា្វ ក់ោនែ ។ 
ចោយសារផត ការបណ្រុ ះបណា្រ លទាក់ទ្ងនឹង ការវភិាគហានិភ័យ 
្រិញញា វត្ុ ទាមទារ ឲ្យអនែក យល់ែឹង អំពីទ្ិែ្ឋភាព ច្្សងៗ អំពីោណិជជាកម្ម 
(មា៉ា ឃតីទី្ង គណចនយ្យ ការផ្កចាយ្លិត្ល បទ្បញញាត្រិ 
តបតិបត្រិការ  វនិិចយគ) មាន ជចតមី្ត អាជីពជា្ចតមីនផែលខ្ុ ំអា្ 
ជចតមី្តចរ្ីតបាន ទាងំចៅកនែុងនិង ចៅ ចតរៅ វ ិ្ត័យធ្នារា៉ាប់រង។ 
មិនផមនជាចរឿងផបលេកចទ្ ផែលអនែកវភិាគ ហានិភ័យ ្ រិញញាវត្ុកាលេ យជា 
នាយក្រិញញាវត្ុ  នាយកតបតិបត្រិការ នាយកទី្្សារ  និង ្ូតម្ប ីផត 
នាយកតបតិបត្រិ។ ចោយសារផត ច្តែ្ឋកិ្ចេកម្ុជា រកី្ចតមីនរ្័្ត 
ខ្ុ ំរពឹំងថា តតមរូវការ ជំនាញ វភិាគ ហានិភ័យ្រិញញាវត្ុនឹងចកីតចឡងី 
កនែុងចពល អនាគតែ៏ខលេី៕

Mr. Joseph Daryl Abesamis
Senior Manager for Risk Management
Manulife Cambodia

I am a Senior Manager for Risk Management at Manulife 
Cambodia. I joined Manulife in 2011 in Manila, and moved 
to Phnom Penh in 2014. 

As an aspiring Actuary, my roles have generally included 
the pricing and development of life insurance products. 
More recently, I have also headed the risk management 
function, assessing the company’s risk exposures, and 
looking for creative ways to actively monitor, mitigate and 
manage the various risks that we face. Additionally, I am an 
Associate of both the Society of Actuaries in the U.S. and 
the Actuarial Society of the Philippines.

Before joining Manulife, I was doing actuarial valuation of 
employee retirement plans in an HR consulting firm. That 
was my first job; I worked there for 1½ years. In Manulife 
Philippines, I was primarily working with other actuaries 
in developing and pricing new life insurance products. 
When I was studying at university, I saw that publications 
always ranked Actuaries as a top career choice, in terms 
of physical demands, job security, and stress. Because I 
was studying mathematics, it fit my skill set and I decided 
to pursue it. For me, each day is different. One day I can 
be at my desk running Excel models, another day I can be 
attending a press conference for a product launch. 

My position also requires that I speak with people from 
different parts of the company, which can be challenging 
because I need to communicate without being too 
technical. However, I like to be involved in big  projects, 
and as head of risk management, I guide the team in 
assessing and controlling the risks involved in these 
projects. I try to catch problems before they become 
problems. I must see all parts of the company clearly, 
and how all the pieces fit together. Because actuarial 
training requires one to understand various aspects of the 
business (marketing, accounting, distribution, regulations, 
operations, investments), there are many career paths 
I can take, in and out of the insurance industry. It is not 
uncommon for actuaries to become CFOs, COOs, CMOs 
and even CEOs. With the Cambodian economy growing 
fast, I expect demand for Actuaries to increase in the near 
future.

DID YOU KNOW?
•       Actuaries are involved in a variety of areas, 
from insurance to major motion pictures, 
and have been featured in many Hollywood 
movies (for example Anong Came Holly).

Banking, Insurance; 
Micro-finance

Main sectors

300 USD

Starting salary 
(monthly)

University of Puthisastra (UP); 
National University of Management 
(NUM); Beltei International University; 
Cambodian University for Specialties

Where to study

500-700 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

1500-2500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Master’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

5150



Do you have to do research before making an 
important decision? What do you think would 
happen if you threw yourself into a business 
decision without evaluating the current 
economic climate? Research helps you to make 
an informed decision based on current trends 
while taking numerous different variables into 
account.

A Financial Analyst helps companies and clients 
understand current market and industry specific 
trends in order to allow them to make key business 
decisions. The Financial Analyst is responsible for 
undertaking macro and microeconomic research, 
along with analysis of industry-specific data trends, 
to form recommendations for clients looking 
to buy or sell investments. They continuously 
stay on top of current events, prepare detailed 
reports, valuations and financial models. Research 
and mathematics are key skills required for this 
position.

ចតីអនែកចាបំា្់តតរូវតសាវតជាវមុននឹងច្្វីការ្តចតម្ ្ិត្រឬ? ចតីអនែកគិតថា 
នឹងមានអ្វីចកីតចឡងី តប្ិតនចបីអនែកច្្វីការ្តចតម្្ិត្រផ្នែកអាជីវកម្ម
មួយចោយមិនបានវាយតនមលេពីបរយិកា្តច្តែ្ឋកិ្ចេប្ចេុប្បននែ? 
លទ្្ធភាពគឺថា ការតសាវតជាវជួយអនែកឲ្យ ច្្វីការ្តចតម្
្ិត្រតបកបចោយ្ំចណះែឹង បនាទា ប់ពីរកចឃញីនិនានែ ការ
ចលីទ្ី្សារនាចពល ប្ចេុប្បននែត្តបចពលផែលច្្វីការពិចារណាចៅចលីភាព
ផតបតបរួលជាចត្ីនច្្សងចទ្ៀត។

អនែកវភិាគ្រិញញាវត្ុជួយតករុម ៊្ាុន និងអតិថិជនឲ្យយល់ែឹងពីនិនានែ ការ
ទ្ី្សារប្ចេុប្បននែនិងនិនានែ ការជាក់លាក់កនែុងវ្ិត័យឧ្តសា្កម្ម 
ចែីម្ប្ីតតមរួលែល់ការ្តចតម្្ិត្ររប្ត់ពួកចគ ចលីផ្នែកអាជីវកម្ម
្តំខាន់។ អនែកវភិាគទ្ទ្ួលបនទាុកចលីការតសាវតជាវផ្នែកមា៉ា តករូ 
និងមីតករូច្តែ្ឋកិ្ចេ រមួទាងំ ការវភិាគចលីនិនានែ ការទ្ិននែន័យជាក់លាក់រប្ត់
វ្ិត័យឧ្តសា្កម្ម ចែីម្បបីចងកីតជាអនុសា្តន៍្តតមាប់អតិថិជន
ផែល្ង់ទ្ិញឬលក់ ការវនិិចយគ។ ពួកចគតតរូវផតែឹងជានិ្ចេអំពីតពឹត្រិ-
ការណ៍ ប្ចេុប្បននែ ចរៀប្ំរបាយការណ៍លមអាិត ការវាយតនមលេ 
និងគំរូ្រិញញាវត្ុ។ ការតសាវតជាវ និងគណិតសាស្ត្រគឺជាជំនាញ្តំខាន់
ផែលចគតតរូវការ្តតមាប់មុខងារតបចភទ្ចនះ។

$$
$

Financial Analyst

អនែកវភិាគ្រិញញាវត្ុ

ចលាក ្ូ វា៉ា រា៉ា បុតត
ទ្ីតបឹកសា្រិញញាវត្ុ

ខ្ុ ំបាន្ិតកសាជំនាញ្រិញញាវត្ុចៅតំបន់អឺរ ៉ាុប ចោយបានបញចេប់ការ្តិកសា 
ថានែ ក់បរញិ្ញា បតត ផ្នែក្រិញញាវត្ុ និង្ុរកិ្ចេ។ ខ្ុ ំបាន កំពុងច្្វីការ ចៅកនែុង
វ ិ្ត័យ ្ រិញញាវត្ុជិត 20 ឆានែ មំកច្យី។

ជាទូ្ចៅ តំផណង ជាអនែកវភិាគ្រិញញាវត្ុ ឬ អនែកវភិាគ ្ រិញញាវត្ុ ថ្មី តតរូវ បាន 
្្រល់ែល់ផត អនែកផែលបានបញចេប់ការ្តិកសា ជំនាញ CFA ប៉ាុចណា្ណ ះ។ 
ែូច្នែះកនែុង ចពលផែលខ្ុ ំបានកំពុង្ិតកសា ចែីម្បទី្ទ្ួលបាន្តញ្ញា បតត 
ខ្ុ ំបានច្្វីការ ជា អនែក វភិាគមានែ ក់ជាមួយអនែកតគប់តគង គចតមាងវនិិចយគរយៈ
ចពលបីឆានែ ែំំបូង។ ចៅ តប ចទ្្ត កម្ុជា ោក្យថា អនែកវភិាគ្រិញញាវត្ុតតរូវ
បានចតបីតបា្ត់ចែីម្បពីិពណ៌នា អំពី មនុ្ត្សជាចត្ីនផែលច្្វីការចៅ
កនែុងវ្ិត័យចនះ ប៉ាុផន្រចៅកនែុងតថភាព ចែីម្ប ី្តចតម្  បានតំផណងចនះ 
ពួកចគតតរូវខិតខំច្្វីការ យ៉ា ងតិ្ ពីរឆានែ ។ំ

ចៅចពលអនែកទ្ទ្ួលបាន្តញ្ញា បតត CFAចែីម្បកីាលេ យជា អនែកវភិាគ ្ រិញញា 
វត្ុ ែ៏ខាលេ ងំមានែ ក់ អនែកតតរូវ ច្្វីការ រយៈចពល តបាឆំានែ បំផន្មចទ្ៀតចៅកនែុង្នា-
ោរ ចែី ម្ប ីយល់ែឹងយ៉ា ងទូ្លំទូ្លាយ អំពីភារកិ្ចេទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវរប្ត់
អនែកវភិាគ្រិញញា វត្ុ។ អនែកវភិាគ្រិញញាវត្ុមានពីរតបចភទ្គឺ អនែកវភិាគទូ្ចៅ 
ផែលពិនិត្យ ចមីល តគប់វ្ិត័យទាងំអ្ត់ និងអនែកវភិាគឯកចទ្្ត  ផែលចផ្្រ ត 
្តំខាន់ ចលីវ្ិត័យ ជាក់លាក់ (ទូ្រគមនាគមន៍ ថាមពល ធ្នារា៉ាប់រង 
ច្តវាធ្រណៈ ឱ្តថ ។ល។)

ែំបូងចឡយី តគរួសារប្ត់ខ្ុ ំ្ង់ឲ្យខ្ុ ំកាលេ យជាចវជជាបណិ្ត។ ប៉ាុផន្រ្ំចោះខ្ុ ំ 
ខ្ុ ំចាប់អារម្មណ៍យ៉ា ងខាលេ ងំចលី ចលខ គណនាតនមលេ ្ងរូបមន្រ និងវទិ្យា- 
សាស្ត្រ  ច្តែ្ឋកិ្ចេ  ច្យីចយងីកំពុងផត រ្ត់ចៅកនែុងនិនានែ ការមួយផែល 
្រិញញាវត្ុ កាន់ ផត មានសារៈ្តំខាន់។ ស្ានភាពចនាះបានបចងកីត
ឱកា្តការងារជាចត្ីន ែូច្នែះ ចពលចវលា ចនាះ  គឺជាឱកា្តែ៏លអា
ឥតចខាចេ ះ្តតមាប់ខ្ុ ំ។ ្ូតម្បផីតចពលប្ចេុប្បននែចនះ បច្ចេក វទិ្យា ថ្មីៗ 
ែូ្ជាពិភពអីុន្ឺណិតជាចែីម កំពុងផត បចងកីត ការងារផ្នែក្រិញញាវត្ុ។ 
អ្វីផែលខ្ុ ំចពញ្ិត្របំ្ុតអំពីតំផណងចនះគឺភារកិ្ចេទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវ 
ផែល ទ្ទ្ួល បាន។ ខ្ុ ំទ្ទ្ួលខុ្តតតរូវ ្ ំចោះវ្ិត័យបច្ចេកវទិ្យា 
និងទូ្រគមនាគមន៍។ ចៅ ចពល  ខ្ុ ំបានចាប់ច្្រីមខ្ុ ំមានអារម្មណ៍រចំភីប
ណា្ត់ ចោយសារផត ចពលចៅ យុគ ្តម័យអីុន្័រណិតបានចាប់ច្្រីម។ 
Google, Yahoo, EBayចោលគឺតគប់ យ៉ា ង ្ុតទ្្ធផតជាមា៉ា កយចីហាថ្មីៗ។

ជាអនែកវភិាគ្រិញញាវត្ុមានែ ក់ អនែកចាប់ច្្រីមនថងៃរប្ត់អនែកចោយតាមោន អ្វី 
ផែលកំពុងចកីតចឡងី ចៅកនែុងពិភព្រិញញាវត្ុ និងផ្ត្វងយល់អំពី្លប៉ាះ 
ោល់ ចៅ ចលីវ្ិត័យចនះ និងអតិថិជនរប្ត់អនែក។ បនាទា ប់មក មានកិ្ចេ 
តបជំុ ចពល តពឹក ចែីម្ប្ីតចង្ខប និងផ្ករផំលកអ្វីផែលកំពុងចកីតចឡងី 
ច្យីកិ្ចេតបជំុ ្ ប់ចៅ ចមា៉ា ង 9 តពឹក ចៅចពលទី្្សារចាប់ចបីកតបតិបត្រិ
ការ។ អនែកតគប់តគងគចតមាងវនិិចយគទាងំអ្ត់ និងអនែកផែលតាមោន 
វឌ្ឍន ភាពតាមរយៈលំោប់ចលខនន្រិញញាវត្ុ តតរូវផតមាន ្តញ្ញា បតត 
CFA។ ចែីម្ប ីទ្ទ្ួលបាន ្តញ្ញា បតត CFAចបក្ខជនផខ្មរតតរូវចៅតបចទ្្ត 
ចវៀតណាម ្ិតងហាបុរ ីឬនថ។ ប៉ាុផន្រចៅចពលអនែកមាន្តញ្ញា បតត 
CFAឱកា្តការងារ នឹងមាន រ្ូតមិនខានចឡយី។

Mr. Varabott Ho
Managing partner 
KYNN & CIE

I studied finance in Europe, graduating with a Bachelor’s 
degree in Finance and Business. I’ve been working for 
nearly 20 years in the finance industry. 

Officially, the title of Financial Analyst or Junior Financial 
Analyst is only given once you’ve finished your CFA. So 
as I was studying for the CFA, I began working as an 
Analyst with Investment Managers for the first 3 years. In 
Cambodia, the term financial analyst is used to describe 
many people working in the sector, but the reality is that 
it takes at least two years of work and effort to truly reach 
that position. 

Once you earn your CFA, to become a strong Financial 
Analyst you need to work for an additional five years in 
a bank to be understand the vast responsibilities of a 
Financial Analyst. There are two types of Financial Analysts: 
the Generalist, looking at all industries, and the Specialist, 
who focuses on specific industries (telecoms, energy, 
insurance, utilities, pharmaceuticals, etc.)

Originally, my family wanted me to become a doctor. But 
to me, numbers, valuation, modelling and economics were 
far more interesting, and we were living in a time when 
finance was becoming more and more important. This 
created lots of job opportunities, so the timing was perfect 
for me. Even now, new technologies, like the online world, 
are forever creating new jobs in finance. What I enjoy most 
about this position is the responsibilities you are given. I 
was responsible for the tech and telecom industry. When 
I started, this was very exciting as it was the beginning of 
the Internet age. Google, Yahoo, EBay—everything was 
brand new. 

As a Financial Analyst your day starts with finding out what 
is going on in the world of finance and understanding what 
the impacts are for the industry and your clients. Then 
there is a morning meeting to recap and share what is 
going on—and that’s all before 9 a.m., when the markets 
open. All Investment Managers, and anyone looking to 
progress through the ranks of finance, must have the 
CFA. To take the CFA, Cambodian candidates must go to 
Vietnam, Singapore or Thailand. But once you have the 
CFA, the opportunities are endless.

DID YOU KNOW?
•       A Financial Analyst doesn’t actually invest in stocks, bonds or other 
financial tools. The Analyst has a strictly advisory role.

•       There are two types of Financial Analysts: buy-side and sell-side.

Banking; Micro-finance; 
Public Sector

Main sectors

300 USD

Starting salary 
(monthly)

University of Puthisastra (UP); 
National University of Management 
(NUM); Beltei International University; 
Cambodian University for Specialties

Where to study

500-700 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

1500-2500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Master’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

5352



Mechanic

យន្រការ ី

With the help of Mechanics, many modes of 
transport can be repaired and improved to 
be used longer and more efficiently. If no-one 
knew how to repair vehicles, they would be 
thrown out as soon as they stopped working, 
wasting valuable resources.

Mechanics inspect vehicles and perform basic 
and advanced maintenance on them. Mechanics 
can specialise in motorcycles, cars, buses, farm 
machinery or cover all. They will repair and 
maintain bodywork, engines, transmissions, 
brakes, cooling systems and on-board system 
maintenance, including electrical wiring, among 
other things. Mechanics will also perform 
preventive maintenance to ensure the safety of 
drivers before any issues occur with the vehicle.

ចតីអនែកមានផែល្ុតបិន្ង់ចឃញីរថយន្រអា្ចបីកបរចោយខលេួនឯង
បានផែរចទ្? ចោយមានជំនួយពីយន្រការ ីមច្យាបាយែឹកជញជាូ ន
ជាចត្ីនអា្តតរូវបានជួ្តជុល និងផកលមអា មានន័យថា ចគអា្ចតបី
តបា្ត់វាបានយូរ និងរតឹផតមានតប្ិតទ្្ធភាព។ តប្ិតនចបីោ្ម ននរណាមានែ ក់
ច្ះពីរចបៀបជួ្តជុលរថយន្រចទ្ ចគនឹងចបាះរថយន្រទាងំចនាះចចាលភាលេ ម
ចៅចពលវាផលងែំចណីរការ ផែលច្្វីឲ្យខាតបង់្នធ្នែ៏មានតនមលេ។

យន្រការគីឺជាអនែកតតរួតពិនិត្យយនយន្រ និង្្រល់ការផថទាទំាងំ 
កតមិត្ម្មតានិងខ្្ត់។ យន្រការឯីកចទ្្តចលីម៉ាូតូ រថយន្រ រថយន្រតករុង 
ចតគឿងយន្រតាមក្ិតោ្ឋ ន។ ពួកចគជួ្តជុល និងផថទាផំ្នែកខាងចតរៅ 
ចតគឿងមា៉ា ្ុតីន តបអប់ចលខ តបាងំ តបព័ន្ធបញចេុ ះកច ្៉រ និងផថទា ំ
តបព័ន្ធបញ្ជា រមួទាងំតបព័ន្ធចភលេីង និងការងារច្្សងៗចទ្ៀត។ យន្រការកី៏ច្្វី
ការផថទាបំងាក រជាមុន ចែីម្បធី្នាែល់្ុតវត្ិភាពរប្ត់អនែកចបីកបរមុន
ចពលបញ្ហា ណាមួយចកីតចឡងី។

ចលាក ្ុង វុទ្្ធី
អនែក ចមីល ការខុ្ត តតរូវ ចរាងជាង
តករុម ្ ៊ាុន  TATA International Cambodia 

ជាង ពីរឆានែ  ំកនលេងចៅ ខ្ុ ំបាន បចតមី ការងារចៅ តករុម ៊្ាុន  TATA 
International Cambodia ផែល ្ គត់្គង់ តតាក់ ទ្័រ ចៅចលី ទ្ី្សារ ។ 
ប្ចេុប្បននែ ខ្ុ ំ គឺជា អនែក ចមីល ការខុ្ត តតរូវ ចៅ ចរាង ជាង ។ មុន កាន់តួនាទី្ ចនះ 
ខ្ុ ំគឺ ជា ជាងមា៉ា ្ុតីន្ម្ម តាមានែ ក់ ផែល ជួ្តជុល និង ផថទាងំ រថយន្រ តតាក់ទ្័រ 
ចអសាក  វា៉ា ទ្័រ និង ចតគឿងយន្រ្ន់្ងៃន់ ច្្សងៗចទ្ៀត។

ការប្រូរការងារ មក ច្្វី ការចៅ តករុម ៊្ាុន TATA International មាន ន័យ 
ខាលេ ងំ ណា្ត់ ្តតមាប់ ខ្ុ ំ។ ចតរៅពីទ្ទ្ួលបាន អត្តបចយជន៍ការងារពី 
តករុម ្ ៊ាុន ព្ុជាតិ ខ្ុ ំក៏មាន គំនិត ្ ង់ ្ ្រល់ ឲ្យ តបចទ្្ត កម្ុជានូវអ្វីផែល 
ចាបំា្់ ែូ្ជា ចតគឿងយន្រ ្តតមាប់ វ្ិត័យ ក្ិតកម្ម ជា ចែីម ។ ្តំ ខាន់ បំ្ុត  
តបចទ្្តកម្ុជា គឺជា តបចទ្្តក្ិតកម្ម ។

ខ្ុ ំ ចមីល ការខុ្តតតរូវ ចរាងជាងតតាក់ទ្័រ ជា កផនលេង ច្្វី ការជួ្តជុល តតាក់ទ្័រ ។ 
តួនាទី្ ្ ម្បងរប្ត់ខ្ុ ំចៅ ចពល ចនះ គឺផថទា ំ តតាក់ទ្័រ ថ្មី និង ការតបគល់ ជូន  
មាន ន័យ ថា ច្្វី ការ  តតរួត ពិនិត្យ មុន ចពល តបគល់ជូន អតិថិជន។ មាន កិ្ចេ 
ការជា ចត្ីន ចៅ ចរាងជាង  ច្យី វាផត ង ផត ខុ្តោនែ  ពីមួយនថងៃចៅមួយនថងៃ។ 
ចនះគឺជា អ្វីផែល ខ្ុ ំ ចពញ ្ ិត្រ បំ្ុត ចៅកនែុង ការងារ រប្ត់ ខ្ុ ំ។  ការ ច្្វីឲ្យ 
តបាកែថា អតិថិជន ទ្ទ្ួល បាន ចតគឿងយន្រ ត្តបចៅតាម ្ត្រង់ោរ ផែល 
្ង់បាន និង ទាន់ ចពល ចវលាចនាះ គឺជា បញ្ហា  ផែល ខ្ុ ំ ចពញ ្ ិត្រតបឈម មុខ 
ចោះតសាយ ចរៀងរាល់ នថងៃ ។

ចែីម្បពីតងឹងជំនាញរប្ត់ខ្ុ ំ ខ្ុ ំ ទ្ទ្ួល យក ការបណ្រុ ះបណា្រ ល ចៅ ចរាង 
្តក តតាក់ ទ្័រ ចៅ តបចទ្្ត ឥណ្ា កាល ពីឆានែ  ំមុន។ ការច្្វី ផបបចនះច្្វី ឲ្យ ខ្ុ ំ 
អា្ បចងកីន ្ ំចណះ ែឹង អំពី តតាក់ ទ្័រ  ច្យី ចពល តតឡប់ មក វញិ 
ខ្ុ ំ អា្ ផ្ក រផំលក ្ ំចណះ ែឹង ចនះ ជាមួយ តករុម ការងារ រប្ត់ខ្ុ ំ ចែីម្ប ីច្្វី ឲ្យ 
តបា កែថា ចយងី ទាងំអ្ត់ោនែ  មាន្ំចណះែឹងតបហាក់តបផ្ល ោនែ   
ច្យី អា្ ្ ្រល់  ច្តវាតបច្ីតរ បំ្ុត តាមផែល អា ្ ច្្វី ចៅ បាន ។ ខ្ុ ំចជឿថា  
តាមរយៈ ការពតងឹង្តមត្ភាព ចៅ កផនលេង ច្្វី ការ ងារ   ខ្ុ ំ អា្ចបាះជំហាន
ចៅមុខចទ្ៀត ជាមួយ នឹង អាជីព ការងាររប្ត់ខ្ុ ំ ជា មួយ   តករុម ៊្ាុន ចនះ ។

ច្តែ្ឋកិ្ចេ កម្ុជា កំពុង រកី្ចតមីនច្យី ចយងី អា្ ចមីល ចឃញីថា ្តព្វនថងៃ 
ចនះ តករុម ្ ៊ាុន   រថ យន្រ និង តករុម ៊្ាុន តតាក់ទ្័រ ជាចត្ីន កំពុង្ូល មក  ។ 
តតមរូវ ការជាងមា៉ា ្ុតីន និង អនែក បច្ចេក   ចទ្្ត ផែលមាន្តមត្ភាព នឹងបន្រ 
ចកីន ចឡងី ច្យី ឱកា្ត្តតមាប់ ពួកចគ ចែីម្ប ីពតងីក   ខលេួន និង ចាប់ច្្រីម 
បចងកីត ចរាង ជាងផ្ទា ល់ខលេួនក៏ែូ្ោនែ ផែរ។ ចយបល់ រប្ត់ខ្ុ ំ ្ ំចោះ អនែក ផែល 
្ង់  កាលេ យ ជា ជាងមា៉ា ្ុតីន គឺ តតរូវ ្ លេ ង កាត់ ការ បណ្រុ ះបណា្រ ល បច្ចេកចទ្្ត
តតរូវ ្ ងចា ំ តទ្ឹ្ត្រី   ទ្ទ្ួល បទ្ពិចសា្ន៍និង ជំនាញ  ចោយផ្ទា ល់ ជមនែះ បញ្ហា  
តបឈម ចត្ីន តាម ផែល អា្ ច្្វីចៅ បាន  និង ពតងឹងជំនាញ ភាសាអង់ចគលេ្ត 
រប្ត់អនែក ។

Mr. Vuthy Hong
Workshop Supervisor
TATA International Cambodia

Over the past two years, I have been working for TATA 
International Cambodia, which supplies Farmtrac Tractors 
to the market. I am currently a Workshop Supervisor. 
Prior to this position, I was a basic mechanic, repairing 
and maintaining dump trucks, excavators and other heavy 
equipment. 

Making the move to TATA International made a lot of 
sense to me. Aside from the fact that I would benefit from 
professional exposure in a multinational company, I was 
drawn at the idea of providing Cambodia with something it 
needed – machinery for agriculture. After all, 
Cambodia has always been an agricultural country. 

I am in charge of the tractor workshop, where all the work 
on tractors gets done. My main duty at the moment is 
to take care of new tractor stocks and deliveries, which 
means doing pre-delivery inspections. A lot goes on in 
a workshop - no two days are ever the same,  and that 
is something I enjoy most about my work. Making sure 
customers receive their orders to expected standards, and 
on time, is a challenge that I enjoy taking on every day. 

To improve my skills, and therefore my employer’s need 
to retain me, I undertook training in a tractor factory in 
India last year. This helped me build my knowledge about 
tractors and allowed me to come back to share this among 
my team to ensure we were all on the same page and 
could provide the best service possible. I believe that by 
improving myself at work, I will be able to advance in my 
career and with the company. 

The Cambodian economy is booming and today we can 
see a number of car and tractor companies settling in 
here. The demand for quality mechanics and technicians 
will only continue to grow, as will the opportunities for 
them to branch out and start their own repair shops. My 
advice to anyone looking to become a Mechanic is: get 
through technical vocational training; have the theories 
embedded in your head; get first hand experience and 
skills; make the most of every challenge; and brush up on 
your English skills.

DID YOU KNOW?
•       The title of “Mechanic” can apply to almost anyone involved with the 
monitoring, installation, maintenance and repair of mechanical devices. 

•       As vehicle technology improves, new tools must be purchased 
to attend to these vehicles. 

Car & Automative; 
Hospitality; 
Manufacturing

Main sectors

350 USD

Starting salary 
(monthly)

Chea Sim University for 
Kamchaymear

Where to study

500-600 USD

Progressive salary 
(after 1+ year)

800-1500 USD

Progressive salary 
(after 5+ years)

Vocational Training; 
Bachelor’s Degree

Basic requirements 
(i.e. Education level)

5554



Scholarship Guide
Higher education is crucial for students looking to break employment barriers, however 
it has not always been accessible to the large portion of students who do not have the 
financial backing for full tuition. The same is true for students who need to go abroad to 
study in their chosen fields.

The Cambodian government has taken significant steps to ensure that higher education 
opportunities are more accessible to its graduating high-school students. Between 2009 
and 2013, student enrolment climbed to 207,000, and scholarship grants reached 4,200. 
There are also various scholarship options available via foreign governments to 
study aborad. Here is a scholarship guide to help your search:

Australia Awards Scholarship
About: The Australia Award Scholarship aims to provide students from developing countries the 
opportunity to undertake university studies in Australia. Since reopening its programme in Cambodia 
in 1994, Australia has welcomed more than 600 Cambodian students through the Australia Awards 
Scholarship. 

French Government Scholarship (BGF) 
About: With more than 288,000 foreigners attending French universities in 2013, France is the third 
leading recipient of foreign students, behind the US and the UK. France is the 2nd biggest destination for 
Cambodian students, behind Thailand, with about 600 Cambodian students going there to study each year. 

Studies: Post-graduate studies (Master’s Degree)

Subject: Any – focus on: Infrastructure; Agriculture; 
Health; Education Management; Trade.

English requirements: 6.5 IETLS or TOEFL 
equivalent

What does the scholarship cover: Full university 
tuition; housing allowance; basic medical insurance; 
monthly living stipend; travel cost to and from 
Australia.

Studies: Postgraduate studies (Master’s Degree)
and doctoral studies (PhD.)

Subject: Any - focus on: Engineering Science; 
Agronomy; Health; Law; Social Sciences; Languages 
and Literature; Tourism; Architecture and Urban 
Development

French requirements: Minimum DEFL B2

What does the scholarship cover: Full university 
tuition; housing allowance; basic medical insurance; 
monthly living stipend; travel cost to and from 
France; enrolment fees

Fun fact: Each year, the French government 
allocates 500,000 euros in scholarship funds 
to the French Embassy in Cambodia.

How to apply: www.institutfrancais-cambodge.
com www.ambafrance-kh.org http://www.
ambafrance-kh.org/-Etudes-en-France-

More information: 
http://www.ambafrance-kh.org/Espace-Campus-
France%E2%80%8B%E2%80%8B-un-lieu

How to apply: 
http://dfat.gov.au/people-to-people/australia-
awards/Pages/how-to-apply-for-an-australia-
awards-scholarship.aspx

Fun fact: Approximately 50 Australia Awards are 
available to Cambodians for postgraduate studies 
in Australia every year.

More information: 
http://www. australiaawardscambodia.org/

Other notable scholarships
Fulbright Scholarships: 
http://cambodia.usembassy.gov/fulbright_announcement.html

The New Zealand Aid Program: 
https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/eligible-countries-and-regions/cambodia-
scholarships

EU -  Erasmus Mundus Scholarship Program:
http://eeas.europa.eu/delegations/cambodia/more_info/study_in_the_eu/scholarships/index_en.htm

Studies: One-year post-graduate studies 
(Master’s Degree)

Subject: Any – focus on: STEM; Climate Change; 
Education Management; Environment 
Management; Infrastructure ; Public 
Administration; Urban Planning

English requirements: 6.5 IETLS / 79 TOEFL iBT

Scholarship Benifits: Full university tuition; 
monthly stipend; travel cost to and from the UK; 
visa fees 

Fun fact: In 2015, the British Embassy selected 16 
of Cambodia’s brightest post-graduates, four-times 
the number of students in 2014. 

How to apply: 
http://www.chevening.org/apply

More information: 
http://www.chevening.org/cambodia

Chevening Scholarship Programme
The UK has played an active role in supporting the development of young Cambodian leaders since 1993 
through its Chevening award scheme. To date, 96 students have received this scholarship to study in the 
UK.  The global programme was set up in 1983 to offer future leaders, decision makers and influencers 
of the business world the opportunity to access world renowned universities that will give them extensive 
networking opportunities while allowing them to develop their skills within a new culture and among a 
diverse group of people. The Chevening scholarship is aligned with Cambodia’s push for STEM-oriented 
careers. While the program is open to any subject, British Ambassador Bill Longhurst says students 
looking to study STEM subjects would be particularly welcomed. 
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ថានែ ក់ឧត្រម្ិតកសាគឺ្តំខាន់ណា្ត់្តតមាប់និ្ត្សតិផែល្ង់ជមនែះឧប្តគគកនែុងការផ្ត្វងរកការងារច្្វី។ ចទាះបីជាយ៉ា ងណា មាន្ិត្ត្ស និ្ត្សតិមួយភាគ
្ំមិនអា្ទ្ទ្ួលបានការ្ិតកសាថានែ ក់ឧត្រម ចោយសារពួកចគោ្ម នការោតំទ្ផ្នែក្រិញញាវត្ុ្តតមាប់នថលេ្ិតកសាចពញចលញ។
ពិតណា្ត់ ករណីចនះគឺែូ្ោនែ ចៅនឹងនិ្ត្សតិផែល្ង់ចៅបរចទ្្ត្ិតកសាមុខវជិាជា ផែលបានចតជី្តចរ្ីត។
រោ្ឋ ភិបាលកម្ុជាបានចបាះជំហានគួរឲ្យកត់្តមាគ ល់ចែីម្បចី្្វីឲ្យ្តិ្ត្សផែលចទី្បបញចេប់ការ្តិកសាថានែ ក់វទិ្យាល័យ
ទ្ទ្ួលបានឱកា្ត្ិតកសាថានែ ក់ឧត្រម។ រវាងឆានែ ២ំ០០៩ ែល់ឆានែ ២ំ០១៣ ្ំនួននិ្ត្សតិ្ុះច ្្ម ះចកីនែល់  ២០៧.០០០នាក់ 
ច្យីការ្្រល់អាហារូបករណ៍ចកីនែល់៤.២០០កផនលេង។ មានអាហារូបករណ៍ច្្សងៗចទ្ៀតតតរូវបាន្្រល់ជូនចោយរោ្ឋ ភិបាល
បរចទ្្ត ចែីម្បចីៅ្តិកសាចៅតបចទ្្តរប្ត់ចគ។

ចយងី្ូតមផណនាកំម្មវ ិ្ ីអាហារូបករណ៍ខលេះ ចែីម្បជីួយែល់ការតសាវតជាវរប្ត់អនែក:

អាហារូបករណ៍ Chevening Scholarship Program
អំពីអាហារូបករណ៍: ្តកភពអង់ចគលេ្តបានរមួ្ំផណកយ៉ា ង្តកម្មកនែុងការោតំទ្ការអភិវឌ្ឍចមែឹកនាវំយ័ចក្មងកម្ុជាចាប់តាងំពីឆានែ  ំ១៩៩៣ 
តាមរយៈគចតមាង្្រល់អាហារូបករណ៍ Chevening។ មកទ្ល់ចពលចនះ និ្ត្សតិ៩៦ រូបបានទ្ទ្ួលអាហារូបករណ៍ចនះ
ច្យី្តិកសាចៅ្តកភពអង់ចគលេ្ត។ កម្មវ ិ្ ីចនះតតរូវបានបចងកីតចឡងីកនែុងឆានែ ១ំ៩៨៣ ចែីម្បី្ ្រល់ឱកា្តែល់អនាគតចមែឹកនា ំអនែកច្្វីច្ត្ក្រី្តចតម្ 
និងអនែកមានឥទ្្ធិពលកនែុងវ្ិត័យជំនួញ បាន្ូល្ិតកសាចៅតាមមហាវទិ្យាល័យល្បីៗ កនែុងពិភពចលាកផែល្្រល់ ឲ្យពួកចគនូវឱកា្តទ្ំនាក់ទ្ំនង   
ែ៏ទូ្លំទូ្លាយ ក៏ែូ្ជាជួយពួកចគបចងកីនជំនាញតាមរយៈវប្ប្ម៌ថ្មី និងតករុមមនុ្ត្សច្្សងៗ។
អាហារូបករណ៍ Chevening គឺត្តបតាមការជំរុញរប្ត់តបចទ្្តកម្ុជាឲ្យនិ្ត្សតិចាប់យកអាជីពការងារផែលមានជំនាញ វទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកចទ្្ត 
វ្ិត្វកម្ម និងគណិតវទិ្យា។ ត្តបចពលផែលកម្មវ ិ្ ីអាហារូបករណ៍ចនះ ចបីក្ំ្្ំចោះចបក្ខជនទាងំអ្ត់ ឯកអគគរាជទូ្តអង់ចគលេ្ត ប៊ាីល ឡងច្គ្ីត 
(Bill Longhurst) មានតបសា្តន៍ថា និ្ត្សតិផែល្ង់្តិកសាមុខវជិាជា  វទិ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកចទ្្ត វ្ិត្វកម្ម និងគណិតវទិ្យាតតរូវបានសា្វ គមន៍ជាពិច្ត្ត។ 

ការផណនា្ំតតមាប់អាហារូបករណ៍

ការ្តិកសា: ការ្ិតកសាថានែ ក់ចតកាយឧត្រម្ិតកសារយៈចពលមួយឆានែ ំ
(ថានែ ក់អនុបណិ្ត)

មុខវជិាជា : ការផតបតបរួលអាកា្តធ្តុ ; តគប់តគងអប់រ ំ; តគប់តគងបរស្ិាន 
; ច្ោ្ឋ រ្នា្តម្័ន្ធ ; រែ្ឋបាលសាធ្រណៈ ; វទិ្យាសាស្ត្របច្ចេកចទ្្ត 
វ្ិត្វកម្ម និងគណិតវទិ្យា ; ផ្នការតករុង។

ភាសាអង់ចគលេ្ត: 6.5 IETLS / 79 TOEFL iBT

អាហារូបករណ៍រា៉ាប់រងចលី: នថលេ្ិតកសាចពញចលញ ; តបាក់ឧបត្មភាតបចាផំខ 
; នថលេ្ំណាយចលីការច្្វីែំចណីរចៅមក្តកភពអង់ចគលេ្ត ; នថលេទិ្ោ្ឋ កា។

្ំណុ្គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍: ឆានែ ២ំ០១៥ ស្ានទូ្តអង់ចគលេ្តបានចតជី្ត
ចរ្ីតនិ្ត្សតិថានែ ក់ចតកាយឧត្រម្ិតកសាច្នែីម១៦នាក់ គឺច្ត្មីនឹង
បួនែងនន្ំនួននិ្ត្សតិផែលតតរូវបានចតជី្តចរ្ីតកនែុងឆានែ ២ំ០១៤។

ការោក់ោក្យ: http:// www.chevening.org/apply

ព័ត៌មានបផន្ម: http:// www.chevening.org/cambodia 

អាហារូបករណ៍ Australia Awards Scholarship
អំពីអាហារូបករណ៍: កម្មវ ិ្ ីអាហារូបករណ៍ Australia Award Scholarship មានបំណង់្្រល់ឱកា្តែល់និ្ត្សតិមកពីបណា្រ
តបចទ្្តកំពុងអភិវឌ្ឍទ្ទ្ួលបានការ្ិតកសាចៅមហាវទិ្យាល័យកនែុងតបចទ្្តអូសសា្រ លី។ ចាប់តាងំពីតបចទ្្តអូសសា្រ លីចបីកកម្មវ ិ្ ីចនះចឡងីវញិចៅតបចទ្្ត
កម្ុជាកនែុងឆានែ ១ំ៩៩៤មក អូសសា្រ លីបានទ្ទ្ួលនិ្ត្សតិកម្ុជាជាង៦០០នាក់តាមរយៈកម្មវ ិ្ ីអាហារូបករណ៍ Australia Awards Scholarship ចនះ។

អាហារូបករណ៍ French Government Scholarship (BGF)
អំពីអាហារូបករណ៍: មាននិ្ត្សតិជាង២៨.៨០០០ នាក់បាន្ូល្ិតកសាចៅសាកលវទិ្យាល័យបារាងំកនែុងឆានែ ២ំ០១៣។ បារាងំគឺជា
តបចទ្្តនាមុំខចគទី្៣ ផែលទ្ទ្ួលនិ្ត្សតិបរចទ្្តមក្ិតកសា បនាទា ប់ពីអាចមរកិ និងអង់ចគលេ្ត។ បារាងំគឺជាចោលចៅ្ំបំ្ុតទី្២
្តតមាប់និ្ត្សតិកម្ុជា បនាទា ប់ពីតបចទ្្តនថ ច្យីនិ្ត្សតិកម្ុជាតបផ្ល៦០០នាក់ បានចៅ្ិតកសាចៅទី្ចនាះចរៀងរាល់ឆានែ ។ំ

ការ្តិកសា: ការ្ិតកសាថានែ ក់ចតកាយឧត្រម្ិតកសា (ថានែ ក់អនុបណិ្ត)
មុខវជិាជា : ច្ោ្ឋ រ្នា្តម្័ន្ធ ; ក្ិតកម្ម ; ្ុតខាភិបាល ; តគប់តគងអប់រ ំ; 
ោណិជជាកម្ម។

ភាសាអង់ចគលេ្ត: 6.5 IETLS ឬ TOEFL 

អាហារូបករណ៍រា៉ាប់រង: នថលេ្ិតកសាចពញចលញចៅសាកលវទិ្យាល័យ ; 
តបាក់ឧបត្មភាចលីការសានែ ក់ចៅ ; ការធ្នារា៉ាប់រង្ុតខភាពជាមូលោ្ឋ ន ; 
តបាក់ឧបត្មភាតបចាផំខ ; នថលេច្ី្វែំចណីរចៅមក។

ការ្តិកសា: ថានែ ក់ចតកាយឧត្រម្ិតកសា (អនុបណិ្ត) 
និងការ្តិកសាថានែ ក់បណិ្ត (PhD.)

មុខវជិាជា : វទិ្យាសាស្ត្រវ្ិត្វកម្ម ; ចក្សតសាស្ត្រ ; ្ុតខាភិបាល ; ្បាប់ ; 
វទិ្យាសាស្ត្រ្តងគម; ភាសា និងអក្សរសាស្ត្រ ; ចទ្្ត្រណ៍ ; ស្ាបត្យកម្ម 
និងការអភិវឌ្ឍទី្តករុង។

ភាសាបារាងំ: ទាបបំ្ុតតតឹម DEFL B2

អាហារូបករណ៍រា៉ាប់រងចលី: នថលេ្ិតកសាចពញចលញ ; តបាក់ឧបត្មភា
្តតមាប់ការសានែ ក់ចៅ ; ការធ្នារា៉ាប់រង្ុតខភាពជាមូលោ្ឋ ន ; 
តបាក់ឧបត្មភាតបចាផំខ ; នថលេច្្វីែំចណីរចៅមក ; នថលេ្ុះច ្្ម ះ។

្ំណុ្គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍: ចរៀងរាល់ឆានែ  ំ
រោ្ឋ ភិបាលបារាងំបាននលលកតបាក់ ៥០.០០០០យូរ ៉ាូ 
្តតមាប់មូលនិ្ិអាហារូបករណ៍
ែល់ស្ានទូ្តបារាងំតបចាតំបចទ្្តកម្ុជា។

ការោក់ោក្យ: 
www.institutfrancais-cambodge.com www.ambafrance-kh.
org http://www.ambafrance-kh.org/-Etudes-en-France- 

ព័ត៌មានបផន្ម: 
http://www.ambafrance-kh.org/Espace-Campus-
France%E2%80%8B%E2%80%8B-un-lieu 
 

ការោក់ោក្យ: 
http: // dfat.gov.au/ people-to-people/ australia-awards/ 
Pages/how-to-apply-for-an-australia-awards-scholarship.
aspx

្ំណុ្គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍:  អាហារូបករណ៍ Australia Awards 
តបផ្ល៥០កផនលេង តតរូវបាន្្រល់ជូននិ្ត្សតិកម្ុជា ចែីម្ប្ីតិកសាថានែ ក់
ចតកាយឧត្រម្ិតកសាចៅតបចទ្្តអូសសា្រ លីចរៀងរាល់ឆានែ ។ំ

ព័ត៌មានបផន្ម: http://www.australiaawardscambodia.org/

អាហារូបករណ៍្តំខាន់ៗច្្សងចទ្ៀត
Fulbright Scholarships: 
http://cambodia.usembassy.gov/fulbright_announcement.html

The New Zealand Aid Program:
http://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarship/eligible-countries-and-regions/cambodia-scholarships

EU - Erasmus Mundus Scholarship
http://eeas.europa.eu/delegations/cambodia/more_info/study_in_the_eu/scholarship/index_en.htm
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British Embassy Phnom Penh 

#27-29 Street 75 
Srass Chak, Daun Penh,
Phnom Penh, Cambodia

 
www.gov.uk/world/cambodia 

 
Email: ukincambodia@fco.gov.uk 
Telephone: +855 (0) 23 427124 

Fax: +855 (0) 23 427125

Follow us on Facebook: British Embassy in Cambodia  
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