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របាយការណ៍ពិសេស



សៃក ធីតា (និសៃសិត  RUPP)

យវុជនជាកម្លាងំចលករមយួយ៉ាង-
សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្រាឍលើគ្រាប់-
វិស័យទាំងស្រាដ្ឋកិច្ចវិស័យកសិកម្ម
ឧស្រាសាហកម្មនិងទ្រាសចរណ៍ជាដើម
ដោយគ្រាប់វិស័យមិនអាចខ្វះយុវជន
បានឡើយ។
យវុជនជាទីពនំាក់ជាបង្គោលរបស់

គ្រាួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូល
ក្នុងទិសដៅន្រាះយុវជនត្រាងត្រាមន
ចក្ខុវិស័យវ្រាងឆ្ងាយនិងមនក្តីស្រាម្រា
សម្រាប់អនាគតរៀងៗខ្លួន។ដើម្រាបី
សម្រាចបាននូវក្តីស្រាម្រាទាំងនោះ
ពួកគ្រាត្រាូវត្រាមនគម្រាងផ្រានការ-
អនាគតយ៉ាងត្រាមឹត្រាវូហើយប្រាសនិ-
បើយុវជនយល់ដឹងពីស្រាវាធានា-
រ៉ាប់រងបានកាន់ត្រាច្រាើន នោះវានឹង
មនភាពងាយស្រាួលក្នុងការរៀបចំ-
ផ្រានការសម្រាប់ជវីតិពកួគ្រាឱ្រាយកានត់្រា
ល្អប្រាសើរព្រាះស្រាវាធានារ៉ាបរ់ងន្រាះ
ផ្តល់នូវទំនុកចិត្ត និងមនកិច្ចសន្រាយា
ធានាជូនយ៉ាងត្រាឹមត្រាូវ និងស្រាប-
ច្រាបាប់សង្គម។

មិនត្រាឹមត្រាប៉ុណ្ណោះយុវជនជា
អ្នកចូលរួមផ្តួចផ្តើមគំនិតអភិវឌ្រាឍន៍-
សង្គមជាអ្នកមនគំនិតយ៉ាងសម្រាបូរ-
ប្រាបក្នុងការបង្កើតថ្មីដូច្ន្រាះកាលណា
យុវជនយល់ដឹងពីស្រាវាធានារ៉ាប់រង
អាយុជីវិតពួកគ្រានឹងយកចំណ្រាះដឹង
ន្រាះទៅផ្រាសព្វផ្រាសាយនៅក្នងុសង្គមធ្វើឱ្រាយ
មនសុ្រាសក្នងុសង្គមនោះមនការយល-់
ដឹងពីស្រាវាធានារ៉ាប់រងន្រាះនិងសារ-
ប្រាយោជន៍របស់វាផងដ្រារ។
ជាក់ស្ត្រាងក្នុងសម័យបច្ចុប្រាបន្ន

រដ្ឋាភិបាលបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឱ្រាយ
យុវជនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុង-
កិច្ចការងារសង្គមផ្រាស្រាងៗព្រាះយុវ-
ជនជាធនធានមនសុ្រាសដ្រាលពុំអាចខ្វះ
បានឡើយក្នុងការអភិវឌ្រាឍសង្គមជាតិ
ឲ្រាយមនដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូន។
យើងសង្ក្រាតឃើញថាមនក្រាមុហ៊នុ-
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតជាច្រាើនដ្រាល
មនវត្តមនក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជាន្រាះ
បញ្ជាក់ឱ្រាយឃើញថាស្រាវាធានារ៉ាបរ់ង
អាយុជីវិតន្រាះពិតជាមនសារៈ-
សខំាន់ខា្លាងំណាស់សម្រាប់សង្គមខ្ម្រារ
ហើយយុវជនត្រាូវត្រាយកចិត្តទុកដក់

ស្វ្រាងយល់ឱ្រាយបានច្រាើនពីស្រាវាន្រាះ
ផងដ្រារ។
លើសពីន្រាះទៅទៀតស្រាវាធានា-

រ៉ាប់រងអាយុជីវិតពិតជាមនគុណ-
សម្រាបត្តិយ៉ាងច្រាើនក្រាល្រាងសម្រាប់
យុវជនផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រាមុគ្រាសួារនងិ
សង្គមជាតិទំាងមូលព្រាះយើងពំុអាច
ដឹងមុនទ្រាថានឹងមនអ្វីកើតឡើង
ចំពោះយើងជួនកាលវាជារឿងល្អ
ជួនកាលវាជារឿងអាក្រាក់។
ក្នុងន័យន្រាះឃើញថាស្រាវាធានា-

រ៉ាប់រងអាយុជីវិតពិតជាបានផ្តល់នូវ
ផលប្រាយោជន៍យ៉ាងច្រាើនដល់
គ្រាួសារដូចជាផ្តល់នូវទំនុកចិត្តនិង
ភាពកកក់្តៅជនូមនសុ្រាសនៅក្នងុគ្រាសួារ
ព្រាមទាំងជួយសម្រាចក្តីបំណងរបស់
ពួកគ្រានាំឱ្រាយគ្រាួសារពោរព្រាញទៅ-
ដោយសុភមង្គល។វាក៏ជួយការពារ-
ហិរញ្ញវត្ថុពោលគឺជួយរក្រាសាប្រាក់-
បម្រាុងទុកសម្រាប់គ្រាួសារក្នុងករណី
មនរឿងអកុសលកើតឡើងចំពោះ
មនុស្រាសម្នាក់នៅក្នុងគ្រាួសារឬបើមិន-
មនរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏នឹង
ជួយរក្រាសាប្រាក់បម្រាុងទុកសម្រាប់

សម្រាចក្តីសុបិនពួកគ្រានាព្រាល
អនាគតដចូជាសម្រាប់បងថ់្ល្រាសកិ្រាសា
កូនៗពួកគ្រាជាដើម។
ស្រាវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតន្រាះ

ផ្តល់នូវគម្រាងផ្រានការយ៉ាងច្រាបាស់-
លាស់សម្រាប់ខ្លនួឯងនងិក្រាមុគ្រាសួារ
ដោយការទទួលយកការផ្តល់ស្រាវា
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតពីក្រាុមហ៊ុន
ណាមួយ។ក្រាុមហ៊ុនព្រាូដិនសល
ដ្រាលជាក្រាុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុ-
ជីវិតដ៏ឈានមុខគ្រានៅក្នុងព្រាះរជា-
ណាចក្រាកម្ពជុាបានផ្តល់នវូទនំកុចតិ្ត
ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដោយការ-
ផ្តល់ស្រាវាធានារ៉ាប់រងមួយយ៉ាង-
សមស្រាបនូវការការពារហិរញ្ញវត្ថុក្នុង
រយៈព្រាលវ្រាងដ្រាលមនរយៈព្រាល១០-
ឆ្នាំ១២ឆ្នាំ១៥ឆ្នាំឬច្រាើនជាងន្រាះ។
ការធានារ៉ាប់រងន្រាះ គឺតាមរយៈ

ការបង់ថ្ល្រាសងប្រាក់ដល់ក្រាមុគ្រាសួារ
ទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដ្រាលមនក្នងុ
កិច្ចសន្រាយាទោះបីក្នងុករណីដ្រាលម្រា-
គ្រាួសារមិនមនជីវិតរស់នៅដោយ-
សារត្រាការជួបគ្រាះថា្នាក់ផ្រាស្រាងៗឬបាត់-
បង់ជីវិតដោយសារជំងឺក៏ដោយ។ក្រាមុ- 

ហុ៊នមនធានារ៉ាប់រងលើការរក្រាសាប្រាក់-
បម្រាងុសម្រាប់សម្រាចនូវក្តីសុបិនរបស់
ពួកគ្រានាព្រាលអនាគតឱ្រាយកា្លាយជាការ-
ពិតដូចជាសម្រាប់ការសិក្រាសារបស់កូនៗ
ផ្រានការចូលនិវត្តន៍ឬផ្រានការចំាបាច់
ដទ្រាទៀត។ក្នុងករណីមិនមនគ្រាះ-
អកុសលកើតឡើងចំពោះអតិថិជន
របស់ខ្លួនក្រាុមហ៊ុនព្រាូដិនសលនឹង
ផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រាយោជន៍ព្រាលដល់
កាលកំណត់ន្រាបណ្ណសន្រាយារ៉ាប់រងទៅឱ្រាយ
ក្រាមុគ្រាសួារវិញ។
ស្រាវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមិន-

ត្រាឹមត្រាផ្តល់ផលប្រាយោជន៍ចំពោះ
ក្រាមុគ្រាសួារបុ៉ណ្ណោះទ្រាព្រាមទំាងផ្តល់-
ផលប្រាយោជន៍យ៉ាងច្រាើនដល់
សង្គមជាតិផងដ្រារ។សង្គមជាតិមន
ក្រាមុហ៊នុធានារ៉ាបរ់ងអាយជុវីតិដ៏មន
ទំនុកចិត្ត នឹងមនការរីកចម្រាើនលើ
គ្រាប់វិស័យព្រាះប្រាជាជនរស់នៅ
ដោយមនសភុមង្គលប្រាកច់ណំលូ-
ចណំាយមនការកណំត់ច្រាបាសល់ាស់
នាំឱ្រាយស្រាដ្ឋកិច្ចគ្រាួសារមនការរីក-
ចម្រាើនជាហ្រាតុនាំឱ្រាយប្រាទ្រាសជាតិ
មនការអភិវឌ្រាឍឥតឈប់ឈរ៕

២ ថ្ងៃសុកៃ ទី២៧ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ 
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ការបេឡង សំណេរ ពេូ ដិ នស ល ធ្វើឱ្យ និស្សិត អក្សរសាសេ្ត ខ្មេរ  យល់ដឹង ច្បាស់ អំពី ផេនការ ហិរញ្ញវត្ថុ

យុវជនជាកម្លាំងចលករក្នុងការចូលរួមលើក ស្ទួយ ចំណេះ ដឹង ធានា រ៉ាប់ រង អាយុជីវិតទៅ តាមសហគមន៍

 ប៉ុស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ធានារ៉ាប់រង

ព្រាូដិនសលកម្ពជុាប្រាគល់រងា្វាន់ជូន-
ជយលាភីពីការប្រាឡងសំណ្រារស្តពីី
ការរៀបចំផ្រានការហិរញ្ញវត្ថុតំាងពីចាប់-
ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួនៅប្រាទ្រាស-
កម្ពជុាក្នងុឆ្នាំ២០១៣មកក្រាមុហុ៊ន- 
ព្រាូដិនសលកម្ពជុាត្រាងប្ត្រាជា្ញាចិត្ត
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈ-
សំខាន់ន្រាស្រាវាធានារ៉ាប់រងអាយជុវីតិ
នៅទូទាំងប្រាទ្រាស។ការប្រាស្រាយ័-
ទាក់ទងប្រាកបដោយភាពច្រាបាស់-
លាស់ជាមួយអតិថិជន និងបុគ្គលិក
របស់ខ្លនួ គឺជាអាទិភាពចម្រាបងមួយ
ដោយសារត្រាក្រាមុហុ៊នចង់ធានា
ឱ្រាយបានថាប្រាជាពលរដ្ឋខ្ម្រារយល់-

កាន់ត្រាច្រាបាស់អំពីអត្ថប្រាយោជន៍ន្រា
ការការពារហិរញ្ញវត្ថុក្នងុរយៈព្រាលវ្រាង។
ថ្មីៗន្រាះក្រាុមហ៊ុនព្រាូដិនសល-

កម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីប្រាឡង
សំណ្រារជាភាសាខ្ម្រារទាក់ទងនឹង
សារៈសំខាន់ន្រាការរៀបចំផ្រានការ-
ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់និស្រាសិតដ្រាលកំពុង
សកិ្រាសានៅដ្រាបា៉ាតឺម៉ង់អក្រាសរសាស្ត្រាខ្ម្រារ
នងិភាសាវទិ្រាយាន្រាសាកលវទិ្រាយាលយ័-
ភូមិន្ទភ្នំព្រាញ។
យើងបានរៀបចំឱ្រាយមនកម្មវិធីន្រាះ

ឡើងដើម្រាបីបងា្ហាញពីឆន្ទៈមោះមុតរបស់
យើងក្នងុការលើកកម្ពស់ការប្រាើប្រាស់
ភាសាជាតិ និងវិស័យអប់រំហើយ

យើងពិតជាព្រាញចិត្តនឹងលទ្ធផល
ដ្រាលទទួលបានពីកម្មវិធីទំាងន្រាះ។
សំណ្រារដ្រាលទទួលបានជយលាភី

គឺជាសា្នាដ្រារបស់កញ្ញាស្រាក ធីតា
និស្រាសិតឆ្នាំទី៣នៅសាកលវិទ្រាយាភូមិន្ទ-
ភ្នពំ្រាញ ដ្រាលគណៈកម្មការវិនិច្ឆយ័
របស់យើងបានជ្រាើសរីសជាសំណ្រារ
ដ៏ល្អបំផុត។
យើងខ្ញុំរីករយនឹងច្រាករំល្រាកលោក-

អ្នកនូវសម្រាង់សំណ្រារក្នងុអត្ថបទន្រាះ
ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វ្រាងរកសំណ្រារ
ទំាងស្រាងុជាភាសាខ្ម្រារនៅលើគ្រាហ-
ទំព័ររបស់ព្រាូដិនសលកម្ពជុាខាងក្រាម។
https://tinyurl.com/vxwrjqf

អ្នក ឈ្នះចុង កៃយ ទំាង ១០នាក់  និង អ្នក តំណាង មួយចំនួន មក ពីកៃមុហុ៊ន  
ពៃដិូនសល  កម្ពជុា កៃសួ ង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុនិង សាកលវិទៃយាល័យភូមិន្ទ ភ្នពំៃញ។ 



ជំនាញគណន្រាយ្រាយមនសារៈ-
សំខាន់ខា្លាំងសម្រាប់ស្រាដ្ឋកិច្ចដ្រាល
កំពុងរីកលូតលាស់របស់កម្ពជុាខណៈ- 
ដ្រាលវិស័យធុរកិច្ចរបស់ប្រាទ្រាសកម្ពុជា 
ត្រាូវបានគ្រាមើលឃើញថាជាក្រាបាល-
ម៉ាសុនីដ៏សខំាន់ដើម្រាបីជរំញុស្រាដ្ឋកចិ្ច
ឲ្រាយឆ្ពោះទៅមខុនងិជរំញុប្រាទ្រាសជាតិ
ឱ្រាយកា្លាយជាប្រាទ្រាសអភិវឌ្រាឍន៍។
ដើម្រាបីសម្រាចបានសមិទ្ធផលន្រាះ

ព្រាះរជាណាចក្រាកម្ពជុាត្រាវូការគណ-
ន្រាយ្រាយករជំនាញនិងអ្នកជំនាញ-
ហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាសវនករដ្រាលមន
ជនំាញខ្ពស់ដើម្រាបីធានាថាសហគមន៍
ធុរកិច្ចគោរពតាមបទដ្ឋាននិងបទ-
ប្រាបញ្ញត្តិអន្តរជាតិ។
ដើម្រាបីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រាូវការ-

ចាបំាច់សម្រាប់គណន្រាយ្រាយករជនំាញ
សាលាខ្រាមអ្រាដប៊ីស្រាសន្រាសស្គូលបាន
នងិកពំងុផ្តល់នវូវគ្គសកិ្រាសាACCAនងិ
CATដ្រាលជាកម្មវិធីសិក្រាសាផ្ន្រាកគណ-
ន្រាយ្រាយ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្មដ្រាល
ទទួលសា្គោល់ពីសា្ថាប័នACCA។
សាលាខ្រាមអ្រាដដ្រាលចាប់ផ្តើម

ដំណើរការនៅឆ្នាំ២០០០គឺជា
វទិ្រាយាសា្ថានឧត្តមសកិ្រាសាឈានមខុដបំងូ
គ្រានៅកម្ពុជាដ្រាលផ្តល់វគ្គសិក្រាសា
ជំនាញគណន្រាយ្រាយ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅ
កម្ពុជា។
ACCAតំណាងឲ្រាយការសិក្រាសាជំនាញ

គណន្រាយ្រាយស្តង់ដពិភពលោកដ្រាល
កំណត់ដោយសហព័ន្ធគណន្រាយ្រាយករ-
អន្តរជាតិ(IFAC)និងជាសា្ថាប័នដ្រាល
ផ្តល់គុណតម្ល្រាខ្ពស់បំផុតសម្រាប់
អ្នកគ្រាប់គ្រាងហិរញ្ញវត្ថុគណន្រាយ្រាយករ
និងសវនករ។
វគ្គសិក្រាសាជំនាញACCAនិងCAT

នៅសាលាខ្រាមអ្រាដគជឺាកម្មវធិសីកិ្រាសា
លក្ខណៈអន្តរជាតិដ្រាលផ្តៅតលើ
គណន្រាយ្រាយហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្ម
ដ្រាលកំពុងមនតម្រាូវការខ្ពស់នៅក្នុង
វិស័យធនាគារពន្ធដរនិងក្រាុមហ៊ុន
សវនកម្មក៏ដូចជាក្រាុមហ៊ុនគណ-
ន្រាយ្រាយ។នសិ្រាសតិដ្រាលបញ្ចប់ការសកិ្រាសា
វគ្គACCAនិងCATនឹងទទួលបាន
បទពិសោធដ៏ល្អជាមួយស្តង់ដ
គណន្រាយ្រាយនិងសវនកម្មស្តង់ដ-
អន្តរជាតិ IFRsហើយ IFRsគឺ
សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្រាយម
ដ្រាលធានាបាននូវស្តង់ដខ្ពស់នៅ- 
ក្នុងប្រាតិបត្តិការអាជីវកម្ម។
ជំនាញទាំងន្រាះនឹងធានាថាអាជីវ-

កម្មនឹងគោរពតាមស្តង់ដអន្តរជាតិ
និងអនុញ្ញាតឱ្រាយពួកគ្រាប្រាកួតប្រាជ្រាង
ជាមួយប្រាទ្រាសដទ្រាទៀតទាក់ទង-
គណន្រាយ្រាយនិងសវនកម្មស្តង់ដ។
ដោយសារត្រាកម្រាិតវិជា្ជាជីវៈដ្រាល

និស្រាសិតបញ្ចប់ការសិក្រាសាវគ្គសិក្រាសា
ACCAនិងCATទទួលបានម្ចាស់-
អាជីវកម្មអាចធ្វើការសម្រាចចិត្ត
វិនិយោគបានត្រាឹមត្រាូវ។
ព្រាលបញ្ចប់វគ្គសិក្រាសាACCAនិង

CATនិស្រាសិតនឹងទទួលបានចំណ្រាះ-
ដឹងយ៉ាងច្រាើន ដូចជា៖ពួកគ្រារៀន
បានទាំងជំនាញវិជា្ជាជីវៈ និងទទួល-
បានបទពិសោធទាក់ទងនឹងគណ-
ន្រាយ្រាយហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្ម។
និស្រាសិតនឹងសា្គោល់ស្តង់ដគណន្រាយ្រាយ
និងសវនកម្មអន្តរជាតិក៏ដូចជា
បទដ្ឋានគណន្រាយ្រាយហិរញ្ញវត្ថុអន្តរ-
ជាតិ(IFRS)កាន់ត្រាច្រាបាស់។
និស្រាសិតអាចទៅធ្វើការនៅក្រា-

ប្រាទ្រាសដោយសារចំណ្រាះដឹងនិង
សញ្ញាបត្រារបស់ពួកគ្រាត្រាូវបាន
ទទួលសា្គោល់នៅទូទាំងពិភពលោក។
ពួកគ្រាអាចកសាងទំនាក់ទំនងជា-
មួយអង្គការដ្រាលមនឥទ្ធិពលនានា
រួមមនក្រាុមហ៊ុនក្នុងស្រាុកនិងក្រាុម-

ហ៊ុនចម្រាុះជាសា្ថាប័នគណន្រាយ្រាយ
សា្ថាប័នអប់រំរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គភាព
មយួចនំនួទៀតដចូជាអង្គការសហ-
ប្រាជាជាតិនិងធនាគារពិភពលោក
ជាដើម។
និស្រាសិតមិនត្រាឹមត្រាទទួលបាន

ចំណ្រាះដឹងជំនាញផ្ន្រាកហិរញ្ញវត្ថុនិង

គណន្រាយ្រាយប៉ុណ្ណោះទ្រា ប៉ុន្ត្រាពួកគ្រា
ថ្រាមទាំងទទួលបាននូវជំនាញដ៏
មនតម្ល្រានៅក្នុងការគ្រាប់គ្រាងអង្គ-
ភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រាផងដ្រារ។
លើសពីន្រាះទៀតនិស្រាសិតនឹងមន

ចំណ្រាះដឹងកម្រាតិខ្ពស់នៅក្នងុមុខវិជា្ជា
ជាច្រាើនដូចជាការធ្វើស្រាចក្តសីម្រាច- 

ចិត្តការគ្រាប់គ្រាងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
យុទ្ធសាស្ត្រាហិរញ្ញវត្ថុនិងអាជីវកម្ម។
នសិ្រាសតិដ្រាលបញ្ចប់វគ្គសកិ្រាសាACCA

ជាមធ្រាយមអាចទទួលបានប្រាក់ខ្រា
ចនោ្លាះពី១៥០០ទៅ២០០០ដលុា្លារ
ក្នុង១ខ្រា។
ខ្រាមអ្រាដជយួនសិ្រាសតិឱ្រាយទទលួបាន

ជនំាញបច្ច្រាកទ្រាសនងិគ្រាបគ់្រាងដើម្រាបី
កា្លាយជាគណន្រាយ្រាយករដ្រាលមន
សមត្ថភាពជាពិស្រាសមនគ្រាូ និង
សាស្តៅ្រាចារ្រាយដ្រាលសុទ្ធត្រាជាអ្នក-
ជំនាញលើមុខវិជា្ជាទាំងន្រាះ។ វគ្គ-
សិក្រាសានីមួយៗមន៣មោ៉ាងក្នុង១ 
សបា្តៅហ៍ដ្រាលមនរយៈព្រាល៦ខ្រា។
ក្នុងនាមជាកម្មវិធីដ្រាលត្រាូវបាន

ទទួលសា្គោល់នៅពាសព្រាញពិភព-
លោកនិស្រាសិតដ្រាលបញ្ចប់វគ្គសិក្រាសា
ACCA/CATពួកគ្រាអាចជួយដល់
វសិយ័ហរិញ្ញវត្ថុនងិធរុកចិ្ចរបស់កម្ពជុា
ដោយធានាថាអាជីវកម្មនិងសា្ថាប័ន
ផ្រាស្រាងៗអនុលោមតាមស្តង់ដគណ-
ន្រាយ្រាយ និងសវនកម្មអន្តរជាតិ IFRs
ហើយ IFRsគឺសមស្រាបសម្រាប់
សហគ្រាសខា្នាតតូចនិងមធ្រាយម។
ក្រាពីធ្វើការជាគណន្រាយ្រាយករ

និស្រាសិតដ្រាលបញ្ចប់ការសិក្រាសាវគ្គ
ACCA /CATពួកគ្រាក៏អាចធ្វើ-
ការជាសវនករអ្នកវភិាគហរិញ្ញវត្ថុអ្នក
ប្រាឹក្រាសាអាជីវកម្មប្រាធានហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាធាននាយកប្រាតិបត្តិ ទីប្រាឹក្រាសា-
ពន្ធដរនិងការងារស្រាដៀងន្រាះ
ជាច្រាើនទៀត។
វសិាលភាពការងារសម្រាប់នសិ្រាសតិ

ដ្រាលបញ្ចប់វគ្គសិក្រាសាACCAនិង
CATគឺមានទំហំធំេធងណាស់
ខណៈព្រាលដ្រាលស្រាដ្ឋកិច្ចរបស់
កម្ពុជាកំពុងមនការរីកចម្រាើនហើយ
តម្រាូវការអ្នកជំនាញប្រាបន្រាះក៏នឹង
កើនឡើងផងដ្រារ៕  

ជំនាញ គណនេយ្យមន សារៈសំខាន់ ខា្លាំងសមេប់ 
សេដ្ឋកិច្ច ដេល កំពុង រីកលូតលាស់ របស់ កម្ពុជា

៣ថ្ងៃសុកៃ ទី២៧ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.comប៉ុស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ធានារ៉ាប់រង

និសៃសិតបញ្ចប់វគ្គ ACCA អាចទទួលបានបៃក់ខៃចន្លោះពី១៥០០-២០០០ដុល្លោរ ក្នងុ១ខៃ។ 

និសិៃសតបញ្ចប់វគ្គសិកៃសា ACCA/CAT រួមចំណៃកយ៉ាងចៃើនដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថរុបស់កម្ពជុាដៃលកំពុងរីកចមៃើន ។ 

នាយកសាល CamEd Business School លោក Casey Barnett កំពុងបងៃៀនសិសៃស។ 



ការយិលយ័ឥណទានកម្ពជុា(សុ-ី
ប៊ីសុី)បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់
សម្រាប់សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុង
ប្រាទ្រាសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់នូវ
ទិន្នន័យយ៉ាងសំខាន់និងឧបករណ៍
វិភាគទិន្នន័យប្រាកបដោយភាព-
ច្ន្រាប្រាឌិតដើម្រាបីជួយដល់សា្ថាប័ន-
ហិរញ្ញវត្ថុធ្វើការសម្រាចចិត្តបាន
ត្រាឹមត្រាូវ និងធ្វើឲ្រាយអាជីវកម្មរបស់
ពួកគ្រារីកចម្រាើន។
លោកអឿសធុារត័្នប្រាធាននាយក-

ប្រាតិបត្តិន្រាសុីប៊ីសុីដ្រាលបានផ្តល់-
បទសម្ភាសដល់ភ្នំព្រាញប៉ុស្តិ៍កន្លង
មកន្រាះបានមនប្រាសាសន៍ថា
យោងទៅលើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ
ស្តីពីប្រាព័ន្ធច្រាករំល្រាកព័ត៌មនឥណ-
ទាននៅប្រាទ្រាសកម្ពុជាសុីប៊ីសុី
តាមរយៈប្រាព័ន្ធច្រាករំល្រាកព័ត៌មន-
ឥណទានរបស់ខ្លួនបានជួយធ្វើឲ្រាយ
ប្រាសើរនូវលទ្ធភាពទទួលបានឥណ-
ទានដោយមើលឃើញកំណើន
២៥,៧%សម្រាប់កម្ចីដល់ស្ត្រាី និង
២៤,៤%សម្រាប់កម្ចីដល់សហគ្រានិ
ចនោ្លាះឆ្នាំ២០១៦និង២០១៧។
«សីុបី៊សីុមិនត្រាមឹត្រាជួយគំាទ្រាដល់

សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នងុការគ្រាប់គ្រាង-
ហានិភ័យឥណទាននិងស្ថរិភាព-
ហិរញ្ញវត្ថុបុ៉ណ្ណោះទ្រាបុ៉ន្ត្រាសីុបី៊សីុក៏បាន
ជួយដល់បុគ្គល និងអាជីវកម្មក្នងុការ-
ទទួលបានឥណទានផងដ្រារ»។
«ការទទួលបាននូវព័ត៌មនឥណ-

ទានដ្រាលមនគុណភាពខ្ពស់ជួយ-
កាត់បន្ថយបញ្ហាន្រាការជ្រាើសរីស-
ខុស និងគម្លាតព័ត៌មនរវាងអ្នកផ្តល់-
កម្ចីនិងអ្នកខ្ចី។វាក៏ជួយកាត់បន្ថយ-
ហានភិយ័កម្ចីដ្រាលអាចខចូនងិធ្វើឱ្រាយ
ប្រាសើរឡើងនវូការប្រាងច្រាកឥណទាន
ថ្មី។ការច្រាករលំ្រាកពត័ម៌នឥណទាន
ក៏អាចលើកកម្ពស់ការផ្តល់ឥណទាន
ប្រាកបដោយការទទួលខុសត្រាូវ
តាមរយៈមិនលើកទឹកចិត្តដល់បំ- 
ណុលហួសប្រាមណនិងផ្តល់ការ- 
គាំទ្រាដល់ការខ្ចី និងសងត្រាឡប់ប្រា- 

កបដោយការទទលួខសុត្រាវូ។អ្វដី្រាល
សំខាន់បំផុតនោះ គឺរបាយការណ៍-
ឥណទានអនុញ្ញាតឱ្រាយអ្នកខ្ចីបង្កើត-
ប្រាវត្តិឥណទាននិងប្រាើប្រាស់វាក្នុង-
ការស្នើសុំឥណទាន។ន្រាះជាគុណ-
ប្រាយោជន៍ជាពិស្រាសសម្រាប់សហ-
គ្រាសខា្នាតតូចនិងអ្នកខ្ចីថ្មី»។
លោកសុធារ័ត្ន បន្ថ្រាមថាដោយ-

ទទួលបានការយល់ព្រាមពីអតិថិជន
ក្នុងការឆ្រាកប្រាវត្តិឥណទានសា្ថាប័ន-
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចូលឆ្រាក
ក្នុងប្រាព័ន្ធរបស់សុីប៊ីសុីដើម្រាបីឆ្រាក-
ប្រាវត្តិឥណទានអតិថិជននិងកម្រាិត-
ហានិភ័យឥណទានរបស់អតិថិជន
របស់ខ្លួនដ្រាលជាផ្ន្រាកមួយន្រាការ-
វាយតម្ល្រាឥណទានមនុព្រាលសម្រាច-
ចិត្តក្នុងការអនុម័តឥណទាន។
លោកសធុារត័្នបញ្ជាកថ់ាវាជាផ្ន្រាក

មួយន្រាកិច្ចខិតខំប្រាឹងប្រាងរបស់ខ្លួន
ក្នុងការធ្វើឲ្រាយប្រាសើរឡើងនូវស្រាវា
របស់ខ្លួនហើយសុីប៊ីសុីបានដក់
ឲ្រាយនូវពិន្ទុឥណទានឈ្មោះថាខ្រាស្ករ
ឬខ្ម្រារស្ករនៅឆ្នាំ២០១៥។
«ខ្រាស្ករគឺជាល្រាខដ្រាលគណនាអំពី

ព័ត៌មនទំាងអស់ន្រារបាយការណ៍

ឥណទានទៅជាពិន្ទុមួយ។វាវាស់វ្រាងពី
ហានិភ័យឥណទានរបស់អ្នកស្នើសំុកម្ចី
ម្នាក់ៗ និងព្រាយាករពីកម្ចីដ្រាលអាចខូច
ក្នងុរយៈព្រាល១២ខ្រាខាងមុខ»។
«វាត្រាវូបានបង្កើតឡើងដើម្រាបីផ្ដលន់វូ

មូលដ្ឋានព័ត៌មនន្រាកម្រាិតហានិភ័យ
សម្រាប់អ្នកផ្តល់ឥណទានដ្រាល
អាចជួយដល់ដំណើរការផ្តល់ឥណ-
ទានសម្រាប់អតិថិជនថ្មី និងទទួល-
បានព័ត៌មនកាន់ត្រាច្រាបាស់ជាងមុន
ហើយធ្វើការសម្រាចចតិ្តក្នងុការផ្តល-់
ឥណទានបានត្រាឹមត្រាូវជាងមុន។វា
ជួយដល់មន្ត្រាីវាយតម្ល្រាឥណទាន
វាយតម្ល្រាទៅលើគុណភាពឥណទាន
របស់អតិថិជនបានឆប់រហ័សជាង
មុននិងធ្វើការសម្រាចចិត្តកាន់ត្រា
មនភាពសុក្រាតឹហើយជយួដល់អត-ិ
ថិជនដើម្រាបីបានឥណទានផងដ្រារ»។
លោកបន្ថ្រាមថាការប្រាើប្រាស់ខ្រា

ស្ករបានកើនឡើងដោយសារត្រាមន
ការយល់ដឹងច្រាើនពីអត្ថប្រាយោជន៍
របស់វានៅក្នុងទីផ្រាសារមួយដ្រាលទាម-
ទារឲ្រាយមនការសម្រាចចិត្តបានឆប់- 
រហ័សជាងមុន។
«ទន្ទឹមនឹងនោះសុីប៊ីសុីបាន

សង្ក្រាតឃើញពីតម្រាូវការរបស់សា្ថា-
ប័នហិរញ្ញវត្ថុលើការបង្កើតពិន្ទុ-
ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សា្ថាប័ន
ហើយពួកគ្រាក៏កំពុងចង់បាននូវពិន្ទុ-
ឥណទានថ្មីទៀតពីការិយល័យ
ឥណទានដ្រាលឲ្រាយឈ្មោះថាប៊ីស្ករឬ
ពិន្ទុឥរិយបថឥណទានរបស់អតិ-
ថិជន»។
«ដើម្រាបីជួយដល់សមជិករបស់

យើងឲ្រាយយល់ពីគំរូពិន្ទុឥណទាន
ផ្ទ្រាក្នងុរបស់សា្ថាបន័នងិអត្ថប្រាយោជន៍
របស់វានៅពាកក់ណា្តាលឆ្នាំ២០១៩
ន្រាះសុីប៊ីសុីបានរៀបចំនវូសកិា្ខាសាលា
ស្តីអំពីការបង្កើតពិន្ទុឥណទានដល់
អ្នកចូលរួមជាង៣០០នាក់ដ្រាលមក
ពីសា្ថាប័នជាសមជិក ដោយបាន
អញ្ជើញអ្នកជំនាញមកពីក្រាុមហ៊ុន
ដ្រាលមនបទពិសោធយ៉ាងច្រាើន 
លើការបង្កើតពនិ្ទុឥណទាននិងស្រាវា
ផ្រាស្រាងទៀតនៅ១៣ប្រាទ្រាសក្នុងតំបន់
មកធ្វើបទបងា្ហាញដល់អ្នកចូលរួម
ទាំងអស់»។
លោកបន្តថា៖«បន្ថ្រាមលើន្រាះសីុប៊ី-

សុី ក៏បានចាប់ផ្តើមក្នុងការបង្កើត
ខ្រាស្ករជំនាន់ទី២របស់យើងហើយ
រំពឹងថានឹងដក់ឲ្រាយប្រាើប្រាស់ទៅក្នុង
ទីផ្រាសារក្នុងឆ្នាំ២០២០»។
ក្នុងរយៈព្រាលជាង៧ឆ្នាំន្រាប្រាតិ-

បត្តិការរបស់ខ្លួនសុីប៊ីសុីត្រាូវបាន
ទទួលសា្គោល់និងផ្តល់តម្ល្រាខ្ពស់ពី
សា្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថុថាជាផ្ន្រាកមយួយ៉ាង-
សំខាន់ជួយដល់វិស័យក្នុងការ-
សម្រាចចិត្តលើការវាយតម្ល្រាឥណ-
ទានបានត្រាឹមត្រាូវតាមរយៈស្រាវា
ដំណះស្រាយអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
«គិតត្រាមឹខ្រាវិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០១៩សីុប៊ីសុី

មនសមជិកចំនួន១៦៧សា្ថាប័ន។
នៅក្នុងឆ្នាំន្រាះផងដ្រារសុីប៊ីសុីក៏បាន
ដក់ឲ្រាយប្រាើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវប្រាព័ន្ធ-
ច្រាករំល្រាកព័ត៌មនឥណទានក្រាុម- 
ហ៊ុននៅខ្រាកក្កដដ្រាលជាឧបករណ៍
មួយទៀតជួយដល់សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
មនពត័ម៌នគ្រាប់ជ្រាងុជ្រាយសម្រាប់

វាយតម្ល្រាឥណទានអាជីវកម្ម»។
លោកបន្តថាការិយល័យឥណ-

ទានបានធ្វើឲ្រាយទិន្នន័យបុគ្គលនិង
ក្រាុមហ៊ុនអាចរកបាននៅក្នុងប្រាព័ន្ធ
របស់សុីប៊ីសុីហើយអាចច្រាករំល្រាក-
ព័ត៌មនទាំងនោះក្នុងទម្រាង់ជាព័ត៌-
មនឥណទានទៅកាន់សា្ថាបន័ហរិញ្ញ-
វត្ថុដ្រាលជាសមជិកនិងសាធារ-
ណជនក៏ដូចជានិយ័តករផងដ្រារ។
កិច្ចខិតខំប្រាឹងប្រាងន្រាះគឺដើម្រាបីជួយ
កាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាននិង
បង្កើននូវប្រាសិទ្ធភាពន្រាការផ្តល់-
ឥណទាន។
តាមរយៈរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ

ស្តីពីប្រាព័ន្ធច្រាករំល្រាកព័ត៌មនឥណ-
ទាននៅក្នុងប្រាទ្រាសកម្ពុជាបាន-
បងា្ហាញថាប្រាពន័្ធច្រាករលំ្រាកពត័ម៌ន-
ឥណទានចូលរួមចំណ្រាកក្នុងការ- 
ការពារការខាតបង់ពីហានិភ័យ
ឥណទានប្រាមណ៦,៤លានដុលា្លារ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥និង១៣,២លាន
ដុលា្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៦។
សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០លោកសុធា-

រ័ត្នថ្ល្រាងថាអាទិភាពចម្រាបងរបស់សីុប៊ី-
សុី គឺនៅត្រាផ្តៅតទៅលើសុវត្ថិភាព-
ទនិ្ននយ័តាមរយៈការវនិយិោគបន្ថ្រាម
លើបច្ច្រាកវិទ្រាយា។
លោកបន្តថា៖«អាទភិាពមយួទៀត

គឺការបន្តការគាទំ្រាដល់សមជកិរបស់
យើងដើម្រាបីធានាថាពួកគ្រានៅត្រាបន្ត
ព្រាញចិត្តជាមួយស្រាវាកម្មរបស់សុីប៊ី-
សុីហើយសុីប៊ីសុីនឹងបន្តប្រាើប្រាស់
វ្រាទកិាគណៈកម្មោធកិារសមជិកដើម្រាបី
ពិភាក្រាសាពីការប្រាឈមនិងដំណះ- 
ស្រាយរវាងសុីប៊ីសុី និងសមជិក
របស់ខ្លួន»។

 សុីប៊ីសុីតាមរយៈបច្ច្រាកវទិ្រាយានងិ
ឧបករណ៍ច្ន្រាប្រាឌិតថ្មីរបស់ខ្លនួត្រាវូ-
បានគ្រារពំងឹថានងឹធានាថាស្រាដ្ឋ-
កិច្ចកម្ពុជានៅត្រារឹងមំដើម្រាបីធានា
បាននូវបរិយកាសធុរកិច្ចល្អ-
ប្រាសើរសម្រាប់វិនិយោគិនក្នុង
ស្រាុកនិងបរទ្រាស៕

 ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជាដើរតួនាទីយា៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្ន ហិរញ្ញវត្ថុ នៅទូទាំងបេទេស 

សិក្ខាសាលស្តពីីសៃវាពិនិតៃយសុខភាពហិរញ្ញវត្ថរុបស់ករិយល័យឥណទានកម្ពជុា តៃវូបានបៃរព្ធធ្វើឡើងនៅផៃសារទំនើបអុីអន សៃនសុខ កលពីថ្ងៃទី១៩ ខៃតុល ឆ្នា២ំ០១៩  ។ 

លោក អឿ សុធា រ័ត្ន ថ្លៃងនៅក្នងុសិក្ខាសាលស្តអំីពីគំរូពិន្ទឥុណទាន។ 

៤ ថ្ងៃសុកៃ ទី២៧ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com  ប៉ុស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ធានារ៉ាប់រង


