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ទំព័រ 1 

១. សសចករីស រ្ើម្ 

ឯកសារច្នេះមានច្ោលបំណងច្រៀបរាប់អំពី៖ 

• ការអនុវតតរុែងារចាត់ប្ននករតួតពិនិតយនិងរន្តនតីរតួតពិនិតយច្ោយសវ ័យរបវតតិកនុងរបព័នធអាសុីគូោ 

• ការឆុេះលទធនលរតួតពិនិតយច្ៅកនុង Selectivity Control 

• រុែងារ Selectivity នានាប្ដលនឹងរតូវច្របើរាស់កនុងការរគប់រគងហានិភ័យ។ 

ច្សៀវច្ៅប្ណនំាច្នេះ រតូវានច្រៀបឆំសរមាប់រន្តនតីគយ ប្ដលមានឆំច្ណេះដឹងននការច្របើរាស់របព័នធអាសុីគូោកររិត

រូលោា ន។ ការច្្វើកិឆចដំច្ណើរការរបតិច្វទន៍គឺរិនសថ ិតច្ៅកនុង វិសាលពពននឯកសារច្នេះច្ទ។ 

២. សោលគំ្និតថ្មីននការអនុវតរការ្គ្រ់្គ្ងហានិភ័យកនុង្រព័នធអាសីុគូ្ដ្ឋ 

្រសភេហានិភ័យ 

Risk Category 

គឺជាការប្បងប្ឆកហានិភ័យប្ដលសររសបសរមាប់បរិបទគយ។ រកុរការងាររគប់រគងហានិភ័យ

នន អគគនាយកោា នគយនិងរោា ករករពុជា (អគរ) ានប្បងប្ឆករបច្ភទហានិភ័យរួយឆំនួន។ 

 វិធីសាន្តសរ្តួតពិនិតយ 

Customs Intervention 

គឺជាវិ្ីសាន្តសត ប្ដលគយច្របើរាស់ សរមាប់បំច្ពញពរកិឆចរបស់ែលួនកនុងការរតួតពនិិតយឯកសារ 

និងការរតួតពិនិតយរូបវនតទំនិញ។ របព័នធអាសុីគូោានកំណត់នូវវិ្ីសាន្តសត រតួតពិនិតយរយួឆំនួន 

ប្ដលសររសបសរមាប់រន្តនតីគយមានដូឆជា៖ ការរតួតពិនិតយរបូវន័ត ការរតួតពិនិតយឯកសារ 

ការរតួតពិនិតយរបូវន័តច្ោយប្ននក និងការដកយកទំនិញគររូ ជាច្ដើរ។ 

មុ្ខសញ្ញា ្តួតពិនិតយ 

Inspection Plan 

គឺជាវិ្ីសាន្តសត ប្ដលគយកំណត់ច្ដើរបីរតួតពិនិតយច្លើឯកសារនំាច្ឆញ-នំាឆូល ក៏ដូឆជាការ

រតួតពិនិតយរបូវន័ត។ របព័នធអាសុីគូោានកំណត់នូវរបច្ភទននរុែសញ្ញា រតួតពិនិតយរួយឆំនួន

រសបតារការកំណត់របស់ អគរ។ ឧទាហរណ៍ RL001 និង RL002 ជារបច្ភទននរុែសញ្ញា

រតួតពិនិតយសរមាប់រឆករបរពឹតតិករមពណ៌រកហរកររិត១ និងកររិត២ ច្រៀងោន ។ 

ក្មិ្ត្តួតពិនិតយ 

Examination Level 

របព័នធអាសុីគូោអាឆកំណត់ជារុន (តាររយៈ Selectivity Criteria) នូវរុែសញ្ញា សរមាប់

រតួតពិនិតយ និងគណនាច្ោយសវ ័យរបវតតិនូវកររិតរតួតពិនិតយ (បរិមាណរតួតពិនិតយ)។ 

ឧទាហរណ៍ សរមាប់ RL002 តររូវឱ្យមានការរតួតពិនិតយរិនតិឆជាង ៤% ននភណឌ ិកាទំនិញ 

ច្ហើយរបព័នធអាសុីគូោនឹងគណនាឆំនួនភណឌ ិកាច្ោយសវ ័យរបវតតិរសបតារបរិមាណប្ដល

ានកំណត់ និងកុងតឺន័រប្ដលរតូវរតួតពិនិតយ របសិនច្បើមាន។ 

លេធ្ល្តួតពិនិតយ 

Control Result 

ជាលទធនលននការរតួតពិនិតយឯកសារឬរូបវន័តទំនិញ ប្ដលរតូវានច្រៀបឆំយា៉ា ងរតឹររតូវ និង

កត់រតាកនុងរបព័នធអាសុីគូោ។ 



ទំព័រ 2 

េំហំការងារ 

Workload 

ច្ៅច្ពលប្ដលរបតិច្វទន៍ណារួយ រតូវានបញ្ជូនឱ្យរន្តនតីណាមាន ក់រតួតពិនិតយ បរិមាណនន 

Workload នឹងរតូវាននតល់ជូនរន្តនតីគយរូបច្នាេះ (បរិមាណសតង់ោរគឺ៖ ២ឯកតា កនុងរួយ

របតិច្វទន៍ និង ១ឯកតា កនុងរួយរុែទំនិញ)។ 

ណ ន្ក 

Section 

សរមាប់ការរតួតពិនិតយឯកសារ គឺជាទីតាំង ឬរកុររតួតពិនិតយឯកសារ។ សរមាប់ការរតួតពិនិតយ

របូវន័ត គឺជាទីតាំង ឬរកុររតួតពិនិតយរបូវន័ត។ 

ការចាត់ម្ន្តនរី្តួតពិនិតយ

សដ្ឋយសវ័យ្រវតរិ 

Automatic Assignment 

of Examiner 

របព័នធអាសុីគូោអាឆចាត់រន្តនតីរតួតពិនិតយច្ោយសវ ័យរបវតតិប្នែកច្លើទំហំការងារ (Workload) 

បឆចុបបននរបស់រន្តនតីច្នាេះ ច្ៅច្ពលប្ដលរបតិច្វទន៍ឆូលរឆករបរពឹតតិករមពណ៌ច្លឿង ឬរកហរ។  

ការកំែត់ស ើងវិញនូវ

េំហំការងារ្រចានំថ្ៃ 

Resetting Daily 

Examiner Workload 

របធានរតួតពិនិតយ ឬរន្តនតីរតួតពិនិតយនីរួយៗមាននូវទំហំការងារសរុប និងទំហំការងាររបចំានងៃ

ច្រៀងៗែលួន។ ទំហំការងាររបចំានងៃនឹងរតូវានកំណត់ច្ ើងវិញ (Reset) ច្ៅរាល់នងៃងមី ច្ហើយ

ទំហំការងារសរុបគឺប្របរបលួច្ៅតារការចាត់និងការពិនិតយរបតិច្វទន៍។ ការកំណត់ច្ ើងវិញនូវ

ទំហំការងាររបចំានងៃ គឺសរមាប់ឱ្យមានសរពពននរគប់រន្តនតីរតួតពិនិតយទាំងអស់ កនុងការ

ចាប់ច្នតើរបំច្ពញការងារកនងុនងៃងមី។ 

៣. ការកំែត់រចនាសម្ព័នធននការចាត់ម្ន្តនរី្តួតពិនិតយសដ្ឋយសវ័យ្រវតរិនិងការកត់្តាលេធ្ល្តួតពិនិតយ 

ឆណំំា៖ ឆំណឆុទី៣ច្នេះសរមាប់ប្តរន្តនតីរគបរ់គងរបពន័ធច្ៅការិយាល័យកណាត លប្តប៉ាុច្ណាណ េះ។ 

រុែងារទាងំច្នេះរតូវកំណត់រឆនាសរព័នធ (Configure) សរមាប់ការិយាល័យគយនីរួយៗ។ រុែងារច្នេះអាឆរតវូាន

កំណត់សរមាប់ប្តការនំាច្ឆញ-នំាឆូលច្នេងោន  ឬជារួយោន ។ តាររូបពពខាងច្រការ ជច្ររើសខាងច្រការច្នេះរតូវឆុឆ្ីក៖ 

• Automatic assignment of sections 

• Automatic assignment of examiners 

• Automatic assignment of chief examiners 

• Use of selectivity control document 

• Use daily base examiner workload 
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បនាា ប់ពីប្កសររួលការកំណត់រឆនាសរព័នធរួឆច្ហើយ រតូវ Restart Application Server។ 

៤. ការកំែត់តារាងេិននន័យសោង 

ឆណំំា៖ ឆំណឆុទ៤ីច្នេះសរមាប់ប្តរន្តនតីទទលួបនាុកប្តប៉ាុច្ណាណ េះ។ 

តារាងទិននន័យច្យាងសរមាប់ការចាត់រន្តនតីរតួតពិនិតយច្ោយសវ ័យរបវតតិ និងការកត់រតាលទធនលរតួតពិនិតយគួររតូវ

ានច្រៀបឆំច្ ើងតារទិននន័យននាកនុងរបស់ អគរ។ ច្ៅកនុងមា៉ាសុីនច្រសរមាប់ច្្វើច្តសត  ទិននន័យទាងំច្នាេះរតូវានច្រៀបឆំកនុង

ទររង់ជាលំនំាច្ដើរ។ ច្ទាេះបីជាយា៉ា ងណាកតី អគរ រតូវពិនិតយនិងប្កសររួលទិននន័យទាំងច្នាេះរសបតារតររូវការ។ ច្ៅកនុង

រីនុយរបស់របព័នធអាសុីគូោ រុែងារសរមាប់តារាងទនិនន័យទាងំច្នេះគឺសថ ិតច្ៅកនុងងត Selectivity control។ 

 

៤.១. ្រសភេហានិភ័យ 

អគរ រតូវបញ្ចូលទិននន័យកនុងតារាងច្នេះ នូវរបច្ភទហានិភ័យទាងំអស់ប្ដលានកំណត់ ឬប្កសររួលទិននន័យប្ដល

មានរសាប់។ 
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៤.២.  វិធីសាន្តសរ្តួតពិនិតយ 

អគរ ចំាាឆ់រតូវច្រៀបឆំរបច្ភទននវិ្ីសាន្តសតរតួតពិនិតយសររសប ឬប្កសររួលទិននន័យប្ដលមានរសាប់។ 

 

៤.៣. មុ្ខសញ្ញា ្តួតពិនិតយ 

កនុងតារាងច្នេះ រតូវានច្រៀបឆំជាឧទាហរណ៍សរមាប់រុែសញ្ញា រតួតពិនិតយ។ អគរ រតូវបំច្ពញបប្នថរតារតររូវការ។ 

 

៤.៤. មុ្ខសញ្ញា ្តួតពិនិតយ និងក្មិ្ត្តួតពិនិតយ 

កនុងតារាងខាងច្រការ មានច្រៀបរាប់លរែិតនូវរុែសញ្ញា រតួតពិនិតយប្ដលអាឆច្របើរាស់ានពីររបច្ភទ។ 
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✓ ឆំនួនភណឌ ិកាអបបបរមាសរមាប់រតួតពិនិតយប្នែកច្លើបរិមាណ 

 

✓ ឆំនួនភណឌ ិកាអបបបរមាសរមាប់រតួតពិនិតយប្នែកច្លើពគរយ។ 

 

៤.៥. លេធ្ល្តួតពិនិតយ 

ដូឆមានច្រៀបរាប់ច្ៅឆំណឆុទី២ លទធនលននការរតួតពិនិតយឯកសារឬរបូវន័តរតូវច្រៀបឆំឱ្យានរតឹររតូវ។ កនុងតារាង

ច្នេះ ច្យើងានធាតុនេនំនលទធនលរតួតពិនិតយ ឆំនួន ០៣ សំខាន់ៗ៖ 

✓ បរិយាយលទធនលរតួតពិនិតយ 

✓ កូដលទធនលរតួតពិនិតយ 

✓ សូឆនាករបច្ញ្ចញទំនិញ។ 

អគរ អាឆបប្នថរទិននន័យ ឬប្កសររួលទិននន័យប្ដលមានរសាបរ់សបតារតររូវការ។ 
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៥. ការរសងកើតណ ន្កនិងម្ន្តនរី្តួតពិនិតយ 

សរមាប់ការិយាល័យនីរួយៗប្ដលច្របើរាស់រុែងារចាត់រន្តនតីរតួតពិនិតយច្ោយសវ ័យរបវតតិ តររូវឱ្យការិយាល័យទាងំ

ច្នាេះកំណត់នូវប្ននក និងរន្តនតីរតួតពិនិតយ។ 

៥.១. ការសរៀរចំ Workload Value នន្រតិសវេនន៍ិងមុ្ខេំនិញ 

តារលំនំាច្ដើរ របព័នធអាសុីគូោនតល់តនរល ២ឯកតា សរមាប់របតិច្វទន៍ និង ១ឯកតា សរមាប់រុែទំនិញនីរួយៗ។ 

ច្ទាេះបីជាយា៉ា ងណាកតី អគរ អាឆប្កសររួលតនរលទាងំច្នេះ។ ច្ដើរបីប្កសររួល សរូឆូលច្ៅកាន់រីនុយដូឆខាងច្រការ ច្ដើរបី

ផ្លល ស់បតូរ Selectivity Parameter៖ 
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៥.២. ការរសងកើតណ ន្ក 

ច្ៅកនុងរីនុយរបស់របព័នធអាសុីគូោ សរូឆូលច្ៅកាន់ឆំណឆុដូឆរូបខាងច្រការ ច្ដើរបីបច្ងកើតប្ននក៖ 

 

សរមាប់ប្ននកនីរួយៗ រតូវបញ្ញជ ក់នូវការិយាល័យគយ ច្ ម្ េះប្ននក របច្ភទ (នំាច្ឆញ នំាឆូល ឬទាងំពីរ)។ បនាា ប់ពី

បំច្ពញរួឆសូរឆុឆប ូតុង “Validate” ច្ដើរបីរកាទុក។ 
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៥.៣. ការរសងកើតម្ន្តនរី្តួតពិនិតយ 

ប្ននកនីរួយៗរតូវការរន្តនតីមាន ក់យា៉ា ងតិឆ ពីច្ររេះរន្តនតីរតួតពិនិតយ ឬរបធានរតួតពិនិតយនឹងរតូវពជ ប់ជារួយប្ននករួយឬ

ច្រឆើន។ រយ៉ាងវិញច្ទៀត ទិននន័យរន្តនតីរតួតពិនិតយប្ដលបំច្ពញរតូវជាច្ ម្ េះអនកច្របើរាស់ប្ដលមានសុពលពពកនុងរបព័នធ

អាសុីគូោ។ ច្ដើរបីបច្ងកើតរន្តនតីរតួតពិនិតយ សូរច្រើលតាររូបពពខាងច្រការ៖ 

 

បនាា ប់ពីបំច្ពញការិយាល័យគយ ប្ននក និងច្ ម្ េះអនកច្របើរាស់ ច្លាកអនករតូវរាកដថាាន្ីកច្លើរបអប់សរមាប់

ឱ្យរន្តនតីទាងំច្នាេះទទលួសារច្អ ិឆរតូនិកកនុងរបព័នធអាសុីគូោ ច្ៅរាល់ច្ពលប្ដលរបតិច្វទន៍ណារយួានបញ្ជូនរករន្តនតីមាន ក់

ច្នាេះ។ របអប់្ីកបនាា ប់ (សរូច្រើលរូបខាងច្រការ) គឺសរមាប់បញ្ញជ ក់ថារន្តនតីច្នាេះជារបធានរតួតពិនិតយឬច្ទ។ បនាា ប់ពីបំច្ពញ

រួឆរាល់ សូរឆុឆច្លើប ូតងុ “Validate” ច្ដើរបីរកាទុក។ 
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បនាា ប់ពីរកាទុករួឆ រន្តនតីរតួតពិនិតយប្ដលានបច្ងកើតគឺរិនទាន់អាឆច្របើរាស់ានច្ទ ច្ហើយតររូវឱ្យអនកបច្ងកើតច្ៅ

ច្បើករុែងារច្ដើរបីអាឆឱ្យច្របើរាស់ានតាររយៈ Finder ដូឆកនុងរូបខាងច្រការ៖ 

 

៦. ការរញ្ចូល្រសភេហានិភ័យសៅកាន់ Criteria ណែលាន្សារ់ និងការស្រើ្ាស់មុ្ខងារ Selectivity ថ្មី 

ឆណំំា៖ ឆំណឆុទី៦ច្នេះសរមាប់ប្តរន្តនតីទទលួបនាុកនននាយកោា នសវនករមគយប្តប៉ាុច្ណាណ េះ។ 

៦.១. ការរញ្ចូល្រសភេហានិភ័យសៅកាន់ Criteria ណែលាន្សារ់ 

ជារយួនឹងការច្្វើបឆចុបបននពពរបព័នធអាសុីគូោជំនាន់ងមី Selectivity Criteria នីរួយៗ រតូវចាត់ឆូលរបច្ភទណារួយ

ជាក់លាក់ ច្ហើយរតូវមានអរតារំពឹងទុក (Expected Success Rate)។ ដូឆច្នេះ អគរ រតូវច្្វើបឆចុបបននពព Criteria ប្ដល

មានរសាប់ ច្ដើរបីពជ ប់វាច្ៅនឹងរបច្ភទហានិភ័យណារយួ រពរទាងំច្្វើបឆចុបបននពពអរតារពឹំងទុកនងប្ដរ។ 
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៦.២. មុ្ខងារ Selectivity ថ្មី 

មុ្ខងារ Selectivity ឧទាហរែ ៍

AddSectionColor (Color, Section) Action IS AddSectionColor (Red, “IMPORT”); 

AssignSectionExaminer (Section, Examiner 

Type) 

Action := AssignSectionExaminer (“IMPORT”, 

“Chief”); 

AssignInterventionColor (Color, Intervention, 

Section) 

Action := AssignInterventionColor (Red, 

“GPCGS”, “IMPORT”); 

AssignInspectionPlan (Inspection Code, Flag) Action := AssignInspectionPlan (“RL002”, “0”); 

ឧទាហរណ៍លរែិតននការច្របើរាស់ Selectivity Criteria ច្ោយច្របើរាស់រែុងារងមមីានច្ៅកនុងច្សៀវច្ៅប្ណនំាសត ីពី 

Criteria Builder ។ 

៧. ការសធវើសតសរមុ្ខងារចាត់ម្ន្តនរី្តួតពិនិតយសដ្ឋយសវ័យ្រវតរិ និងការកត់្តាលេធ្ល្តួតពិនិតយ 

៧.១. ការសធវើសតសរមុ្ខងារចាត់ម្ន្តនរី្តួតពិនិតយសដ្ឋយសវ័យ្រវតរិ 

ឆណំំា៖ ឆំណឆុទី៧.១ច្នេះសរមាប់ប្តរន្តនតីទទលួបនាុកនននាយកោា នសវនករមគយប្តប៉ាុច្ណាណ េះ។ 

បនាា ប់ពីានបញ្ចប់ជំហានរុនៗរួឆរាល់ (ឆំណឆុទី៣, ៤, ៥, ៦) សូរអនុវតតតារជំហានបនាា ប់ច្ដើរបីច្្វើច្តសតរុែងារ

ចាត់រន្តនតីរតួតពិនិតយច្ោយសវ ័យរបវតតិ និងការកត់រតាលទធនលរតួតពិនិតយ។ 

1. រតូវរាកដថាច្លាកអនកានច្រជើសច្រើសនិងានកំណត់រឆនាសរព័នធការិយាល័យណារួយរសបតារឆំណឆុទី៣ 

2. ឆុេះរបតិច្វទន៍ជារួយការិយាល័យច្នាេះ 

3. ប្សវងរករបតចិ្វទន៍ រួឆរកច្រើលរបតិច្វទន៍ប្ដលានឆុេះច្លែ ច្ហើយោក់ពណ៌ (Assess Registered 

(Direct)) ដូឆកនុងរូបពពខាងច្រការ។ ជាលទធនល របតិច្វទន៍នឹងរតូវានចាត់ឆូលរឆករបរពឹតតិករមណារយួ 

(ច្ែៀវ ច្លឿង ឬរកហរ) 

 



ទំព័រ 11 

 

បនាា ប់ពីរន្តនតីរតួតពិនិតយឬរបធានរតួតពិនិតយរតូវានចាត់ឱ្យពិនិតយឯកសារណារួយ រន្តនតីរូបច្នាេះនឹងទទួលានសារ

ច្អ ិឆរតូនិកកនុងរបព័នធអាសុីគូោ ច្ោយបញ្ញជ ក់អំពីសឺច្រៀល ច្លែរបតិច្វទន៍ កាលបរិច្ឆេទ និងព័ត៌មានរួយឆំនួនច្ទៀត។ 

 

 

4. ប្សវងរករបតចិ្វទន៍ រួឆឆូលច្ៅកាន់ View Criteria ច្ដើរបីពិនិតយច្រើលនូវ Criteria ណាែលេះប្ដល Hit រកកាន់

របតិច្វទន៍រួយច្នេះ។ ច្ៅកនុងជរួឈរ “Hits on items” របព័នធនឹងបងាា ញនូវបញ្ជ ីននរុែទំនិញប្ដលាន Hit។ 

របសិនច្បើវាច្ឆញច្លែ ០ មានន័យថាវា Hit ច្ៅច្លើ General Segment ននរបតិច្វទន៍ (ដឆូជា រកុរហ ុននំា

ឆលូ រកុរហ ុននំាច្ឆញ របតចិ្វទករ ជាច្ដើរ) 



ទំព័រ 12 

 

 

5. ពិនិតយច្រើល Workload ប្ដលាននតល់ជូនរន្តនតីរតួតពិនិតយ ច្ោយឆូលច្ៅកាន់ e-Document របស់ 

Examiners / Chief Examiners។ កនុងឧទាហរណ៍ខាងច្រការច្នេះ រន្តនតីរតួតពនិិតយគឺ “chhunseila” 

 

 



ទំព័រ 13 

 

រាល់ច្ពលប្ដលរបតចិ្វទន៍បញ្ជូនច្ៅរន្តនតីរតួតពិនិតយណាមាន ក់ ឆំនួនរបតិច្វទន៍ (អារស័យច្លើសករមពពបឆចុបបនន និង

ការកំណត់) នឹងរតូវតច្រលើង ១ឯកតា ច្ហើយបរិមាណ Workload នឹងរតូវច្កើនច្ ើងដូឆខាងច្រការ៖ 

✓ ២ ឯកតា កនុងរួយរបតិច្វទន៍ 

✓ ១ ឯកតា កនុងរួយរុែទំនិញ។ 

តួរច្លែខាងច្លើច្នេះគឺជាការកំណត់តារលំនំាច្ដើរ ច្ហើយ អគរ អាឆផ្លល ស់បតូរតនរលទាងំច្នេះ។ របសិនច្បើរបតិច្វទន៍

មានពីររុែទំនិញ ឆំនួន Workload នឹងច្កើនច្ ើង ៤ ឯកតា។ ឆំនួន Workload របចំានងៃនឹងច្កើនច្ ើងកនុងទររង់ដូឆោន  ប៉ាុប្នត

ច្ៅនងៃងមីតនរលទាងំច្នាេះនឹងរតូវកំណត់ច្ៅ ០ វិញ។ 

6. សូរឆូលច្ៅកាន់ Selectivity Control ននរបតិច្វទន៍ច្ដើរបីពិនិតយច្រើលការចាត់រន្តនតីរតួតពិនិតយច្ោយ

សវ ័យរបវតតិ និងព័ត៌មានរួយឆំនួនច្ទៀត។ 

៧.២. ការចុុះលេធ្ល្តួតពិនិតយ 

បនាា ប់ពីទទួលសារច្អ ិឆរតូនិកបងាា ញអំពីរបតិច្វទន៍ប្ដលច្លាកអនករតួតពិនិតយ ច្លាកអនករតូវប្សវងរករបតិច្វទន៍

ច្នាេះច្ហើយបនាា ប់រកឆូលច្ៅកាន់រីនុយ “Control Result” ច្ហើយបនាា ប់រកឆលូច្ៅកាន់ Tab “Selectivity Control” 

បនាា ប់រករតូវអានព័ត៌មានរក់ព័នធ។ 

 



ទំព័រ 14 

 

 

ច្ៅច្ពលប្ដលរន្តនតីរតួតពិនិតយចាប់ច្នតើរពិនិតយឯកសារ រន្តនតីរូបច្នាេះរតូវឆុឆច្ៅកនុងជរួឈរ “Begin Control” និងជួរ

ច្ដកឆំច្ ម្ េះរបសែ់លួន បនាា ប់រកឆុឆរកយថា “Begin Control”។ ច្ពលច្នាេះរបព័នធនឹងកត់រតាច្មា៉ា ងចាប់ច្នតើររតួតពិនិតយ 

ច្ហើយរន្តនតីអាឆចាប់ច្នតើរដំច្ណើរការរតួតពិនិតយរបស់ែលួន។ ច្ៅកនុងឧទាហរណ៍ខាងច្រការច្នេះ របតិច្វទន៍រតវូានចាត់ឆូល

រឆករបរពឹតតិករមពណ៌រកហរ ប្ដលជាករមវតថនុនការពិនិតយឯកសារនិងរបូវន័តទំនិញ។ 



ទំព័រ 15 

 

កនុងករណីរបតិច្វទន៍ឆូលរឆករកហរ របព័នធនឹងបងាា ញអំពីព័ត៌មានចំាាឆ់រួយឆំនួនដូឆជា  វិ្ីសាន្តសត រតួតពិនិតយ 

រុែសញ្ញា រតួតពិនិតយ កររិត/បរិមាណភណឌ ិការតួតពិនិតយ និងកុងតឺនរ័រតូវរតួតពិនិតយ (ច្បើមាន) ជាច្ដើរ។ 

 

របសិនច្បើរុែទំនិញច្រឆើនច្ហើយរបអប់ប្ដលបងាា ញព័តម៌ានឆំនួនភណឌ ិការតូវរតួតពិនិតយតូឆច្ពក រន្តនតីអាឆឆុឆច្ៅ

ច្លើរបអប់ច្នាេះ ច្ហើយរបពន័ធនឹងបងាា ញព័ត៌មានលរែិតអំពីភណឌ ិកា ឬកុងតឺន័រ ដូឆកនុងរូបខាងច្រការ។ 

 

ឆំណំា៖ ជួរច្ដកនីរួយៗអាឆបំច្ពញានប្តឆំច្រេះរន្តនតីប្ដលមានច្ ម្ េះប្តប៉ាុច្ណាណ េះ។ ច្ៅច្ពលប្ដលរន្តនតីណាមាន ក់

កំពុងឆូលរកកាន់រីនុយ “Control Result” រន្តនតីច្នេងច្ទៀតរតូវរង់ចំារហូតដលរ់ន្តនតីប្ដលកំពុងច្បើកច្នាេះបញ្ចប់របតិបតតិការ

របស់ែលួន ឬបិទរបតិច្វទន៍ជារុនសិន ច្ទើបអាឆឆូលបំច្ពញលទធនលរតួតពិនិតយាន។ 

បនាា ប់ពីរន្តនតីានបញ្ចប់ការរតួតពិនិតយរបស់ែលួន រតូវឆលូច្ៅកាន់រីនុយ “Control Result” ដប្ដល ច្ហើយបនាា ប់

រកឆូលរកកាន់ Tab “Selectivity Control” បនាា ប់រកច្ៅរកុរជួរឈរ “Work Completed” រតូវឆុឆច្ហើយច្រជើសច្រើស

រកយថា “End Control”។ 

 



ទំព័រ 16 

បនាា ប់រករន្តនតីរតូវឆុេះលទធនលរតួតពិនិតយច្ៅរកុរជួរឈរ “Result”។ សរមាប់ច្ពលបឆចុបបនន កូដលទធនលរតួតពិនិតយ

មានសរុបឆំនួន ៥ ច្ហើយរន្តនតីរតួតពិនិតយទាងំឡាយរតូវយកឆិតតទុកោក់ែពស់បំនុតអំពីកូដលទធនលនីរួយៗ។ កូដលទធនល

ទាងំច្នាេះមានដូឆខាងច្រការ៖ 

• A1 - អាឆបច្ញ្ចញទំនិញ - រកច្ ើញកំហុសតឆិតួឆ, Criteria  វិជជមាន, អនុញ្ញា តឱ្យបច្ញ្ចញទំនិញ 

• A2 - អាឆបច្ញ្ចញទំនិញ - រករិនច្ ើញកំហុស, Criteria អ វិជជមាន, អនុញ្ញា តឱ្យបច្ញ្ចញទំនិញ 

• A3 - អាឆបច្ញ្ចញទំនិញ - រកច្ ើញកំហុសតិឆតួឆ, Criteria  វិជជមាន, អនុញ្ញា តឱ្យបច្ញ្ចញទំនិញប្តអាឆជា

ករមវតថុននការច្្វើសវនករមច្រកាយបច្ញ្ចញទំនិញ 

• B1 - រិនអាឆបច្ញ្ចញទំនិញ - មានកំហុសឆ្គង - តររូវឱ្យមានការប្កទិននន័យរបតិច្វទន៍, Criteria  វិជជមាន, រិន

អនុញ្ញា តឱ្យបច្ញ្ចញទំនិញ 

• B2 - រិនអាឆបច្ញ្ចញទំនិញ - ច្លើកច្ពលរតួតពិនិតយ, Criteria អ វិជជមាន, ច្លើកច្ពលបច្ញ្ចញទំនិញ។ 

 

បនាា ប់ពីរន្តនតីបំច្ពញលទធនលរួឆ រន្តនតីរូបច្នាេះរតូវរកាទុកលទធនលប្ដលានរតួតពនិិតយកនុងរបព័នធ ច្ហើយរន្តនតីបនាា ប់ 

(ច្បើមាន) អាឆចាប់ច្នតើរឆុេះលទធនលរបស់ែលួនច្ៅកនុងរបតិច្វទន៍រួយច្នេះ។ 

បនាា ប់ពីរន្តនតីរតួតពិនិតយទាងំអស់ននរបតិច្វទន៍រយួានបញ្ចប់ការរតួតពិនិតយរបស់ែលួន ច្ហើយរបសិនច្បើលទធនល

ច្ ើញថាអាឆបច្ញ្ចញទំនិញាន របធានរតួតពិនិតយអាឆ Assess ច្លើរបតិច្វទន៍ច្ដើរបីបង់ពនធ។ ច្ៅច្ពលប្ដលរបតិច្វទន៍ណា

រួយរតូវាន Assess បរិមាណ Workload របស់រន្តនតីរតួតពិនិតយរក់ព័នធនឹងរតូវកាត់បនថយតារលកខណៈប្ដលានដំច្ ើង 

(២ឯកតា សរមាប់រួយរបតិច្វទន៍ និង ១ឯកតា សរមាប់រួយរុែទំនិញ)។ 

៧.៣. ការចាត់ម្ន្តនរីស្េង្តួតពិនិតយ (Manual Re-assignment) 

របព័នធអាសុីគូោមានរុែងារចាត់រន្តនតីច្នេងរតួតពិនិតយ ច្ោយរកានូវទររង់ Workload ដប្ដល។ អគរ អាឆអនុវតត

រុែងារច្នេះកនុងករណីប្ដលរន្តនតីរតួតពិនិតយណាមាន ក់រតូវានអវតតមានច្ៅកាលបរិច្ឆេទណារួយ ច្ោយសាររូលច្ហតុជាក់លាក់

ចំាាឆ់ប្តប៉ាុច្ណាណ េះ។ ច្ដើរបចី្របើរាស់រែុងារច្នេះ របធានរតួតពិនិតយរតូវប្សវងរករបតិច្វទន៍, រកច្រើលរបតិច្វទន៍ប្ដលរតូវ 

Manual Assign, ច្ហើយឆឆុច្លើរីនុយ “Manual Examiner Assignment” ដូឆកនុងរូបខាងច្រការ៖ 
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សរូអរគណុ! 


