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១. សសចករ៊ីស្រើម្
រុែងារកត់រាសករមភាពរតួតពិនិតយជំនាន់ថ្មី (New Inspection Act) គឺជាការច្្វើឱ្យរបច្សើរច្ ើងពីរុែងារសត ង់ោរ
របស់របព័នធអាសុីគូោជំនាន់ 4.3.3 ប្ដលអនុញ្ញាតឱ្យរន្តនតីគយកត់រារាល់ភសតុ ាងប្ដលរន្តនតីរតួតពិនិតយរកច្ ើញកនុងអំ ុង
ច្ពលននការរតួតពិនិតយឯកសារនិងរូបវ័នតទំនិញនាំច្ឆញ-នាំឆូល។
ការកត់រាសករមភាពរតួតពិនិតយនឹងផ្តល់ផ្លរបច្យាជន៍សរាប់ការរគប់រគងហានិភ័យ៖
•

ជារបភពទិននន័យដ៏សំខាន់សរាប់ការវិភាគនិងវាយតនរៃកររិតហានិភ័យច្លើកច្រកាយៗ

•

ជាឆំណឆ
ុ ចាប់ច្ផ្តើរសរាប់ផ្តល់នូវព័ត៌ានចាំបាឆ់ដល់រុែងារ Dynamic Selectivity។

ទររង់ននរុែងារកត់រាសករមភាពរតួតពិនិតយជំនាន់ថ្មី ក៏នឹងជួយរន្តនតីរតួតពិនិតយកនុងការកត់រាភសតុ ាងារលំោប់
លំច្ោយ។ របព័នធក៏ផ្តល់នូវរុែងារសរាប់ប្កសររួលទិននន័យននរបអប់ជាក់លាក់រួយឆំនួនកនុងរបតិច្វទន៍ និងានរុែងារ
ច្សន ើនូវទិននន័យប្ដលរតឹររតូវ។ បប្នែរច្លើច្នាោះ រន្តនតីរតួតពិនិតយអាឆោក់ច្ៅកនុង Inspection Act នូវការបរិយាយនានា អំពី
ការរកច្ ើញកនុងអំ ុងច្ពលននការរតួតពិនិតយ។
ច្សៀវច្ៅប្ណនាំច្នោះ រតូវបានច្រៀបឆំសរាប់រន្តនតីគយ ប្ដលានឆំច្ណោះដឹងននការច្របើរបាស់របព័នធអាសុីគូោកររិត
រូលោាន ច្ ើយប្ដលដឹងនូវកិឆចដំច្ណើរការបច្ចច ញទំនិញពីគយ។
២. រចនាសម្ព័នធម្ុខងារកត់្ាសកម្មភាព្តួតពិនិតយ
ព័ត៌ាន្រតិសវេន៍

ប្ផ្នកច្នោះាននូវរាល់ព័ត៌ានប្ដលពាក់ព័នធនឹងរបតិច្វទន៍គយនន Inspection Act។

Declaration Reference
លេធ្ល្តួតពិនិតយ

ច្ៅកនុងប្ផ្នកច្នោះ រន្តនតីរតួតពិនិតយអាឆច្រជើសច្រើសនូវរបច្ភទកំ ុស ច្លែច្រៀងរុែទំនិញ

Examination Result

(ច្បើតររូវ) ប្ផ្នករបស់របតិច្វទន៍ និងរបអប់ជាក់លាក់ច្ៅកនុងរបតិច្វទន៍ប្ដលានកំ ុស។

ណ្នកអនុសោម្និងម្តិសោរល់

ច្ៅកនុងប្ផ្នកច្នោះ រន្តនតីរតួតពិនិតយអាឆកត់រាច្សឆកតីសននិោាន ឬរតិច្យាបល់សរាប់

Conform and Comments

ការបច្ចច ញទំនិញ

រពរទំងរតិច្យាបល់ច្ផ្េងច្ទៀតប្ដលនឹងជួយដល់ការារោន

កិឆចដំច្ណើរការរតួតពិនិតយ។
ព័ត៌ាន្រតិសវេន៍
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លេធ្ល្តួតពិនិតយ

ណ្នកអនុសោម្និងម្តិសោរល់

៣. ការរសងកើតនិងរំសពញព័ត៌ានកនុង Inspection Act
Inspection Act រតូវបានបច្ងកើតច្ោយសវ ័យរបវតតិច្ៅប្ដលរន្តនតី (Face Vetting) ច្្វើការវាយតនរៃច្ដើរបីចាត់ថ្ននក់
រឆករបរពឹតតិករម (ោក់ពណ៌)។ ច្ទោះបីជាយា៉ាងច្នោះកតី បនាាប់ពីរបតិច្វទន៍បានឆុោះបចជ ិការួឆ និងរុនច្ពលវាយតនរៃ រន្តនតីាន
សរតែកិឆចអាឆបច្ងកើត Inspection Act ច្ោយែៃួនឯង។
បនាាប់ពីច្្វើការវាយតនរៃច្ដើរបីចាត់ថ្ននក់រឆករបរពឹតតិករម

របតិច្វទន៍នឹងរតូវបចជូ នច្ៅកាន់រឆករបរពឹតតិករមនីរយ
ួ ៗ។

របតិច្វទន៍កនុងរឆករបរពឹតតិករមពណ៌រក រ និងពណ៌ច្លឿង នឹងរតូវបចជូ នច្ៅកាន់ប្ផ្នកនិងរន្តនតីរតួតពិនិតយជាក់លាក់ច្ៅកនុង
“Selectivity Control”។ រន្តនតីរតួតពិនិតយ (ប្ដលរបតិច្វទន៍បានបចជូ នរក) រតូវពិនិតយច្រើលនូវ Hits ននរបតិច្វទន៍ ច្ដើរបីដឹង
ថ្នច្តើ General Segment ឬ Item Segment ណាែៃោះប្ដលប្ដលរតូវរតួតពិនិតយ (ាររយៈរីនុយ View Criteria)។ រន្តនតី
រតួតពិនិតយក៏រតូវពិនិតយផ្ងប្ដរ នូវ Criteria ច្ផ្េងច្ទៀតប្ដលានពណ៌ច្ផ្េងៗពីច្នាោះ។
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រសបច្ពលជារួយគ្នន រន្តនតីរតួតពិនិតយឯកសារ រតូវពិនិតយច្ៅកនុង “Selectivity Control” នូវ វិ្ីសាន្តសត រតួតពិនិតយ
និងរុែសញ្ញារតួតពិនិតយប្ដលរបព័នធបានគណនាសរាប់របតិច្វទន៍ច្នាោះ។
របតិច្វទន៍ប្ដលសែ ិតកនុងរឆករបរពឹតតិករមពណ៌នបតង និងពណ៌ច្ែៀវ នឹងរតូវបាន Assess (ច្ោយរន្តនតី) (ច្លើកប្លង
ប្តករណីផ្ុតច្ថ្រច្វលាកំណត់ ប្ដលរបតិច្វទន៍រង់ចាំ Assessment)។ បនាាប់ពី Assess រួឆ របតិច្វទន៍នឹងានច្លែ
Assessment Number (ប្ដលានន័យថ្នរបតិច្វទន៍ដល់ដំណាក់កាលបង់ពនធ)។
ច្ៅច្ពលប្ដលរន្តនតីរតួតពិនិតយបានបចច ប់ការងាររបស់ែួ ៃន

រន្តនតីទង
ំ ច្នាោះរតូវកត់រានូវលទធផ្លននការរកច្ ើញ

របស់ែួ ៃនច្ៅកនុងប្ផ្នក “Examination Result” ននឯកសារ “Inspection Act”។ របសិនច្បើរន្តនតីរកច្ ើញនូវកំ ុស (ឬភាព
រិនរបរកតី) នានា រន្តនតីរូបច្នាោះរតូវច្រជើសច្រើស៖
•

ច្លែកូដកំ ុសឱ្យបានរតឹររតូវ

•

កំណត់នូវប្ផ្នកណារួយននរបតិច្វទន៍ (General Segment, Item Segment, Attachment Segment, ...)

•

ច្លែច្រៀងរុែទំនិញ (Item Number) (របសិនច្បើជា Item Segment)

•

ច្លែច្រៀងទិននន័យ (Rank) (របសិនច្បើជា Attachment Segment ឬ Container Segment)

•

របអប់ទិននន័យ

របព័នធនឹងបងាាញនូវទិននន័យ បឆចុបបនន ននរបអប់ប្ដលបានច្រជើស ច្រើស ននរបតិច្វទន៍។ រន្តនតីរតួតពិនិតយ (ឯកសារ)
អាឆច្សន ើនូវទិននន័យប្ដលរតឹ រ រតូ វ រួឆឆុឆ ច្លើបូ តុង “+” ច្ដើរបីរ កាទុក កនុងារាងច្ៅប្ផ្នកខាងច្រការ។ រន្តនតីអាឆបចចូ ល
កំ ុស (ឬភាពរិនរបរកតី) ច្រឆើនច្ៅកនុងារាងប្តរួយ។ រន្តនតីរតួតពិនិតយក៏រតូ វបចចូ ល នូវរតិ ច្យាបល់របស់ ែួ ៃ ន ច្ៅកនុង
ប្ផ្នក “Conform and Comment”។
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ប្ផ្នកច្នោះនឹងអាឆកាៃយជាសារច្្ៃើយ្ៃង រវាងរន្តនតីរតួតពិ និតយ និងរបធានរតួតពិនិតយ។
ច្ៅរាល់ច្ពលប្ដលរន្តនតីប្កប្របទិននន័យ នានា រន្តនតីរតូវឆុឆច្លើ បូ តុង “Validate” ច្ដើរបីរ កាទុក។
រន្តនតីរតួតពិនិតយអាឆ្ីកច្លើ របអប់ “Conform” របសិនច្បើ រិ នានកំ ុសនានា ឬានកំ ុសប៉ាុ ប្នត ការតររូវ
ទំងឡាយរតូវបានបំ ច្ពញរួឆរាល់ ច្ ើយរន្តនតីរតួតពិនិតយទំងអស់ បានឯកភាពគ្នន។ កនុង ដំណាក់កាលច្នោះ លទធផ្លរតួត
ពិនិតយរតូវច្រជើសច្រើស យករួ យកនុង ឆំច្ណារបីខាងច្រការ៖
•

A1 - រកច្ ើញកំ ុសតិឆតួឆ, Criteria វិជជាន (2), អនុញ្ញាតឱ្យបច្ចច ញទំនិញ (2)

•

A2 - រករិនច្ ើញកំ ុស, Criteria អ វិជជាន (1), អនុញ្ញាតឱ្យបច្ចច ញទំនិញ (2)

•

A3 - រកច្ ើញកំ ុសតិឆតួឆ, Criteria វិជជាន (2), អនុញ្ញាតឱ្យបច្ចច ញទំនិញ (ជាករមវតែុននការច្្វើសវនករម
ច្រកាយបច្ចច ញទំនិញ) (3)

៣.១. ការណកត្ម្ូវេិននន័យសៅកនុងារាង Inspection Act
របសិនច្បើរន្តនតីឆ ង់ ប្កតររូ វទិ ននន័យនានាច្ៅកនុង ារាង Inspection Act រន្តនតីរតូ វច្រជើស ច្រើសច្លើ ជួរ ច្ដកប្ដល
ឆង់ប្កតររូវ បនាាប់រ កឆុឆ Mouse សាត ំ ច្ ើយច្រជើសច្រើស យករីនុយ “Modify”។

បនាាប់ពីរ ន្តនតីឆុឆ រី នុយ “Modify” របព័នធនឹងឆរៃ ង ទិននន័យប្ដលឆង់ប្កតររូវច្ៅកាន់របអប់ខាងច្លើ។ ច្ពលច្នាោះ
រន្តនតី ានសរតែកិឆចអាឆប្កតររូវ ច្ ើយបនាាប់ពីប្ករួឆរាល់រ ន្តនតីរតូវឆុឆ ច្លើបូ តុង “Edit/Update” (រូប ច្មមនដ)។
៣.២. ការលុរេិននន័យសៅកនុងារាង Inspection Act
របសិនច្បើរន្តនតីឆ ង់ លុប ទិននន័យនានាច្ៅកនុង ារាង Inspection Act រន្តនតីរតូវច្រជើស ច្រើសច្លើ ជួរ ច្ដកប្ដលឆង់
លុប បនាាប់រ កឆុឆ Mouse សាត ំ ច្ ើយច្រជើស ច្រើស យករី នុយ “Delete”។
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៣.៣. ការសរើកសម្ើលេិននន័យលម្អិតសៅកនុងារាង Inspection Act
របសិនច្បើរន្តនតីឆ ង់ ច្បើកច្រើលទិ ននន័យលរអិតច្ៅកនុងារាង Inspection Act រន្តនតី រតូវ ច្រជើស ច្រើសច្លើ ជួរ ច្ដកប្ដល
ឆង់ច្រើល លរអិត បនាាប់រ កឆុឆ Mouse សាត ំ ច្ ើយច្រជើស ច្រើសយករីនុយ “View”។

រុែ ងារច្នោះានសារៈរបច្យាជន៍ច្ៅច្ពលប្ដលទិននន័យប្វងច្ពក ប្ដលរិនអាឆបងាាញកនុង របអប់ បានអស់។
ព័ត៌ានលរអិតច្ៅកនុងប្ផ្នក “Conform and Comment” ក៏អាឆច្បើកច្រើលលរអិតារលំនាំដូឆ គ្ននច្នោះផ្ងប្ដរ។

៤. េំនាក់េំនងរវាង Inspection Act និង Selectivity Control
Inspection Act និង Selectivity Control ានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នននឹងគ្នន។ លទធផ្លរតួតពិនិតយទំងបីខាងច្លើ
(A1, A2, A3) អាឆរតូវបានកត់រាច្ៅកនុង “Selectivity Control”។
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ច្ៅកនុង Selectivity Control ក៏អាឆកត់រានូវលទធផ្លបច្ណា
ត ោះអាសននផ្ងប្ដរ ានដូឆជា៖
•

B1 - រកច្ ើញកំ ុស រង់ចាំការប្កតររូវរបតិច្វទន៍, Criteria វិជជាន (2), រិនអនុញ្ញាតឱ្យបច្ចច ញទំនិញ (1)

•

B2 - ច្លើកច្ពលរតួតពិនិតយ, Criteria អ វិជជាន (1), រិនអនុញ្ញាតឱ្យបច្ចច ញទំនិញ (1)

របតិច្វទន៍អាឆ Assess បានដរាបណាលទធផ្លរតួតពិនិតយានកូដសាាល់ថ្ន “អនុញ្ញាតឱ្យបច្ចច ញទំនិញ” (2)។
៤.១. ការសរើកសម្ើល Inspection Act ព៊ី្រតិសវេន៍ និងសម្ើល្រតិសវេន៍ព៊ី Inspection Act
ច្ៅកនុងរបតិច្វទន៍ រន្តនតីអាឆច្បើកច្រើល Inspection Act ច្ោយឆុឆបូតុង “View Inspection Act”។

ដូឆគ្ននច្នោះប្ដរ ច្ៅកនុង Inspection Act រន្តនតីអាឆច្បើកច្រើលរបតិច្វទន៍ ច្ោយឆុឆបូតុង “View Declaration”។
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សូរអរគុណ!
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