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ទំព័រ 1 

១. សសចករីស រ្ើម្ 

កម្មវិធីទូរស័ពទដដឆ្លា តដវសម្រាប់ម្ន្តនរីម្រតួតពិនិតយ (GDCE Examiner App) គឺជាសម្ិទធផលថ្មីម្ួយច្ទៀតរបស់អគគ

នាយកដ្ឋា នគយនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា។ បន្នែម្ពីច្លើម្របព័នធអាសីុគូដ្ឋតាម្រយៈម្របព័នធកុំពយូទ័រ កម្មវិធទូីរស័ពទដដច្នេះនឹងបច្ងកើតជា

ជច្ម្រម្ើសបន្នែម្ច្ទៀត សម្រាប់ជួយសម្រម្ួលដល់ម្របធានម្រតួតពិនិតយ ម្ន្តនរីម្រតួតពិនិតយឯកសារ និងម្ន្តនរីម្រតួតពនិិតយរូបវន័រសម្រាប់

ការបំច្ពញភារកិឆចការងារម្របចំដថ្ៃរបស់ខ្ាួន។ 

២. ការៃំស ើងកម្មវិធី 

កម្មវិធីទូរស័ពទដដឆ្លា តដវសម្រាប់ម្ន្តនរីម្រតួតពិនិតយ ម្រតូវបានបច្ងកើតច្ ើងយា៉ា ងពិច្សស និងសម្រាប់ន្តម្របធានម្រតួតពនិិតយ 

ម្ន្តនរីម្រតួតពិនិតយឯកសារ និងម្ន្តនរីម្រតួតពិនិតយរូបវន័រន្តប៉ាចុ្ ណ្ េះ។ កម្មវិធីច្នេះ ម្និានដ្ឋក់ឱ្យទាញយកច្ៅច្លើ Google Play 

Store ឬ Apple App Store ច្នាេះច្ ើយ។ អនកច្ម្របើម្របាស់អាឆច្ ើងកម្មវិធីច្នេះ តាម្រច្បៀបដូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

២.១. ស្ារ់េូរស័ព្ទ Android 

អនកច្ម្របើម្របាស់ទូរស័ពទ Android អាឆដំច្ ើងកម្ម វិធីច្នេះបានច្ដ្ឋយការទាញយក (Download) APK File ន្ដលផរល់

ជូនច្ដ្ឋយនាយកដ្ឋា នបច្ឆចកវិទាព័ត៌ាន រួឆអនុវតរដូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

1. តាម្រយៈកម្មវិធី Telegram រួឆឆុឆច្លើ File ន្ដលបានទាញយក 

2. ឆុឆច្លើប ូតុង “Install” 

3. រង់ចំរហូតដល់ការដំច្ ើងម្រតូវបានបញ្ចប់ 

4. ច្ៅច្ពលបញ្ចប់ ច្ោកអនកអាឆឆុឆប ូតុង “Done” ច្ដើម្បីបិទផ្ទ ងំច្នាេះ ឬឆុឆប ូតុង “Open” ច្ដើម្បីច្បើកកម្មវិធី។ 
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២.១. ស្ារ់េូរស័ព្ទ iPhone 

អនកច្ម្របើម្របាស់ទូរស័ពទ iPhone អាឆដំច្ ើងកម្មវិធីច្នេះតាម្រយៈការអច្ញ្ជ ើញម្កកាន់នាយកដ្ឋា នបច្ឆចកវិទាព័ត៌ាន 

ច្ដើម្បីម្រកុម្ការងារបច្ឆចកច្ទសអាឆច្រៀបឆំជូន។ 

៣. ការចូលស្រើ្ាស់កម្មវិធី 

ម្ុននឹងច្ម្របើម្របាស់ម្ុខ្ងារនានារបស់កម្មវិធីទូរស័ពទដដ អនកច្ម្របើម្របាស់ម្រតូវានគណនីច្ម្របើម្របាស់កនុងម្របព័នធអាសីុគូដ្ឋ។ 

ច្ដើម្បីឆូលច្ម្របើម្របាស់ សូម្ច្បើកកម្មវិធីកម្មវិធីទូរស័ពទដដឆ្លា តដវសម្រាប់ម្ន្តនរីម្រតួតពិនិតយ រួឆបំច្ពញច្ ម្ េះអនកច្ម្របើម្របាស់និងពាកយ

សាៃ ត់ រួឆឆុឆប ូតុង “Log In” ដូឆកនុងរូបខាងច្ម្រកាម្៖ 

  

៤. រញ្ជ ី្រតិសវេន៍ 

បនាទ ប់ពីឆូលច្ម្របើម្របាស់កម្មវិធីច្ដ្ឋយច្ជាគជ័យ ច្ោកអនកនឹងច្ ើញនូវផ្ទ ងំដំបូងន្ដលជាបញ្ជីម្របតិច្វទន៍ អាម្រស័យច្លើ

ការិយាល័យន្ដលច្ោកអនកបំច្ពញការងារ។ ច្ដើម្បីន្សែងរកម្របតិច្វទន៍ ច្ោកអនកអាឆឆុឆប ូតុងន្សែងរក ដូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

1. ឆុឆច្លើប ូតុងន្សែងរកន្ដលច្ៅន្ផនកខាងច្លើ 

2. បំច្ពញព័ត៌ានសម្រាប់ន្សែងរក ដូឆជាកូដការិយាលយ័ ឆ្លន ំម្របតិច្វទន៍ ម្របច្េទ ច្លខ្ម្របតិច្វទន៍ និងកាល

បរិច្ឆេទម្របតិច្វទន៍ ជាច្ដើម្ 

3. ឆុឆច្លើប ូតុង “Submit” ច្ដើម្បីបងាា ញលទធផលន្សែងរក 

4. ច្ោកអនកនឹងច្ ើញនូវបញ្ជ ីម្របតិច្វទន៍ម្រសបតាម្លទធផលន្ដលឆង់បាន។ 
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៥. ការសរើកសម្ើល្រតិសវេន៍ 

៥.១. ការសរើកសម្ើល្រតិសវេន៍សចញពី្រញ្ជ ី្រតិសវេន៍ 

ច្ៅច្លើបញ្ជ ីម្របតិច្វទន៍ ច្ោកអនកអាឆឆុឆច្លើម្របតិច្វទន៍្ម្ួយ ច្ដើម្បីច្ម្ើលព័ត៌ានបន្នែម្៖ 

1. ឆុឆច្លើម្របតិច្វទន៍្ម្ួយច្ដើម្បីច្បើកច្ម្ើលលម្អិត 

2. ឆូលច្ៅកាន់ “Items” ច្ដើម្បីច្ម្ើលម្ខុ្ទំនិញនានា 

3. ឆូលច្ៅកាន់ “Containers” ច្ដើម្បីច្ម្ើលបញ្ជីកុងតឺន័រ 

4. ឆូលច្ៅកាន់ “Criteria” ច្ដើម្បីច្ម្ើលបញ្ជី Criteria 

     



ទំព័រ 4 

៥.២. ការណសែនារកូៃ/ឃ្យូអារកូៃ 

ម្របសិនច្បើានម្របតិច្វទន៍ច្ៅកនុងដដ ច្ោកអនកក៏អាឆន្សកនម្របតិច្វទន៍ច្នាេះ ច្ដើម្បីច្បើកច្ម្ើលព័ត៌ានកនុងទូរស័ពទដដ៖ 

1. ឆុឆច្លើប ូតុង “ន្សកនបារកូដ/ យូរអារកូដ” ដូឆរូបខាងច្ម្រកាម្ 

2. ដ្ឋក់កាច្ម្រ៉ាទូរស័ពទដដឱ្យឆំច្លខ្បារកូដម្របតិច្វទន ៍

3. កម្មវិធីទូរស័ពទដដនឹងច្បើកម្របតិច្វទន៍ច្ដ្ឋយសែ ័យម្របវតរ។ិ 

   

៦. ការច ុះលេធ្ល្តួតពិ្និតយ 

ឆំ្ំ៖ ឆំណុឆទី៦ច្នេះសម្រាប់ន្តនាយកដ្ឋា ន-សាខា-ការិយាល័យគយនិងរដ្ឋា ករន្ដលដ្ឋក់ឱ្យអនុវតរម្ុខ្ងារចត់

ម្ន្តនរីម្រតួតពិនិតយច្ដ្ឋយសែ ័យម្របវតរិ (Automatic Assignment of Examiner) ន្តប៉ាុច្ ណ្ េះ។ 

ច្ដើម្បីឆុេះលទធផលម្រតួតពិនិតយតាម្រយៈកម្មវិធីទូរស័ពទដដ ច្ោកអនកម្រតូវអនុវតរដូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

1. ច្បើកម្របតិច្វទន៍ន្ដលច្ោកអនកម្រតូវម្រតួតពិនិតយ 

2. ឆុឆច្លើប ូតុង “Selectivity” ច្ដើម្បីច្ធែើការកត់ម្រតាលទធផលម្រតួតពិនិតយ 

3. ឆុឆច្លើប ូតុង “Begin Control” ច្ដើម្បីចប់ច្ផរើម្ការម្រតួតពិនិតយ 

4. ច្ៅច្ពលសួរបញ្ជជ ក់ សូម្ច្ម្រជើសច្រើសយក “OK” 

5. ច្ៅច្ពលបញ្ចប់ការម្រតួតពិនិតយសូម្ឆុឆប ូតុង “End Control” 

6. ច្ៅច្ពលសួរបញ្ជជ ក់ សូម្ច្ម្រជើសច្រើសយក “OK” 

7. ច្ដើម្បីកត់ម្រតាលទធផល សូម្ឆុឆប ូតុង “Update Result” 
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8. សូម្ច្ម្រជើសច្រើសលទធផលម្រតួតពិនិតយឱ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវ ជាការច្ម្រសឆ។ 

    

    

ឆំច្ពាេះដំ្ក់កាលច្ម្រជើសច្រើសលទធផលម្រតួតពិនិតយ ម្ន្តនរីម្រតួតពិនិតយទាំងឡាយម្រតូវច្ម្រជើសច្រើសនូវលទធផលឱ្យបាន

ម្រតឹម្ម្រតូវ ម្របកបច្ដ្ឋយសាម រតីទទួលខ្ុសម្រតូវខ្ពស់បំផុត ដូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

• A1 - រកច្ ើញកំហុសតិឆតួឆ - អនុញ្ជា តឱ្យបច្ញ្ចញទំនិញច្ម្រកាយច្ពលន្កតម្រម្ូវម្របតិច្វទន ៍

• A2 - រកម្ិនច្ ើញកំហុស - អនុញ្ជា តឱ្យបច្ញ្ចញទំនិញ 

• A3 - រកច្ ើញកំហុសតិឆតួឆ - អនុញ្ជា តឱ្យបច្ញ្ចញទំនិញច្ម្រកាយច្ពលន្កតម្រម្ូវម្របតិច្វទន ៍- ជាកម្មវតែុសម្រាប់

ការច្ធែើសវនកម្មច្ម្រកាយច្ពលបច្ញ្ចញទំនិញពីគយ 
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• B1 - រកច្ ើញកំហុសធំ - ម្ិនអនុញ្ជា តឱ្យបច្ញ្ចញទំនិញ - រង់ចំការសច្ម្រម្ឆពីថ្នន ក់ដឹកនំា។ បនាទ ប់ពីការ

សច្ម្រម្ឆនានាម្រតូវបានបំច្ពញនិងន្កតម្រម្ូវរួឆរល ់ម្ន្តនរអីាឆន្កន្ម្របលទធផលច្នាេះច្ៅជា A1 ឬ A3  វិញ ច្ដើម្បីបរូរ

ម្រឆកជាពណ៌ដបតងសម្រាប់បនរនីតិវិធីបងព់នធជាធរាន។ 

• B2 - ច្លើកច្ពលម្រតួតពិនតិយ - ម្ិនទាន់អនុញ្ជា តឱ្យបច្ញ្ចញទំនិញ។ ឧទាហរណ៍៖ ម្ន្តនរីម្រតួតពិនិតយម្របទេះច្ ើញ

ច្ម្ៅម្រកាម្ពណ៌ស ច្ហើយានការសងស័យនានា ម្ន្តនរអីាឆច្ម្រជើសច្រើសយក B2 សិន រួឆរង់ចំលទធផលន្ដល

បញ្ជជ ក់ច្ដ្ឋយម្នទីរពិច្សាធន។៍ 

៧. ការកត់្តាសកម្មភាព្្តួតពិ្និតយ (Inspection Act) 

ច្ដើម្បីកត់ម្រតាសកម្មភាពម្រតួតពិនិតយ (Inspection Act) ច្ោកអនកម្រតូវអនុវតរដូឆរូបខាងច្ម្រកាម្៖ 

1. ច្បើកម្របតិច្វទន៍ន្ដលច្ោកអនកម្រតូវម្រតួតពិនិតយ 

2. ឆុឆច្លើប ូតុង “Inspection Act” 

3. កម្មវិធីនឹងបងាា ញនូវព័ត៌ាន Inspection Act។ 

   

៧.១. ការកត់្តាកំហ ស 

ម្របសិនច្បើម្ន្តនរីរកច្ ើញកំហុសនានា ម្ន្តនរីអាឆកត់ម្រតាកំហុសទាំងច្នាេះច្ៅកនុង Inspection Act តាម្រយៈកម្មវិធី

ទូរស័ពទដដ ច្ដ្ឋយអនុវតរដូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

1. ឆុឆច្លើប ូតុង “Add” ច្ៅន្ផនកខាងច្លើដន Inspection Act 

2. ឆុឆច្លើម្របអប់ “Error code” 
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3. ច្ម្រជើសច្រើសកូដកំហុសឱ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវ 

4. ឆុឆច្លើម្របអប់ “SAD segment” 

5. ច្ម្រជើសច្រើសន្ផនកដនម្របតិច្វទន៍ន្ដលរកច្ ើញកំហុស 

6. ម្របសិនច្បើម្ន្តនរីច្ម្រជើសច្រើសយក Item Segment ម្ន្តនរីម្រតូវបញ្ជជ ក់ច្លើច្លខ្ច្រៀងម្ុខ្ទំនិញ។ ម្របសិនច្បើម្ន្តនរី

ច្ម្រជើសច្រើសយក Attachment Segment ឬ Container Segment ម្ន្តនរីម្រតូវបញ្ជជ ក់ច្លខ្ច្រៀងដនឯកសារភាជ ប់ 

ឬកុងតឺន័រន្ដលានកំហុស 

7. ឆុឆច្លើម្របអប់ “Fields” 

8. ច្ម្រជើសច្រើសម្របអប់ន្ដលខ្ុស 

9. កម្មវិធីនឹងបងាា ញទិននន័យបឆចុបបននរបស់ម្របតិច្វទន៍ច្ៅកនងុម្របអប់ “Current value” 

10. ម្ន្តនរីម្រតូវឆុឆច្លើម្របអប់ “Correct value” ច្ដើម្បីបំច្ពញទិននន័យន្ដលម្រតឹម្ម្រតូវ 

11. ឆុឆច្លើប ូតុង “Add” ច្ដើម្បីរកាទុកកនុងបញ្ជ ី 

12. កម្មវិធីនឹងបងាា ញនវូព័ត៌ានន្ដលច្យើងបានបញ្ចូល 

13. ឆុឆប ូតុង “Save” ច្ដើម្បីរកាទុក 

14. ច្ៅច្ពលកម្មវិធីសួរបញ្ជជ ក់ សូម្ច្ម្រជើសច្រើសថ្ន “OK” ជាការច្ម្រសឆ។ សូម្បញ្ជជ ក់ថ្ន ម្ន្តនរីអាឆច្ម្រជើសច្រើស

កំហុសច្លើសពីម្ួយច្ៅតាម្សាែ នភាពដនការរកច្ ើញជាក់ន្សរង។ 
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៧.២. ការរញ្ជជ ក់ម្តិសោរល់សៅសលើ Inspection Act 

ម្ន្តនរីអាឆកត់ម្រតាម្តិច្យាបល់របស់ខ្ាួន ច្ៅកនុង Inspection Act តាម្រយៈកម្មវិធីទូរស័ពទដដ ច្ដ្ឋយអនុវតរដូឆខាង

ច្ម្រកាម្៖ 

1. បំច្ពញម្តិច្យាបល់របស់ខ្ាួនច្ៅកនុងម្របអប់ “Your comment” 

2. ឆុឆច្លើប តូុងបញ្ជូន 

3. ឆុឆច្លើប ូតុង “Save” ច្ដើម្បីរកាទុក 

4. ច្ៅច្ពលសួរបញ្ជជ ក់ សូម្ច្ម្រជើសច្រើស “OK”។ ច្ោកអនកអាឆបច្ញ្ចញម្តិច្យាបល់ច្ម្រឆើនដងតាម្ការចំបាឆ់។ 
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សមូ្អរគណុ! 


