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រេគ្រតូវ

ឃ្លំេមើលករសំភសន៍ែដលអនកផ្តល់ចំេលើយជ្រស្តីអំពី្របធនបទែដលពក់ពន្ឋ័ដល់រប
ូ គត់
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្ត លម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

ងសំណួរ។ ្របសិនេបើ

រ

និងករងរែថទំកូន

។

និងម្រន្តីែកតំរវូ គឺេធ្វើេឡើងេនកនុងដំ

ឳកស់ដំបូង
ក់កល

ក

ចេធ្វើេទបនម្រន្តីែដល្រតូវេ្រជើសេរ ើសជម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

និងម្រន្តីែកតំរវូ េនេពលេធ្វើអេងកតគួរែតចូលរួមបណុ្ត ះប

្ត លេនកនុងេនកនុងករ

កលបង
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ពួកគត់្រតូវែតចូលរួម្រគប់េមេរៀនេនកនុងដំ

ក់កល

្រតួតពិនិតយ និង ម្រន្តីែកតំរវូ ជ្រស្តីគួរែតទទួ លបទពិេ
កល

កលបង

និងបទពិេ

ងសំណួរ

ធន៍ជមួយ

ងសំណួរ

េហើយម្រន្តី

ធន៍ជម្រន្តីសំភសន៍េនកនុងដំ

ងសំណួរករេធ្វើែបបេនះនឹ ងផ្តល់នូវចំេណះដឹងចបស់
មុនេពលបណុ្ត ះប

អេងកត្រទង់្រទយធំ។
ប

កលបង

ក់

ស់

្ត លម្រន្តីសំភសន៍សំ ប់ករ

កនុងករណីែដលម្រន្តី្រតួតពិនិតយ និង ម្រន្តីែកតំរវូ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសមុនេពលបណុ្ត ះ

្ត លម្រន្តីសំភសន៍

ពួកគត់្រតូវែតចូលរួមេនកនុងករបណុ្ត ះប

សំ ប់អេងកត្រទង់្រទយធំ

។

ម្រន្តីែកតំរវូ េនកនុងករបណុ្ត ះប

ករចូលរួមេ

យសកមមរបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

្ត លម្រន្តីសំភសន៍គឺចំបច់

ពីតួរនទីរបស់ម្រន្តីសំភសន៍

្ត លម្រន្តីសំភសន៍

ស់េដើមបីេ

និងបញ
្ហ របស់្រកុមែដល

និ ង

យយល់ចបស់

ចេកើតមនេឡើងេនេពលចុះ

្របមូលទិននន័យ ។ ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ និង ម្រន្តីែកតំរវូ គួរែតចូលរួមជមួយម្រន្តីសភសន៍េនកនុង

ករសំភសន៍ “ Role play” និ ងពិនិតយេមើ លករអនុវត្តន៍សំភសន៍មុនេពលចប់េផ្តើមករចុះ
សំភសន៍េនមូល ្ឋ ន

។

និងម្រន្តីសំភសន៍

សកមមភពទំងេនះ
មនបទពិេ

(សូមេមើលេសចក្តីែណនំអំពីកលបណុ្ត ះប

នឹងេធ្វើេ

យម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

ម្រន្តីែកតំរវូ

ន៍កុងករេធ្វ
ន
ើករងរជមួយគនជ្រកុម

។

្ត លសំ ប់ករអេងកត្របជ

្រស្ត និងសុខភព)

កនុងករណីេផ ងេទៀត ករេ្រជើសេរ ើសជចុងេ្រកយៃនម្រន្តី្រតួតពិ និតយ និងម្រន្តីែកតំរវូ

និង្រតូវេធ្វើបនទប់ពីបញចប់វគគបណុ្ត ះប
បណុ្ត ះប

្ត លម្រន្តីសំភសន៍

្ត លបែនថមរយៈេពលពីរ

ឬ

និងមុនេពលចប់េផ្តើមអេងកតគឺវគគ

បីៃថងនឹង្រតូវអនុវត្តន៍សីព
្ត ីតួនទីសំខន់ៗរបស់

ម្រន្តី្រតួតពិ និតយ និងម្រន្តីែកតំរវូ ទំងេនះគឺេដើមបីធនថ្រគប់្រកុមទំងអស់នឹងអនុ វត្តន៍េទ

និតិវ ិធីែដលបនកំណត់
បនចូលរួមេនកនុងដំ

។

វគគបណុ្ត ះប

ក់កល

កលបង

ម្រន្តីែកតំរវូ េនេពលបញចប់វគគបណុ្ត ះប

្ត លបែនថមេនះសំខន់

ស់សំ ប់អនកែដលមិន

ែត្រតូវេ្រជើសេរ ើសជម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

្ត លម្រន្តីសំភសន៍។េហើយេនកនុងវគគបណុ្ត ះប

មែនថមេនះ េសចក្តីែណនំេនះ នឹង្រតូវបនេធ្វើករពិភក េ

យបនពិ

ម

្ត ែថមេទៀត ។
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និង
្ត ល

I. េសចកកែី ណន ំ
អេងកត្របជ

្រស្ត និងសុខភពកមពុជ 2010 (អ.ប.ស.ក) ជអេងកតជតិែដល េរៀបចំ

េឡើងេដើមបីផ្តល់ពត៌មនអំពី្របជជន
ភពរស់ ន

ែផនករ្រគួ

រ

សុខភពម

និងកុមរនឹង

របស់កុមរ ជំងឺេអដស៍និងជំ ងឺកមេ គ សុខភពបន្តពូជ និ ង

អេងកតេនះនឹ ង សំភសន៍្រកុម្រស្តីមន

រូបតថមភ ។

យុ 15 ដល់ 45 ឆនំ ែដលបនេ្រជើសេរ ើសេ

ៃចដនយ និងបុរសមនចំ នួនតិចជង្រស្តីែដលមន

យ

យុពី 15 ដល់ 45 ឆនំ។ អនកេឆ្លើយ ទំងអស់

និងមនសំណួរ សួរអំពី្របវត្តិរបស់ពួកេគ ្របវត្តិកំេណើតកូនឬព័ត៌មនេផ ងេទៀត ែដលពួក
េគបនដឹង

និងេ្របើ្របស់សំ ប់វ ិធី

្រស្តែផនករ្រគួ

រ

សុខភពកូនរបស់ពួក

េគ

សុខភពបន្តពូជ និ ងព័ត៌មន េផ ងេទៀតែដលមន្របេយជន៍សំ ប់អនកេធ្វើេគលនេយបយ
និងអនក្រគប់ ្រគងសុខភព និង ែផនករ្រគួ

រ ។ ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ និងម្រន្តីែកតំរវូ េនមូល ្ឋ ន

មនតួនទី យ៉ងសំខន់ កនុងករអេងកត អ.ប.ស.ក េនះ ។ ពួកេគមនទំនក់ ទំនងយ៉ ងល្អរ ង

ម្រន្តីដឹកនំអេងកត និងម្រន្តីសំភសន៍ ។

ដូេចនះពួកេគ ទទួលខុស្រតូវធនទំងគុណភព

និងកររ ីកចំ េរ ើនៃនករ ចុះសំភសន៍ ។
េសៀវេភែណនំេនះផ្តល់ព័ត៌មនដល់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

និងម្រន្តីែកែដេនមូល ្ឋ ន្រតូវ

ករេដើមបីអនុវត្តភរ:កិចចរបស់េគ ។ េបកខជនសំ ប់តួនទីម្រន្តី្រតួតពិនិតយ និងម្រន្តីែកែដេន
មូល ្ឋ ន្រតូវែតសិក េសៀវេភែណនំេនះេ
ប
េ

យយកចិ ត្តទុក

ក់ េនកំឡុងេពល

្ត ល ។ ពួកេគ្រតូវែតសិក េសៀវេភែណនំរបស់ម្រន្តីសំភសន៍េ
យពួកេគយល់ដឹងអំពី

េធ្វើជម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

បណុ្ត ះ

យ ចំបច់ េដើមបី

ងសំណួរ និងែបបបទកនុងករបំេពញ ។ អនកែដល្រតូវេ្រជើសេរ ើស

និងម្រន្តីែកតំរវូ េនមូល ្ឋ ន្រតូវបន្តេមើលេសៀវេភែណនំទំងេនះកនុង

កំឡុងេពលៃនករអេងកត ។
េគលេ

A.

ៃនករេធ្វើអេងកត

អ.ប.សគឺជែផនកមួយៃនកមមវ ិធីអេងកតទូទំងពិ ភពេ

ក។កមមវ ិធីអន្តជតិ

CDHS

MEASURE ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេដើមបី:
 ្របមូលព័ត៌មនអំពី្របជជន សុខភព និង


រូបតថមភ ។

ស់ភពខុសគនទូទំង្របេទសអំពីករបន្តកំេនើ តនិងករេ្របើ្របស់ែផនករ្រគួ

 ជួយ្របេទសននកនុងករេធ្វើអេងកត

រ។

េដើមបីពិនិតយេមើលករផ្លស់បូររបស់
្ត
្របជជន
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សុខភព និង

រូបតថមភ ។

ផ្តល់ទិននន័យមូល ្ឋ នអន្តរជតិែដល



ចេ្របើបនេ

យអនក្រ

េមើល្របធនបទែដលទក់ទង និ ង្របជជន សុខភព និ ង
ជែផនកមួយៃនកមមវ ិធីករ
្រហ្វីក

្របេទសននដូចជ

អ.ប.ស.កអន្តរជតិ
េមរ ិកខងតបូង

។

េមរ ិកក

ទិននន័យបនមកពីករអេងកតេនះនឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់េ
តំៃល

ថ នភពសុខភព និង្របជ

វ្រជវ

េដើមបី្រ

រូបតថមភ ។
អេងកតេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុង
្ត ល ករ ីប៊ីន

សុី និងអឺរប
៉ុ ។

យអនកេធ្វើនេយបយ

្រស្ត ។ ឧ:

វ្រជវ

េដើមបី យ

ព័ត៌មនអំ ពីករ្រគបដណ្តប់ករផ្តល់ថនំ

បងករចំេពះកុមរែដល្រតូវបនេ្របើ េដើមបី យតំ ៃលេជគជ័យៃនយុទ្ឋនករផ្តល់ថនំបងករ របស់
ជរ ្ឋ ភិបល និង
។

េដើមបីេធ្វើេ

ចេផ្តតេទកែន្លងននរបស់្របេទសែដលជេគលេ

យ្របេសើរេឡើងនូវកមមវ ិធីផ្តល់ថនំបងករេទអនគត។

ទិននន័យអំពី្របេភទៃន

ច្រតូវបនេ្របើេដើមបីកំណត់ ចំនួនៃនករផ្តល់

មេធយបយពនយរកំេណើតែដល្រគួ

រេ្របើ

ែដល្រតូវករេនេពលអនគត ។ េ

យេហតុថអេងកតមន្របធនបទ

នឹង

ចេធ្វើករ្រ

្ល ប់បន

េ្រចើន ែតទក់ទងគន

វ្រជវសំណួរននដូចជកុមរែដលេកើតមកមនកំេណើតេកៀកៗគន

ំងពីកុមរភព េហើយថេតើអេថរ

រូបតថមភកុមរ

។

យូរឆនំ ។
B.

កមមវ ិធី ពិេសស

ច

មួយែដលសំខន់េហើយទក់ទងេទនឹ ងកង្វះ

ព័ត៌មនែដល្របមូលបនេនកនុងករអេងកតេនះនឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់

ករេរៀបចំអេងកត
[

ពិពណ៌នអំពីករចត់ែចងអេងកត

ករពិពណ៌នគួរែតដូចគនេទនឹងអ្វីែដលបន

មនេនកនុងេសៀវេភែណនំរបស់ម្រន្តីសភ
ំ សន៍
របស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

ប៉ុែន្ត្រតូវែតេ

និងម្រន្តីែកៃដេនមូល ្ឋ ន

ទំនក់ទំនងល្អជមួយម្រន្តីដឹកនំអេងកត និងប

្ត ល

យមនភពចបស់

េហើយេធ្វើយ៉ង

េ

ស់

យមន

ជញធរែដនដីទង
ំ អស់ ] ។

ម្រន្តី្រតួតពិ និតយនីមួយៗនឹងទទួលខុស្រតូវមួយ្រកុម និងម្រន្តីែកតំរវូ េនមូល ្ឋ ន មនក់
ម្រន្តីសំភសន៍៤នក់ អនកបេចចកេទសសុខភិ បលមនក់ និងអនកេបើ កបរមនក់។
ម្រន្តី្រតួតពិ និតយនឹង្រតូវបនជួយេ
ម្រន្តី្រតួតពិ និតយ
េ

ចជមនុស វ ័យចំ

យម្រន្តីែកតំរវូ គួរែតជ្រស្តី

យម្រន្តីែកតំរវូ េនេពលែដលម្រន្តី្រតួតពិនិតយអវត្តមន។
ស់ែដលជបុរសឬក៏្រស្តី

េទះបីជយ៉ ង

ពីេ្រពះពួកគត់នឹង្រតូវេធ្វើករសេងកតអនកេឆ្លើយែដលជ្រស្តី
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ក៏
។

េ

យេហតុថបនទុកករងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ និងម្រន្តីែកតំរវូ ែ្រប្របួលពីមួយៃថងេទមួយ ៃថង

។ េយើងសងឃឹមថ ពួកេគនឹងជួយគនេទវ ិញេទមក ។
ករបណុ្ត ះប

C.

ករបណុ្ត ះប

្ត ល
្ត លសំ ប់ម្រន្តីសំភសន៍ មន

រ:សំខន់

ស់សំ ប់ម្រន្តី្រតួតពិនិ

តយ និងម្រន្តីែកៃដេនមូល ្ឋ ន ។ ម្រន្តី្រតួតពិ និតយ និងម្រន្តីែកៃដេនមូល ្ឋ នមិន
េនែផនក
លបងក៏េ

មួយៃនវគគបណុ្ត ះប

យ

។

េនកនុងករបណុ្ត ះប

។

រួមទំង

“role

playing”

ករអនុវត្តន៍ករសំភសន៍

បនទប់ពីករបណុ្ត ះប

្ត ល

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

ម្រន្តីែកៃដេនមូល ្ឋ ន

ធន៍ករងរពី្រកុមេផ ងៗដូ ចគន ។

្ត លម្រន្តីសំភសន៍ពី ២ េទ ៣ៃថង េលើសពីេនះករបណុ្ត ះ

េនះគឺេដើមបីធនថ្រគប់្រកុមទំងអស់េធ្វើ
និងម្រន្តីែកៃដេ

យបន្រគប់វគគបណុ្ត ះប

និង្រតួតពិនិតយេពលចុះអនុវត្តន៍ករសំភសន៍

្ត លនឹ ងផ្តល់ចំេណះដឹងពិត្របកដដល់ម្រន្តី្រតួតពិ និតយ

ពិនិតយ

និងម្រន្តីែកៃដេនមូល ្ឋ ន

ចជួប្របទះេនេពលចុះមូល ្ឋ ន ។

និងម្រន្តីសំភសន៍ទទួ លបនបទពិេ
ប

ក

្ត លម្រន្តីសំភសន៍េនះចំបច់្រតូវយល់ដឹងអំពីតួនទីៃនករសំភន៍

និងម្រន្តីែកៃដេនមូល ្ឋ ន្រតូវែតចូលេរៀនេ

កនុងថនក់ទំងអស់
េនមូល ្ឋ ន

្ត លេនះ ។ េទះបីជពួកេគធ្លប់បនចូលេរៀនេនវគគ

ករចូលរួមយ៉ ងសកមមរបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

និងបញ
្ហ ននែដល្រកុម

ម្រន្តី្រតួតពិ និតយ

ចអវត្តមន

មែបបបទដូ ចគន

និងម្រន្តីែកៃដេនមូល ្ឋ ន

។

េហើយនិងបេ្រង នម្រន្តី្រតួត

យេចះ្រតួតពិនិតយករសំភសន៍េហើយនិងែក

ងសំណួរែដល

បំេពញេហើយ ។
D.

ករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ
ម្រន្តី្រតួតពិ និតយមូល ្ឋ នគឺជអនកដឹកនំសមជិ ក្រកុមេនមូល ្ឋ ន។

ពួកគត់គឺជអនក

ទទួលខុស្រតូវសុខមលភព និងសុវត្តិភពល្អសំ ប់សមជិក្រកុម ្រពមទំងដំេណើរករៃនក
បំេពញករងរ

និងែថរក គុណភពទិននន័យ

សំរល
ួ អេងកតេហើយេធ្វើរបយករណ៍េទេ

។

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយទទួលករងរពីម្រន្តីសំរប

យគត់វ ិញ

។

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយគឺ្រតូវេរៀបចំដ៏ចំ

បច់សំ ប់ ករចុះមូល ្ឋ នេហើយចត់ែចងដឹ កនំករងរចុះមូល ្ឋ ន
្រគួ

រមួយេ

យៃចដនយមកេធ្វើករសំភសន៍េឡើងវ ិញ ។

និង្រតូវេ្រជើសេរ ើសយក

េដើមបីេរៀបចំចុះមូល ្ឋ នម្រន្តី្រតួតពិនិតយ:
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 ទទួលបញជី្រគួ

រែដលបនេ្រជើសេរ ើសេហើយ

និងែផនទីមណ្ឌលអេងកតនីមួយៗ

ែដល្រកុមនឹងេធ្វើករ ។
 សំគល់ទីកែន្លលែដល្រកុមេធ្វើករេហើយេរៀបចំករេធ្វើដំេណើរ
េ

និងករ

ន ក់េន

យបនល្អបំផុត ។

 ករទំនក់ទំនង

ជញធរមូល ្ឋ ន េដើមបីជូនព័ត៌មនដល់គត់អំពីករេធ្វើអេងកត េហើយ

ទទួលករគំ្រទ និងសហ្របតិបត្តិករណ៍ពីគត់ ។
 េបើក្របក់ជមុន សំភរ: និងបរ ិកខចំបច់សំ ប់្រកុមេដើមបីបំេពញករសំភសន៍។
ករេរៀបចំយ៉ង្របុង្របយតន័របស់្របធន្រកុម
្រកុមេនេពលចុះសំភសន៍សំ ប់រក សីលធម៌
ទំនងជមួយករ ិយល័យក

គឺមន

រ:សំខន់

និ ងសំ ប់ធនេ

្ត លេនេពលចុះមូល ្ឋ ន

។

យបននូវករទំនក់

េនកំឡុងេពលចុះមូល ្ឋ ន

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ្រតូវ :
1) ែបងែចកករងរដល់ម្រន្តីសំភន៍េហើយធនេ

ស់សំ ប់សំរបសំរល
ួ

យបនករែបងែចកករងរេសមើ

គន ។
2) រក

ង្រតួតពិនិតយករសំភសន៍េហើយធនថករងរែដលបនផ្តល់េ

យ

្រតូវបនអនុ វត្តន៍ ។
3) េផញើរ

ងសំណួរែដលបំេពញេហើយ និងរបយករណ៍ពីកររ ីកចំេរ ើនេទេ

ករ ិយល័យក

យ

្ត លេហើយជូនព័ ត៌មនអំពីទីកែន្លងែដល្រកុមកំពុងេធ្វើករ ។

4) ទំនក់ទំនង ល់បញ
្ហ ននមកអនកសំរបសំរល
ួ អេងកត/នយកគំេ ង ។
5) ទទួលខុស្រតូវចំេពះករដឹកជញូជ ន្រកុម េហើយេ្របើ្របស់មេធយបយដឹ កជញូជ ន
សំ ប់ែតករងរអេងកតប៉ុេ

6) ចត់ែចងករ

្ណ ះ ។

ន ក់េន និងបរ ិេភគដល់្រកុម ។

7) ខំ្របឹងែ្របងេដើមបីអភិវឌ ន៍

ម រតីវ ិជជមនរបស់្រកុម

។

បរ ិយកសរ ីក យនិង

មិត្តភពរួមជមួយនឹងករេធ្វើែផនករសកមមភពចុះមូល ្ឋ នេ

យ្របុង្របយត័ន

ចូលរួមចំែនកេដើមបីេលើកកំពស់គុណភពរបស់អេងកត ៕
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E.

ករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តីែកតំរវូ
ភរកិចចជក់

ក់របស់ម្រន្តីែកតំរវូ មូល ្ឋ នគឺ្រតួតពិនិតយករបំេពញករងររបស់

ម្រន្តីសំភសន៍កុងេគលបំ
ន
ណងេធ្វើ្របេសើរ និងរក គុ ណភពៃនទិននន័យែដល្របមូលបន ។
ករអភិបលយ៉ ងដិតដល់ចំេពះម្រន្តីសំភសន៍
េហើយ និងេដើមបីេ

និ ងែកតំរវូ

ងសំណួរែដលបនបំេពញ

យចបស់ថទិននន័យែដល្របមូលពិ ត្រតឹម្រតូវ ។ពីេ្រពះថ ករ្របមូល

ទិននន័យមនគុណភពខពស់ មន

រ:សំខន់

ស់ដល់ជ័យជំនះរបស់អេងកត

។

េហើយម្រន្តីែកតំរវូ ្រតូវែតជ្រស្តីែដលទទួលខុស្រតូវេហើយអនុវត្តភរកិចចរបស់ខួនេ
្ល

្របយតន័ និ ងចបស់
្ឋ នវគគដំបូង

។

ស់ ។ េនះគឺជ

េ

យករយកចិត្តទុក

ដូេចនះ

យ្របុង

រ:សំខន់មួយយ៉ ងពិេសសកនុងកំឡុងេពលចុះមូ ល
ក់យ៉ង្របុង្របយតន័របស់ម្រន្តីែកតំ រវូ គឺ

ចលុប

បំបត់េចលនូវកំហុសននរបស់ម្រន្តីសំភសន៍មុនេពលែដល បនក្លយេទជទំ

ប់

របស់ពួកេគ ។
ករ្រតួតពិនិតយេមើលករបំេពញករងររបស់ម្រន្តីសំភសន៍ទមទរេ


សេងកតករសំភសន៍យ៉ងតិចមួ យដងជេរៀង ល់ៃថង។



ែកតំរវូ ្រគប់

យម្រន្តីែកតំ រវូ ្រតូវ:

ងសំណួរែដលបនបំេពញេហើយេននឹងកែន្លង។ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ ្រតូវ

ែតជួយម្រន្តីែកតំរវូ កនុងករបំេពញករងរេនះ្រតូវបនេធ្វើករែកតំរវូ េហើយមុន

េពល

ចកេចញពី មណ្ឌលអេងកត។


េរៀបចំករពិនិតយេឡើងវ ិញ

ដំបូនមនចំេពះបញ
្ហ


េរៀបចំ
លំេ

ជេទៀងទត់ជមួ យម្រន្តីសំភសន៍មនក់ ៗ

មួយែដលបនជួប្របទះេនកនុង

ងសំណួរ ។

ងសំណួរែដលបនបំេពញេហើយពីមណ្ឌលអេងកតនីមួយៗ

យ េហើយវ ិចខចប់ េដើមបីេផើញរមកករ ិយល័យក

េហើយផ្តល់
មលំ

្ត ល៕
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ប់

II េរៀបចំករងរសំ ប់ចុះមូល ្ឋ ន
ករេរៀបចំសភ
ំ រ:សំ ប់ចុះមូល ្ឋ ន

A.

មុនេពលេចញេទមូល ្ឋ ន ម្រន្តី្រតួតពិនិតយគឺ ្រតូវទទួលខុ ស្រតូវ្របមូលសំភរៈនិង
បរ ិកខននែដល្រកុម្រតូវេ្របើ្របស់េនមូល ្ឋ នេ

យបន្រគប់្រគន់។ សំភរៈទំងេនះ

រួមមនដូចខងេ្រកម៖
ឯក

រចុះមូល ្ឋ ន


េសៀវេភែណនំរបស់ម្រន្តី្រតួតពិ និតយ និងម្រន្តីែកតំរវូ ។



េសៀវេភែណនំរបស់ម្រន្តីសំភសន៍ ។



ែផនទី និងបញជី្រគួ



លិខិតឧេទសនមសំ ប់

រសំ ប់មណ្ឌលអេងកតទំងអស់ ។
ជញធរែដនដី។

រ ្រស្តី និងបុរស។



ងសំណួរ ្រគួ



ងែបងែចកករងរសំ ប់ម្រន្តីសំភសន៍ ។



ងែបងែចកករងរសំ ប់ម្រន្តីសំភសន៍ ។



ង

ម

នកររ ីកចំេរ ើនរបស់ម្រន្តីសំភសន៍។



េសៀវេភែណនំ មនុស ម្រត (ថ្លឹងទំងន់ និង ស់កំពស់) ។



េសៀវេភែណនំករជួសឈម ។

សំភរៈ


ប៊ិចេខៀវសំ ប់ម្រន្តីសំភសន៍។



ប៊ិច្រកហមម្រន្តី្រតួតពិនិតយ និងម្រន្តីែកតំរវូ ។



ក្តរឃនប កបូប និងកបូប



ឃនប្រក



ថង់សំ ប់



្របអប់សេ្រងគះបនទន់។



ជញជីង។

ស់ កៃ្រន្ត ែខ ្រប
ក់

ពយ។
ប់កឹប និង្រគបកឹប សកត់ ។ល។

ងសំណួរបំេពញេហើយ ។
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សំភរៈ និងម៉ សុីនសំ ប់េមើលភពេស្លក



ែម៉្រត ស់កំពស់ និងែម៉្រត ស់កុមរ

ថវ ិកសំ ប់ចំ




យេនមូល ្ឋ ន

ថវ ិកសំ ប់ចំ

{ថវ ិកសំ ប់ចំ
ថវ ិកចំ

យកនុង្រកុម។

យេលើេ្របង និងសំ ប់ជួសជុលមេធយបយេធ្វើដំេណើរ}។

យសំ ប់អនកនំផូវ។
្ល



ថវ ិកចំ



ករេបើក្របក់្របចំៃថងមុនសំ ប់្រកុម ។



[ពិភក ករចំ

យសំ ប់ទំនក់ទំនងជមួយអនកសំរបសំរល
ួ េនករ ិយល័យក
យេទ

ថវ ិកសំ ប់ េ្របងឥន្ឋ:

មេពលេវ

ែដលបនកំ ណត់សំ ប់ ្រកុម។

និងករជួសជុលមេធយបយេធ្វើដំេណើរ

អនកនំផូវ្ល េពលមនជំ ងឺ ឬរបួស
ទំនក់ទំនងមកករ ិយល័យក

ដំេណើរ

រួមទំង

ថវ ិកសំ ប់

្ត ល

ករេរៀបចំមេធយបយេធ្វើដំេណើរ និងករ

ពួកគត់

។

្ត ល។

ន ម សំ ប់សមជិក្រកុម េហើយនិងថវ ិកសំ ប់
។

នឹង្រតូវបនពនយល់ផងែដរអំពីករចំ

B.

្ល ំង។

យមុនសំ ប់្របក់្របចំៃថងនិង្របក់ែខ។
ន ក់េន

គឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយកនុងករេរៀបចំេធ្វើដំេណើរសំ ប់្រកុមរបស់
េនេពល

ចំបច់្រតូវពិភក ជមួយករ ិយល័យក

នឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់សំ ប់ែត្រកុមករងរប៉ុេ

ខុស្រតូវកនុងករែថទំ

និងសុវតថិភពៃនករេធ្វើដំេណើររបស់្រកុម

និង្រតូវបនេ្របើ្របស់សំ ប់ែតករងរអេងកត
មេធយបយេធ្វើដំេណើរ

។

សំ ក

អនកេបើកបររថយន្ត្រតូវបន្រគប់ ្រគងេ

ចេរៀបចំករេធ្វើដំេណើរេ

។
។

។

មេធយបយេធ្វើ

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយទទួ ល
មេធយបយេធ្វើដំេណើរ

េហើយនិងេ្រកពីករងរអេងកតមិ ន្រតូវបនេ្របើ

្របស់េឡើយ
។

្ណ ះ

្ត ល

និង្រតូវបនរក ទុកេនកែន្លងសុវតថិភេពលឈប់
យម្រន្តី្រតួតពិ និតយ

។

កនុងករណីខ្លះ

យមេធយបយេធ្វើដំេណើរេផ ងៗ ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ្រតូវបនទទួល

ខុស្រតូវផងែដរ េលើករចត់ែចង

រ និងករ

េរៀបចំេធ្វើដំេណើរ

ទទួលខុស្រតូវករេរៀបចំមូប
្ហ

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយគឺ

ន ក់េនរបស់្រកុម។េលើសពីេនះេទេទៀតករ

សំ ប់្រកុម ។ េបើពួកេគមនបំណង ម្រន្តីសំភសន៍

ចេរៀបចំ

រ

និងករ

រ និងករ

ន ក់េ

ន ក់េន
យខ្លួន
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ឯងបន ។ ដ៏ ប
ដល់

មិនេធ្វើេ

ម រតីរបស់្រកុម ។ កែន្លង

អេងកត និងមនកែន្លងសំ ប់

យ ង
ំ សទះដល់សកមមភពចុះមូល ្ឋ នឬេធ្វើេ
ន ក់េន្រតូវែតេ

ចំណុចក

យបនសមរមយ េហើយ្រតូវេនជិតកែន្លង

ក់សំភរ:អេងកត ។ មណ្ឌលអេងកត េន

ើដំេណើរ
និងមនករលំបក់កុងករេធ្វ
ន

យប៉ះពល់

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

ចេរៀបចំេ

មជនបទែតងែតឆងយ
យ្រកុម

ន ក់េន្រតង់

្ត លៃនមណ្ឌលអេងកត ។

C. ករទំនក់ទំនងជមួយ

ជញធរ

គឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយេដើមបីទក់ទងេទម្រន្តី [ េខត្ត ្រសុក ឃុំ
និងភូមិ] មុនេពលចប់េផ្តើមេធ្វើករងរេនមណ្ឌលអេងកត ។ លិខិតេបសកមមនិង្រតូវបនផ្តល់
េ

យ្រកុមករងរ ។ ប៉ុែន្តភពបិន្របសប់ និងអកបបកិ រ ិយកនុងករពនយល់ពីេគលបំណងៃន

ករេធ្វើអេងកត

និងជួយេ

យទទួលបនកិ ចចសហ្របតិ បត្តិករពីគត់សំ ប់ករអនុវត្តករងរ

សំភសន៍ ។
D. ករទំនក់ទំនងជមួយករ ិយល័យក

្ត ល

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយនីមួយៗ្រតូវេរៀបចំ្របពន្ឋ័ទំនក់ទំនងជមួ យម្រន្តីករ ិយល័យក
េ

យបនល្អ

មុនេពលេចញេទមូល ្ឋ ន

សំ ប់ករអភិបល

ម្រកុមេ

។

ទិននន័យទន់េពលេវ

ករទំនក់ទំនងជ្របចំគឺ្រតូវករជចំបច់

យម្រន្តីករ ិយល័យក

និងករបញូជ ន្រតឡប់មកវ ិញេន

្រកុម

្ត ល

ករចំ

យសំ ប់សមជិក

ងសំណួរែដលបំេពញេហើយសំ ប់ករបញូច ល

។

E. ករេ្របើ្របស់ែផនទីសំ ប់កំណត់មណ្ឌលអេងកត និងករេ្រជើសេរ ើស្រគួ
[ករេ្រជើសេរ ើសគំរម
ូ នករែ្រប្របួលេទ

ម្រន្តីសំភសន៍្រតូវេទជួប ។ [ម្រន្តីសរំ បសំរល
ួ /នយកគំេ ង] និងផ្តល់េ
ឯក

រសំ ប់មណ្ឌលអេងកតនីមួយៗេទ

រសំ ប់្រកុមទំងេនះ

ែដលេ្រជើសេរ ើសគំរប
ូ នយ៉ ងចបស់

រសំភសន៍

មលកខណៈជក់ែស្តង]

ករទទួលខុ ស្រតូវចំេពះមុខរបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយេនមូល ្ឋ ន គឺទី
ែផនទី និងបញជីរ្រគួ

្ត ល

រគំរែូ ដល

យម្រន្តី្រតួតពិនិតយនូវ

ម្រកុមករងររបស់ពួកេគ ។

ចបញ
ជ ក់ពី្រពំ ្របទល់មណ្ឌលអេងកត
។ភពតំ

ំង្រគួ

និងទី

ងៃនករេធ្វើអេងកតទំងមូល

ំង្រគួ

រ

្រស័យេទករ

CDHS 2010 10

េឃើញ និងករចុះសំភសន៍្រគប់្រគួ
្រកុមនីមួយៗនឹងផ្តល់េ

រគំរទ
ូ ំងអស់ ។

យែផនទី មណ្ឌលអេងកតទូេទ

ទំរង់បញជី្រគួ

រគំរេូ ហើយនិង

ែផនទី្រពង និងករសរេសរបរ ិយយពី្រពំ្របទល់ៃនតំបន់ អេងកតែដលបនេ្រជើសេរ ើស ។
ែផនទីតំបន់ ឬេខត្ត
របស់

ចជួយដល់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយេដើមបីកំណត់ទី

ំងមណ្ឌលអេងកត និងចំងយ

។ ែផនទីមណ្ឌលអេងកតទូេទ និងែផនទី្រពងៃនមណ្ឌលអេងកតគំរូ និងជួ យកំណត់ថ

េតើេយើងេធ្វើយ៉ង
សំភសន៍

។

េដើមបីេទដល់្រគួ

រែដលបនេ្រជើសេរ ើស

មណ្ឌលអេងកតគឺជតំបន់ (ឯក

ដូចេនះម្រន្តីសំភសន៍

ឬលំេន ្ឋ នែដល្រតូវ

)ករងរតូចបំផុតេនកនុងជំេរឿន

ចរកេឃើញយ៉ ងងយ្រសួល ។

ឬករអេងកត

បនបញ
ជ ក់ពី្រពំ្របទល់ េហើយនិង

តសន្ឋឹងទំង្រសុងេនកនុងតំបន់ រដ្ឋបល ឬតំបន់សិត
ថ ិ ។ ែផនទីមណ្ឌលអេងកតទូេទ

ច

បង្ហញពីមណ្ឌលអេងកតបនេ្រចើន (សូមេមើលរូបភពទី ១ ) មណ្ឌលអេងកតនីមួយ្រតូវបនកំនត់
សំគល់េ

យេលខ ( ឧ

EA 5

បង្ហញពី

ថ នភពេនេលើែផនទី

មណ្ឌលអេងកត ៥) ។និ មិត្តសញញ្រតូវបនេ្របើសំ ប់

ដូចជ

ផ្លូវថនល់

ផ្លូវេថមើរេជើង

ទេន្ល

និងផ្លូវរថេភ្លើង

(សូមេមើលរូបភពទី ១ ) ែផនទី្រពងបនបង្ហញព័ត៌មនលំអិតជេ្រចើនរបស់មណ្ឌលអេងកត
ែដលបនេ្រជើសេរ ើស(សូមេមើលរូបភពទី ២)
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រូបភពទី ១ ែផនទីមណ្ឌលអេងកតទូេទ

EA-01

N

EA-06

EA-04
EA-02

EA-03
EA-05

Enumeration
Area (EA)
Locality
Paved Road
Unpaved Road
Railroad
River

Enumeration Area: មណ្ឌលអេងកត
Locality : ទីកែន្លង
Paved road : ផ្លូវ្រកលេកស៊ូ

Unpaved road : ផ្លូវមិន្រកលេកស៊ូ
Railroad :ផ្លូវរថេភ្លើង
River :ទេន្ល
Bridge :

Bridge

ពន
CDHS 2010 12

រូបភពទី២ ែផនទី្រពង

Mill

Church

D we lling U nit

Dwelling : លំេន ្ឋ ន

P aved R oad

Paved Road :ផ្លូវ្រកលេកស៊ូ

U npaved Road

Unpaved Road : ផ្លូវមិន្រកលេកស៊ូ
River :ទេន្ល

Rive r

Hills :ភនំ

H ills

Tree :េដើមេឈើ

Tre es

CDHS 2010 13

្រគប់មណ្ឌលអេងកតទំងអស់

មន្រពំ្របទល់ងយ្រសួលសំគល់

ទេន្ល ផ្លូវថនល់ ផ្លូវរថេភ្លើង ៃ្រពលិចទឹក

្របទល់មិន

ចេមើលេឃើញេឡើយ

និងទមទរភពឈ្លសៃវេដើមបីេ
ទី

។ល។ េទះបីយ៉ង
។

ះ្រ

ទី

ក៏ េ

ថ នភពដី

(ដូចជ

យ ជួនកលែខ បនទត់្រពំ

និងករកំណត់ៃន្រពំ្របទល់មិនចបស់

ំង

យបញ
្ហ

។

េសចកកីែណនំខងេ្រកម

ស់

ចជួយរក

ំងមណ្ឌលអេងកតៈ
១ កំណត់ករេមើលផ្លូវេនេលើែផនទីេដើមបីេទកន់មណ្ឌលអេងកត ។ េនេពល

ែដលអនកបនេទដល់្រពំ្របទល់មណ្ឌលអេងកត ចូរពិ និតយេមើលទី
និងសញញសំគល់របស់ទី
មួយេទ ។្រតូវរកេមើលេ
២

ជទូេទគឺ

ំងែដលមនេនេលើែផនទី ។ េ

ំងៃន

ថ នភពជក់ែស្តង

យមិនពឹងែផ្អកេលើ

ថ នភពែត

យបនេ្រចើនអស់ពីលទ្ឋភព។
ចរកេឃើញផ្លូវែដលមិន

គ ល់េឈមះឬែខ បនទត់េ

យសួរ

ជញធរ

មូល ្ឋ នឬ្របជជនរស់េនទីេនះ ។ កនុងករណីទំងអស់េនះ ្របជជនទំងេនះនិង
ទីកែន្លងភូ មិនន

ឬសញញសំគល់េផ ងៗ

េហើយេ

យកំណត់ទី

ំងេនះអនក

គ ល់

ចកំណត់

្រពំ្របទល់មណ្ឌលអេងកតបន។
៣

េទះបីមនករណីខ្លះែដល្រពំ្របទល់មនបង្ហញេនកនុងែផនទី ប៉ុែន្តជក់ែស្តងែលង

មនេទៀតេហើយ ឬ្រតូវផ្លស់បូទី
្ត

បនប្តូរទិសេ

មណ្ឌលអេងកត

ំង (ឧៈ ផ្លូវថនល់្រតូវបនផ្លស់េទកែន្លងេផ ង ឬទេន្ល្រតូវ

)មិន្រតូវេធ្វើករសំេរចចិត្ត

មួយភ្លមៗេទ ។ េបើអនកមិន

ចកំ ណត់ទី

ំង

ចូរបន្តេទកន់មណ្ឌលអេងកតបនទប់េហើយពិភក បញ
្ហ េនះជមួយអនកសំរប

សំរល
ួ េពលេ្រកយ ។
៤ េនទី្រកុង ឬទី្របជុំ ជន េឈមះផ្លូវនឹងជួយអនករកទី

្រពំ្របទល់

ចជផ្លូវថនល់ ្រចកផ្លូវតូចៗ ្រប

ំងតំបន់ ទូេទៃនមណ្ឌលអេងកត

យ បេងកលេភ្លើង ។ល។

៥ ចូរពិនិតយេមើលទំរង់ទូរេទៃនមណ្ឌលអេងកត

នឹង

ចជួយអនកកំ ណត់ថេតើអនកសថិត

េនចំកែន្លងែដរឬេទ ។
៦ សូម

នករបរ ិយយ ។

៧ រកទី

ំង្រពំ្របទល់មណ្ឌលអេងកតមុនេពលែដលអនកចប់េផ្តើមករសំភសន៍

ឧទហណ៏េបើមណ្ឌលអេងកត ងជចតុេកណែកង េនះេឈមះផ្លូវ្រពំ្របទល់េបើមិន្រគប់្រគន់

េទ េដើមបីកំណត់សំគល់មណ្ឌលអេងកត ចូរពិនិតយេមើលផ្លូវ្រពំ្របទល់ទំងបួន ។(េមើលរូបភពទី
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៣)
រូបភពទី ៣

X

Correct
selected
block

You are here

GUTMAN ST.

៨ ្រគប់ករណីទំងអស់្រគួ
បញជី្រគួ

រែដលបនេ្រជើសេរ ើស

ចរកទី

ំងបនេ

យែផ្អកេលើ

រ ឬែផនទីលំអិតរបស់មណ្ឌលអេងកតែដលបនេ្រជើសេរ ើស ។ពីេ្រពះ្របជជនមន

ករផ្លស់បូរចុ
្ត ះេឡើង េហើយេពលខ្លះ្រកុមចុះបញជី

ចេធ្វើខុស ។អនក

សំភសន៍េដើមបីពិភក ថេតើេធ្វើយ៉ង

រែដលបនេ្រជើសេរ ើសេ

ករកំណត់ទី

ំង្រគួ

ចមនករលំបកកនុង

រ(ឬផទះ)ែដលបនេ្រជើសេរ ើស ។ សូមេមើលេសៀវេភែណនំរបស់ម្រន្តី
រក្រគួ

យេឃើញ ។
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ចត់ែចង និងអភិបលចុះមូល ្ឋ ន

III.

A. ចត់ែចងករងរសំ ប់ម្រន្តីសភ
ំ សន៍
ខងេ្រកមេនះគឺជដំបូនមនែដល


ចត់ែចងករងរ្របចំៃថង
្រគន់សំ ប់ មួយៃថង ។ េ
េនកែន្លងេនះ

។

សំភសន៍មនក់


ផ្តល់្រគួ

ចជួយដល់ករងរម្រន្តី្រតួតពិនិតយ:

្រតូវេជឿជក់ថ
យេយងេទ

ម្រន្តីសំភសន៍មនក់ ៗមនករងរេធ្វើ្រគប់

មេពលេវ

ម្រន្តីសរំ បសំរល
ួ /នយកគំេ ង

សំភសន៍ និង

និងែណនំដល់អនកថេតើម្រន្តី

ចសំភសន៍បនប៉ុនមនកនុងមួ យៃថង ។

រសំ ប់សំភសន៍បនេ្រចើនដល់ម្រន្តីសំភសន៍ ែដល

កនុងមួយៃថង

។

នឹងចំបច់

ស់េ

យ

រែត្រគួ

ថ នភពករងរ

ចេធ្វើបនជក់ែស្តង

រខ្លះមន

មិនេនផទះេពលែដល្រតូវេធ្វើករសំភសន៍ ។ េនេពលខ្លះ

បុរសែដល

ចមន្រស្តី

ច

បុរសដល់េទ

៣ ឬ ៤ នក់សំ ប់េធ្វើករសំភសន៍កុងមួ
ន
យៃថង ទំងេនះជករណីពិេសសសំ ប់ម្រន្តី
សំភសន៍ ។ ផ្តល់្រគួ

រតិចសិនេនេពលចប់េផ្តើមករអេងកត េដើមបីមនេពលសំ ប់

ពិភក បញ
្ហ នន និងមនេពលសំ ប់្រតួតពិនិតយេ
 ចូរែបងែចកករងរេ

្រតូវែបងែចកេ

យេសមើគនេ

យបនហមត់ចត់ ។

យភពយុតិ្តធម៌ដល់ម្រន្តីសំភសន៍ ។ ករងរ

យគិតេទេលើលទ្ឋភពកំ

ំងៃនអនកសំភសន៍មនក់ៗ

ប៉ុែន្តមិន្រតូវ

ែបងែចកករងរែដលលំបកជប់ រហូតដល់ម្រន្តីសំភសន៍ែតមនក់េនះេទ
យមនភពេសមើគន និងយុតិ្តធម៌ដល់ម្រន្តីសំភសន៍

ែបងែចកករងរេ
ករចប់េលខ
ពនយល់េ
េពល

យ

ែតគួរេជៀស ងេនកនុងចំេ
សំ

ងមិនល្អ

ចមនេចតនេ

េដើមបី

េយើង

ចេធ្វើ

ក់េលខចូលេទកនុងមួកេហើយ្រកឡុករួចចប់េលខ

យម្រន្តីសំភសន៍បនដឹងមុន

សំភសន៍
ពិនិតយ

េ

។

។

រមមណ៏មិនល្អ

មម្រន្តីសំភសន៍ទំងអស់

េ

យ

ចេកើតមនេឡើង្រគប់
។

្របសិនេបើម្រន្តី

ចចប់បនករងរែដលលំបកជប់រហូត ម្រន្តី្រតួត

យផ្តល់ករងរ

ែដលមនភពងយ្រសួលដល់គត់ម្តង

។
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 ្រតូវចបស់ថម្រន្តីសំភសន៍មនក់ ៗទទួលបនព័ត៌មន

និងសំភរ:្រគប់្រគន់ សំ ប់

បំេពញករងរ ។


រក

ងសំណួរែដលបំេពញេហើយេរៀង ល់ៃថងេ

(េមើលែផនកIV)

ល់ករែបងែចកករងរ

ម្រន្តីសំភសន៍មនក់ៗ

យេ្របើ

ង្រតួតពិនិតយ

និងករងរែដលបនបំេពញេហើយេ

េហើយតំបន់ករងរនិមួយៗ្រតូវែត្រតួតពិនិតយេ

យ

យ្របុង្របយតន័

នូវករបំេពញចប់សព្វ្រគប់ និងភព្រតឹម្រតូវ ។


ចូរេ

យចបស់ថ្រគប់្រគួ

រែដលបនេ្រជើសេរ ើស និង្រស្តី

បុរសែដលបនេ្រជើស

េរ ើសសំ ប់មណ្ឌលអេងកត្រតូវបនសំភសន៍េហើយ មុនេពលចកេចញពីតំបន់ អេងកត ។
ចូរេមើលែផនក

C

ែដល្រតូវរងចំ ។


ករចត់ែចង្រគួ
សំភសន៍មនក់ៗ
េ



េហើយព័ត៌មនលំអិត
រេឡើងវ ិញ

ឬ

េបើ គមនលំ

ករ
ប់លំេ

យពួកេគដឹងថ ម្រន្តីសំភសន៍ មិន

េនចុងបញចប់

ថេតើ្រតូវេធ្វើដូចេម្តចចំេពះករសំភសន៍
ក់េ

យសំភសន៍េរៀងៗខ្លួនសំ ប់ ម្រន្តី

យែតម្រន្តីសំភសន៍បន

ចសំភសន៍បនអនក

គ ល់អនកេឆ្លើយ។

មនក់ ។

គឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយេដើ មបីេ

ម្រន្តីសំភសន៍ទំងអស់បនយល់ចបស់អំពីករែណនំែដលបនផ្តល់េ

យចបស់ថ
យពួកេគ

េហើយពួកេគបនផ រភជប់េទនឹងកលវ ិភគករងររបស់េគ ។ កលវ ិភគករងរគឺ
បនេរៀបចំេឡើងេ
សំខន់

យករ ិយល័យក

ស់េដើមបីេជៀស ងកុំេ

្ត ល

េហើយករផ រភជប់េនះ មន

យេលើសេពលេវ

រ:

េហើយនិងថវ ិកែដលែបងែចក

សំ ប់ចុះមូ ល ្ឋ ន ។ ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ្រតូវែតពិនិតយករងរម្រន្តីសំភសន៍មនក់ៗេដើមបី
ប៉ ន់

ម នថេតើគត់កំពុងបំេពញករងរេទ

ករ ិយល័យក
B.

មស្តង់

ែដលបនកំ ណត់េ

យ

្ត ល ។

កត់បនថយករមិនចូលរួម (មិនេឆ្លើយតប)
បញ
្ហ ដ៏ធងន់ធងរមួយេនកនុងករអេងកតគឺករមិនចូលរួម(មិនេឆ្លើយ)េនះ

គឺ ករប ជ័យ

េដើមបីទទួលព័ត៌មនចំេពះ្រគួ

រែដលបនេ្រជើសេរ ើស ឬករប ជ័យេដើមបីសំភសន៍្រស្តី និង

បុរសែដល

។

ចេ្រជើសេរ ើសបន

ភពលំេអៀងធងន់ធងរ

ចេកើតមនេឡើងេបើកំរ ិតៃនករមិន

េឆ្លើយតបខពស់ ។ ភរកិចចដ៏សំខន់បំផុតមួយៃនម្រន្តី្រតួតពិនិតយ និងម្រន្តីែកតំរវូ គឺពយយមកត់
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បនថយ ល់បញ
្ហ េនះេ

យេនតិចបំផុត

េហើយ្រតូវទទួលែតព័ត៌មនេពញេលញែដល

យកជករបន ។ កនុងករណីជេ្រចើន ម្រន្តីសំភសន៍និង្រតូវ្រតលប់េទកន់្រគួ

េនេពល

ង ចឬេនចុងសប្តហ៍

េដើមបីកត់បនថយករមិនេឆើ្លយតប ។

េ្រចើន និងទមទរករ្រតួតពិនិតយយ៉ ងម៉ត់ចត់េ

ច

រេនះវ ិញ

ទមទរេពលេវ

ង្រតួតពិនិតយ ។

យេ្របើ

ករមិនេឆ្លើយតបមន៣្របេភទជមូល ្ឋ ន
១ ្រគួ

រែដលបនេ្រជើសេរ ើសមិន

២ អនកផ្តល់ចំេលើយមិន

ចកំណត់ទី

ចកំនត់ ទី

ំងបន

ំងសំ ប់េធ្វើករសំភសន៍បន

៣ អនកផ្តល់ចំេលើយបនបដិេសធកនុងករេធ្វើករសំភសន៍

មេធយបយននសំ ប់េ

ះ្រ

យបញ
្ហ ទំងេនះមនដូចខង

្របេភទទី១ ម្រន្តីសភ
ំ សន៍មិន

្រគួ

ចកំណត់ទី

a) លំេន ្ឋ នមនមនុស េនែតមិន

ររស់េន

ែណនំេ

ែតមិន

ង
ំ ្រគួ

ចេទដល់បន

ចសំភសន៍បនេ

រែដលបនេ្រជើសេរ ើស
គឺ

ចមនលំេន ្ឋ នែដលមន

យគមនផ្លូវេទដល់

ម្រន្តីសំភសសន៍្រតូវបន

យទុកសំភសន៍េនេពលេ្រកយ ។គត់្រតូវពយយមម្តងេទៀតេដើមបីេទកន់លំេន

្ឋ នទីេនះេពលេ្រកយ េនេពល

ថ នភពផ្លស់បូរ្ត ។ ម្រន្តី្រតួតពិ និតយ្រតូវផ្តល់ព័ត៌មនភ្លមៗ

ដល់នយក្របតិបត្តិមូល ្ឋ ន េបើមនករលំបកកនុងករេទកន់មណ្ឌលអេងកតទំងមូល

្រគួ

រមួយចំនួន

b) លំេន ្ឋ នមិន

ឬក៏

ែដលេនកនុងមណ្ឌលអេងកតែតមួយេនះ ។

ចរកេឃើញ ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ្រតូវចបស់ថម្រន្តីសំភសន៍ពយយមេ្រចើន

ដងេហើយេដើមបីកំណត់ លំេន ្ឋ នេ

យេ្របើបញជី្រគួ

រ ែផនទី ។ល។ េបើករពយយមរបស់

ម្រន្តីសំភសន៍េនែតមិនបនេជគជ័យ ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ ឬ ម្រន្តីែកៃដគួរែតពយយមកំ ណត់
ទី

ំងលំេន ្ឋ ន េហើយសួរអនកជិ តខងថេតើ ពួកគត់

ជថមីម្តងេទៀត

គ ល់លំេន ្ឋ ន និងសមជិក្រគួ

រ។

េបើបញ
្ហ េនះេកើតមនញឹកញប់្រតូវែត យករណ៍េទនយក្របតិបតិ្តមូល ្ឋ ន

េទះបីមិនបនេធ្វើករសំភសន៍សូមបីែតែផនក្រកបៃន

ងសំណួរ្រគួ

រក៏េ

យ

បំេពញេលខកូដ ៨ (ពុំមនលំេន ្ឋ ន ឬលំេន ្ឋ នរកមិនេឃើញ) ។
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សូម

c) លំេន ្ឋ នគមនមនុស េន ទំេនរ ឬបនេរ ើេចញ េបើម្រន្តីសំភសន៍បនចង្អុល្របប់ ថ

មិនែមនជលំេន ្ឋ ន ឬ ជលំេន ្ឋ នទំេន ឬជលំេន ្ឋ នបនេរ ើេចញ ។ ម្រន្តី្រតួតពិ និតយ

ឬ ម្រន្តីែកៃដគួរែតពិនិតយេឡើងវ ិញថ ពិតជដូេចនះែមន ។េទះបីមិនបនេធ្វើករសំភសន៍
សូមបីែតែផនក្រកបៃន

ងសំណួរ្រគួ

រក៏េ

យ សូមបំេពញេលខកូ ដ ៦ (លំេន ្ឋ នទំេន ឬ

្រស័យ ្ឋ នមិនលំេន ្ឋ ន)
្របេភទទី១ ម្រន្តីសភ
ំ សន៍មិន

ចកំណត់ទី

ង
ំ អនកផ្តលច
់ ំេលើយសំ ប់េធ្វើករសំភសន៍

សំណួរបុគល
គ
a) គមនអនក

មនក់េនផទះ

ផទះ ឬេនកែន្លង

ែដលគត់

ម្រន្តីសំភសន៍គួរែតពយមយមេ

ទំនក់ទំនងជមួយអនកជិតខង េដើមបីរកេ
រកេមើលសមជិក្រគួ
្រពឹក្រពលឹម េពល

យេឃើញេនេពល

ចជួប។យ៉ ងេ

សមជិ កៃន្រគួ

ង ច ឬេនចុងសប្តហ៍ ។ េទះបីយ៉ង
ច

រនឹងេន

ស់ក៏្រតូវេទសំភសន៍បីដងែដរ េដើមបី

រេនះ។ េពលខ្លះចំបច់្រតូវចុះេទេនេពលបរ ិេភគ

មនករ “ប៉ះទងកិច ឬខកខនេឡើយ” យ៉ ងេ
ករណី

ច

យអស់លទ្ឋភពេដើមបី

រ េនេពល

ក៏េ

យម្រន្តីសំភសន៍ មិន្រតូវ

ស់ក៏្រតូវ

ត់ជួបបីដងែដរ។ គមន

មួយែដលអនកសំភសន៍្រតូវចុះេទសំភសន៍បីដងកនុងៃថងដែដលេនះេទ ។

b) អនកេឆ្លើយអវត្តមនបេ

េពលសំភសន៍េលើកទី ១

។

្ត ះ

សនន

អនកេឆ្លើយ

ចមិ នេនផទះ ឬមិន

ម្រន្តីសំភសន៍ ្រតូវរកេមើលសមជិក្រគួ

ែដលមនទំនក់ទំនងល្អជមួយអនកេឆើ្លយ

េបើម្រន្តីសំភសន៍មិន

ច

រដ៏ៃទ ឬអនកជិតខង

េហើយ្រតូវ្រតឡប់េទជួ បជបន្តបនទប់។

េបើសិនអនកេឆ្លើយមិនេនផទះេទៀត េនេពលេទជួបេលើកទី ២ ។ គួរែត
ជួបេលើកេ្រកយៗេទៀត ។ យ៉ ងេ

ចេឆ្លើយតបេន

ត់ជួបសំ ប់ករេទ

ស់្រតូវពយយមបីដងេដើមបីេទជួបអនកេឆ្លើយតប ។

ចបំេពញករសំភសន៍ទំង្រសុងកនុងកំឡុងេពលេលើកទី ១េទ ។ចូលេធ្វើ

មែបបបទៃនករចុះមកជួបេលើកបនទប់ ។
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្របេភទទី៣ អនកេឆ្លើយបនបដិេសធកនុងករសំភសន៍
ចំនួនអនកបដិេសធែដលបន យករណ៏េ

េ

យបនហមត់ចត់

យម្រន្តីសំភសន៍មនក់ ៗ្រតូវែត្រតួតពិនិតយ

។េបើម្រន្តីសំភសន៍បន យករណ៍ខុសពីធមម

បដិេសធេ្រចើនេពក ។

េ

យមនចំនួនអនក

ចបង្ហញថពួកគត់ ងយនិ ងេបះបង់េចលករពយយម ឬក៏ករ

ពនយល់ពីេគលបំណងៃនករអេងកតមិនបន្រគប់្រគន់

។

េបើមនករណីេនះេកើតេឡើង

ម្រន្តី្រតួតពិ និតយ ឬម្រន្តីែកតំរវូ ្រតូវែតពិនិតយេមើលភ្លមៗែតម្តង ។ សំណូមពរេ

ះ្រ

យចំេពះ

ករបដិេសធែដលេកើតមនេឡើង្រតូវេធ្វើដូចខងេ្រកមេនះ


ករែស្វងយល់ពីទស ន:អនកេឆ្លើយតប ករបដិេសធ

ករេធ្វើអេងកតឬ មតិេផ ងៗ
េហើយេចះែកតំរវូ េទ
និងអនកេឆ្លើយតប

អំេ

។ ម្រន្តីសំភសន៍្រតូវែតែស្វងយល់អំពីទស ន:របស់អនកេឆើ្លយ

មពួកគត់ ។ េបើមនអនក

ង
ំ ឬ និយយមិន្រតូវគន រ ងម្រន្តីសំភសន៍

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ្រតូវែតប្តូរម្រន្តីសំភសន៍ថីេម ទសំភសន៍បញចប់

េនះ ។


ចេកើ តមនពីករយល់្រចឡំអំពី

ពនយករសំភសន៍េទៃថងេផ ង េបើម្រន្តីសំភសន៍មន

ងសំណួរ

រមមណ៍ថគត់មកចំេពលមិន

យផល ដូចេនះគត់្រតូវពយយមចកេចញមុនេពលអនកេឆ្លើយនិយយបដិ េសធ ដូេចនះ

គត់

ច្រតឡប់មកៃថងេផ ងម្តងេទៀតេនេពលកលៈេទសៈអំេ

បនេជគជ័ យ ។


ទុកេ

ែដល

យម្រន្តីែកតំរវូ សំភសន៍វ ិញ ចំេណះដឹងរបស់ម្រន្តីែកតំរវូ ជំនញ និងភពចស់ទុំ

េទមិន
C.

យផលកនុងករសំភសន៍

ចេ

យគត់បំេពញករងរលំបកសំភសន៍ែដលម្រន្តីសំភសន៍បនចត់

ំង

ចសំភសន៍បន ។

្រតួតពិនិតយេមើលករសំភសន៍ែដលរងចំ

េនេពលែដលព៌ត័មនបន្របមូលពី្រគួ

ែដលបនេ្រជើសេរ ើសមិន្រតឹម្រតូវឬពីអនកផ្តល់ចំេលើយ េហើយ្រតូវ្រតឡប់េទសួរម្តងេទៀតេ

រ
យ

ករសំភសន៍មិនទន់ ចប់ ។ ្រគប់សំភសន៍ ទំងអស់សំ ប់ករសំភសន៍េនះ្រតូវរក េនជ
មួយម្រន្តីសំភសន៍រហូតដល់គត់បនបំេពញករសំភសន៍ែដលេនរងចំេនះ
ពិនិតយ

និងម្រន្តីែកតំរវូ ្រតូវ

មេមើល ល់ករែបងែចកករងរេនេលើ

។

ម្រន្តី្រតួត

ងករងររបស់

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ និងម្រន្តីែកតំរវូ ( សូមេមើលែផនក IV. A ) ករបំេពញករសំភសន៍ែដលមិ ន
ទន់បនបញចប់គឺ្រតូវេ្របើេពលេវ

ចបស់

ស់

និងមនែផនករ្រតឹម្រតូវ

។

េបើមនករ
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សំភសន៍្រតូវរងចំពីរ បីដង េហើយករសំភសន៍កុងមណ
ន
្ឌ លអេងកតែដលជិ តចប់ េហើយ្រតូវ
បញូជ នម្រន្តីសំភសន៍មនក់ ឬ ពីរនក់្រតូវេនរងចំេនទីកែន្លង េដើមបីេធ្វើករសំភសន៍បញចប់

េហើយអនកេនកនុង្រកុម្រតូវេទបំេពញករងរសំភសន៍កែន្លងេផ ងមួ យេទៀត ។ េនកនុងករណី
េនះ្រកុមទំងមូលមិន

ចទុកេ

យេនរងចំម្រន្តីសំភសន៍មនក់

សំភសន៍េឡើយ ។ ករពនយល់ែណនំដ៏ចបស់
និងេពលេវ

ស់្រតូវទុកេ

ែដល្រតូវេទជួបគនវ ិញជមួយ្រកុម

ឬពីរនក់េដើមបីបញចប់ករ

យម្រន្តីសំភសន៍អំពីទីកែន្លង

និងរកមេធយបយេ្របើ្របស់កុងករេធ្វ
ន
ើ

ដំេណើរ។
្រតូវមនករេលើកទឹកចិត្ត និងសីលធម៌

D.

ម្រន្តី្រតួតពិ និតយ

និងម្រន្តីែកតំរវូ េដើរតួសំខន់ សំ ប់ករងរ

និងមនករេលើកទឹកចិត្ត

េហើយនិងសីលធម៌ដល់ម្រន្តីសំភសន៍ែដលមនសមសធតុពីរសំខន់សំ ប់ករងរមន
គុណល្អ ។ េដើមីបសំេរចបន

មនសំខន់

ស់េដើមបីធនថម្រន្តីសំភសន៍ៈ



ចបស់ថេតើេគ្រតូវករអ្វីពីពួកគត់



្រតូវមនអនកនំផូវ្ល និង្រតួតពិនិតយករងររបស់ពួកេគ



្រតូវមនករទទួល

គ ល់ពីលទ្ឋផលករងរល្អ



្រតូវមនករេលើកទឹកចិត្តេដើមបីព្រងឹ ងករងររបស់ពួកេគ



េធ្វើករងរេ

យេសង ម

ង ត់និង្របកបេ

យសុវត្តិភព

ករេធ្វើករងរជម្រន្តីសំភសន៍ មន្របេយជន៍

ស់េដើមបីផ រភជប់េទនឹងេគល

ករណ៍ខងេ្រកមៈ
ដូចជករបញ
ជ ផទល់សូមពយយមទទួលយកករេគរពករងរេ



យសម័្រគចិត្តមុន

េពលេធ្វើករសំណូមពរ ។


េ

យគមនករបត់បង់ នូវអំ

ច្រគប់្រគង ចូរពយយមេ

យអនកសំភសន៍

ចូលរួមកនុងករសំេរចចិត្តេហើយេនេពលជមួយគនេនះ្រតូវេមើលថករសំេរចចិត្តេនែតរ ឹងមំ។


េនេពលចង្អុលបង្ហញកំហុសចូរេធ្វើេ

សំងត់ពីមុខអនកដ៏ៃទ

។

ចូរ

យភព ក់ទក់ មនយុទ្ឋវ ិធី េហើយ េ

្ត ប់ម្រន្តីសំភសន៍ពនយល់េហើយបង្ហញគត់ ថ

យ

អនកកំពុង

ពយយមជួយេហើយពិនិតយេមើលមូ លេហតុៃនបញ
្ហ ទំងអស់គន ។
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េនេពលម្រន្តីសំភសន៍មនករត ៉ ចូរ

្ត ប់េ

យអំណត់េហើយេ

ះ្រ

យបញ
្ហ

ទំងេនះ ។


ចូរពយយមជំរញ
ុ េលើកទឹកចិត្ត្រកុម និងករងរ្រកុម។



មិន្រតូវបង្ហញករេពញចិត្តចំេពះម្រន្តីសំភសន៍
ទល់ែតេ



មនក់ ឬ

អនក

មនក់េទៀត

ះ។

ចូរពយយមបេងកើតបរ ិយយថមិត្តភព េហើយនិងសនិត

ន ល(មិន្របកន់ខួន)
្ល ។

ជទីបញចប់ ចូរចំថពកយេព្រជេលើកទឹកចិ ត្ត េសចក្តីែណនំ និងករទិទនែកលំអរ
តំៃលេទ លុះ្រ

ែតម្រន្តី្រតួតពិនិតយ និងម្រន្តីែកតំរវូ ផ្តល់ឧទហរណ៍ល្អៗ ។

េដើមបីបង្ហញពីភពេទៀងទត់េពលេវ
(ករេមះមុត) េដើមបីទមទរេ

ករេកតសេសើរ

យសមជិក្រកុមេធ្វើ

មិន្រតូវបង្ហញពីករចប់

រមមណ៍

ពិនិតយ

ស់

និងករលះបង់ចំេពះករងរ

ថអនក

មនក់េធ្វើករងរតិចជងសមជិ ក្រកុម
ចប

្ត លេ

យបត់បង់ទំនុក

យមនករមិនសបបយចិត្តជទូេទ ។ ម្រន្តី្រតួត

ឬម្រន្តីែកតំរវូ មិន្រតូវមនករទមទរនូវគុណភពករងរខពស់ពីម្រន្តីសំភសន៍េឡើយ

និងបត់បង់ នូវជំេនឿទុកចិត្ត និងអំ
សំភសន៍

IV.

្ត លេ

សំខន់

មដូ ចគនែដរ ។

ដ៏ៃទេទៀតេទ ឬមួយថអនកមនអភ័យឯកសិទិព
្ឋ ិេសស
ចិត្តេនកនុងគំេ ងករងរេហើយប

មិនមន

ច ។ ករេលើកទឹកចិត្ត និ ងមនសីលធម៌របស់ម្រន្តី

្រស័យេទេលើសីលធម៌ និងករេលើកទឹកចិ ត្តរបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ និងម្រន្តីែកតំរវូ .

ករែថទំ

ង្រតួតពិនិតយករងរេនមូល ្ឋ ន

ករ្រតួតពិនិតយ

ងករងរេនមូល ្ឋ នកនុងមណ្ឌលអេងកតគំរូ េ

ករងរម្រន្តីសំភសន៍ ។ មនបី

យ

ង្រតូវបនេ្របើ្របស់សំ ប់្រតួតពិនិតយ

ង្រតួតពិនិតយ
ងសំណួរ

និងករ ស់ែវងដំេណើរករករងរ:


ងករងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ /ម្រន្តីែកតំរវូ



ងករងររបស់ម្រន្តីសំភសន៍



ងដំេណើរករងររបស់ម្រន្តីសំភសន៍
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ងករងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ /ម្រន្តីែកតំរវូ

A.

ងករងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ/ម្រន្តីែកតំរវូ ្រតូវបនបំេពញចប់សព្វ្រគប់
េហើយេផញើរេទេ

ពីមណ្ឌលអេងកតេនះ ។

ងករងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ /ម្រន្តីែកតំរវូ បនបង្ហញេនកនុង

ជំ

៊ នដំបូងកនុងករបំេពញ

ព័ត៌មនសំគល់មណ្ឌលអេងកត
្រគួ

ងសំណួរ

ងករងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ/ម្រន្តីែកតំរវូ គឺ្រតូវចំលង
(េលខមណ្ឌលអេងកត

និងេឈមះៃនទីកែន្លង)ពី

ងបញជី

រឬ ែផនទី ។ េលខមណ្ឌលអេងកតគឺ មនេលខចំ នួនបីខទង់េហើយ្រតូវបនសរេសេនែផនក

ខងេលើទំព័រៃន
ជំ
បញជី្រគួ

ងបញជី្រគួ

រនី មួយៗ

៊ នបនទប់គឺ្រតូវកត់្រ

ល់ព័ត៌មន្រគួ

រែដលបនេ្រជើសេរ ើសទំងអស់ពី

រ ឬពីែផនទី ។ ពួកេគ្រតូវសរេសរចូលេនកនុង

េពលែដលសរេសរេលខ្រគួ

រខុសគន េធ្វើេ

ករបញូច លទិននន័យ ។ពិេសស

ង

ងករងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

/ម្រន្តីែកតំរវូ ្រតូវែតដូចគនេទនឹងអ្វីែដលពួកេគបនសរេសរេនេលើ
រ

្ត លជមួ យ

យ

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ/ម្រន្តីែកតំរវូ
ឧបសមព័ន្ឋ ១ ។

យករ ិយល័យក

េ

ងបញជី្រគួ

រ

។

េន

យមនករ្រចបូក្រចបល់េនកំឡុងេពលដំ េណើ

ំងពីេពលេរៀបចំ

ក់េលខេរៀង្រគួ

រមក ។ ម្រន្តីសំរប

សំរល
ួ / នយកគំេ ង្រតូវផ្តល់េ

យម្រន្តី្រតួតពិនិតយនូវទំរង់ឯក

រឬែផនទីសំ ប់្រកុមករងរ

មណ្ឌលអេងកតនីមួយៗ ។

ងករងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ/ម្រន្តីែកតំរវូ មន្របែហល ពីរ

ឬបីទំព័រ
េហើយជធមម
អេងកត

។

្រតូវបនចុះបញជី្រគប់្រគួ
េលខមណ្ឌលអេងកត

េហើយពួកេគគួរចុះេលខ
៥...................។ល។

មលំ

រទំងអស់ែដលបនេ្រជើសេរ ើសកនុងមួយមណ្ឌល

និងេឈមះទីកែន្លង្រតូវបនបំេពញ្រគប់ទំព័រទំងអស់

ប់េនែផនកខងេលើៃន

)េបើសិនមនបែនថម្រគួ

រកនុង

បែនថមកនុងកំ ឡុងេពលេធ្វើករសំភសន៍ឬ ពីេ្រពះមួយ្រគួ
៤នក់។ម្រន្តី្រតួតពិនិតយគួរកឹប

ងេនះេទ

ង(ដូចជ ទំព័រ ១ ៃន ៥ ទំព័រ២ ៃន
ងេទៀតែដលបនរកេឃើញ្រគួ

រ

រមនកុមរ ្រស្តី បុរស េ្រចើនជង

ងេផ ងៗេទៀតសំ ប់ មណ្ឌលអេងកតេនះ

េហើយែកចំនួនសរុបៃនទំព័រែដលបន យករណ៍សំ ប់មណ្ឌលអេងកតេនះ ។
សូមេ្របើេសចក្តីែណនំែផនក

III

ម្រន្តី្រតួតពិ និតយ្រតូវែបងែចកចំនួន្រគួ

សំ ប់ម្រន្តីសំភសន៍មនក់ៗ ។ េនេពលេធ្វើករែបងែចក្រគួ

រសំភសន៍

រសំភសន៍ ។
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េនកនុងបេងកល
្រតូវបំេពញ

១

ដល់

៥

គឺ

ងករងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

ម្រន្តីសំភសន៍គួរទទួលខុស្រតូវៈ

១) េធើ្វករសំភសន៍្រគួ
២) កំនត់្រគួ

រែដលបនែបងែចកេ

យ។

រែដលបនេ្រជើសេរ ើសសំ ប់េធ្វើករសំភសន៍ជមួយនឹង

៣) េធើ្វករសំភសន៍្រគប់សមជិកទំងអស់េនកនុង្រគួ

េនចុងបញចប់ៃនៃថងនីមួយៗ
សំភសន៍ចប់េទេ

យម្រន្តីែកតំរវូ

ងសំណួរែដលបន
។ម្រន្តីែកតំរវូ

ឬម្រន្តី្រតួតពិនិតយេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ
និងកំណត់្រគួ

ងសំណួរ។

រែដលបនេ្រជើសេរ ើស ។

ម្រន្តីសំភសន៍នឹង្រតូវ្របគល់

ឬម្រន្តី្រតួតពិនិតយ្រតូវេមើលេឡើងវ ិញ
សំណួរ (

និ ងម្រន្តីែកតំរវូ ែដល

រែដល្រតូវសំភសន៍េទ

ម

ង

ងសំណួរបុរស ឬ្រស្តី )


អនកេឆ្លើយទំងអស់្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស្រតឹម្រតូវពី



អនកេឆ្លើយនី មួយៗមន

ងសំណួរ្រគួ

ងសំណួរបុគគលមនក់ៗ

រ

េបើមិនដូេចនះករសំភសន៍

មិនបនបញចប់េទ ។


ព័ត៌មនសំគល់េនទំព័រគំរបៃន

ងសំណួរ្រគួ

រនិង

ងសំណួរ

បុគគល

គឺ្រតឹម្រតូវេហើយឬេន
បនទប់មកចំ លងព័ត៌មនអំពីលទ្ឋផលៃនករសំភសន៍កុង
ន

ងសំណួរទំងអស់េទ

ក់កុងបេង
ន
គ ល ៦ ដល ១៧ ៃន

ងករងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ និងម្រន្តីែកតំរវូ ។

និងេលខបនទត់ របស់កុមរែដលមន

យុពី ៦ ដល់ ៥៩ ែខ េនកនុងបេងគល ៧ ។

ចូរកត់្រ
ចូរកត់្រ
េស្លក

លទ្ឋផលចុងេ្រកយៃនករសំភសន៍

េលខបនទត់របស់កុមរ

ងសំណួរ្រគួ

េហើយថេតើកុមរនីមួយៗបន

្ល ំងេនកនុងបេងគល ៨ និង៩

។ ចូរកត់្រ

រេនកនុងបេងគល

៦

ឬមិនបនេធ្វើេតស្តភព

ចំនួន្រស្តីសរុបែដលមនេនកនុង្រគួ

រ

នីមួយៗេនកនុងបេងគល១០ និងេលខបនទត់របស់ពួកេគកនុងបញជីេនបេងគល១១ ។ លទ្ឋផល

សំភសន៍ចុងេ្រកយេនកនុងបេងគល១២ េហើយថេតើពួកគត់បន ឬមិនបនផ្តល់ឈមសំ ប់
ករេធ្វើេតស្តរកេមេ គហុីវ(HIV)នីមួយៗកនុងបេងគល
សរុបេនកនុងបេងគល

១៤

១៣

។

សំ ប់បុរសចូរកត់្រ

េហើយេលខបនទត់របស់ពួកគត់េនកនុងបេងគល

ចំ នួន

១៥

។

លទ្ឋផលសំភសន៍ចុងេ្រកយេនកនុងបេងគល១៦េហើយថេតើពួកេគបន ឬមិនបនផ្តល់ឈម
សំ ប់ ករេធ្វើេតស្តរកេមេ គហុីវ(HIV)នីមួយៗកនុងបេងគល១៧
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េបើ្រគួ

រមិនបនេ្រជើសេរ ើសបុរសសំ ប់ េធ្វើករសំភសន៍សូមរ ំលងបេងគល១៤ ដល់១៦ ។

េបើ មិនបនេ្រជើសេរ ើសសំ ប់ករេធ្វើេតស្តឈមេទ សូមរ ំលងបេងគល៧ ៨ ៩ ១៣ និង ១៧ ។
េបើមនកុមរ

្រស្តី

ឬបុរស

េ្រចើនជងេនកនុង្រគួ

ករងរ (ឧៈ េ្រចើនជង ៤ ) លទ្ឋផល្រគួ

រេនះ្រតូវបនកត់្រ

រមួយេហើយមនេនេលើ

ង

េនទំព័រចុងេ្រកយៃន

ង

កងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិ និតយ និងម្រន្តីែកតំរវូ ។ ចូរគូសបនទត់ពីេ្រកមព័ត៌មនសំ ប់្រគួ
េនះកែន្លង មនេនបញជីេដើមេហើយេធ្វើករកំណត់សំគល់”សូមេមើលទំព័រ៥”
មនកែន្លងសំ ប់ ២ ្រគួ

េនទំព័រ

រ ដូេចនះ មនកែន្លងរហូតដល់ ៨សំ ប់េធ្វើករកត់្រ

រ
៥

កុមរ ្រសី្ត

និង បុរស។
ចូរកំណត់សំគល់ និងផ្តល់េយបល់អំពីករងរសំភសន៍េនះ លទ្ឋផលករសំភសន៍
ចបនកត់្រ
េឈមះេម្រគួ

េនកនុងបេងគល

រ្រតូវបនផ្លស់បូរ្ត

ឧទហរណ៏

(១៨)
ចកត់្រ

ករែបងែចកសំភសន៍េឡើងវ ិញ

េនទីេនះ មយ៉ ងេទៀតសូមេធ្វើករកត់សំគល់េន

ទីេនះ េពលសេងកតេឃើញថមិន្រតឹ ម្រតូវកនុងកំឡុងេពលេធ្វើករសំភសន៍េឡើងវ ិញ ។
សូមពិនិតយេ

យបនចបស់ថ

របស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ
េ

អនកបនចុះបញជី្រគួ

និងម្រន្តីែកតំរវូ ែដលបនេ្រជើសេរ ើសកនុង

យចបស់

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ និងម្រន្តីែកតំរវូ សំគល់ថ “ចំនួន្រគួ
រ”

េ្រជើសេរ ើសេទ ប៉ុែន្ត

ងសំណួរ្រគួ

រមិន

ម្រន្តីែកតំរវូ ថមីែដរ ។

រ

ងករងរ
។

េដើមបី

ងករងររបស់

រែដលបនេ្រជើសេរ ើស” និង “ចំនួន
រ

ឬផទះែដលបន

ចេ្រចើនជង ។
ងេនះ្រតូវបនវ ិចខចប់ជមួយ

្ត ល ។ សូមសរេសរេ

យបន

េគលបំណង្រតួតពិនិតយេនករ ិយល័យក
B.

ងបញជី្រគួ

ចតិចជងចំ នួន្រគួ

ជទូេទ េយើងចប់េផ្តើមមណ្ឌលអេងកតថមីជមួ យ
ករ ិយល័យក

រទំងអស់េនកនុង

អនក្រតូវបំេពញេនកនុង្របអប់ពីរេនែផនកខងេ្រកមៃន

ងសំណួរ្រគួ

ឬ

ងករងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ និង
ងសំណួរេហើយេផញើរ្រតឡប់េទេ

្អ តេ្រពះ

យ

ងទំងេនះ្រតូវបនេ្របើសំ ប់

្ត ល ។

ងករងររបស់ម្រន្តីសភ
ំ សន៍
ម្រន្តីសំភសន៍មនក់ៗនឹង្រតូវបំេពញ

អេងកតនីមួយៗ (

ងករងររបស់ម្រន្តីសំភសន៍សំ ប់មណ្ឌល

ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េ្រចើនជងមួយកនុងមួយមណ្ឌលអេងកត) ។

ងររបស់ម្រន្តីសំភសន៍គឺ្រសេដៀងគននឹង

ងករងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

ងករ

និងម្រន្តីែកតំរវូ
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នឹងជួយដល់ម្រន្តីសំភសន៍សំ ប់
សំភសន៍

។

មេមើល្រគួ

យសំ ប់ករ

និងម្រន្តីែកតំរវូ គួរែតេមើលេឡើងវ ិញ

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

សំភសន៍េរៀង ល់

រែដលបនែបងែចកេ

ងករងររបស់ម្រន្តី

ង ច និងពិភក ពីលទ្ឋផលៃនករសំភសន៍ ។

ងករងររបស់ម្រន្តី

សំភន៍គឺបនពិពណ៌នលំអិតេនកនុងេសចក្តីែណនំរបស់ម្រន្តីសំភសន៍ ។
C.

ករេផទរ

ងជួសឈមគំរូ

ករអេងកតបនបញូច លករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ (HIV) និងេ្របើ

្របែហលគនែដលេ

ថ

ង the Blood Sample Transmittal Sheet

ង្រប

ងេនះមន

ក់
ក់

េលខកូដសំគល់មួយសំ ប់មនុ ស មនក់ៗេនកនុងមណ្ឌលអេងកតសំ ប់េធ្វើេតស្តរកេមេ គេអដ
ស៍(HIV) ។

ងគឺេ្របើ េដើមបីជួយ

ម

នៃនចំនួនអនកែដលបនផ្តល់ឈមគំរេូ នកនុងមណ្ឌល

អេងកតនីមួយៗ ។សំ ប់ព័ត៌មនលំអិត សូមេមើលេសចក្តីែណនំសំ ប់ មនុស ម្រត និងភព
េស្លក

្ល ំង (និងេតស្តេអដស៍HIV) ។

ងវ ិវត្តករងររបស់ម្រន្តីសភ
ំ សន៍

D.

ម្រន្តី្រតួតពិ និតយនិងទុ ក
សំ ប់ម្រន្តីសំភសន៍មនក់ៗ

ក់

។

បញចប់មណ្ឌលអេងកតនីមួយៗ
ករ ិយល័យក

្ត លេទ )។

ងវ ិវត្តករងរម្រន្តីសំភសន៍ ( សូមេមើលឧបសមព័ន្ឋ ២ )

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយនឹងេធ្វើករែកលំអ

ងករងរេនះេនេពល

(ពួកេគមិនបនខចប់បញូច លេនកនុង

ងសំណួរសំ ប់េផញើរេទ

ងវ ិវត្តករងរម្រន្តីសំភសន៍គឺេរៀបចំេឡើងេដើមបីេ

តំរវូ បនដឹងពីសកមមភពម្រន្តីសំភសន៍
ម្រន្តីសំភសន៍
េធ្វើេ្រចើន

។

។

ករមិន្រសុះ្រសួលគន

ដូចគនេនះែដរ

ងេនះ

ចអនុញញតិេ

និងម្រន្តីែក

ចេកើតមនេឡើងេបើ

មនក់េធ្វើករតិចជងេគឬ ក៏ម្រន្តីសំភសន៍មិនខិ តខំេធ្វើេហើយេ

ទទួលចំេលើយឬបដិេសធេ្រចើនជងអនកដ៏ៃទេទៀតកនុង្រកុម

ៃចដនយ

យម្រន្តី្រតួតពិ និតយ

យសមជិ ក

យអនកដឹ ងថម្រន្តីសំភសន៍េនះមិន
។

េនកនុងកណីេនះ

គួរអនុវត្តេដើមបីដឹងថករមិនទទួលចំេលើយឬបដិេសធេ

យ

ករពិនិតយ

រម្រន្តីសំភសន៍

េខ យករងរ ។ េបើម្រន្តីសំភសន៍មនេរឿងេនះ ម្រន្តី្រតួតពិនិតយគួរែតនិយយជមួយគត់
េហើយបង្ហញពីបញ
្ហ នឹ ងែណនំេ

យគត់ែកលំអរ និងខិតខំេធ្វើករងរបន្របេសើរជងមុន ។

េបើគត់េនែតមិនែកលំអរេនះ្រតូវជូនព័ត៌មនេនះដល់នយក្របតិបត្តិមូល ្ឋ នបនដឹង
នយក្របតិបត្តិមូល ្ឋ ននឹងេធ្វើករសំេរចចិត្តអី្វមួយ ។
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។

ងវ ិវត្តករងរម្រន្តីសំភសន៍មួយសំ ប់ម្រន្តីសំភសន៍ មនក់ៗ

សូមែបងែចក
ម្រន្តី្រតួតពិនិតយនឹងកត់្រ

នីតិវ ិធីកុងករបំ
ន
េពញ

ចូលកនុង

ង ល់េពលមណ្ឌលអេងកតនី មួយៗបនបញចប់

។

ងករងររបស់ម្រន្តីសំភសន៍ មនដូចខងេ្រកម៖

បេងគល (១) : បញូច លេលខមណ្ឌលអេងកតនី មួយៗេ

យែឡកពីគនេនកនុងបេងគល (1)

បេងគល(២) និង(៤) : សំ ប់មណ្ឌលអេងកតនីមួយៗ សូមកត់្រ
្រគួ

។

ចំនួន

ងសំណួរ

រែដលបនបំេពញចប់ (ដូចជៈ មនកូដ ១) េនកនុងបេងគល(២) និងចំនួន

សំណួរ្រគួ

ង

រែដលមិនទន់បនបំេពញចប់ (មនកូដ ២ ដល់៩ ) េនកនុងបេងគល(៤) ។

បេងគល(៦) និង(៨) : សូមកត់្រ
បេងគល(៦) និងចំនួន

ចំនួន

ងសំណួរ្រស្តីែដលមិនទន់ បនបំេពញចប់ េនកនុងបេងគល(៨ )

បេងគល(១០) និង(១២) : សូមកត់្រ
កនុងបេងគល(១០)

ងសំណួរ្រស្តីែដលបនបំេពញចប់ េនកនុង

ចំនួន

និងចំនួន

ងសំណួរបុរសែដលបនបំេពញចប់ េន

ងសំណួរបុរសែដលមិនទន់បនបំេពញចប់េនកនុង

បេងគល(១២ ) ។

បេងគល (៣). (៥). (៧). (៩). (១១) និង(១៣) សូមកត់្រ

តួេលខេនកនុងបេងគលទំង

េនះគឺមនករេកើនេឡើងសំ ប់មណ្ឌលអេងកតទំងអស់ ។ េនកនុងបេងគល(៣) អនកនឹង
ប់េកើនេឡើងចំនួនែដលបនកត់្រ
ប់េកើនេឡើងចំនួនែដលបនកត់្រ
តួេលខេកើនេឡើង
ែបងែចកេ

ចេ

េនកនុងបេងគល(២) និងេនកនុងបេងគល(៥ )អនកនឹង
េនកនុងបេងគល(៤) .....។ល។

យេយើងពិនិតយចំនួនករសំភសន៍េនេពល

មួយ ែដលបន

យម្រន្តីសំភសន៍ និងលទ្ឋផលករងររបស់ម្រន្តីសំភន៍ ។ ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

និងម្រន្តីែកតំរវូ

ច្រតួតពិនិតយេមើ លពីដំេណើរករករងរថេតើអ្រ

បនបំេពញចប់ ដូច

គនេទនឹងម្រន្តីសំភសន៍េផ ងេទៀតេទ ។

V.

ករ្រតួតពិនិតយសកមមភពម្រន្តីសភ
ំ ន៍
ករ្រតួតពិនិតយគុណភពទិននន័យែដល្របមូលបន

គឺ មន

រៈសំខន់

ស់សំ ប់តួ

នទីរបស់ម្រន្តីែកតំរវូ ។ កនុងេពលបំេពញករងរេនមូល ្ឋ ន ។ គត់នឹងទទួលខុស្រតូវកនុង

ករសេងកតេមើលម្រន្តីសំភសន៍ និងែកតំរវូ ទិននន័យេនមូល ្ឋ ន ។ េ

យពិនិតយករងររបស់

ម្រន្តីសំភសន៍េនមូល ្ឋ ន

ម្រន្តីែកតំរវូ គួរចបស់ថទិននន័យែដល្របមូលបនមនគុណភព

ខពស់េនកនុងករអេងកតេនះ ។

ជករចំបច់

ស់្រតូវសេងកតេមើលម្រន្តីសំភសន៍េ

យបន
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ញឹកញប់ចប់

ំងពីេពលចប់ៃនករអេងកតរហូតដល់ចប់ ។ េនេពលចប់េផ្តើម្រន្តីសំភសន៍

ចមនកំហុសពីេ្រពះខ្វះបទពិេ
ចែកតំរវូ បនេ

យបណុ្ត ះប

។

។

ចេនឿយហត់ ឬខជិល េបើខ្វះករ្របុង្របយត័ន
េដើមបីរក គុណភពទិននន័យ

សកមមភពរបស់ម្រន្តីសំភសន៍េ
A.

ងសំណួរ បញ
្ហ ទំងេនះ

្ត លបែនថមេនេពលកំពុងដំេណើរករអេងកត

បញចប់ៃនករអេងកតម្រន្តីសំភសន៍
លទ្ឋផលទិននន័យមិនបនល្អ

ធន៍ ឬមិ នទន់យល់ចបស់ពី

េនជិតចុ ង
ចេធ្វើេ

យ

ម្រន្តីែកតំរវូ គួែត្រតួតពិ និតយពី

យបន្រគប់ េពល ។

ករសេងកតេមើលករសំភសន៍
េគលបំណងៃនករេធ្វើសេងកតគឺេដើ មបី យតំៃល និងែកលំអរសកមមភពម្រន្តីសំភសន៍

េហើយពិនិតយរកកំហុស

និងករភន់្រចឡំែដលមិន

ងសំណួរែដលបំេពញរួចែតងែតមនកំ ហុស

ចរកេឃើញេនេពលែក។ ជករធមម
ប៉ុែន្តសំ ប់ែតម្រន្តីសំភសន៍

សំណួរមិនបន្រតឹម្រតូវ ។ េទះបីជ ម្រន្តីែកតំរវូ មិនបនដឹងអំពីភ
ដំេណើរករសំភសន៍ក៏េ
េ

យ

។

គត់

សំភសន៍នីមួយៗេ
កំឡុងេពលបណុ្ត ះប

ែដលបនេ្របើេនេពល

ចរកេឃើញកំហុសពីករពិនិតយេហើយេធ្វើយ៉ង

យម្រន្តីសំភសន៍ែកខ្លួនឯង ។ េទះបីជយ៉ ង

និងជមេធយបយែដលពួកេគបំេពញ

ែដលសួរ

ក៏េ

ងសំណួរ

។

យ ពួកេគ្រតូវែតេគរពអនកេឆ្លើយ
ម្រន្តីែកតំរវូ គួរែតសេងកតេមើលម្រន្តី

យបនេ្រចើនដងេនេពលចុះេធ្វើករងរ
្ត លម្រន្តីសំភសន៍

េហើយក៏

។

ករសេងកតដំបូងគួរែតេន

ច្រតូវបនេ្របើ្របស់សំ ប់ឆុះបញ
្ល
ច ំង

កនុងករេ្រជើសេរ ើសេបកខជនជម្រន្តីសំភសន៍ ។ ម្រន្តីសំភសន៍មនក់ ៗគួែត្រតូវបនសេងកតេមើល
េនកនុងកំឡុងេពល២ៃថងដំបូងៃនករសំភសន៍េនមូល ្ឋ ន

េធ្វើដូចេនះកំហុសនឹ ង្រតូវបនែក

តំរវូ ភ្លមៗ ។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត ករសេងកតករងររបស់ម្រន្តីសំភសន៍ នីមួយៗគួរែតេធ្វើេឡើងេន
េពលចុះមូល ្ឋ ន។

ម្រន្តីែកតំរវូ គួរែតសេងកតករសំភសន៍យ៉ងតិ ចេ

យបនម្តងកនុងមួ យៃថង

េនេពលចុះមូល ្ឋ ន េហើយករសេងកត្រតូវេធ្វើេឡើងេនេពលចប់េផ្តើម និងេនេពលបញចប់ ៃន
ករសំភសន៍ ។
កនុងកំឡុងេពលសំភសន៍ ម្រន្តីែកតំរវូ គួែតអងគុយេ

គត់កត់្រ

អ្វី ។ មេធយបយេនះ គត់

្រតូវ ឬមិន្រតឹម្រតូវ និ ងអនុវត្ត

យជិតម្រន្តីសំភសន៍េដើមបីេមើលថ

ចេមើ លេឃើញម្រន្តីសំភសន៍ ទទួលបនចំេលើយ្រតឹម

មកររ ំលងេទ ។

មន

រៈសំខន់

ស់កុងករសរេសរ
ន

សំគល់បញ
្ហ េផ ងៗ និងចំនុចែដល្រតូវពិភក េនេពលេ្រកយជមួយម្រន្តីសំភសន៍ ។
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ម្រន្តីែកតំរវូ មិនគួរអន្ត គមន៍េនេពលសំភសន៍េទ

និង្រតូវពយយមកុំេ

យម្រន្តីសំភសន៍

និងអនកេឆ្លើយមនករលំបក ។ កនុងករណីអនកសំភសន៍ មនកំហុសខ្លំងេពក េទើបម្រន្តីែកតំរវូ

េធ្វើករអន្ត គមន៍ ។ បនទប់ពីេធ្វើករសេងកតមួយេលើកៗ ម្រន្តីែកតំរវូ និងម្រន្តីសំភសន៍ គួរែត
ពិភក ពី សកមមភពរបស់ម្រន្តីសំភសន៍

ងសំណួរគួែតេមើលេឡើងវ ិញ

។

េហើយ

ម្រន្តីែកតំរវូ គួរែតមនករេលើកសេសើរដល់ម្រន្តីសំភសន៍ ែដលេធ្វើករងរបន្រតឹម្រតូវល្អ
េហើយេលើកពីបញ
្ហ េផ ងៗនិងកំហុសផងែដរ ។
B.

ករ យតំៃលសកមមភពម្រន្តីសភ
ំ សន៍
ម្រន្តីែកតំរវូ គួរែតជួបជមួយម្រន្តីសំភសន៍ ល់ៃថងេដើមបីពិភក ពីគុណភពករងរ

របស់ម្រន្តីសំភសន៍ ។េសទើរ្រគប់ករណីទំងអស់កំហុស
បនែកលំអរកន់ែតល្អ្របេសើរ
េនេពល្របជុំ្រកុម

េ

ច្រតូវបនែកតំរវូ និងករសំភសន៍ ក៏

យមនករពិភក ្របប់ពីកំហុស ល់េពល្របជុំ

ម្រន្តីែកតំរវូ គួរែតបង្ហញពីកំហុសែដលបនរកេឃើញេនេពលេធ្វើករ

សេងកតៃនករសំភសន៍ ឬបនកត់សំគល់េនេពលែកតំរវូ
គត់គួរពិភក េ

យេលើកឧទហរណ៍ពីកំហុសពិតៗ

មស់មុខេឡើយ។

សូម

នេឡើងវ ិញ

ម្រន្តីសំភសន៍ជមួយ្រកុមេដើមបីជួយេ
ដល់ម្រន្តីសំភសន៍េដើមបីេ

ះ្រ

ះ្រ

ងសំណូរ(សូមេមើលជំពូកទីVI )
េ

យមនករពិភក អំពី

។

េពល្របជុំ េហើយេលើកពីកំហុសខ្លួនឯងមកពិ ភក េ
។

ះ្រ

ចេរៀនពីគនេទវ ិញេទមកេន

យមិនខ្លចខមស់ ។

យេពល យតំៃល និងែណនំម្រន្តីសំភសន៍

េបើពួកគត់មន

រមមណ៍ថគុណភពករងរមិនទន់

ចែកលំអរបននឹង្រតូវបនជំនួសេ

ជពិេសសកនុងករណីម្រន្តីសំភសន៍មិនេ

ថ នករណ៍េនះ

យ

្រគប់្រគន់ ករសំភសន៍គួរែតបញឈប់រហូតដល់បញ
្ហ និងកំហុស្រតូវបនេ
ករណីខ្លះ ម្រន្តីសំភសន៍មិន

រែណនំរបស់

្រតូវមនករេលើកទឹកចិ ត្ត

្ត ល ។ ្រកុមពិភក េ

ម្រន្តីែកតំរវូ និងម្រន្តី្រតួតពិនិតយគួ រចំ

យម្រន្តីសំភសន៍

ថ នករណ៍ែដលពួកេគបនរកេឃើញេន

យេនេពលខងមុខ ។ សមជិក្រកុម

េនេពលចប់េផ្តើមសំភសន៍

យមិនេធ្វើេ

េនែផនកែដលទក់ទងឯក
យបញ
្ហ

មូល ្ឋ នេហើយមិនមនកនុងេពលបណុ្ត ះប

េហើយនិងដំ េ

។

ម ះ្រតង់កុងករកត់
ន
្រ

ះ្រ

យ ។ កនុង

យអនកេផ ង ។ េនះអនុវត្ត
យុ្រស្តី និងកុមរ ។
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ករសំភសន៍េឡើងវ ិញ

C.

ដូចបននិ យយពីមុនថ
ព័ត៌មនែដល្របមូលបនេ

តួនទីសំខន់ របស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយគឺ ្រតូវេ

យម្រន្តីសំភសន៍ពិតជ្រតឹម្រតូវ

េមើលគុណភពទិននន័យគឺចុះឆមក់េមើលព័ត៌មន្រគួ
សំភសន៍េឡើងវ ិញរយៈេពលខ្លីេទេលើ្រគួ
បន្របមូលេ

រ

រមួយចំនួន

។

។

យចបស់ថ

ឧបករណ៍ល្អសំ ប់ពិនិតយ

េនះគឺេធ្វើេឡើងេ

យដំេណើរករ

និងពិនិតយលទ្ឋផលជមួយអ្វីែដល

យម្រន្តីសំភសន៍ ។ ករសំភសន៍េឡើងវ ិញ ជួយកត់បនថយបញ
្ហ ៣្របេភទ

ែដលជះឥទ្ឋិពលដល់ទិននន័យអងកត ។

ករសំភសន៍េឡើងវ ិញគឺេ្របើេដើមបីពិនិតយេមើលម្រន្តីសំភសន៍បនសំភសន៍

ទី១

ជក់ែស្តងេទេលើ្រគួ

រែដលបនេ្រជើសេរ ើស

ទុក

រខុស ឬ ពួកគត់

ក់រកទី

ំង្រគួ

។

េនេពលខ្លះម្រន្តីសំភសន៍ខ្វះករយកចិត្ត

ចសំភសន៍ ែត្រគួ

រតូចៗ ឬ ្រគួ

រែដលមន

មនុស េន ជករងយ្រសួលបញចប់ករសំភសន៍បនេលឿន ។ េពលខ្លះ ម្រន្តីសំភសន៍មិន
សំភសន៍្រគួ

រ

មួយេទេហើយបំេពញចំេលើយកនុង

សំភសន៍េឡើងវ ិញគឺេធ្វើេ

កនុង
្រគួ

យុ្រស្តីែដលមន
ងសំណួរ្រស្តី

យខ្លួនឯង

។

យរកេឃើញនូវកំហុសទំងេនះ ។ បញ
្ហ េផ ងេទៀតែដល

េឡើងញឹកញប់គឺម្រន្តីសំភសន៍ខ្លះបនថយ
បែនថម

ងសំណួរេ

យុរបស់្រស្តីែដលមន

យុេ្រចើនជង៤០ឆនំេដើមបីបេញជ សេ
។

ករ
ចេកើត

យុពី១៥ ដល់ ៤៩ឆនំ ឬ

យផុត

យុសំ ប់ សំភសន៍

េពលខ្លះម្រន្តីសំភសន៍បន្រស្តីែដល្រតូវសំភសន៍េចញពីបញជី

រ ។ ជពិេសសេកើតមនេទេលើេភញ វរបស់្រគួ

ចកត់បនថយករងរពួកគត់ ។

រ ។ មេធយបយទំងេនះ ពួកគត់

េបើេរឿងេនះេកើតេឡើងញឹកញប់ េធើ្វេ

យប៉ះពល់ដល់

គុណភពទិ ននន័យ ។
ដូចគនេនះែដរ ម្រន្តីសំភសន៍កត់ បនថយ

យុ១ឆនំ ឬ ២ឆនំ ពីៃថងែខកំេណើតរបស់កុមរ

េដើមបីេចៀស ងករសួរសំណួរទំងអស់េនកនុងែផនក៤ សំ ប់កុមរ ។ ម្រន្តីសំភសន៍បនប្តូរ
យុរបស់កុមរេនកនុង

ងសំណួរ្រគួ

រេដើមបីេជៀសផុតពីករសង ័យ ឬ ម្រន្តីសំភសន៍

បនលុបកុ មរេចញពីបញជីេផ ងៗ ។
មន

រៈសំខន់

លបំណងរបស់ខួនេ
្ល

ស់េដើមបីេ

យចបស់ថម្រន្តីសំភសន៍បនែណនំពនយល់ពីេគ

យបនសមរមយឬអត់ ។ ដូេចនះ អនកអនុវត្តករសំភសន៍េឡើងវ ិញគួរែត

សួរអនកេឆ្លើយថគត់បនទទួលករពនយល់ចបស់

ស់ពីម្រន្តីសំភសន៍េដើមបីចូលរួមករ
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សំភសន៍េ

យសម្រគ័ចិត្ត

ព័ត៍មនទំងអស់បនរក ករសំងត់េទ

និងមនគន្លឹះសំខន់ៗ

េផ ងេទៀតៃនករពនយល់ ។
េដើមបីកត់បនថយបញ
្ហ ែដលេកើតមនេឡើងម្រន្តី្រតួតពិនិតយនឹងទទួលខុ ស្រតូវកនុងករ

សំភសន៍េឡើងវ ិញេនកនុងមណ្ឌលអេងកតនីមួយៗ

ម្រន្តី្រតួតពិ និតយមនបទពិេ
ទុក

ក់េ
៦

យេធ្វើករសំភសន៍េឡើងវ ិញេន្រគួ
ឆនំ

។

យ

រែដលមន្រស្តីមន

យុសិត
ថ េនជិតែដន

យុពី ១២ េទ ១៤ ឆនំ និង ៥០េទ ៥២ ឆនំ ឬ កុមរែដលមន

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយេ

យចបស់ថ្រគួ

រែដលបនមកពីម្រន្តីសំភសន៍

គឺបនសំភសន៍េឡើងវ ិញម្តងៗមួ យ។

កនុង្រកុមទំងអស់

ទមទេ

េនកនុងករអេងកតខ្លះ

ធន៍ េ្រចើនេដើមបីអនុវត្តករងរេនះ ] ម្រន្តី្រតួតពិនិតយគួរែតយកចិ ត្ត

កំណត់ ឧទហរណ៍ ្រស្តីមន
យុ

[

េបើករសំភសន៍

ច

េធើ្វបនគួែតេធ្វើេនៃថងដូចគននិងករសំភសន៍របស់ម្រន្តីសំភសន៍ពីេ្រពះអនក
សំភសន៍បន

ន ក់េនទីេនះមួយយប់មុនេពលេធ្វើករទំនក់ទនង ។

េដើមបីដំេណើរករសំភសន៍េឡើងវ ិញ ម្រន្តី្រតួតពិនិតយគួរែតកន់

ទន់សំភសន៍

េហើយបំេពញព័ត៌មនេនែផនកខង្រគបេ

ងសំណួរ្រគួ

យប៊ិចពណ៌្រកហម

យបនចបស់ថ “សំភសន៍េឡើងវ ិញ” េនែផនកខងេលើៃនទំព័រ្រគប ។

េ

គួែតេ្រជើសេរ ើស ្រគួ

រែដល្រតូវេធ្វើករសំភសន៍ជមួយ

( ដូចជ មិន្រតូវករយក
ចប់ ម្រន្តី្រតួតពិនិតយគួ រយក

ងសំណួរ្រគួ

េឡើងវ ិញ ។ ឧទហរណ៍ “ដូចជបញជី្រគួ
្រគួ
្រគួ

ងសំណួរ្រតូវសំភសន៍េឡើងវ ិញ

យ

ងសំណួរែដលបនសំភសន៍

រ “ “មនុស េនបនទត់ទី០២ មិនមនេនកនុង

រ(original questionnaire)”

“មនុ ស េនបនទត់ទី០៥ មនេនកនុងបញជី

“្រស្តីែដលបនេ្រជើសេរ ើសសំភសន៍េនបនទត់ ទី០៨

យុ ០៧ ឆនំ មនេនកនុងបញជី
មិ នមនេនកនុងបញជី្រគួ

មនករខុ សគនមួយចំ នួនេនព័ត៌មនែដលបនេ្រគងទុក ។ ពិេសសេបើចំនួន្រគួ
បនសំភសន៍ខុសពី ចំនួន្រគួ

រ េ

រ ។ បនទប់ពីសំភសន៍េឡើងវ ិញ

រែតឥឡូវមិនបនសំភសន៍” “កុមរេនបនទត់ទី០៦ មន
រ“

ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

ងសំណួរសំភសន៍េហើយ មកេធ្វើករេ្រប បេធៀបព័ត៌មន ។

ពួកគត់្រតូវសរេសរលទ្ឋផលបនេធ្វើេ្រប បេធៀបេនេលើ
ងសំណួរ្រគួ

និងសរេសរ

ងសំណួរសំភសន៍េហើយ) េហើយេធ្វើករសំភសន៍្រគួ

េធ្វើករបំេពញេនបេងគល (២)ដល់(៧) ៃន

រមិន

រ“

រែដល

រេនេពលសំភសន៍េឡើងវ ិញ ។ េទះបី េបើម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

បនរកេឃើញ្រស្តី ឬ បុរស បនេ្រជើសេរ ើសសំភសន៍ែតមិ នបនេឃើញ

ងសំណួរសំភសន៍
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។

ពួកគត់គួរ្របប់បញ
្ហ េនះេទម្រន្តីសំភសន៍េ

េទេ

យ្របុង្របយត័ន

េហើយេផញើរ

យគត់េធ្វើករសំភសន៍អនកេឆើ្លយតបែដលបនេ្រជើសេរ ើសសំភសន៍។

េបើមនកុមរែដលមន

យុតិចជង ៥ ឆនំ ្រតូវបនលុបេចលេចញពី
ឬបញជីកុមរែដលមន

(original questionnaire)
កនុង

ងសំណួរ្រគួ

ែដលបត់ពី

ងសំណួរ្រគួ

ដូចគនេនះ
ងសំណួរ្រគួ

យុេ្រកម ៥ ឆនំ ឬ

យុេ្រចើនជងេន

រ(original questionnaire)។េបើមនករេបះបង់េចលឬផ្លស់បូរ្ត
សំភសន៍ដែដលៗម្រន្តី្រតួតពិនិតយគួរែតេ

ម្រន្តីែកតំរវូ េធើ្វករសេងកតម្រន្តីសំភសន៍េនះពិនិតយករងររបស់ម្រន្តីសំភសន៍េ
ញប់។
កំេណើត

្ត កែន្លង
ម្រន្តីសំភសន៍នឹងគមនបំណងកនុងករផ្លស់បូរទី
េបើពួកគត់ ដឹងថបញ
្ហ ទំងេនះនឹងរកេឃើញ
ងសំណួរេឡើងវ ិញ

ករសំភសន៍

VI.

រ

ម្រន្តីសំភសន៍គួរ្រតឡប់េទ្របមូលព័ត៌មន

រ(original questionnaire)

ទីកែន្លងេកើតេឡើងញឹកញប់េលើម្រន្តី

ក

ងសំណួរ

ឬ

លុប្រស្តី

យញឹក
ឬលុបៃថងែខ

េនេពលសំភសន៍េឡើងវ ិញ

និងសំភរៈេផ ងៗ្រតូវបនេផញើរេទេ

យ

។

យករ ិយល័យ

្ត លេនេពលករងរមូល ្ឋ នេនកនុងមណ្ឌលអេងកតបនបញចប់ ។
ករែក

ងសំណួរ

សូម្របកដថ

ងសំណួរបនែកេពញេលញនឹងសុីសង្វក់គន េនះជករងរសំខន់

របស់ម្រន្តីែកតំរវូ េនមូល ្ឋ ន ។ ល់
ចំបច់

ស់ពីេ្រពះកំហុសតូច

កនុងកំពយូទ័រ និងេពលទញ

ងសំណួរ្រតូវបនពិនិតយ្រគប់្រជុងេ្រជយេនមូល ្ឋ ន
ច

ចបងករេនបញ
្ហ ធំេ្រកយព័ត៌មន្រតូវបនបញូច ល

ងទិននន័យ ។ ជញឹកញប់កំហុសតូចៗ

សំភសន៍ ។ឧទហរណ៍ េបើចំេលើយេ្រចើនជង២០ែខ
សំភសន៍

យែតេនមូល ្ឋ នករងរ ។

យកំហុសេធើ្វេ

ែដលនឹងពិនិតយ

យករវ ិភគទិននន័យពិបក

អនកពយយមពិចរ

។

េ

។

ម្រន្តី យទិននន័យេរៀបចំកមមវ ិធី កុំពយូទ័រ

ងសំណួរនីមួយៗេហើយេបះពុមភេចញបញជីកំហុស

ងសំណួរទំងមូលនឹងដកេចញពីកវ ិភគ

មូល ្ឋ ន

ចែកបន ។ កនុងករណី

ម្រន្តីសំភសន៍ចំបច់្រតូវ្រតឡប់េទសួរអនកេឆ្លើយេដើមបីបនព័ត៌មន្រតឹម្រតូវ

ករែកគឺអនុញញតិេ
េ

យសួរម្រន្តី

មិនសុីគននឹងចំេលើយេផ ងេទៀត ម្រន្តី

ចរកនឹកអនកនិយយថេ្រចើនជង២ឆនំ ដូចេនះកុមរ

េផ ងេទៀត

ចែកេ

។

យអនកជម្រន្តីែកតំរវូ

ថេតើអនកេនករ ិយល័យ

េបើកំហុសេ្រចើន
ងសំណួរេន

ចេមើលបនេទ

?
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។

េតើេគ

ច

នបនេទ ? េតើចំេលើយសុីគនេទ ? េ

េរៀបចំករែណនំពនយល់ ពិនិតយវ ិធីែក

យករងរែកជករងរសំខន់េយើងបន

ងសំណួរ ។

A.

េសចក្តីែណនំទូេទ

1)

ករពិពណ៌នពី្របពន្ឋ័ែកកំហុសមនេនកនុងឯក

រែណនំរបស់ម្រន្តីសំភសន៍

ដូចជ ៖ ករគូសបនទត់ពីរជន់េនពីេ្រកមេលខកូដសំខន់ ឬករបញូច លចំេលើយថមី

ជនិចក
ច លេ្របើបិ៊ច្រកហមសំ ប់ែកកំហស
ុ
2)

េនេពលអនកេមើល

ងសំណួរេបើគមនចំេលើយ (គមនចំេលើយ្រតូវបនកត់្រ

សំណួរមិនបនសួរ ) ឬ ចំេលើយមិនសុីគនជមួ យព័ត៌មនេផ ងេទៀតកនុង

អនកមិន

ចកំណត់ចំេលើយ្រតឹម្រតូវ សូម

ក់សញញសួរ (?) េ

សំណួរ ។សូមសរេសរេលខទំព័រ ឬេលខ
វ ិធីេនះ អនក

ពីេ្រពះ

ងសំណួរ េហើយ

យសរេសរប៊ិច្រកហមេនែកបរ

ងសំណួរេនពីមុខ ឬពីេ្រកយៃន

ងសំណួរ

ចចងចំបនេលឿនេនេពលេ្រកយពីបញ
្ហ េនះបនជួប្របទះ ។ េពលអនកបន

ែកតំរវូ ចប់ ចូរពិភក ជមួយម្រន្តីសំភសន៍ជបុគគលពីករសេងកតរបស់អនក ។ កំហុសែដល
អនកជួប្របទះញឹកញប់គួរពិភក ជ្រកុម ។
3)

េបើបញ
្ហ ធំដុំដូចជករខុសលំេអៀងៃន្របវត្តកំេណើត ឬែផនកសុខភព

ចំបច់្រតូវ

្រតឡប់េទសំភសន៍អនកេឆ្លើយម្តងេទៀត ។ េបើ ករ្រតឡប់េទសំភសន៍េឡើងវ ិញមិនបនសំេរច
ចូរអនកចត់

ំងម្រន្តីសំភសន៍មនក់េទៀតេ

េទៀតេនកនុង

េលខកូដេភទេទ

ងសំណួរេនះ
អនក

េភទ ។
េបើមិន

។

យេទជួយ

ឧទហរណ៍ៈ

ែកតំរវូ ចំេលើយពី

េបើគមនេលខកូដ្រតូវបនគូសរង្វង់ជុំវ ិញ

ចរកម្រន្តីសំភសន៍េផ ងេទៀតេ

គមនកលៈេទសៈ

ច្រតឡប់េទ្រគួ

ងសំណួរេផ ង

យជួយបញ
ជ ក់េឈមះេដើមបីកំណត់

អនកបេងកើតចំេលើយេទ

រេនះវ ិញេដើមបីេ

ះ្រ

យចំេលើយមិនសុីគន ឬខ្វះខត

ព័ត៌មន គឺ្រតូវទុកេចលដូចេដើម ។ សូមកុំពយយមបំេពញ ល់សំណួរឬ េធ្វើេ

យ

ង

សំណួរសុីគនេនះេទ ។
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េពលពិនិតយ

4)

្របអប់

ច

នបន

យកចំេលើយែតមួយេ

ងសំណួរនីមួយៗ

សូមេ

យ្របកដថេលខបនសរេសរេនកនុង

និងសូមគូសរង្វង់ជុំវ ិញេលខកូដេ
យម្រន្តីសំភសន៍

យបនចបស់ែដលបនេ្រជើសេរ ើស

( េលើកែលងែតអនុ ញញត្តិេ

យយកចំេលើយេ្រចើ ន

ជងមួយ ) ។
េពលពិនិតយ

5)

ងសំណួរនីមួយៗ សូមចបស់ថអនកេឆ្លើយ្រតូវបនសួរ្រគប់សំណួរ

គឺ្រតឹម្រតូវ (ម្រន្តីសំភសន៍សូមពិនិតយេមើលករែណនំេ

យរ ំលង) ។

អនចំបច់្រតូវែស្វង យល់៖


សំណួរទំងអស់្រតូវកត់ ្រ

ចំេលើយ

គូសេលើ ចំេលើយពីរដងេ


សំណួរទំងអស់គមនកត់្រ

យប៊ិច្រកហម ) ។
ចំេលើយ

ែត

ចមិនែមនជចំេលើយ(កនុងករណីេនះ
ចមនចំេលើយ

(កនុងករណីេនះ

ពយយមទទួលយកចំេលើយ្រតឹម្រតូវ ដូចបនេរៀប ប់កុនងកកកថខណ័្ឌ ២ ខងេលើ
ឬទុកេ

យេនទំេនរ ) ។

សូមពិនិតយេមើលគំ

6)

តៃនអញញ ្រត

(ឧៈ

្រស្តីមនក់មិន

ចមនកូន២៤

នក់កំពុងរស់

េនជមួគត់េទ ) និងពិនិតយេមើ លភពសុីគនដ៏ៃទេទៀត ។ សូមសំគល់អី្វមិនសុីគន

េ

7)

េ

យប៊ិ្រកហម ។

ម្រន្តីែកតំរវូ គួ្របប់ម្រន្តី្រតួតពិនតយអំពី

យម្រន្តីសំភសន៍េដើមបីែកតំរវូ ។
ករែកតំរវូ

B.

ងសំណួរ្រគួ

ងសំណួរែដល្រតូវបនបញូជ ន្រតឡប់េទ

រ

សូមពិនិតយេមើលករែណនំែដល្រតូវរ ំលង និង្រតូវបំេពញ មនដូចតេទ ចំេលើយ

នបន
មន
1)

និងចំេលើយមនភពសុីគនេទនឹងសំណួរ។

រៈសំខន់ សំ ប់ចង្អុលបង្ហញដូចខងេ្រកម ៖

េនកនុងករែក

ងសំណួរ្រគួ

ទំព័រ្រកប
a) សូមពិនិតយថព័ត៌មន្រគួ

រជក់

b) េលខកូដព័ ត៌មនេនទំ ព័រ្រកបៃន

ក់្រតូវបនបំេពញ្រតឹ ម្រតូវ ។
ងសំណួរ្រគួ

រ េបើម្រន្តីសំភសន៍មិនបន
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ច
រ

េធ្វើដូេចនះ ។ េបើលទ្ឋផលចុងេ្រកយគមនមនេលខកូដ “ ១ ” សូមពិ និតយេមើលេនទំព័រ
ទំេន ។

េបើលទ្ឋផលចុងេ្រកយមនេលខកូ ដ “ ១ ”

សល់ៃន

ងសំណួរ ្រគួ

សូមបន្តពិនិតយេមើលទំ ព័រេន

រ។

c) សូមពិនិតយេមើលចំនូនមនុស សរុបេនកនុង្រគួ

រែដលបនកត់្រ

្រកបគឺេសមើគនេទនឹងចំនួនមនុស ែដលបនចុះបញជីេនកនុងកមមវ ិធី្រគួ

េន

ងទំព័រ

រ និងចំ នួន

្រស្តីបនេ្រជើសេរ ើសេនទំព័រ្រកបគឺេសមើេទនឹងេលខបនទត់្រស្តីែដលបនគូសរង្វង់
េនកនុងបេងគល(៩)

េបើ្រគួ

របនេ្រជើសេរ ើសបុរសសំ ប់សំភសន៍ ចំនួនសរុបបុរស

បនេ្រជើសេរ ើសេនទំព័រ្រកបគឺេសមើេទនឹងេលខបនទត់បុរសែដលបនគូ សរង្វង់
េនកនុងេងគល(១០) ។
d)

ងបន្តៈ ( continuation sheet) េបើមន្រគួ

សូមពិនិតយេមើល្របអប់ៃន
សមជិក្រគួ

រមនសមជិកេ្រចើនជង២០នក់

ងបន្ត( continuation sheet)មនេនែផនកខងេ្រកមៃនបញជី

រគឺ្រតូវបន ធិក (Ticked) និង

( សំគល់ “ CONTINUATION ” គឺជ្រគួ
ព័ត៌មនេនកនុងែផនកដូចគន

ៃន

ងសំណួរ្រគួ

រទី២

របនបំេពញចប់ ។ ចូរេធើ្វករេ្រប បេធៀប

ងសំណួរេដើម

(

original

)

និង

ងសំណួរថមី

(Continuation questionnaire) េដើមបីចបស់ថ ្រតឹម្រតូវ ។
e) សូមពិនិតយករពនយល់ែណនំពីេគលបំណងរបស់ម្រន្តីសំភសន៍ ។
2)

កមមវ ិធី្រគួ

រ Household Schedule

a) បេងគល(៣) ដល់(៧) : ទំនក់ទំនងជមួយេម្រគួ

រ, េភទ, លំេន ្ឋ ន និង

យុ.

បេងគលទំងអស់នឹង្រតូវបនបំេពញសំ ប់មនុស មនក់ៗែដលបនចុ ះបញជីេនកនុង (២)
ជលំេន ្ឋ ន្រគួ

b) បេងគ(៨)

ែដលមន

ថ នភព

។ មិ ន្រតូវមនបេងគល

មួយទំេនេឡើយ

ពហ៍ពិពហ៍, ចូរពិនិតយចំេលើយសំ ប់មនុស ទំងអស់

យុ ១៥ ឆនំេឡើង ។ បេងគលទំេន្រតូវេនខងេឆ្វងសំ ប់មនុស ែដលមន

យុេ្រកម១៤ឆនំ ។

មន

រធមម

c) បេងគល(៩) ដល់(១១): ភព

ចទទួលយកបន សូមពិនិតយេលខបនទត់របស់្រស្តី

យុ ១៥ ដល់ ៤៩ឆនំ និងបុរសមន

យុ ១៥ ដល់ ៤៩ឆនំ ែដលមនគូសរង្វង់ជុំ

វ ិញេនកនុងបេងគល (៩) និង (១០) ។ េបើអនករកេឃើញកំហុសទក់ទងអនកែដលបនេ្រជើសេរ ើស
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សំភសន៍េនកនុង្រគួ

រ

សូមពិនិតយជមួយម្រន្តីសំភសន៍េដើមបីទទួលបនេលខ្រតឹម្រតូវ

សំ ប់េធ្វើករសំភសន៍កុង្រគួ
ន

ទំងអស់មន

រេនះ

។

ដូចគនេនះ

សូមពិនិតយេលខបនទត់របស់កុមរ

យុពី ០០ ដល់ ០៥ឆនំ) ែដលបនគូសរង្វង់ជំវ ិញេន

យុេ្រកម ៦ ឆនំ(

បេងគល (១១) ។
d) បេងគល(១២) ដល់(១៥):

ថ នភពរស់េន និងលំេន ្ឋ នរបស់ឪពុកម្តយ

បេងគលទំងអស់្រតូវបនបំេពញព័ត៌មនសំ ប់មនុស មនក់ៗមន
ឆនំ

និងបេងគលទំេនសំ ប់សមជិក្រគួ

រមន

យុ

១៨ឆនំេឡើង

។

យុពី ០ ដល់ ១៧
េបើចំេលើយេនកនុង

បេងគល (១២) គឺមន “េទ” ឬ “មិ នដឹង” បេងគល (១៣) ្រតូវេនទំេនរ ។ េបើចំេលើយកនុងបេងគល

(១២ ) គឺមន “ បទ” បេងគល(១៣) ្រតូវមនេលខបនទត់ឬ េលខកូដ “០០” េនះបញ
ជ ក់ថ
ម្តយមិនមនកូនរស់េនកនុង្រគួ

េលខបនទត់ េន

(១៣)

រ។ វ ិធីដូចគនសំ ប់ បេងគល(១៤) និង (១៥ ) ។ សូមពិនិតយ

សំ ប់្រស្តីែដលមន

យុ្រគប់្រគន់

េលខបនទត់ េនបេងគល(១៥) សំ ប់បុរសែដលមន
e) បេងគល(១៦) ល់(១៧): ករសិក

យុេ្រកម ៥ ឆនំ ។

ចក្លយជម្តយកុមរ

យុ្រគប់្រគន់

និង

ចក្លយជឪពុកកុ មរ ។

បេងគលទំងអស់្រតូវេនទំេនរសំ ប់កុមរមន

បេងគល(១៦) មិន្រតូវទុកេ

យេនទំេនរេទសំ ប់មនុស មន

យុ

៥ឆនំេឡើង ។
f)

បេងគល (១៨) និង (១៩)ករសិក បចចុបបនន/ថមីៗ បេងគល(១៨) និង(១៩)្រតូវបន

បំេពញសំ ប់មនុស ទំងអស់មន
គឺសំ ប់កុមរមន

យុ ៥ ដល់ ២៤ឆនំ ។ បេងគល្រតូវបនទុកេ

យុពី ០ ដល់ ៤ និង អនកេពញវ ័យមន

យេនទំេនរ

យុ ២៥ឆនំេឡើង ។

េបើចំេលើយេនបេងគល(១៦)គឺ “េទ “ បនទប់មកបេងគល(១៦)ដល់(១៩) ្រតូវទុកេ

យ

េនទំេន ។ េបើចំេលើយេនបេងគល(១៦)គឺ “បទ “ បនទប់មកបេងគល(១៨) ្រតូវែតមនព័ត៍មន
សូមពិនិតយកររ ំលងេនកនុងបេងគល(១៨) បន្រតឹម្រតូវេទ ។
សូមពិនិតយេមើលពីកំរ ឹតៃនករសិក េ

សូមចងចំថ

កុមរមួយចំនួន

េរៀនរបស់កុមរ។ េយើងមិន
េទ

។

ចមន

យេធៀបនឹង

យុ

េ្រចើនជងឬ

ចសងឃឹមថកុមរមន

េបើកំរ ឹតៃនករសិក មិនសុីគនេទនឹង

យុរបស់កុមរេទ

។

តិចជងេធៀបនឹង

យុចូល

េធើ្វករកត់ សំគល់េ

យយក

យុ ៧ឆនំ េរៀនេនអនុវ ិទយល័យ

យុរបស់កុមរ

ងសំណួរេទពិភក ជមួយម្រន្តីសំភសន៍េដើមបីសំភសន៍េឡើងវ ិញ។
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ី ំេណើត. បេងគល(២០)្រតូវបនបំេពញសំ ប់កុមរមន
g) បេងគល(២០)ករចុះបញជក
យុ ០ ដល់ ៤ឆនំ និងទុកេ

យេនទំេនសំ ប់មនុស មន

យុពី៥ឆនំេឡើង ។

h) សំណួរ(២A)ដល់ (២ C ). សូមពិនិតយ្របអប់េនខង

េ្រកមៃន

ងបញជីមនុស

េដើមបីេ

្ត ំៃនសំណួរទី៣េនែផនកខង

យចបស់ម្រន្តីសំភសន៍ចូរកំនត់សំគល់េនសំណួរ

ទំងេនះ។
3)

ចរ ឹកលកខណៈ្រគួ
a) សំណួរ

រ

១០១ដល់ ១៣៤. សូមពិនិតយចំេលើយេនសំណួរ ១០១ ដល់ ១៣៤

ថបនកត់្រ

្រតឹម្រតូវ ។ សូមសំគល់ថមនចំេលើយេលខកូដ “១”

ឬ “២”

បនគូសរង្វង់សំ ប់បញជីមនុស នី មួយៗេនកនុងសំណួរ១១០ ដល់ ១១៨ ។

b) សំណួរ១៣៥: េលខបនទត់ៃនមនុស LINE NUMBERS OF PERSONS SLEEPING
UNDER NETS.

សូមពិនិតយេឈមះ និងេលខបនទត់ែដលបនកត់្រ

សំ ប់មនុ ស

sleeping under nets correspond.
c) សំណួ ១៤០ ករេធ្វើេតសអំបិល. សូមពិនិតយចំេលើយសំ ប់ករេធ្វើេតសអំបិល ។

4)

ថ្លឹងទំងន់

ស់កំពស់ និងករេធ្វើេតសេអម៉ូគូប៊
្ល ីន(Hemoglobin) របស់កុមរ

a) សំណួរ ២០២ េឈមះ និងេលខបនទត់សំ ប់កុមរមន

េឈមះ
្រគួ

យុពី០ ដល់ ៥ឆន.ំ

និងេលខបនទត់កុមរទំងអស់ែដលមនេនកនុងបេងគល

(១១)

ៃនកមមវ ិធី

រែដលបនចុះបញជីេនកនុងសំណួរ ២០២ ។

ំ ំេណើត.
b) សំណួរ ២០៣ ៃថងែខឆនក
នីមួយៗេទ

សូមពិនិតយថៃថងែខឆនំកំេណើតបនកត់្រ

ម ៃថង ែខ ឆនំ ។

ី ន ជមួយ
c) ថ្លឹងទំងន់ និង ស់កំពស់បនសុគ

WEIGHT AND HEIGHT CONSISTENT

WITH EXPECTED RANGES. សំ ប់ កុមរ ស់ែវងទំងអស់ សូមពិនិតយករថ្លឹងទំងន់
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និង ស់កំពស់េនកនុងសំណួរ ២០៥និង ២០៦
េបើចំេលើយមិនសថិតេនចេន្លះទទួលយកេទ

េឡើងវ ិញ និងពិនិតយ

។

សថិតកនុងចេន្លះពិ េសសេនឧបសមព័ន្ឋ ៣ ។

យុរបស់កុមរែដលបនកត់្រ

អនក ស់គួរ្រតឡប់ េទ្រគួ

រ ស់កុមរ

្រតឹ ម្រតូវ េទ ។

d) Q. 211:ករពនយល់ពីករយល់្រពម.

សូមពិនិតយថ
្ល ំងេទ ។
5)

ថ្លឹងទំងន់

ស់កំពស់

េអដស៍ របស់្រស្តៈី

ម្រន្តីសំភសន៍បនទទួលករយល់្រពមសំ ប់េធ្វើេតស្តភពេស្លក
ករេធ្វើេតស្តេអម៉ូគូប៊
្ល ីន(Hemoglobin) និងករេធ្វើេតស្តរកេមេ គ

a) សំណួរ(២១៥) េឈមះ និងេលខបនទត់សំ ប់្រស្តម
ី ន
សូមពិនិតយ្រស្តីទំងអស់មន
្រគួ

យុពី១៥

ដល់

យុពី១៥ ដល់ ៤៩ឆនំ

៤៩ឆនំ

រែដលមនេនកនុងសំណួរ ២១៥ ។
b) សំណួរ ២២១ដល់ ២២៤ ករយល់្រពមេធ្វើេតស្តេស្លក

សូមពិនិតយពីករយល់្រពមេធ្វើេតស្តេស្លក

េនកនុងបេងគល(៩)ៃនកមមវ ិធី

្ល ង
ំ

្ល ំងរបស់្រស្តីែដលបនេ្រជើសេរ ើសនីមួយៗ និង

ពីឪពុកម្តយ ឬអនកទទួលខុស្រតូវេពញវ ័យេផ ងេទៀត សំ ប់្រស្តីមន

យុ ១៥ ដល់ ១៧

ឆនំ បន្រតឹម្រតូវេទ ។
c) សំណួរ ២២៥

ថ នភពមនៃផទេពះ:

សូមពិនិតយព័ត៌មនអំពី

ថ នភពមនៃផទេពះរបស់្រស្តីែដលបនកត់្រ

លបនេ្រជើសេរ ើសនីមួយៗ ។ ចំ េពះ្រស្តីែដលបនបំេពញ
ពិនិតយេមើលចំេលើយេនកនុងសំណួរ ២២៥
សំណួរ្រស្តី េទ។

សំ ប់្រស្តីែដ

ងសំណួរបុគគលចប់ ។

ដូចចំេលើយេនកនុងសំណួរ២២៦ៃន

ង

d) សំណួរ ២២៨ ដល់ ២៣១ ករយល់្រពមសំ ប់េធ្វើេតស្តរកេមេ គេអដស៍

សូមពិនិតយពីករយល់្រពមេធ្វើេតស្តេស្លក

្ល ំងរបស់្រស្តីែដលបនេ្រជើសេរ ើសនីមួយៗ

ពីឪពុកម្តយ ឬអនកទទួលខុស្រតូវេពញវ ័យេផ ងេទៀត សំ ប់្រស្តីមន

និង

យុ ១៥ ដល់

១៧ឆនំ បន្រតឹម្រតូវេទ ។
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e) សំណួរ ២៤០លទ្ឋផលៃនករេធ្វើេតស្តេអម៉ូគូប៊
្ល ីន (Hemoglobin)

សូមពិនិតយពីកំរ ឹតឈម្រកហមេនកនុងសំណួរ២៤០

សំ ប់្រស្តីែដលបនេ្រជើសេរ ើស

សំភសន៍មនចំេលើយេលខកូដ ” ១ ” ្រតូវបនគូសរង្វង់ជុំវ ិញសំណួរ ២២២ និង ២២៤
f)

សំណួរ ២៤១ លទ្ឋផលៃនករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍
សូមពិនិតយពីសញញេលខកូដែដលបនកត់្រ

េនកនុងសំណួរ ២៤១ សំ ប់្រស្តីែដល

បនេ្រជើសេរ ើសេហើយយល់្រពមសំ ប់ករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ ។
ករែក

C.

ងសំណួររបស់្រស្តី

[េសចក្តីែណនំេនះសនមត់ថ ករអេងកតេធ្វើេនឆនំ ២០១០ ។ េសចក្តីែកតំរវូ ្រតូវែតេធ្វើ
សំ ប់ឆនេំ ្រកយៗេទៀត ។

សូមពិនិតយេមើលករែណនំ រ ំលង និង្រតូវបំេពញ បនរអនុវត្តេទ

ឬ េទ េតើចំេលើយ

ច

នបនែដរ ឬេទ ។

និងចំេលើយ្រតូវសុីគនជមួយ
មន
េ

រៈសំខន់

យចបស់ថ

មករែណនំែដល

ងសំណួរែដរ ឬ េទ ។ េនកនុងករែក

សំ ប់ចង្អុលបង្ហញ្រតូវអនុវត្ត

មេសចក្តីែណនំ

ករពិនិតយែកតំរវូ បញជីេនកនុងឧបសមពន័្ឋ

៤

ងសំណួររបស់្រស្តី
។

ជពិេសសេដើមបី

គឺបនបំេពញចប់សំ ប់

ង

សំណួររបស់្រស្តីនីមួយៗ ។
ទំព័រ្រកប

a) សូមពិនិតយព័ត៌មនសំគល់បនបំ េពញ្រតឹម្រតូវេទ

ទំព័ត៌មន្រកបៃន
ថ ដូចគនេនកនុង

ងសំណួរ្រគួ
ងសំណួរ្រគួ

b) សូមចុះេលខកូដេនទំ ព័រ្រកប

រ

។

។ព័ ត៌មនេនះ្រតូវែតដូចគនកនុង

សូមពិនិតយេមើលេលខបនទត់របស់្រស្តី

រេទ ។

េបើម្រន្តីសំភសន៍មិនបនបំេពញ

ផលចុងេ្រកយមិនែមនកូដ “១” ឬ “៥”

។

េបើលទ្ឋ

សូមពិនិតយេមើលទំព័រេនសល់ទំេន ។

េបើលទ្ឋផលចុងេ្រកយកូដ “១” ឬ “៥” សូមបន្តពិនិតយេមើ លទំព័រេនសល់ៃន
សំណូរ្រស្តី ។
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ង

ែផនកទី១, ្របវត្តិរបស់អក
ន េឆ្លើយ Section 1.
a) ករយល់្រពម.

Respondent’s Background

សូមពិនិតយេមើលករយល់្រពមែដលបនចុះហតថេលខេ

យ

ម្រន្តីសំភសន៍។
b) សំណួរ.

១០១:

េម៉ ងចប់េផ្តើមសំភសន៍.

ពិ និតយេមើលេម៉ ងេនសំណួរ

១០១

គឺ្រតូវែតតិចជង២៤ និ ង នទី្រតូវែតតិចជង៦០ ។
c) សំណួរ. ១០២ ១០៣ៃថង ែខ ឆនំកំេណើត. ពិនិតយេមើលចំេលើយកនុងសំណួរ១០២

(ែខ

ឆនំកំេណើត ) គឺសិត
ថ េនចេន្លះពី ”១” និង”១២” ឬ “៩៨” េនះឆនំកំេណើតមិនតិចជង
១៩៦០ មិន្រតូវេ្រចើនជងឆនំ១៩៩៥ េហើយសំណួរ “១០៣”្រតូវេនចេន្លះេលខ”១៥”
និង”៤៩” ។ សំណួរ”១០៣”្រតូវែតមនចំេលើយេទះបីចំេលើយេនះជករប៉ ន

របស់អនកសំភសន៍ក៏េ

យ ។ គឺ មិន្រតូវទុកេ

ែខ ឆនំកំេណើត និង

យុេ

ពិភក ជមួយអនកសំភសន៍។
្រតូវែតសុីគនជមួយ

យេនចំហេនះេទ ។ ្រតូវពិនិតយ ៃថង

យបនសុីគន ។ ្របសិនេបើចំេលើយមិនសុីគន ្រតូវ
យុែដលបនេឆ្លើយកនុងសំណួរ ១០៣ មិនចំបច់

យុ ែដលបនកត់្រ

េនកនុង

ងសំណួរ្រគួ

មិន្រតូវេធ្វើករផ្លស់បូរចំ
្ត េលើយ េលើកែលងែតមនករកត់្រ
្របសិនមនលទ្ឋភព
េដើមបីេ

ះ្រ

សំខន់

ចេធ្វើេទបន ្រតូវពយយមចុះេទដល់ផទះអនកេឆ្លើយម្តងេទៀត

យភពមិនសុីគនខង
ស់េនកនុង

ះ្រ



រ េនះេទ ។

ខុសជក់ែស្តង។

យុពីេ្រពះ ជព៌ត័មនមួយមន

ងសំណួរ ។ ្របសិនេបើមិន

រៈ

ចចុះេទដល់ផទះអនកេឆ្លើយ

ម្តងេទៀត គួរែត្រតូវរកេមើលព័ត៌មនេផ ងេទៀតេនកនុង
េដើមបីេ

មន

ងសំណួរ្រគួ

រ និង្រស្តី

យបញ
្ហ ភពខុសគនេនះ៖

យុអនកេឆ្លើយែដលបនកត់្រ

េន

ងសំណួរ្រគួ

រ។

 ចំនួនៃនករផ្តល់កំេណើត ។
 ៃថង ែខ ឆនំ កំេណើតកូនទី១ របស់អនកេឆ្លើយ ។
 ៃថង ែខ ឆនំ កំេណើត ឬ
d) ភព

យុេនេពលេរៀបករ ។

ចេ្រជើសេរ ើសបន េបើសិនអនកេឆ្លើយមន

៤៩ឆនំ ្រតូវសរេស “ មិន

យុតិចជង ១៥ ឆនំ ឬ េ្រចើនជង

ចេ្រជើសេរ ើសបន ” េនេលើ្រកបមុខៃន

ងសំណួរ្រស្តី។
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ងសំណួរេនះនឹងមិន្រតូវបនយកមកេ្របើ ្របស់េទៀតេទ
ករចំបច់្រតូវពិនិតយ និ ងែកតំរវូ

យុ្រស្តីេនះេនកនុង

e) សំណួរ ១០៥ - ១០៦ ករសិក

។

្របសិនេបើមន

ងសំណួរ្រគួ

រ។

្រតូវចងចំថចំេលើយេនកនុងសំណួរ១០៦ ្រតូវ

សុីគន ជមួយកំរ ឹតសិក េនកនុងសំណួរ”១០៥” ។ ព័ត៌មនេនះមិនចំបច់្រតូវសុីគន
ជមួយព័ត៌មនស្តីពីកំរ ឹតសិក របស់្រស្តីេនកនុង
មយ៉ ងវ ិញ េទៀតមិន្រតូវប្តូរចំេលើយេនកនុង
មនករកត់ ្រ

ងសំណួរ្រគួ

ងសំណួរ្រគួ

រេទ

។

រេទ ។ េលើកែលងែត

ខុសជក់ែស្តង ។

ែផនកទី ២ . ករបន្តពូជ
a) សំណួរ ២០៣, ២០៥, ២០៧, និង ២១០: ចំនួនកូនែដលេកើត.

ពិនិតយសំណួរ ២០៨ គឺេសមើនឹងចំនួនសរុបៃនសំណួរ ២០៣, ២០៥ និង២០៧។
សំណួរ២០៨

្រតូវែតមនេលខកូដ។

ម្រន្តីសំភសន៍្រតូវកត់ ្រ

“០០”

េបើអនកេឆ្លើយមិនែដលមនកូ នេ

េនកនុងសំណួរ២០៨

។

ះ

្រតូវចងចំថ

ម្រន្តីសំភសន៍្រតូវគូសកនុង្របអប់សម្រសបេនសំណួរ២១០
b) សំណួរ ២០៨ និង ចំនួនកំេណើតែដលបនកត់្រ

សូមពិនិតយ

ចំនួនកំ េណើតសរុបែដលបនកត់្រ

េនកនុង្របវត្តិកំេណើត

េនកនុង្របវត្តិកំេណើតគឺ្រតូវមន

ចំនួនេសមើនឹងចំនួនេនកនុងសំណួរ២០៨ ។ ្របសិនេបើចំនួនកំេណើតបនកត់្រ
កនុង្របវត្តិកំេណើតតិចជងកនុងសំណួរ

២០៨

អនក្រតូវែតេ

សំភសន៍េឡើងវ ិញេដើមបីទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ

េន

យម្រន្តីសំភសន៍ េទ
។

េបើសិនចំនួន

កំេណើតេនកនុង្របវតិ្តកំេណើតេ្រចើនជងេនកនុងសំណួរ ២០៨ ្រតូវែកត្រមូវសំណួរ

២០៨

េ

យសុីគនជមួយ្របវត្តិកំេណើត

បនទប់ពីបនេផទ ងផទត់ជមួ យ

ម្រន្តីសំភសន៍។
c) សំណួរ ២០៣,២០៥, ២០៧ និងកូន្របុស កូន្រសីេនរស់ និង

ពិនិតយចំនួនកូន្របុស កូន្រសី េនរស់ និងកូន្របុស កូន្រសី
េនសំណួរ

២០៣,

២០៥

និង

២០៧

្ល ប់
្ល ប់ ែដលបនកត់្រ

គឺ្រតូវេសមើនឹងចំនួនែដលបនកត់្រ

េនកនុង្របវត្តិ ។
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d) សំណួរ២១៥

និង ២២០ :

២២០ ។ កុមរមិន

ច

យុេនេព

្ល ប់មន

្ល ប់. ពិនិតយភពសុីគនៃនសំណួរ ២១៥ និង

យុេ្រចើនជង

យុេនេពលែដល េនរស់េនះ

េទ ។ ឧទហរណ៍ កុមរែដលេកើតបនពីរឆនំកន្លងមក (ពីរឆនំមុន) មិន
យុ៣ឆនំេនះេទ ។ ្រតូវចងចំថ

យុេពល

ច

្ល ប់្រតូវបំេពញជ ៃថង

្ល ប់េន
ែខ ឆនំ

មិនែមនបំេពញ ជៃថង ែខ េទ ។ ចំេលើយ “ ០១ ឆនំ “ េនកនុងសំណួរ ២២០ គឺមិន
ចទទួលយកបនេនះេទ ។ េបើសិនអនករកេឃើញករណីដូចេនះ ម្រន្តីសំភសន៍

្រតូវេទសំភសន៍េឡើងវ ិញ

េដើមបីកំណត់ថេតើ

យុកុមរេនេពល

ពិត្របកដប៉ុនមនែខ ? ។ េយើង្រតូវចងចំផងែដរថេតើទរក

្ល ប់មន

យុ

្ល ប់មុន ឬេ្រកយ

ៃថងែដល េកើត ។
e) សំណួរ ២១៥ និង ២១៧ :

យុកុមរេនរស់ៈ ពិនិតយភពសុីគនៃនសំណួរ ២១៥

និង ២១៧ សំ ប់កុមរទំងអស់ែដលេនរស់េហើយបនកត់្រ
េធើ្វករគណន

មវ ិធីគណិតវ ិទយ ឬ

ម

កនុងេសចក្តីែណនំរបស់ម្រន្តីសំភសន៍
f)

សំណួរ

២១៥

លំ

ងបែង្វ

ប់កំេណើត៖

ប្តូរេលខលំ

មលំ

យុែដលបនពិពណ៌នេន

ចេ្របើេសចក្តីែណនំសំ ប់ករ្រតួតពិ និតយ
ករេ្របើព័ត៌មនេនកនុងសំណួរ

សំ ប់្រតួតពិនិតយ កំេណើតែដលមនេនកនុងបញជីលំ
េឃើញថកំេណើតមិន្រតូវ

េនកនុងបញជីកំេណើត

ប់េទ

សូមែកតំរវូ េ

២១៥

ប់ កំេណើត ។ េបើសិនអនករក
យគូសសញញ្រពួញ េហើយ

ប់កំេណើតែដលេនជប់ខងេឆ្វងៃនសំណួរ ២១២ ។

g) ចេន្លះកំេណើត.

បនទប់ពី្រតួតពិនិតយលំ

កំេណើតពីមួយេទមួយយ៉ ងេ

ច

ប់កំេណើត ក៍្រតូវ្រតួតពិ និតយរ ងចេន្លះ

ស់គឺមនរយៈេពល ៩ែខ ែដរពីមួយេទមួយ

េបើសិនចេន្លះឃ្លតកំេណើតទំងពី រតិចជង ៩ ែខ ម្រន្តីសំភសន៍ (ឬម្រន្តី្រតួត
ពិនិតយ )គួរែត្រតឡប់េទពិនិតយព័ ត៌មន្របវត្តិកំេណើតជមួយអនកេឆ្លើយ ។
h) សំណួរ ២១៩ : េលខបនទត់ពី

ង្រគួ

សំ ប់្រស្តីទំងអស់ែដលជសមជិក្រគួ
សំណួរ្រគួ

រ
រធមម

(បេងកល

(៥)

េនកនុង

ង

រសំ ប់្រស្តីេនះ គឺ “១”) េហើយបន យករណ៍េនកនុង្របវត្តិកំេណើត
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ែដលពួកគត់មនកូនកំពុងរស់េនជមួយពួកគត់(សំណួរ

២១៨គឺ

“១”)។

ពិនិតយេលខបនទត់េនសំណួរ ២១៩ េហើយេមើលមនុស ដូ ចគនេនកនុង
េ

i)

យេធ្វើករេ្រប បេធៀបេន េឈមះ

កុមរែដលមន

េនកនុងសំណួរ ២០២ ៃន

ែដរឬេទ។ពិនិតយេមើលេលខបនទត់េនកនុងសំណួរ
២១៩ ទំងេឈមះ និង

ង្រគួ

គនេនះ។

រេហើយពយយមេ
ចមនេនកនុង

មន

។

ះ្រ

យេ

ង្រគួ

រ

េហើយ្រតូវ្រតឡប់េទ្រគួ

ដូចគនេនកនុងសំណួរ

ងសំណួរទំង២។
េនកនុង

ៃន្រគួ

រ

យបនហមត់ចត់ េនករខុស

កុមរគឺបនកត់្រ
ងសំណួរ្រស្តី

យុ

៦ឆនំ

េហើយកុមរេនះ

យេឃើញថ េតើ

រេនះម្តងេទៀត

យុេ្រកម ៦ឆនំ អនក្រតូវេធ្វើករផ្លស់បូរ្ត

ង្រគួ

រ

េនកនុងសំណួរ ២០២ ។ សូមពិនិតយបេងគល (១) ដល់

យុេ្រកម ៦ ឆនំ ។ កនុងករណីេនះអនក្រតូវរកេ

្រតឹម្រតូវ

ងសំណួរ្រគួ

យុេ្រកម ៦ ឆនំ បនកត់្រ

ឬេ្រចើនជង កនុងខណៈេពលែដលមនេនកនុង
មន

យុេ្រកម ៦ ឆនំ

និងកំពុងរស់េនជមួយម្តយែដលជសមជិកធមម

េហើយកុមរេនះមិនកត់្រ
(១១) ៃន

២០២

យុរបស់កុមរ គឺ ដូចគនេនកនុង

េបើសិនរកេឃើញថមនកុមរមនក់ ែដលមន
ងសំណួរ្រស្តី

រ

យុ និង េភទ ។

យុ ពី ០ - ៥ ឆនំ សំ ប់កុមរែដលមន

សូមពិនិតយេមើលពួគគត់បនកត់្រ

ង្រគួ

។

យុមូយ

េបើសិនកុមរ

យុរបស់កុមរេនកនុងបេងគល(៧)ៃន

រេដើមបីេ្រជើសេរ ើសកុមរសំ ប់េធ្វើករ ស់កំពស់ ថ្លឹងទំ ងន់ និងេធ្វើេតស្ត

្ល ន េហើយគូសរង្វង់េលខបនទត់របស់កុមរេនកនុងបេងគល(១១) និងបំេពញ
េអម៉ូកូបី
ព័ត៌មនអំ ពី កំពស់ ទមងន់ និងភពេស្លក

្ល ំងេនកនុងសំណួរ ២០៥

ដល់ ២០៦

របស់កុមរ ។ សូមកត់សំគល់ថ អនកនឹង្រតូវពិនិតយភពសុីគននូវទិននន័យ
ងសំណួរ្រគួ

រ និង

ងសំណួរបុគគលសំ ប់ែតកុមរែដលមន

៦ឆនំ ។ មិន្រតូវពិនិតយកុមរែដលមន
j)

យុេនេពលមនកូនេលើកដំបូង.
េ្របើ

យុរបស់អនកេឆ្លើយកនុងសំណួរ

យុរ ង
យុេ្រកម

យុេ្រចើនជង៦ឆនំេទ ។
បនទប់ ពីករពិនិតយលំ
(១០៣)

និង

ប់កំេណើត

េ

យ

យុរបស់គត់េនេពលមន

កូនេលើកដំបូងេដើមបីពិនិតយថនងមនកូនេលើកដំបូងមន

យុតិចជង១២ឆនំ។
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ភពមិនសុីគនរ ង

យុរបស់អនកេឆ្លើយ

និងៃថងែខឆនំៃនករមនកូនេលើកដំបូងជទូ

េទែតងែតេកើតមនពីេ្រពះ៖


កូនេនះគឺមិនែមនជកូនបេងកើតរស់អនកេឆ្លើយ (biological)



ៃថងែខឆនំកំេណើតរបស់អនកេឆ្លើយ ឬ

យុ (សំណួរ ១០២ និង ១០៣)

គឺមិន្រតឹម្រតូវ ។
ៃថងែខឆនំកំេណើត និង/ឬ



យុេនេពលមនកូនេលើកដំបូង( សំណួរ ២១៥

និង ២១៧ ) គឺមិន្រតឹម្រតូវ ។

គួែតេទសួរអនកេឆ្លើយេឡើងវ ិញ េបើ

ចេធ្វើេទបនេដើមបីកំណត់ពី្របភពៃនកំ ហុស

k) ្របតិទិន CALENDAR. ឥឡូវ្រតឡប់េទ្របតិទិនេនខងេ្រកយៃន

េដើមបីេ

យចបស់ថកំេណើតរស់នីមួយៗេចញពី្របវត្តិកំេណើតចប់

ែដលបនកត់្រ
“ B” យ៉ ងេ

េនែផនក “ B” េនកនុងែខ និងឆនំកំេណើតសម្រសប

ច

ស់គួែតបនដឹកមុខេ

យ

៦ “Ps”

ងសំណួរ ។
ំងពីឆនំ២០០៥
មួយ។ ែផនក

។ េបើសិនមនតិច

ជង ៦ “ Ps“ សូមពិ និតយជមួយម្រន្តីសំភសន៍ ។ េឈមះរបស់កុមរែដលបន
កត់្រ

ែដលមនកត់្រ

េនែផនកខងេឆ្វងៃនកូដ ” B ” ។

្រតួតពិនិតយផងែដរចំេពះករមនៃផទេពះមួយចំនួនែដលមិនបនកត់ ្រ
សំណួរ ២៣០ ដល់ ២៣៧ ែតបនកត់្រ
កនុងែខរបស់ពួកគត់

េ

េនកនុង

េនកនុងអក រ ” T“ ែដលបនជួប្របទះេន

យចំនួនេលខសមរមយៃនែខរបស់ ”Ps“ ពិនិតយេមើលករ

មនៃផទេពះរបស់អនកេឆ្លើយេនេពលបចចុបបនន ចំ នួនៃន ”Ps“ េហើយបញូច លេទកនុង
្របតិទិន

ករចប់េផ្តើមៃនែខសំភសន៍

និង្រតឡប់េទេពលេវ

ដូចចំនួនែខ

េនកនុងសំណួរ ២២៧ ។
l)

សំណួរ ២៣៨ រយៈេពលមនរដូវចុងេ្រកយ Q. 238: LAST MENSTRUAL PERIOD.
សូមពិនិតយសំណួរ ២៣៨ ែដលបនបំេពញ្រតឹម្រតូវ ។
េវ

ែដលបនផ្តល់េ

្រតូវបនបំេពញ ។

េបើសិនជ្របែវងៃនេពល

យសំ ប់បញូច លេទកនុង្របអប់(ៃថង ឬ សប្តហ៍ឬ ែខឬ ឆនំ )
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ែផនកទី ៣ ករពនយកំេណើត
a) ្របតិទិន

CALENDAR.

ែដលបនកត់្រ

សូមពិនិតយពីព័ត៌មនរយៈេពលៃនករេ្របើវ ិធីពនយកំេណើត

យ៉ ង្រតឹម្រតូវេនកនុង្របតិទិន ។ ែដលបនកត់្រ

េលខកូដេរៀង

ល់ែខេនកនុងបេងគលទី ១ ៃន្របតិទិន ។ រួមទំងេលខកូដែដលមនករទក់ទង

េទនឹង្រពឹតិ្តករណ៍បងកកំេណើត ( ដូចជ ៖ អក រ “B” សំ ប់តំ
អក រ
េ

“T” សំ ប់តំ

ងេ

យ ករបញចប់កំេណើត

ងេ

អក រ

យ កំេណើត

“P” សំ ប់តំ

ង

យ ករមនៃផទេពះ ) ។ េលខកូដមួយ បង្ហញពីករេ្របើវ ិធីពនយកំេណើត ឬ

អក រ “ O” បង្ហញថមិនបនេ្របើវ ិធីពនយកំេណើតេនកនុងែខេនះេទ ។ បេងកលទី ២

គួែតមនេលខកូដែដលបនបង្ហញពីមូលេហតុៃនករបញចប់ករេ្របើវ ិធីពនយកំ េណើ

តេនកនុងែខចុងេ្រកយែដលបនេ្របើវ ិធីពនយកំ េណើត។ េបើសិន្រស្តីមិនេ្របើវ ិធីពនយ
កំេណើត( សំណួរ ៣១៣ គឺ េទ ) អក រ

‘0’

្រតូវបន

ក់ចូលេទែខនីមួយៗ

ៃន្របតិទិន កនុងកែន្លងែដលគមនេលខកូដទក់ទងេទនឹ ង្រពឹតិ្តករណ៍បងកកំេណើត ។
េបើសិនមន្រស្តី( ឬ ៃដគូរបស់គត់ ) បនេ្របើវ ិធីមិនេ

យមនកូនរហូត េលខកូដ

“១” (ឬ “២” ) ្រតូវបនបញូច លេនកនុងែខ និងឆនំ ៃនវ ិធីមិនេ

សំណួរ

៣០៨)

និង

យមនកូនរហូត(

េនកនុងែខែដលមិ នបនេ្របើេដើមបីេធ្វើករសំភសន៍

។

េបើសិនមន្រស្តីែដលបនេ្របើ្របស់វ ិធីពនយកំេណើតេផ ងេទៀត េលខកូដសំ ប់វ ិធី
ពនយកំេណើតេនះនឹង្រតូវបនបញូច លេទកនុងែខ និងឆនំ ែដលគត់កំពុងបនបន្តេ្របើ

វ ិធីពនយកំេណើត ( សំណួរ ៣០៨A ) និងេនកនុងែខែដលមិនបនេ្របើវ ិធីពនយ

កំេណើតេហើយេធ្វើករសំភសន៍េនកនុងែខែដលមិនបនេ្របើ ។

d) សំណួរ ៣០៧ ,៣១៥, ៣២៣ និង ៣២៥ ្របភពៃនែផនករ្រគួ

រ

េបើមនអនកេឆ្លើយតបបនសួរនូវសំណួរទំងេនះ សូមពិនិតយេលខកូដែដលបនគូ ស
រង្វង់សំ ប់្របភព

។

េបើម្រន្តីសំភសន៍មិនបនគូសរង្វង់េលខកូ ដ ប៉ុែន្តបន

សរេសរេឈមះទីកែន្លងេនខងេ្រកមៃនសំណួរ

សូមពិនិតយជមួយ្រកុមម្រន្តី្រតួត

ពិនិតយេដើមបីពយយមរក្របេភទ្របភពទីកែន្លងពិ ត្របកដ ។ ្រកុមម្រន្តី្រតួតពិនិតយ
ចរក្របភពទីកែន្លងបនេ
ករ ិយល័យក

្ត ល

ឬ

យេមើលបញជីទីកែន្លងសុខភព ែដលបនផ្តល់េ
្រតូវពិភក ជមួយ

ជញធរ(

ភូមិឬ

ឃុំ

)
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យ
។

េបើសិន្របភពទីកែន្លងមិនចបស់

ស់

សូមម្រន្តីសំភសន៍េធ្វើកំណត់ចំ

ំ ព័ត៌មនេឈមះទីកែន្លងេនខងេ្រកមេលខកូ ដ

ែដទំេនរ ។ េនករ ិយល័យក

្ត លនឹងេធ្វើករែកតំរវូ ចំេលើយ ។

ែផនកទី៤ ករមនៃផទេពះ និងករពិនិតយេ្រកយសំ ល
a) សំណួរ ៤០១ ដល់ ៤០៤ ករកំណត់អត្តសញញណ

សូមពិនិតយព័ត៌មនេនកនុង្របវត្តិកំេណើត េដើមបីេ
ង
ំ ពីែខ មក

ឆនំ ២០០៥

យចបស់ថកំេណើតនីមួយៗចប់

ែដលបនបញូច លេនកនុងសំណួរ ៤០៣ និង ៤០៤

ែដលេទើបចប់េផ្តើមេកើតថមីៗ េនកនុងបេងគល“កំេណើតចុងេ្រកយ”។

ពិនិតយ េលខបនទត់

េឈមះ

និង

សូមចប់េផ្តើម

ថ នភពរស់ នគឺដូចគនេទនឹង្របវត្តិកំេណើត

ទំងេនះ ។ េលខបនទត់េនះគួរែតជេលខបនទត់ពី សំណួរ ២១២ គឹមិនែមន
ជេលខបនទត់ពី

ង្រគួ

េនរស់ និងកុមរែដលបន

រេទ ។ សំណួរេនកនុងែផនកទី៤្រតូវបនសួរសំ ប់កុមរ
្ល ប់ ។ េបើសិនអនកេឆ្លើយមិនមនកូនេកើតចប់

ំងពី

ែខមក

ឆនំ២០០៥ មកេទ ែផនកទី៤ មិន្រតូវបនសួរេទ ប៉ុែន្តសូម ម្រន្តីសំភសន៍

ពិនិតយេ

យបនចបស់មុនេពលរ ំលងេទសំណួរ៥៥៦ ។

b) សំណួរ ៤០៧, ៤៤០, ៤៤៣ និង ៤៥៥: េពលេវ

េយង TIME REFERENCES.

សូមពិនិតយ្របអប់ែតមួយគត់្រតូវបនបំេពញេនកនុងសំណួរនីមួយៗ
េនខងេឆ្វង្របអប់ទំងអស់្រតូវគនេទនឹងេពលេវ

និងេលខកូ ដ

ែដលបនគូ សរង្វង់ ។

c) សំណួរ ៤១៣ ករពិនិតយៃផទេពះមុនសំ ល.

សូមពិនិតយេ

យបនចបស់នូវេលខកូដែដលបនគូសរង្វង់សំ ប់ែផនកនីមួយៗ

d) សំណួរ ៤១០,៤៣៤ និង៤៤៥: ទីកែន្លងពិនិតយសុខភពម្តយ MATERNAL HEALTH
CARE SOURCE.

ទីកែន្លងពិនិតយសុខភពម្តយ េ

ែដលបនេរៀប ប់ពីទីកែន្លងេនកនុងែផនករ្រគួ
ទីកែន្លង។ េបើសិន មិ ន្រតូវបនបង្ហញេ

យ្រប្រពឹតិេ្ត ទ

មទំរង់ដូចគន

រេហើយបនកំណត់ ពី្របេភទៃន

យម្រន្តីសំភសន៍ ។
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ែផនកទី៥ ករផ្តលថ
់ នប
ំ ងករសុខភពកុមរ និង
a) សំណួរ

៥០២

និង

៥០៣

និងេឈមះែដលបនកត់្រ

រូបតថមរភ បស់កុមរ និងម្តយ

:ករកំណត់អត្តសញញណ.

សូមពិនិតយេលខបនទត់

េនកនុងសំណួរ ៥០២និង៥០៣ គឺដូចគនេទនឹងសំណួរ

៤០៣ និង ៤០៤ ។ េបើសិនកុមរ

្ល ប់ សំណួរ ៥០២ និង ៥០៣ ្រតូវបនបំេពញ

សំ ប់កុមរេនះ ប៉ុែន្តសំ ប់សំណួរ ៥០៤ ដល់ ៥៥២ ្រតូវបនរ ំលងសំ ប់កុមរ
េនះ ។
b) សំណួរ ៥០៦ ៃថង ែខ ឆនច
ំ ក់ថនប
ំ ងក .សំ ប់ កុមរនីមួយៗជមួយៗែដលមនបណ័្ណ

ចក់ថនំបងកេ

យម្រន្តីសំភសន៍បនេឃើញ(បទ/ចស៎

បនេឃើញ េនកនុងសំណួរ

៥០៤ )។ សូមពិនិតយេមើលកលបរ ិេចឆតៃនករចក់ថនំបងករ្រតូវសុីគនជមួយៃថង ែខ ឆនំ
កំេណើតរបស់កុមរ ។

ឧទហរណ៍ ករចក់ថនំបងករមិ ន

ចមុន ៃថង ែខ ឆនំកំេណើត

បនេទ ។ សូមពិនិតយេមើលផងែដលកលបរ ិេចឆតសំ ប់ ករចក់ថនំ ប៉ូលីយូ(Polio) ៤
ដង និងករចក់ថនំ េត
chronological order) ។

ណុស (DPT) ៣ ដង គឺ សថិតេនកនុងករេរៀបចំ

មលំ

ប់(

c) សំណួរ ៥២២ : ករផ្តលទ
់ ឹកអូ ៉ លីត : FLUIDS GIVEN CHILD.

សូមពិនិតយេលខកូដ មួយ បនគូសរង្វង់សំ ប់ែផនកនីមួយៗ ។
d) សំណួរ ៥១៩ និង ៥៣៤ ទីកែន្លងផ្តល្រ់ បឹក ចំេពះជមងឺកុមរ Qs. 519 and 534:
SOURCE CONSULTED ABOUT CHILDHOOD ILLNESS EPISODE.

ែដល្រប្រពឹតិេ្ត ទ

មទំរងដូចគន

ែដលបនេរៀប ប់ពីទីកែន្លងេនកនុងែផនករ្រគួ

េហើយបនកំណត់ពី្របេភទៃនទីកែន្លង។

េបើសិន មិន្រតូវបនបង្ហញេ

រ

យម្រន្តី

សំភសន៍ ។
e) សំណួរ

៥៥៧ :ករកំណត់អត្តសញញណ. េដើមបីេ

យចបស់ សូមពិនិតយព័ត៌មន

េនកនុង្របវត្តិកំេណើត េបើសិនអនកេឆ្លើយមនកូ នេកើតេនកនុងឆនំ ២០០៨

ឬ េ្រកយ

មកេទៀតែដលកំពុងរស់េនជមួយគត់ េឈមះកុមរេកមងជងេគេហើយកំពុងរស់់េន
ជមួយគត់្រតូវបនបញូច លេនកនុងសំណួរ ៥៥៧ ។ េបើសិនអនកេឆ្លើយថគមនកូន

េកើតេនកនុងឆនំ ២០០៨ ឬ េ្រកយមកេទ

ម្រន្តីសំភសន៍សូមពិនិតយេ

យបន

្រតឹម្រតូវមុនរ ំលងេទសំណួរ ៦០១ ។
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f)

សំណួរ

៥៥៨:

ករផ្តល់

រ

FOODS

CONSUMED.

សូមពិនិតយេលខកូដ

ែដលបនគូ សរង្វង់សំ ប់េលខកូដនីមួយៗៃនកុមរេនកនុងសំណួរ ៥៥៨
ែផនកទី ៦ ករេរៀបករ និងសកមមភពរួមេភទ
a) សំណួរ ៦០៥: េលខបនទត់របស់បី្ត . េបើសិនប្តីរស់េនជមួយអនកេឆ្លើយ េហើយ្រស្តីរស់

េនកនុង្រគួ

រធមម

សូមពិនិតយេមើលេឈមះ និងេលខបនទត់េនកនុងសំណួរ៦០៥

គឺ្រតូវសុីគនជមួយនឹងអ្វីែដលបនចុះបញជីេនកនុង
ជបុរសែដលមន

ង្រគួ

រ េហើយមនុស េនះ

យុ ១៥ ឆនំ ឬ េ្រចើនជង(១៥ឆនំ) ។

b) សំណួរ ៦១០ និង ៦១១ ឆនំ ឬ

យុេនេពលេរៀបករ .

សូមពិនិតយឆនំេនកនុងសំណួរ ៦១០ គឺសិត
ថ េនកនុងចេន្លះឆនំ[១៩៦១] ដល់ [២០១០]

ឬ “៩៩៩៨” ។ េបើសិនមនឆនំមួយ ែដលបនកត់្រ
្រតូវមន
“៩៩៩៨”

សំណួរ ៦១០ េនះ មិន

យុេនកនុងសំណួរ ៦១១ េទ ។ េបើសិនមនឆនំេនកនុងសំណួរ ៦១០ គឺ
េនះ្រតូវែតមន

៦១១ ។ សូមពិនិតយេមើល
១០ ដល់ ៤៩ ឆនំ ។

យុេនេពលេរៀបករែដលបនកត់្រ

េនកនុងសំណួរ

យុេនកនុងសំណួរ ៦១១ ែដលសថិតេនចេន្លះពី

យុ

c) សំណួរ ៦១៥ និង ៦១៦ : កររួមេភទចុងេ្រកយ

េដើមបីេ
ចំេ

យចបស់ថ

មនែតមួយ្របអប់គត់ែដលបនកត់្រ

ចំេលើយេនកនុង

ម្របអប់ ទំងអស់សំ ប់សំណួរ ៦១៥ និង ៦១៦ ដូចជ ៃថង ឬ សប្តហ៍ ឬ

ែខ ឬ ឆនំ ។ េបើសិនមនចំេលើយេលើសពីមួយែដលបនកត់្រ

េលខកូដ សូមេធ្វើករ

គណន ចំេលើយម្តងេទៀតេហើយបញូច លេទកនុង្របអប់េលខកូដសម្រសប ។

d) សំណួរ ៦២២ : រយៈេពលទំនក់ទំនង LENGTH OF RELATIONSHIP.

េដើមបីេ
ចំេ

យចបស់ថ

មនែតមួយ្របអប់គត់ែដលបនកត់្រ

ចំេលើយេនកនុង

ម្របអប់ ទំងអស់សំ ប់សំណួរ ៦២២ ដូចជ ៃថង ឬ សប្តហ៍ ឬ ែខ ឬ ឆនំ ។

េបើសិនមនចំេលើយេលើសពីមួយែដលបនកត់្រ

េលខកូដ

សូមេធ្វើករគណន

ចំេលើយម្តងេទៀតេហើយបញូច លេទកនុង្របអប់េលខកូដសម្រសប ។
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f)

សំណួរ ៦៣០ និង ៦៣៣ ្របភពេ្រ
ែដល្រប្រពឹតិេ្ត ទ
្រគួ

មអនម័យ.

មទំរងដូចគន

ែដលបនេរៀប ប់ពីទីកែន្លងេនកនុងែផនករ

រេហើយបនកំណត់ពី្របេភទៃនទីកែន្លង។ េបើសិន មិន្រតូវបនបង្ហញេ

យ

ម្រន្តីសំភសន៍ ។
ែផនកទី ៧ ករមនកូន

មបំណង

a) សំណួរ ៧០៥ : ចេន្លះឃ្លតករមនកូន DESIRED SPACING.

េដើមបីេ
ចំេ

យចបស់ថ មនែតមួយ្របអប់គត់ែដលបនកត់្រ

ចំេលើយេនកនុង

ម្របអប់ ទំងអស់សំ ប់សំណួរ ៧០៥ ដូចជ ែខ ឬ ឆនំ ។

b) សំណួរ ៧១២ និង ៧១៣ ករចង់បនកូន ្របុស ឬ ្រសី

សូមពិនិតយេមើលចំនួនសរុបៃនកូន្របុស កូន្រសី ែដលមនេនកនុងសំណួរ ៧១៣
គឺេសមើនឹងចំនួនេនកនុងសំណួរ ៧១២ ។

c) សំណួរ ៧១៤ : ករទទួល

រអំពីែផនករ្រគួ

រ

សូមពិនិតយេមើល េលខកូដែដលបនគូសរង្វង់សំ ប់ែផនកនីមួយៗ
ែផនកទី ៨

វ

របស់បី្ត និងករងររបស់្របពនធ

a) សំណួរ ៨០៥: ករសិក .

េដើមបីេ

យចបស់ថចំេលើយែដលបនកត់្រ

េនកនុងសំណួរ ៨០៥ គឺ្រតូវសុីគនជ

មួយកំរ ឹតសិក េនកនុងសំណួរ ៨០៤ ។ ព័ត៌មនេនះមិនបនសុីគនជមួយព័ត៌មន

កំរ ឹតសិក របស់បីេ្ត នកនុង
ផ្លស់បូរចំ
្ត េលើយេនកនុង

រេទ ។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត មិន្រតូវេធ្វើករ

ងសំណួរ្រគួ

ងសំណួរ្រគួ

រ

លុះ្រ

ែតមនករកត់្រ

ខុសជក់

ែស្តង ។

b) សំណួរ ៨០៦ និង ៨១១ :ករងរ .

េដើមបីេ

យចបស់ថ ព័ ត៌មនករងរមួយចំនួនែដលបនសរេសរេនកនុងសំណួរ

៨០៦ និង ៨១១ ែដលបនេ្រជើសេរ ើសជចំបង ។ ( ឧទហរណ៍ ករេធ្វើជំនួញ ឬ
លក់ដូរ គឺមិនទន់ចបស់

ស់េទ ) ។
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សំណួរ ៨២៥( គមនកររ ំខន ) និង សំណួរ ៨២៦ អំពីឥរ ិយបទៃនករ យតប់

c)

Qs. 825 (PRIVACY) and Q. 826 (ATTITUDE ABOUT BEATING).

សូមពិនិតយេ

យបនចបស់នូវេលខកូដមួយែដលបនគូ សរង្វង់សំ ប់ែផនកនីមូយៗ ។

ែផនកទី ៩ អំពីជំងឺេអដស៍ HIV/AIDS
a) សំណួរ ៩០៨ ករឆ្លងេមេ គេអដស៍ពីម្តយេទកូន និងសំណួរ ៩១៤ករពិភក

អំពីករឆ្លងេមេ គេអដស៍កុងកំ
ន ឡងេពលពិ
និតយៃផទេពះមុនសំ ល
ុ

សូមពិនិតយេ

យបនចបស់នូវេលខកូដមួយែដលបនគូ សរង្វង់សំ ប់ែផនកនីមូយៗ ។

សំណួរ ៩១៧ ៩២៩ និង ៩៣១ ទីកែន្លងសំ ប់េធ្វើេតស្តរកេមេ គេអដស៍ និង ៩៤៥
ទីកែន្លងសំ ប់ពយបល.

ែដល្រប្រពឹតិេ្ត ទ

ទីកែន្លងេនកនុងែផនករ្រគួ
មិន្រតូវបនបង្ហញេ

មទំរងដូចគន

ែដលបនេរៀប ប់ ពី

រេហើយបនកំ ណត់ពី្របេភទៃនទីកែន្លង។

េបើ សិន

យម្រន្តីសំភសន៍ ។

ែផនកទី ១០ អំពីបញ
្ហ សុខភពេផ ងេទៀត
a) សំណួរ ១០០៨ Q. 1008: PROBLEMS IN ACCESSING HEALTH CARE.

សូមពិនិតយេ

យបនចបស់នូវេលខកូដមួយែដលបនគូ សរង្វង់សំ ប់ែផនកនីមូយៗ ។

b) សំណួរ ១០១១ េម៉ ងបញចប់ៃនករសំភសន៍

សូមពិនិតយចេន្លះឃ្លតសំ ប់េម៉ ង និងនទី ។ ព័ត៌មនេនះ្រតូវែតសុីគនជមួយ
សំណួរ ១០១ ។
D ករែកតំរវូ

ងសំណួរ របស់បុរស

សូមពិនិតយេមើលេលខកូដរ ំលង

ចំេលើយេនះ
ករែកតំរវូ
ពិេសស

ច

និង

ករបំេពញ

ែដលមនេនកនុងេសចក្តីែណនំ

នបន និង ចំ េលើយេនះ្រតូវែតទក់ទងេទនឹងសំណួរ េហើយសុីគន ។

ងសំណួរបុរស
្រតូវ្របកដថ

គឺ្រតូវបនបំ េពញសំ ប់

មន

រៈសំខន់

ស់កុងករអនុ
ន
វត្ត

ករែកតំរវូ ្រតូវពិនិតយេមើ ល

ងសំណួររបស់បុរសនីមួយៗ ។

ងេនកនុង

មករែណនំ ។
ឧបសមពន័្ឋ
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៤

ង្រកប Cover Sheet
c) សូមពិនិតយព័ត៌មនែដលបនបំេពញេ

គនេទែផនក

ង្រកបៃន

យបន្រតឹម្រតូវ ។ ព័ត៌មនេនះ្រតូវែតដូច

ងសំណួរ្រគួ

គឺ ដូចគនេទនឹងេលខបនទត់េនកនុង

d) ព័ត៌មនេលខកូដេនែផនក

រ ។ សូមពិ និតយេលខបនទត់របស់បុរស

ងសំណួរ្រគួ

រ។

ង្រកបេបើម្រន្តីសំភសន៍មិនបនេធ្វើដូេចនះ។

េបើសិន

លទខផលចុងេ្រកយគឺមិនែមនេលខកូដ “១” ឬ “៥” េទ សូមពិនិតយេមើលេនទំពរ ័
ែដលេនសល់ទំេន ។ េបើសិនលទ្ឋផលចុងេ្រកយគឺមនេលខកូដ “១” ឬ ” ៥”
សូមបន្តេទពិនិតយ េមើលទំព័រេនសល់ៃន
ែផនកទី ១

វ

ងសំណួរ្រគួ

រ។

របស់អក
ន េឆ្លើយ

ច ល់្រពម INFORMED CONSENT. សូមពិ និតយេមើលករពនយល់េនេលើកិចចយល់
d) កិចយ
្រពមែដលបនចុះហតថេលខេ
e) សំណួរ

១០១

យម្រន្តីសំភសន៍ ។

េម៉ ងចប់េផ្តើមសំភសន៍

:

TIME

STARTED

INTERVIEW.

សូមពិនិតយេមើលេម៉ ងេនកនុងសំណួរ ១០១ គឺ្រតូវែតតិចជង ២៤ េម៉ ង និងតិ ចជង
៦០ នទី ។
f)

សំណួរ ១០២ ដល់១០៣ ៃថង ែខឆនំ កំេណើត
សូមពិនិតយេមើលចំេលើយេនកនុងសំណួរ ១០២ (ែខ កំេណើត ) គឺសិត
ថ ចេន្លះពី “១”

ដល់

“១២”

ឬ

៩៨

េហើយឆនំកំេណើតគឺមិន្រតូវតិ ចជងឆនំ

[១៩៦០]

ថ េនចេន្លះពី
និងក៏មិន្រតូវធំជង [១៩៩៦] ឬ គឺ ៩៩៩៨ េហើយសំណួរ ១០៣ គឺសិត
“១៥” ដល់ “ ៤៩” ឆនំ ។ សំណួរ ១០៣ ្រតូវែតមនចំេលើយេទះបី ជចំេលើយ
ប៉ ន

ម ន (ជប់) របស់ម្រន្តីសំភសន៍ក៏េ

យ ។

មិន

បនេទ ។ ្រតួតពិនិតយផងែដលេនែថង ែខឆនំ កំេណើត និង

ចទុកេ

យុគឺ្រតូវែតសុីគន ។

េបើចំេលើយទំងេនះមិនសុីគន ្រតូវពិភក ជមួយម្រន្តីសំភសន៍ ។
េឆ្លើយេនកនុងសំណួរ ១០៣ មិនបនសុីគនជមួ យ
េនកនុង

ករកត់្រ

ងសំណួរ្រគួ

យុែដលបនកត់្រ

រ ។ មិន្រតូវផ្លស់បូចំ
្ត េលើយមួយ

យេនទំេន
យុែដលបន
សំ ប់បុរស

េឡើយ េបើមិនមន

ខុសជក់ែស្តង ។
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េបើសិនជ

ច

គួ រែត្រតឡប់េទជួបអនកផ្តល់ចំេលើយម្តងេទៀតេដើ មបីេ

យុែដលមនភពមិនសុីគន េ
េនកនុង

ងសំណួរ

។

េមើលព័ត៌មនេផ ងេទៀត
របស់បុរសេដើមបីេ

ះ្រ

យ

ះ្រ

យ

ែត មនសំខន់សំ ប់ករ្របមូលព័ត៌មន

េបើសិនមិន

ចេធើ្វករ

ដូចជេនកនុង

ត់ជួបបនេទ

ងសំណួរ្រគួ

យភពមិនសុីគន

ច្រតូវែត

និង

រ

ងសំណួរ

ែផនកនីមួយៗ្រតូវបនពិនិតយ

។

ដូចតេទៈ


យុ្រតូវបនកត់្រ



យុេនេពលអនកផ្តល់ចំេលើយមនកូនេលើកទីមួយ


f)

ែថង ែខឆនំ ឬ

េនកនុង

ងសំណួរ្រគួ

រ

យុ េនេពលេរៀបករេលើកទី មួយ

ភព

ចេ្រជើសេរ ើសបន ELIGIBILITY. េបើសិនអនកេឆ្លើយមន

មន

យុេ្រចើនជង

េនេលើ្រកបៃន

៤៩ឆនំ

សូមសរេសរថ

ងសំណួរបុរស ។

។ សូមពិនិតយ និងេធ្វើករែកតំរវូ
េបើមនករចំបច់ ។

“

យុតិជង ១៥ ឆនំ ឬ

មិន

ចេ្រជើសេរ ើសបន”

ងសំណួរេនះមិន្រតូវបនេ្របើតេទេទៀតេទ
យុរបស់បុរសេនះេនកនុង

ងសំណួរ្រគួ

រ

g) សំណួរ ១០៥ - ១០៦ ករសិក .

េដើមបីេ

យ្របកដថចំេលើយែដលបនផ្តល់េ

យេនកនុងសំណួរ ១០៦ គឺសុីគន

ជមួយនឹងកំរ ឹតសិក េនកនុងសំណួរ ១០៥ ។ ព័ត៌មនេនះមិនចំបច់ដូចគនជមួយ

ព័ត៌មនកំរ ឹតសិក របស់បុរសេនកនុង
មិន្រតូវផ្លស់បូរចំ
្ត េលើយេនកនុង

ងសំណួរ្រគួ

ងសំណួរ្រគួ

រេទ

។

ជថមីម្តងេទៀត

រេទ េបើមិនមនករកត់ ្រ

ខុស

ជក់ែស្តង ។

ែផនកទី ៤ ករេរៀបករ និងសកមមភពរួមេភទ
e) សំណួរ ៤០៧ េលខបនទត់របស់្របពន្ឋ . េបើអនកេឆ្លើយរស់េនជធមម

េនកនុងផទះេនះ

សូមពិនិតយេឈមះ និងេលខបនទត់េនកនុងសំណួរ ៤០៧ គឺ្រតូវែតសុីគនជមួយនឹងអ្វី
ែដលបនកត់្រ
ជធមម
មន

េនកនុង

ង្រគួ

រ

សំ ប់្របពន្ឋែដលបនរស់េនកនុងផទះេនះ

និងមនុស នីមួយៗែដលបនកត់្រ

គឺជ្រស្តីែដលមន

យុ ១០ឆនំ ឬ

យុេ្រចើនជង( ១០ឆនំ) ។
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f)

សំណួរ ៤១១ /៤១១A និង ៤១២: ឆនំ ឬ
សូមពិនិតយេមើលឆនំ
[១៩៧៥] ដល់ ឆនំ

េនកនុងសំណួរ

យុេនេពលេរៀបករ
៤១១

/៤១១A

គឺ្រតូវសថិតេនចេន្លះពីឆនំ

[២០១០] ឬ “៩៩៩៨” ។ េបើសិនជឆនំមួយែដលបនកត់្រ

េនកនុងសំណួរ ៤១១ /៤១១A េហើយមិនបនកត់្រ
េបើសិនជឆនំេនកនុងសំណួរ

យុេនកនុងសំណួរ ៤១២ ។

៤១១ /៤១១A គឺជ “៩៩៩៨” េពលេនះ្រតូវែតមន

យុេនេពលេរៀបករែដលបនកត់្រ

េនកនុងសំណួរ ៤១២ ។ សូមពិនិតយេមើ ល

យុេនកនុងសំណួរ ៤១២ គឺ្រតូវែតសថិតេនចេន្លះពី “១៥” ឆនំ ដល់ “៤៩” ឆនំ ។

g) សំណួរ ៤១៦ និង ៤១៧ : កររួមេភទចុងេ្រកយ

េដើមបីេ

យចបស់ថ

ចំេ

មនែតមួយ្របអប់គត់ែដលបនកត់្រ

ចំេលើយេនកនុង

ម្របអប់ ទំងអស់សំ ប់សំណួរ ៤១៥ និង ៤១៦ ដូចជ ៃថង ឬ សប្តហ៍ ឬ

ែខ ឬ ឆនំ ។ េបើសិនមនចំេលើយេលើសពីមួយែដលបនកត់្រ

េលខកូដ សូមេធ្វើករ

គណន ចំេលើយម្តងេទៀតេហើយបញូច លេទកនុង្របអប់េលខកូដសម្រសប ។

h) សំណួរ ៤២៣ : រយៈេពលទំនក់ទំនង LENGTH OF RELATIONSHIP.

េដើមបីេ
ចំេ

យចបស់ថ

មនែតមួយ្របអប់គត់ែដលបនកត់្រ

ចំេលើយេនកនុង

ម្របអប់ ទំងអស់សំ ប់សំណួរ ៤២៣ ដូចជ ៃថង ឬ សប្តហ៍ ឬ ែខ ឬ ឆនំ ។

េបើសិនមនចំេលើយេលើសពីមួយែដលបនកត់្រ

េលខកូដ

សូមេធ្វើករគណន

ចំេលើយម្តងេទៀតេហើយបញូច លេទកនុង្របអប់េលខកូដសម្រសប ។

g) សំណួរ ៤៣៧ ្របភពេ្រ

ែដល្រប្រពឹតិេ្ត ទ
្រគួ

មអនម័យ.

មទំរងដូចគន

ែដលបនេរៀប ប់ពីទីកែន្លងេនកនុងែផនករ

រេហើយបនកំណត់ពី្របេភទៃនទីកែន្លង។ េបើសិន មិន្រតូវបនបង្ហញេ

យ

ម្រន្តីសំភសន៍ ។
ែផនកទី ៥ ករមនកូន
d) សំណួរ

មបំណង
៥០៧

និង

៥០៨

ចេន្លះឃ្លតៃនករចង់បនកូននិតយេមើលថ

មន្របអប់ែតមួយែដលបនបំេពញកនុងចំេ

៥០៨ និង ៥០៨ មន ែខ ឬ ឆនំ ។

ម្របអប់ទំងអស់ េន កនុងសំណួរ
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សំណួរ ៥០៩និង៥១០: ករចង់បនកូន្របុស ឬ ្រសី .
សូមពិនិតយេមើលចំនួនសរុបៃនកូន្របុស កូន្រសី ែដលមនេនកនុងសំណួរ ៥១០
គឺេសមើនឹងចំនួនេនកនុងសំណួរ ៥០៩ ។

ែផនកទី ៦ ករងរ និងតួនទីទក់ទងនឹងេយនឌ័រ
d) សំណួរ ៦០៤ ករងរ. េដើមបីេ

យចបស់ថ ព័ ត៌មនអំពីករងរនីមួយៗែដលបន

សរេសរេនកនុងសំណួរ ៦០៤ ែដលបនេ្រជើសេរ ើសជចំបង

ច

ស់ ( ឧទហរណ៍ ករេធ្វើជំនួញ ឬ លក់ដូរ គឺមិនទន់ចបស់

នបន និងចបស់

ស់េទ ) ។

e) សំណួរ ៦១០ - ៦១៤ ឥរ ិយបទ .

សូមពិនិតយេមើលេ

យចបស់ថមនេលខកូដមួយបនគូ សរង្វង់សំ ប់ែផនកនីមួយៗ

ែផនកទី ៧ អំពីជំងឺេអដស៍
a) សំណួរ ៩០៨ ករឆ្លងេមេ គេអដស៍ពីម្តយេទកូន

សូមពិនិតយេ

យបនចបស់មនេលខកូដមួ យែដលបនគូសរង្វង់សំ ប់ែផនកនីមូយៗ។

b) សំណួរ ៧១៥ និង ៧១៧ ទីកែន្លងសំ ប់េធ្វើេតស្តរកេមេ គេអដស៍ និង ៧៣១

ទីកែន្លងសំ ប់ពយបល STI
ែដល្រប្រពឹតិេ្ត ទ
្រគួ

មទំរងដូចគន

ែដលបនេរៀប ប់ ពីទីកែន្លងេនកនុងែផនករ

រេហើយបនកំណត់ពី្របេភទៃនទីកែន្លង។ េបើសិន មិន្រតូវបនបង្ហញេ

យ

ម្រន្តីសំភសន៍ ។
ែផនកទី ៨ បញ
្ហ សុខភពដ៏ៃទេទៀត
a) សំណួរ ៨១៤ :េម៉ ងបញចប់ៃនករសំភសន៍

សូមពិនិតយចេន្លះឃ្លតសំ ប់េម៉ ង និងនទី ។ ព័ត៌មនេនះ្រតូវែតសុីគនជមួយ
សំណួរ ១០១ ។
E.

ករចត់ែចងេរៀបចំ

1)

សូម

ក់

ងសំណួរសំ ប់បញូជ នមកករ ិយល័យក

ងសំណួរបុគគលចូលេទកនុង

ងសំណួរ្រស្តីេ្រចើនជងមួយេនកនុង្រគួ

របស់អនកេឆ្លើយេរៀងគន ។ សូម

ក់

ងសំណួរ្រគួ

រមួយ្រតូវេរៀបចំ

្ត ល

រេរៀងៗខ្លួន
ក់េទ

ងសំណួរបុរស េនបនទប់

។

េបើមន

មេលខបនទត់

ងសំណួរ្រស្តី ។
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សូមេរៀបចំ

2)

ងសំណួរ្រគួ

សូមេធ្វើបន្តេន

រេទ

មេលខេរៀង្រគួ

រេនកនុងមណ្ឌលអេងកត

។

ងសំណួរេផ ងេទៀត ( ឧទហរណ៍ េបើមនកុមរេ្រចើនជង ១២ នក់

េនកនុង្របវត្តិកំេណើតែតមួយ) គួែតបញូច លេទកនុង
”េនមនត” េនទំព័រ្រកបែផនកខងេលើ ។

ងសំណួរដំបូងេគ និងសរេសរថ
ងសំណួរដំបូងេគ ៃន

ងសំណួរ

ទំងអស់គួែតសរេសរថ “ សូមេមើលបន្ត” េនទំព័រ្រកបែផនកខងេលើ ។
រងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ/ម្រន្តីែកតំរវូ ្រតូវពិនិតយ

3)

ងសំណួរេឡើងវ ិញេដើមបីេ

យបន

ចបស់ថៈ





ងសំណួរ្រគួ

រមនេលខេរៀង្រតឹម្រតូវ

េលខកូដលទ្ឋផលចុងេ្រកយរបស់្រគួ

រ្រតឹម្រតូវ

ងសំណួរ្រស្តីមនេលខេរៀង្រតឹម្រតូវ
េលខកូដលទ្ឋផលចុងេ្រកយរបស់្រស្តី្រតឹម្រតូវ.

្រតូវចំថ

ងសំណួរបុគគលនីមួយៗ្រតូវែតបនេ្រជើសេរ ើសអនកេឆ្លើយសំ ប់េឆ្លើយ ។

េបើសិនមិនបនេធ្វើករសំភសន៍េទ ។

ងសំណួរទំងអស់នឹងេនទំេន េលើកែលង

ែតព័ត៌មនែដលបនបង្ហញ និងេលខកូដលទ្ឋផល ។
ករបញូជ ន

F.

ងសំណួរេទករ ិយល័យក

បនទប់ពីបនេធ្វើករ្រតួតពិនិតយ
ែត

ក់

្ត ល

អ្វីៗែដលបនេរៀប ប់ខងេលើេហើយ

ងសំណួរទំងអស់ជមួ យនឹង

និងគំរែូ ផនទី្រពងែដលបនផ្តល់េ
។

េបើ

មួយមិនអស់ គត់គួរែតេ្របើេ្រ
៣, កញចប់ទី ២ ៃន ៣

យេនកនុងេ្រ

មសំបុ្រត ។ េនខងខនងេ្រ

រៈសំខន់

មសំបុ្រត

ងសំណួរ្រគួ
ក់កុនងេ្រ

រ

មសំបុ្រត

មសំបុ្រត ២ ឬ េ្រចើនជង២ េហើយសរេសរថ កញចប់ទី ១ ៃន

។ល។ េនខងខនងេ្រ
ស់ ែដល

និងេលខរបស់

ងសំណួរទំងអស់សំពីងសំេពង

កែន្លងែដលមនសុវត្តិភពរហូតដល់ពួកគត
មន

ម្រន្តីែកតំរវូ គួរ

ងករងររបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ/ម្រន្តីែកតំរវូ

គត់្រតូវសរេសរេលខមណ្ឌលអេងកត េឈមះទីកែន្លង
សំ ប់ មណ្ឌលអេងកត

។

មសំបុ្រតនីមួយៗ ។ កញចប់គួរែតរក ទុកេន
ចបញូជ នេទករ ិយល័យក

្ត លបន

ងសំណួរទំងអស់បនចងជបច់ និងបិតផ្លកេឈមះ

្រតឹម្រតូវ ្រពមទំង្រតូវបនករពរពីទឹក និងធូ លី ។
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elxkUdsMrab;begÁal (12) AND (16)

sMKal;
(18)

cb;eBjelj
2 KμansmaCikRKYsarenApÞHb¤KμanGñkeqøIymansmtßPaB
3 5 bdiesF
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cMnYnRKYsar)an
eRCIserIs

cMnYntaragsMNYr
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lMenAdæanTMen b¤Gas½ydæanBMuEmnlMdæan
7 lMenAdæanEbk)ak;
8 BMuEmnlMenAdæan
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4 bdiesF

1

6

cMnYntaragsMNYrRsþI

cMnYntaragsMNYr
burs

)aneBjeljxøH
6 KμansmtßPaBeFIV
7 epSg²

5

NO. OF CHILDREN

NUMBER OF ADULTS

NO. OF CHILDREN

NUMBER OF
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3

tarag kMBs; nigTMgn;
TMgn; (kg)
burs

RsþI

Minimum

Maximum

GayuKitCaEx

Minimum

Maximum

0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.5
4.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5

10.0
13.0
15.0
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
23.0
24.0
24.5
25.5
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0

00 - 02
03 - 05
06 - 08
09 - 11
12 - 14
15 - 17
18 - 20
21 - 23
24 - 26
27 - 29
30 - 32
33 - 35
36 - 38
39 - 41
42 - 44
45 - 47
48 - 50
51 - 53
54 - 56
57 - 60

0.5
1.0
2.0
2.5
3.0
3.5
3.5
4.0
4.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.5
5.5
6.0
6.0

9.0
12.0
14.0
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
21.5
23.0
24.5
25.5
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.5
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kMBs; ¬sg;TIEm:Rt¦ (cm)
burs

RsþI

Minimum

Maximum

GayuKitCaEx

Minimum

Maximum

36.0
45.0
51.0
56.0
59.0
62.0
64.0
65.0
67.0
68.0
70.0
71.0
73.0
74.0
75.0
77.0
78.0
79.0
80.0
82.0

74.0
83.0
87.0
91.0
96.0
100.0
104.0
107.0
108.0
112.0
115.0
118.0
121.0
124.0
127.0
129.0
132.0
134.0
136.0
139.0

00 - 02
03 - 05
06 - 08
09 - 11
12 - 14
15 - 17
18 - 20
21 - 23
24 - 26
27 - 29
30 - 32
33 - 35
36 - 38
39 - 41
42 - 44
45 - 47
48 - 50
51 - 53
54 - 56
57 - 60

36.0
44.0
50.0
54.0
57.0
60.0
62.0
64.0
66.0
68.0
69.0
71.0
72.0
74.0
75.0
77.0
78.0
79.0
81.0
81.0

72.0
80.0
86.0
90.0
95.0
99.0
102.0
106.0
107.0
111.0
114.0
117.0
120.0
122.0
124.0
126.0
129.0
131.0
133.0
136.0
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]bsm<½næ 4
បញចគ
ី ន្លឹះសំ ប់ពិនិតយែកតំរវូ

ងសំណួរបុគល
គ

List of Key Editing Checks for the Individual Questionnaires

គន្លឹះសំ ប់ពិនិតយែកតំរវូ

ងសំណួរ្រស្តី

1. ភពសុីគន និង Range ៃនសំណួរ ១០២ និង១០៣ ។
2. ភពសុីគនៃនសំណួរ ១០៥ និង ១០៦ ។
3. សុីគនៃនេលខែដលបនកត់្រ

កនុងសំណួរ ២០៣, ២០៥, ២០៧ និង២០៨ ។

4. ្របវត្តិកំេណើតជមួយ សំណួរ ២០៣, ២០៥, ២០៧ និង ២០៨ ។
5. ភពសុីគនៃនេលខែដលបនកត់្រ

េនសំណួរ ២១៥ និង ២១៧

6. ៃនេលខបនទត់េនកនុងសំណួរ ២១៩ ជមួយ
7. សំណួរ ២២០ កត់្រ

ង្រគួ

រ។

ជចំនួនៃថង េបើតិចជងមួយែខ និងកត់្រតជែខ េបើតិចជង

២ឆនំ ។
8. ភពសុីគនៃនលំ

ប់កំេណើតជមួយសំណួរ ២១៥ ។

9. កំេណើតកូន្រតូវមនចេន្លះឃ្លត ៩ ែខ ឬ េ្រចើនជង េហើយ

យុេនេពលមន

កូនដំបូង ១២ ឆនំ ឬ េ្រចើនជង ។
10. ចំេលើយេនសំណួរ ២៣៨ ( រយៈេពលមនរដូវចុងេ្រកយ) បនកត់្រ

្រតឹម្រតូវ ។

11. ភពសុីគនៃន្របតិទិនជមួយកំេណើត និង្របវត្តិមនៃផទេពះ ។
14. ភពសុីគនៃនសំណួរ ៣០៤ ៣០៨ និង្របតិទិន
15. កំេណើតទំអស់ចប់

ំងពី ែខ មក

ឆនំ ២០០៥ ែដលបនកត់្រ

៤០៣ និង ៤០៤ ជមួ យកំេណើតកូនចុងេ្រកយេនខងេឆ្វង ។
16. ភពសុីគនៃនេលខបនទត់
ជមួយនឹង្របវត្តិកំេណើត។

េនកនុងសំណួរ

េឈមះ េហើយេនរស់កុងសំ
ន
ណួរ ៤០៣ និង ៤០៤

17. ភពសុីគនៃនករបញូច លេនកនុងសំណួរ ៥០២និង ៥០៣ ជមួយ ៤០៣ - ៤០៤
18. ភពសុីគនៃនករបរ ិេចឆតែដលបនកត់្រ

េនកនុងករចក់ ថនំបងករ
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19. តំៃលសំ ប់ សំណួរ

លំ

៦១០ និង៦១១ (ឆនំ និង

៦១៦(ករបរ ិេចឆតៃនកររួមេភទចុងេ្រកយ) កត់្រ

យបន្រតឹម្រតូវ ។

21. ចំេលើយេនកនុងសំណួរ

េ

ម

ប់។

20. ចំេលើយេនកនុងសំណួរ ៦១៥

េ

យុ េនេពលេរៀបករ)េទ

៧០៥ ( រយៈេពលែដលចង់ បនកំេណើតបនទប់)កត់្រ

យបន្រតឹម្រតូវ ។

គន្លឹះសំ ប់ពិនិតយែកតំរវូ
1. លំ

ងសំណួរបុរស

ប់ និងសុីគនៃនសំណួរ ១០២ និង ១០៣

2. សុីគនៃនសំណួរ ១០៥ និង ១០៦
3. សុីគនៃនេលខែដលបនកត់្រ

កនុងសំណួរ ២០៣ ២០៥ ២០៧ និង២០៨

5. តំៃលេលខសំ ប់សំណួរ ៤១១/៤១១A និង ៤១២ ( ឆនំ និង
េទ

មលំ

យុ េពលេរៀបករ)

ប់ ។

6. ចំេលើយេនកនុងសំណួរ ៤១៦-៤១៧ (ករបរ ិេចឆតៃនកររួមេភទចុងេ្រកយ) កត់្រ
េ

យបន្រតឹម្រតូវ ។

7. ចំេលើយេនកនុងសំណួរ
កត់្រ

េ

៥០៧ឬ៥០៨ ( រយៈេពលែដលចង់បនកំេណើតបនទប់)

យបន្រតឹម្រតូវ ។

CDHS 2010 62

