








ឧបសម្ព័នទី ១. កម្ម្ងសំណួរសទង់ម្តិ 

ការណណន ំ

ការណណនខំ្លួនខ្្ញ ំឈ ម្ ោះ........................ជាអ្នកម្បមូ្លទិននន័យឈោយអ្ងគការោកសិកឈអ្ត ណែលមានទីស្នន ក់ការឈៅរាជធានីភ្នំឈេ
ញ។ េួកឈយងីកំេញងឈ្វីការសិកាម្ស្នវម្ជាវេីបទេិឈស្ន្ន៍របស់ម្បជាជនណែលជួបម្បទោះឈម្រោះម្ហនតរាយឈៅកនញងម្សុក.....។ 
ឈរលបំណងននការសិកាឈនោះ គឺវាស់ណវង និងឈម្បៀបឈ្ៀបេីកម្ម្ិតភាេ្នរបស់ស្រសតី និងបញរសឈៅនឹងហានិភ្័យឈម្រោះម្ហនតរាយ 
និងការណម្បម្បួលោកាសធាតញ។ ចំឈ ោះេ័ត៌មានផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់អ្នក នឹងម្តូវបានរកាការសំងាត់ជូនឈហយីម្បសិនឈបីអ្នកមាន ចម្ងល់ 
ឬសំណួរអ្វី ោចសួរខ្្ញ ំបាន ឬទំនក់ទំនងឈៅអ្នកម្គប់ម្គងការម្ស្នវម្ជាវឈនោះ  តាម្រយៈឈលខ្ទូរស័េទ 086339967។ 

   
   

 
ឈលខ្កម្ម្ងសំណួរ   

 
កាលបរឈិចេទសមាា សន៍   

 
ឈមា៉ោ ងសមាា សន៍   

 
ឈខ្តត   

 
ម្សុក/ខ្ណឌ /ម្កុង  

 
ឃញ/ំសងាា ត់  

 
ភូ្ម្ិ  

 
ឈលខ្សំរល់ និងឈ ម្ ោះរបស់អ្នកសមាា សន៍   

 
ឈលខ្សំរល់ និងឈ ម្ ោះរបស់អ្នកឈម្ែឹកនមំ្កុម្  

 

 

ណននក - ទូឈៅ 
 

 សំនួរ ជឈម្ម្ីសចឈម្លីយ/កូែ 

1 ឈភ្ទរបស់អ្នកតបសមាា សន៍ 
□ ម្សី=0 
□ ម្បុស=1 

2 ោយញ  ចំនួន_______ ឆ្ន  ំ

3 ស្នា នភាេោ ហ៍េិ ហ៍ 

□ ឈៅលីវ  = 0 
□ ឈរៀបការ   = 1 
□ ណលងលោះ   = 2 
□ ឈម្មា៉ោ យ/ ឈ ោះមា៉ោ យ) = 3 
□ ឈៅណបករន   =4 



4 ឈតីអ្នករស់ឈៅកនញងភូ្ម្ិឈនោះយូរប៉ោញណ្ណា ឈហយី?  ចំនួន_______ ឆ្ន  ំ

5 ឈតីមានម្នញសសប៉ោញនម ននក់ស្នន ក់ឈៅកនញងនទោះឈនោះ? ចំនួន _______  

6  ឈតីអ្នកម្តូវជាអ្វីជាម្ួយឈម្ម្គួស្នរ? 

□ ឈម្ម្គួស្នរ  = 01 
□ បតី ឬ ម្បេនធ = 02 
□ កូនម្បុស= 03 
□ កូនម្សី= 04 
□ មាត យ ឬ ឪេញក=05 
□ ជីែូន ឬ ជីតា 06 
□ េូ ឬ ម្ីង ឬ អ្ ំ=07 
□ កមួយម្បុស= 08 
□ កមួយម្សី= 09 
□ ឈនសងៗ = 10 
 

7 ឈតីអ្វីជាម្ញខ្របរចំបងរបស់អ្នក? 

□ អ្ត់ការងារឈ្វី =01 
□ កសិករ (មានែី)=02 
□ កសិករម្បវា៉ោ ស់ (អ្ត់ែី)=03 
□ កសិករណែលឈម្បីែីខ្លួនឯងនង និងម្បវា៉ោ ស់ឈគនង =04 
□ ឈម្នទោះ=05 
□ ចិញ្ច ឹម្សតវ=06 
□ លក់កមាល ងំេលកម្មកនញងវស័ិយកសិកម្ម =07 
□ លក់កមាល ងំេលកម្មកនញងវស័ិយែនទឈទៀត=08 
□ អ្នកឈនស្នទ=09 
□ អ្នកឈ្វីការតាម្នទោះ=10 
□ ជាងណែលមានជំនញ (ជាងណែក ជាងឈែរណសែកឈជីង អ្នកតម្ាញ 
ជាងឈ )ី =11 

□ អ្នកជំនួញខ្នន តតូច=12 
□ អ្នកជំនួញខ្នន ត្ំឬម្្យម្=13 
□ ជាងកាត់ឈែរ=14 
□ អ្នករត់ម្៉ោូតូឌញប កង់បី និងរត់ទូកជួល=15 
□ អ្នកឈបីកឡាន/ម្េូឡាន=16 
□ ម្គូបឈម្ងៀន=17 
□ សិសស=18 
□ ចាស់ជរា (ោយញ៦៥ឆ្ន ឈំ ងី)=19 
□ អ្នកសញំទាន=20 
□ អ្នកោម្ស័យអ្នញនលនម្េឈ =ី21 
□ ណននកបំឈរឈីសវាកម្ម=22 



□ ឈនសងឈទៀត បញ្ជា ក់=x 

8 ឈតីអ្វីជាម្បភ្េចំណូលចំបងរបស់ម្គួស្នរអ្នក? 

□ កសិករ (មានែី)=01 
□ កសិករម្បវា៉ោ ស់ (អ្ត់ែី)=02 
□ កសិករណែលឈម្បីែីខ្លួនឯងនង និងម្បវា៉ោ ស់ឈគនង =03 
□ លក់កមាល ងំេលកម្មកនញងវស័ិយកសិកម្ម =04 
□ ការងារកមាល ងំេលកម្មកនញងវស័ិយែនទឈទៀតឈម្ៅេីកសិកម្ម=05 
□ ចិញ្ច ឹម្សតវ =06 
□ អ្នកឈនស្នទ=07 
□ អ្នកជំនួញខ្នន តតូច=8 
□ អ្នកជំនួញខ្នន ត្ំនិងម្្យម្=9 
□ ណននកបំឈរឈីសវាកម្ម =10 
□ ជាងណែលមានជំនញ (ជាងណែក ជាងឈែរណសែកឈជីង អ្នកតម្ាញ 
ជាងឈ )ី =11 

□ អ្នកឈ្វីការតាម្នទោះ =12 
□ ជាងកាត់ឈែរ=13 
□ អ្នករត់ម្៉ោូតូឌញប កង់បី និងរត់ទូកជួល=14 
□ អ្នកឈបីកឡាន/ម្េូឡាន=15 
□ ម្គូបឈម្ងៀន=16 
□ អ្នកសញំទាន=17 
□ អ្នកោម្ស័យអ្នញនលនម្េឈ  ី= 18 
□ ម្បាក់ឈន្ីរេីកណនលងែនទ=19 
□ ឈនសងឈទៀត បញ្ជា ក់=x 

9 ឈតីនទោះអ្នកឈ្វីអ្ំេីអ្វី? 

□ សញីម្៉ោង់=1, 
□ សញីម្៉ោង់លាយជាម្ួយធាតញឈនសង=2, 
□ សងាសី=3 
□ ខ្ទម្=4 
□ ឈ =ី5 
 

 
 

សូចនករ និយម្ន័យ សំណួរ េិនទញ 

ណននកឈសែឋកិចច 

1 ចំណូលកនញង
ម្ួយនងង 

ជាចំនួនម្បាក់ណែលបញគគលមាន ក់រក
បានជាម្្យម្ម្បចានំងង(ែូចជាការ
លក់ែូរ, លក់បណនល, ទឹកឈ ោះឈរ, 

10.ឈតីអ្នកមានរកម្បាក់ចំណូល
ម្បចានំងងណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 1 (គិតណតអ្នក
ណែលមានចំណួលម្បចានំងងណត
ប៉ោញឈណ្ណា ោះ) 



នលិតនលឈ្វីឈ យនែ, ការងារ
លក់កមាល ងំបានម្បាក់ម្បចានំងង) 

ឈទ = 0 

   
11. គិតជាម្្យម្ ឈតីអ្នករក
ចំណូលបានប៉ោញនម នកនញង១នងង? 

តិចជា ១.៩០ ែញលាល  = 0 

ចឈនល ោះ ១.៩០ ែល់ ៤.២ 
ែញលាល  = 1 

ឈម្ចីនជាង ៤.២ ែញលាល  = 2 
 

12. គិតជាម្្យម្ ឈតីម្គួស្នរអ្នក
រកម្បាក់ចំណូលបានប៉ោញនម នកនញង
១ណខ្? 

តិចជា ២២០  ែញលាល  = 0 

ចឈនល ោះ ២២០ ែល់ ៤៨៧ 
ែញលាល  = 1 

ឈម្ចីនជាង ៤៨៧ ែញលាល  = 2 

ម្ិនែឹង = 99 (ម្ញនហនងឹឈម្ជីស
ឈរសីកូែ ម្ិនែឹង, សូម្សួរ
បញ្ជា ក់េីម្បាក់ចំណូលម្្យម្
របស់ម្គួស្នរអ្នកតបយ៉ោ ងឈហាច
ណ្ណស់ 3 ឈលីក និងបងាា ញ
ចឈម្លីយកូែ (0-3)ឈោយអ្នក
តបឈម្ជីសឈរសីជាម្ញនសិន) 

13. ឈតីម្គួស្នរអ្នកោចសនសំ
លញយបានខ្លោះឈទកនញង១ណខ្? 

បាទ/ចាស ឈរៀងរាល់ណខ្ = 2 

ម្តងមាា ល = 1 

ម្ិនណែល = 0 

ម្ិនែឹង (ម្ញនហនងឹឈម្ជីសឈរសី
កូែ ម្ិនែឹង, សូម្សួរបញ្ជា ក់
អ្នកតប យ៉ោ ងឈហាចណ្ណស់ 3 
ឈលីកជាម្ញនសិន) 
 

3 ការទទួល
បានម្បភ្េ
ចំណូលណែល
មានឈសារភាេ 
និងសញវតាិភាេ
របស់អ្នកតប
សមាា សន៍   

ឈែីម្ែេីិនិតយឈម្ីលឈសារភាេ និង
ជឈម្ម្ីសជីវភាេឈនសងៗ 

14. ឈតីម្គួស្នរអ្នកមានម្បភ្េ
ម្បាក់ចំណូលប៉ោញនម នម្បភ្េ
ណែរ? 

រាប់ម្បឈភ្ទការងារម្ិនណម្នរាប់
ចំនួនអ្នកឈ្វីការឈទ 

15. ឈតីម្បាក់ចំណូលរបស់អ្នក
រកបានឈទៀងទាត់ឈេញ១ឆ្ន ំ
ឈទ? 

បាទ/ចាស = 2 

ចំណូលឈងរយ៉ោ ងឈហាចណ្ណស់ 
៦ណខ្ = 1 



ឈទ, ម្ិនឈងរ / ម្ិនឈងរឈម្ចីនជាង
៦ណខ្ = 0 

 

4 

លទធភាេកម្ចី
នលូវការ និង
ឈម្ៅនលូវការ  

លទធភាេកម្ចី: សិទធិ និងសម្តាភាេ
កនញងការឈម្បីម្បាស់ម្បាស់កម្ចី/ឥណ
ទាន 

16. ឈតីអ្នកយល់ថាអ្នកោចខ្ចី
ម្បាក់ឈគបាន ឈៅឈេលអ្នកម្តូវ
ការ? 

បាន = 1 

អ្ត់បាន = 0 

17. ម្បសិនឈបីអ្នកបានខ្ចីឈហយី 
ឈតីអ្នកយកលញយឈនោះម្កេី
ម្បភ្េណ្ណ?ម្បសិនអ្នកម្ិន
ទាន់បានខ្ចីឈតីអ្នកគិតថាោចរក
ខ្ចីបានេីម្បភ្េណ្ណ ឈៅឈេល
អ្នកម្តូវការ? 

[កនញងករណីណែលអ្នកតបោចខ្ចី
បានឈម្ចីនម្បភ្េ សួររត់
បញ្ជា ក់ថា ឈតីម្បភ្េណ្ណណែល
រត់មានសញវតាិភាេ និងងាយខ្ចី
ជាងឈគ] 

ម្ិនម្តូវស្នា នភាេ=0 

ស្នា ប័នឯកជនឬបញគគលណែល
មានការម្បាក់ខ្ពស់ (ចងការ
ឈគ) =0 

ោចខ្ចីបានឈម្ចីនកណនលង (ោចខ្ចី
បានទាងំម្បភ្េណែលមានការ
ម្បាក់ខ្ពស់នង ទាបនង)=1 

្នររ ឬម្ីម្កូហាវ យណ្ណន់ 
=2 

ម្កុម្ជួយខ្លួនឯង ម្ិតតភ្កតិ អ្នក
ជិតខ្នង =3 

ឥ ូវឈនោះ យ៉ោ ងណ្ណក៏ខ្្ញ ំម្ិនខ្ចី
ឈគណែរ = 4 

18.ឈតីអ្នកោចសងលញយឈៅឈគ
វញិឈៅតាម្ឈេលកំណត់ឈទ? 

ឈទ = 0 

ម្ិនម្តូវស្នា នភាេ =1 

19. ឈតីអ្នកោចខ្ចីម្បាក់េីរ ឋ ភ្ិ
បាលបានឈទ ឈៅឈេលណែលអ្នក
ម្តូវការ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ /ម្ិនែឹង = 0 

5 ការម្គប់ម្គង
ឈលីការ
ចំណ្ណយ   

ឈែីម្ែវីាស់ណវងេីកម្ម្ិតននចាត់ណចង
ការចំណ្ណយរបស់អ្នកតបណែលបាន
ម្កេីចំណូលរបស់រត់ និងម្គួស្នរ
រត់ 

20. ឈតីអ្នកជាអ្នកចាត់ណចង
លញយណែលអ្នករកឈ យខ្លួនឯង 
ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស, ខ្្ញ ំជាអ្នក ចាត់ណចង
ឈម្ចីនជាងឈគ ឬឈសមីរឈគ= ២ 

បាទ/ចាស, ខ្្ញ ំោចចាត់ណចង
បានតាម្ណតណននកឈទ = 1 

ឈទ = 0 



21. ឈតីអ្នកជាអ្នកចាត់ណចង
ម្បាក់ចំណូលណែលម្កុម្ម្គួស្នរ
ទាងំមូ្លរកបាន ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស, ខ្្ញ ំជាអ្នកចាត់ណចង
ឈម្ចីនជាងឈគ ឬឈសមីរឈគ= 2 

បាទ/ចាស, ខ្្ញ ំចាត់ណចងបានណត
តាម្ណននកឈទ = 1 

ឈទ = 0 

6 កម្មសិទធិែី្លី   ឈែីម្ែវីាស់ណវងេីការឈម្បីម្បាស់ និង
ម្គប់ម្គងែី្លី 

22.ឈតីអ្នកជាមាច ស់កម្មសិទធិឈលី
ែីលំឈៅ ឋ ន/នទោះណែលអ្នកកំេញង
រស់ឈៅណែលឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

23.ឈតីអ្នកម្តូវចំណ្ណយលញយ
ជួលែីណែលអ្នកកំេញងឈម្បីម្បាស់
ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

7 ការរកបាន
និងឈម្បីម្បាស់
្នធាន្ម្ម
ជាតិ និងសតវ
ចិញ្ច ឹម្ឈែីម្ែី
ម្ទម្ទង់
ជីវភាេ   

ឈែីម្ែវីាស់ណវងេីការកបាន និងឈម្បី
ម្បាស់្នធាន្ម្មជាតិណែលេួក
រត់ម្តូវការ(ែូចជាែី,សតវចិញ្ច ឹម្,
ទឹក,នម្េ,ជលនលនិងជីវចម្ម្ុោះ) 
កនញងការម្ទម្ទង់ជីវភាេរបស់េួករត់ 

24. ឈតីអ្នកជួបការលំបាកកនញង
ការទាញនល/ឈម្បីធានធាន្ម្ម
ជាតិ (ែូចជាែី,សតវចិញ្ច ឹម្,ទឹក
,នម្េ,ជលនលនិងជីវចម្ម្ុោះ) 
ណែលអ្នកម្តូវការសម្មាប់ជីវភាេ
របស់អ្នកណែរឬឈទ ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 
 

25. ឈតីអ្នកម្តូវបង់ម្បាក់ ឈែីម្ែី
ឈម្បីែី, ទឹក ឬទាញអ្នញនលនម្េ
ឈ  ីណែលអ្នកម្តូវការឈម្បី
សម្មាប់ម្ទម្ទង់ជីវភាេណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 
 

26. ឈតីអ្នកមានចិញ្ច ឹម្សតវ
សម្មាប់បរឈិភាគ ឬលក់ណែររ ឺ
ឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

8 និរនតភាេ និង
្នធាន្ម្ម
ជាតិ និង
ម្បភ្េរមំ្ទ
ជីវភាេនន   

ឈែីម្ែវីាស់ណវងេីនិរនតភាេ/ភាេយូរ
អ្ណងវង បរមិាណ និងគញណភាេនន
្នធាន្ម្មជាតិ ែូចជាែី, នម្េ, 
ទឹក, សតវចិញ្ច ឹម្ និងជីវចម្ម្ុោះ) 
ណែលេួករត់ឈម្បីម្បាស់សម្មាប់
ម្ទម្ទង់ជីវភាេ។  

27. ឈតីគញណភាេនន្នធាន
្ម្មជាតិ (ែី, ទឹក, ជលនល, 
នម្េ, សតវចិញ្ច ឹម្ និងជីវៈចម្ម្ុោះ) 
ណែលអ្នកម្តូវការសម្មាប់ជីវភាេ
មានការណម្បម្បួលបរមិាណយ៉ោ ង
ែូចឈម្តច? ឧទាហរណ៍. ទឹក
បំេញលជាងម្ញនឬលអជាងម្ញន ឬ 

ម្បឈសីរជាងេីម្ញន = 2 

ែូចណតម្ញន = 1 

ោម្កក់ជាងម្ញន = 0 



 

 កយថាការម្បកួតម្បណជងឈលី
្នធាន្ម្មជាតិឈៅទីឈនោះ សំឈៅ
ែល់ការែឈណតី ម្ជាម្ួយសមាជិក
កនញងសហគម្ន៍ ឬអ្នកខ្នងឈម្ៅឈែីម្ែី
ទាញយកនលេី្នធាន្ម្មជាតិ 
(ឧទាហរណ៍. មានតម្ម្ូវការឈម្ចីន
ឈលីសេី្នធាន្ម្មជាតិណែល
មាន)។ ចំណណក កយថា ជីវភាេ
សំឈៅែល់ការឈ្វីឈោយរស់រានមាន
ជីវតិ ម្ិនណម្នសំឈៅណតឈលីការរក
ម្បាក់ចំណូលម្ួយម្ញខ្ឈទ 

ែីឈខ្ាោះជីជាតិ/ឬមានជីជាតិ
ជាងម្ញន? 

28. ឈតីបរមិាណនន្នធាន្ម្ម
ជាតិ (ែី, ទឹក, ជលនល, នម្េ, 
សតវចិញ្ច ឹម្ និងជីវៈចម្ម្ុោះ) 
ណែលអ្នកម្តូវការសម្មាប់ជីវភាេ
មានការណម្បម្បួលបរមិាណយ៉ោ ង
ែូចឈម្តច? ទឹកតិចឬឈម្ចីនជាង
ម្ញន/សតវចញ្ច ឹម្មានឈម្ចីនឬតិច
ជាងម្ញន? 

ឈម្ចីនជាងម្ញន = 2 

ែូចណតម្ញន = 1 

តិចជាងម្ញន = 0 

29. កនញងការទាញនលេី
្នធាន្ម្មជាតិ (ែី, ទឹក, 
ជលនល, នម្េ, សតវចិញ្ច ឹម្ និង
ជីវៈចម្ម្ុោះ) ឈតីមានការម្បកួត
ម្បណជងឬែឈណតី ម្រន ជាម្ួយអ្នក
កនញងសហគម្ន៍/ភូ្ម្ិឃញ ំឬអ្នក
ខ្នងឈម្ៅណែលឈ្វីឈោយប៉ោោះ
 ល់ែល់ជីវភាេរបស់អ្នកណែរ
ឬឈទ? ឧទាហរណ៍ឈ យស្នរ
មានអ្នកឈនស្នទឈម្ចីនឈ្វីឈោយ
អ្នកេិបាករកជលនល, អ្នញនល
នម្េឈ ងីយចញោះឈ យស្នរ
តម្ម្ូវការឈម្ចីន និងមានអ្នករក
ឈម្ចីន, ការរឈំលាភ្បំ នែី្លី
ណែលឈ្វីឈោយអ្នកេិបាកឈ្វី
កសិកម្ម ជាឈែីម្? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

30. ឈតីគឈម្មាងអ្ភ្ិវឌឍកនលង
ម្កបានឈ្វីឱ្យអ្នកកាន់ណតងាយ
រងនលប៉ោោះ ល់េីឈម្រោះម្ហនត
រាយណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

9 លទធភាេឈៅ
ទីនារ   

សិទធិ និងលទធភាេឈៅនារឈែីម្ែី
លក់ែូរនលិតនល ឬឈសវាកម្ម 

31. ឈតីអ្នកោចឈៅនារម្ួយ ឬ
ឈលីសេីហនងឹណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស, ោចឈៅបានេីរបី 
= 2 



បាទ/ចាស, ឈៅបានណតម្ួយ = 
1 

ឈទ = 0 

32. ម្បសិនឈបីអ្នកមាន
នលិតនលចង់លក់ែូរ ឈតីអ្នក
ោចសឈម្ម្ចចិតតបានឈទថាម្តូវ
យករបស់ឈៅលក់ឈៅកណនលង
ណ្ណបានណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

33. ម្បសិនឈបីអ្នកចង់ទិញ
នលិតនលណ្ណម្ួយ ឈតីអ្នក
ោចសឈម្ម្ចចិតតបានឈទថាម្តូវ
ទិញរបស់ឈៅកណនលងណ្ណបាន
ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 
 

34. ឈៅឈេលមានឈម្រោះម្ហនត
រាយឈកីតឈ ងី ឈតីអ្នកម្ិនោច
ឈៅនារបានឈទណម្នឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 (បាទ/ចាស 
ឈៅទីឈនោះមានន័យថា រត់ម្ិន
ោចឈៅនារបានឈទ ឈ យស្នរ
មានឈម្រោះម្ហនតរាយ) 

ឈទ =1 (ឈទ ឈៅទីឈនោះ មានន័យ
ថា រត់ោចឈៅនារបាន ឈបី
ឈទាោះបីមានឈម្រោះម្ហនតរាយ) 

ណននកឈហ ឋ រចនសម្ព័នធ 

10 ភាេរងឹមា/ំ
្ន់នននទោះ 
 

ឈែីម្ែវីាស់ណវងថា ឈតីអ្នកឈ្លីយ
សំណួរគិតយ៉ោ ងែូចឈម្តចេីសំណង់
នទោះរបស់េួករត់ ថាឈតីវាោច 
ទប់ទល់/្ន់ និងម្ស្នកម្ស្ននវញិ
ឈលឿនកម្ម្ិតណ្ណ ម្បសិនឈបីមាន
ឈម្រោះ្ម្មជាតិឈកីតឈ ងី។ 

 កយថាឈម្រោះ្ម្មជាតិឈនោះ គឺសំឈៅ
ែល់ទាងំម្េឹតតិការណ៍ឈម្រោះ្ម្មជាតិ 
រយៈឈេលណវង(ឧ.រាងំសងួត) និងរ
យៈឈេលខ្លី (ឧ.ខ្យល់េយញោះ ឬទឹកជំន
ន់។ កនញងហនងឹនងណែរសូចនករឈនោះ 
គឺវាស់សទង់ថាឈតីអ្នកតបយល់ថានទោះ

35.ឈតីអ្នកមានោរម្មណ៍ថានទោះ
របស់អ្នកមានសញវតាិភាេណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 
 

36. ឈតីអ្នកែឹងណែរឬឈទថាមាន
ចាប់សតីេីការស្នងសង់ ឈហយី
ឈបីមាន ឈតីមានការអ្នញវតតណែរ
ឫឈទ? 

បាទ/ចាស មានចាប់ឈហយីម្តូវ
បានអ្នញវតត = 3 

បាទ/ចាស មានណតម្ិនម្តូវបាន
អ្នញវតត= 2 

ឈទ = 1 

ម្ិនែឹង = 0 



របស់រត់សាិតឈៅទីតាងំណែលមាន 
ឬម្ិនមានឈម្រោះថាន ក់ហានិភ្័យឈនស
ងៗ 

11 ការរស់ឈៅ 
កនញងទីតាងំ
មានសញវតាិ
ភាេ 

ឈែីម្ែវីាស់សទង់អ្នកតបសមាា សន៍ថា
ឈតី េួករត់គិតថានទោះរបស់េួករត់
សាិតឈៅកនញងតំបន់ណែលម្ិនមានហា
និភ្័យននឈម្រោះថាន ក់ 

37. ឈតីអ្នកមានោរម្មណ៌ថានទោះ
របស់អ្នកសាិតឈៅកនញងតំបន់
ណែលមានសញវតាិភាេណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

38.ឈតីនទោះរបស់អ្នកងាយនឹងរង
ឈម្រោះឈ យស្នរឈម្រោះម្ហនត
រាយណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

39.ឈតីនទោះអ្នកសង់ឈៅកណនលងម្ិន
ម្សបចាប់ណែរឫឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 (បាទ/ចាស 
ឈៅទីឈនោះមានន័យថា នទោះរបស់
រត់សង់ឈៅកណនលងម្ិនម្សប
ចាប់) 

ឈទ =1 (ឈទ ឈៅទីឈនោះ មានន័យ
ថា នទោះរបស់រត់សង់ឈៅកណនលង
ម្សបចាប់) 

40. ឈតីមានចាប់ (ចាប់/អ្នញ
ម្កិត/ម្បកាស/ឈសចកតីជូន
ែំណឹង/ឈសចកតីណណន ំឬ
ណននការណែលឈចញឈ យសភា, 
រ ឋ ភ្ិបាល/ោជ្ា្រ ) េីការ
ឈម្បីម្បាស់ែីណែរឬឈទ, ឈហយីឈបី
មានវាម្តូវបានឈគអ្នញវតតណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស មានចាប់ឈហយីម្តូវ
បានអ្នញវតត = 3 

បាទ/ចាស មានណតម្ិនម្តូវបាន
អ្នញវតត= 2 

ឈទ = 1 

ម្ិនែឹង = 0 

12 ការេឹងណនអក
ឈៅឈលីការ
ឈម្បីម្បាស់
ម្ឈ្ោបាយ
ឈ្វីែំឈណីរ 

ឈែីម្ែវីាស់សទង់េីសម្តាភាេរបស់
អ្នកតបសមាា សន៍ កនញងការឈ្វីែំឈណីរ
េីកណនលងម្ួយឈៅកណនលងម្ួយឈទៀត 
ឈៅតាម្នលូវ ណែលោចទញកចិតតបាន 
និងបានណងទាឈំៅតាម្សតង់ លអ 

41.ម្បសិនឈបីអ្នកម្តូវឈ្វីែំឈណីរ
ឈចញេីភូ្ម្ិ តាម្នលូវឈរក ឬនលូវ
ទឹក ឈតីអ្នកោចឈ្វីែំឈណីរបាន
ឈេញ១ឆ្ន ណំែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

42. ឈតីអ្នកមានោរម្មណ៍ថា
មានសញវតាិភាេណែរឬឈទ ឈៅ
ឈេលឈម្បីម្បាស់នលូវទាងំអ្ស់
ឈនោះ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 



43.ឈតីនលូវទាងំអ្ស់ឈនោះមាន
ស្នា នភាេយ៉ោ ងែូចឈម្តច? 

លអ = 2 

ោម្ស័យឈលីធាតញោកាស = 1 

ម្ិនលអឈទ= 0 

13 លទធភាេនន
ការឈម្បីម្បាស់
ថាម្េល
ណែលមាន
តនម្លសម្រម្យ 

ឈែីម្ែវីាស់ណវងេីការឈម្បីម្បាស់
ថាម្េលេីម្បភ្េឈនសងៗរបស់អ្នក
តបសមាា សន៍ និងសម្តាភាេរបស់
េួករត់ឈែីម្ែរីកបានថាម្េលទាងំ
ឈនោះម្បកបឈ យសញវតាិភាេ កនញង១
ឆ្ន ំៗ ? 

44. ឈតីអ្នកឈម្បីថាម្េលអ្គគីស
នីបានឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

45. ឈតីម្បភ្េថាម្េលអ្វីខ្លោះ
ណែលអ្នកឈម្បីជាម្បចា ំ(ឧ. អ្គគី
សនី សូឡា អ្ញស លាម្កឈរក 
ឥនធនៈ ហាគ ស)? 

សរឈសរចំនួនននម្បភ្េថាម្េល 

46. ឈតីអ្នកមានលទធភាេ
ចំណ្ណយឈលីថាម្េលទាងំឈនោះ 
(ម្បភ្េថាម្េលឈៅសំណួរ 
45) ឈេញ១ឆ្ន ណំែរឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

47. ឈតីម្បភ្េថាម្េលណែល
អ្នកឈម្បីម្បាស់ បងាហានិភ្័យ
ែល់សញខ្ភាេ/បញ្ជា ឈនសងៗ 
(បញ្ជា នលូវែឈងាីម្ ឈ្ោះរាងកាយ 
្លងឈភ្លីង) ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ម្តងមាា ល = 1 

ឈទ = 2 

48. ជាទូឈៅ ឈតីអ្នកោចឈម្បី
ថាម្េល (ណែលចាបំាច់
សម្មាប់តម្ម្ូវការរបស់អ្នក)  
ឈេញ១ឆ្ន ណំែរឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

14 ការឈម្បីបឈចចក
វទិោទំនក់
ទំនង   

លទធភាេននការឈម្បីអ្ញីនឈ្ីណិត 
ម្បេ័នធអ្ត់ណខ្ស(វា៉ោយហាវ យ) ទូរសេទ
នែ និងម្បេ័នធបឈចចកវទិោឈនសងៗ
ឈទៀត 

49. ឈតីអ្នក ឈម្បីទូរសេទណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

50. ឈតីអ្នក ឈម្បីអ្ញីនឈ្ីណិតណែរ
ឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

51. ឈតីអ្នក ឈម្បីវទិយញណែរឈទ? បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

52. ឈតីអ្នក ឈម្បីទូរទសសន៍ណែរ
ឈទ? 

បាទ/ចាស =1 



ឈទ = 0 

15 ការទទួល
យកបាន និង
ម្បសិទធភាេ
ននម្បេ័នធ
ម្បកាសឲ្យ
ែឹងម្ញន 

  

ឈែីម្ែវីាស់ណវងអ្នកតបសមាា សន៍ថា
ឈតី រត់មានទទួលបានម្បេ័នធ
ម្បកាសឈោយែឹងម្ញនទាន់ឈេល, 
យល់ឬអ្ត់ ឈហយីទញកចិតតឬអ្ត់ 

53. សូម្គិតេីម្េឹតតិការណ៍ធាតញ
ោកាស/ឈម្រោះថាន ក់ណែលបាន
ឈកីតឈ ងីចញងឈម្កាយឈនោះ, ឈតី
អ្នកបានែឹងទញកជាម្ញនណែរឈទ? 
 

បាទ/ចាស, ខ្្ញ ំបានទទូល
ែំណឹងម្ញន ឈហយីខ្្ញ ំយល់េី
ែំណឹងឈនោះ = 2 

បាទ/ចាស ខ្្ញ ំបានទទួលែំណឹង
ឈនោះណែរ ណតខ្្ញ ំម្ិនយល់ឈទ = 1 

ឈទ, ខ្្ញ ំម្ិនបានទទួលែំណឹង
ម្ញនឈទ  = 0 

 
 

54. ឈតីអ្នកឈជឿឈលីការជូន
ែំណឹងជាម្ញនឈនោះ និងអ្នញវតត
សកម្មភាេអ្វីណែរឬឈទ ឈៅឈេល
ឈនោះ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

16 ការឈម្បីធាតញ
ចូលកសិកម្ម 
និងឧបករណ៍
ននសម្មាប់
ជីវភាេរស់
ឈៅ 

ឈែីម្ែបីា៉ោ ន់ម្បមា៉ោ ណេីធាតញចូលឈនស
ងៗ (ែូចជាជី ថាន សំមាល ប់សតវលអិត 
និងេូជ) និងឧបករណ៍(សម្មាប់
ឈម្គឿងមា៉ោ សញីន ែូចជាម្តាក់ទ័រ) 
សម្មាប់ជួយរមំ្ទែល់ជីវភាេរបស់
អ្នកឈ្លីយតប 

55. សម្មាប់ការម្ទម្ទង់ជីវភាេ
របស់អ្នក ឈតីអ្នកឈម្បីធាតញចូល
កសិកម្ម(ជី ថាន សំមាល ប់សតវលអិត 
និងេូជ) ឬ ឧបករណ៍ឈម្គឿង
មា៉ោ សញីន ែូចជាម្តាក់ទ័រ ឫឈរ
យនត ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

56. ឈតីធាតញចូល និងបចចកវទិោ 
(ជី ថាន សំមាល ប់សតវលអិត និងេូជ 
និងឧបករណ៍ឈម្គឿងមា៉ោ សញីន 
ែូចជាម្តាក់ទ័រ ឫឈរយនត) 
ទាងំអ្ស់ឈនោះគិតគូរេីបរសិ្នា ន 
ឬ លអសម្មាប់បរសិ្នា នណែរឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

17 ការឈម្បីម្បាស់
ទឹកនឹក និង
សម្មាប់
ការងារនទោះ 

ឈែីម្ែវីាយតនម្លេីការរក និងឈម្បី
ម្បាស់ទឹកសម្មាប់នឹក ឈបាកសំោត 
និងការងារនទោះ។ 

ទឹកស្នអ តគឺជាទឹក េំញោះ ទឹកចឈម្មាោះ 
ទឹករែឋ (ភ្នំឈេញ) ទឹកបរសិញទធ និង 
ទឹកអ្ណតូ ងសនប់ 

57. ឈតីអ្នកមានទឹកណែលមាន
សញវតាិភាេសម្មាប់នឹកណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

58. ឈតីអ្នកមានទឹកណែលមាន
សញវតាិភាេឈនោះ ឈេញ១ឆ្ន ណំែរ
ឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 



59. ឈតីអ្នកមានទឹកស្នអ ត
សម្មាប់ចំអ្ិនោហារ និង
ការងារនទោះណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

60. ឈតីអ្នកម្តូវឈែីរឈម្ចីនជាង
៥០០ណម្៉ោម្ត ឈែីម្ែបីានទឹកឈម្បី
ម្បាស់ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

61. ឈតីអ្នកមានឈៅយក (ែង, 
ណរក, យួរ, ែឹក...) ទឹកម្កទញក
ឈម្បីម្បាស់កនញងម្គួស្នរអ្នកណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

18 ការមានអ្ន
ម័្យសម្រម្យ
និងសញវតាិភាេ 

ឈែីម្ែវីាស់ណវងេីលទធភាេរបស់
ម្នញសសមាន ក់កនញងការឈម្បីម្បាស់អ្នម្័
យ (បងគន់)ជាម្ួយនឹងការឈេញ
ចិតតឈលី គញណភាេ និងសញវតាិភាេ 
នឹងការណែលឈៅែល់បានងាយ
ម្សួល 

62. ឈតីនទោះអ្នកមានបងគន់អ្នម្័
យឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

63. ឈតីអ្នកមានោរម្មណ៍ថា
សញវតាិភាេឈេលឈម្បីម្បាស់បងគន់
ហនងឹណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

64. ឈតីអ្នកបឈនទ របង់ឈៅខ្នង
ឈម្ៅឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

65. ឈតីមានម្បេ័នធម្គប់ម្គង
កាកសំណល់ (លូបងាូរទឹក
សអញយ) ឈៅកនងភូ្ម្ិឈនោះណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

19 ការការ រ
ណបបរូបវនតេី
ឈម្រោះ្ម្មជាត ិ

ឈែីម្ែវីាស់សទង់េីការបនាំណបបរូបវនត 
ណែលមានែូចជា(ែូចជា ទំនប់
ការ រទឹក របាងំការ រទឹកជំនន់, 
ោងសគញកទឹកសម្មាប់ការ រឈម្រោះ
រាងំសងួត, ម្បេ័នធលូរឈំ ោះទឹក ជា
ឈែីម្ ណែលមានសម្មាប់កា ររ
ម្នញសសេីឈម្រោះម្ហនតរាយ្ម្មជាតិ 
និងក៏ែូចជាវាស់ណវងេីស្នា នភាេ
របស់វា 

66. កនញងការការ រអ្នកេីឈម្រោះ
្ម្មជាតិ ឈតីមានវធិានការណបប
រូបវនត (ែូចជា ទំនប់ការ រទឹក 
របាងំការ រទឹកជំនន់, ោងសគញ
កទឹកសម្មាប់ការ រឈម្រោះរាងំ
សងួត, ម្បេ័នធលូរឈំ ោះទឹក ជា
ឈែីម្) ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

67. ឈតីមានវធិានការណបបរូបវនត 
(ែូចជា ទំនប់ការ រទឹក របាងំ
ការ រទឹកជំនន់, ោងសគញកទឹក
សម្មាប់ការ រឈម្រោះរាងំសងួត, 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 
 



ម្បេ័នធលូរឈំ ោះទឹក ជាឈែីម្) 
មានគញណភាេលអណែរឬឈទ? 

68. ឈតីអ្នកគិតថារបស់ទាងំ
ឈនោះម្គប់ម្រន់ឬឈៅ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

20 ជម្ម្ក/កណនលង
សញវតាិភាេ 

ឈែីម្ែវីាស់សទង់ចំឈណោះែឹងេីសញវតាិ
ភាេរបស់អ្នកតបសមាា សន៍ទាងំម្ញន
ឈេល កំ ញងឈេល និងឈម្កាយឈេល
មានឈម្រោះោសនន ទាក់ទងនឹងការ
ណែលោចឈៅបាន និងមានសញវតាិ
ភាេជាឈែីម្ 

69. ឈតីអ្នកែឹងថា មានជម្ម្ក 
ឬទីសញវតាិភាេ សម្មាប់ភាសខ្លួន
ឈៅម្ញនឈេល កំ ញងឈេល និង
ឈម្កាយឈេលមានោសននណែរ
ឬឈទ? 

[ម្បសិនឈបីQ69=0, Q70 & 
Q71 ម្តូវណត=0 ណែរ] 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

ម្ិនែឹង= 0 

70. ឈតីជម្ម្ក/កណនលងសញវតាិភាេ
ោចឈៅបានណែរឫឈទ?  

(ចំងាយ េិការភាេ ការគិតគូរ
េីស្រសតី កញមារនិងម្នញសសចាស់)  

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

ម្ិនែឹង= 0 

71. ឈតីអ្នកមានោរម្មណ៍ថាមាន
សញវតាិភាេណែរឬឈទឈៅទីសញវតាិ
ភាេឈនោះ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

ម្ិនែឹង= 0 

72. ម្បសិនឈបីអ្នកបានែឹង
ែំណឹងម្ញនេីោសនន ឈតីអ្នកនឹង
ឈៅទីសញវតាិភាេឈនោះណែរឫឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 
 

ណននកសងគម្ 

21 ការទទួល
បានការអ្ប់រ ំ
កនញងម្បេ័នធ 

ឈែីម្ែវីាស់ណវងេីកម្ម្ិតអ្ប់រភំាគ
ឈម្ចីនកនញងម្បេ័នទរបស់ម្បជាេលរែឋ 
និងភាេឈសមីរន ននរវាងឈកមងម្បុស 
និងឈកមងម្សី 

73. ឈតីអ្នកបានឈៅឈរៀនែល់
ថាន ក់ណ្ណ? 

ម្ិនបានឈៅឈរៀន =0 

ថាន ក់ម្ឈតយយសិកា =1 

ថាន ក់បឋម្សិកា (ថាន ក់ទី1-6) 
=2 

ថាន ក់អ្នញវទិោល័យ (7-9) =3 

ថាន ក់វទិោល័យ (10-12) =4 

ថាន ក់បរញិ្ជា ប័ម្ត = 5 



ថាន ក់ឈម្កាយបិរញ្ជា ប័ម្ត - អ្នញ
បណឌិ ត/បណឌិ ត = 6 

74.ឈតីអ្នកបានឈរៀនអ្កសរតាម្
កម្មវ ិ្ ីឈនសងឈទ? (ឧទាហរណ៍
ថាន ក់អ្កខរកម្ម ឈរៀនឈៅវតត ជា
ឈែីម្) 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

75. ឈតីមានស្នលាបឋម្សិកា
ឈៅកនញងតំបន់របស់អ្នកណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

76. ឈតីមានស្នលាអ្នញវទិោល័
យឈៅកនញងតំបន់របស់អ្នកណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

77. ឈតីអ្នកែឹងថា កញមារៗបាន
ឈរៀនអ្ំេីឈម្រោះម្ហនតរាយឈទឈៅ
ស្នលារបស់េួកឈគណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស, េួកឈគឈរៀន =1 

ឈទ/ខ្្ញ ំម្ិនែឹងណែរ =0 

22 ការទទួល
បានេ័ត៌មាន
និងការឈម្បី
ម្បាស់ចំឈណោះ
ែឹងកនញងម្សកុ 

ឈែីម្ែបីា៉ោ ន់ម្បមាណេីម្បឈភ្ទ
េ័ត៌មានណែលម្បជាជនកនញងទទួល
បាន, រឈបៀបកនញងការឈម្បីម្បាស់ និង
ការឈម្បីម្បាស់ចំណោះែឹងបានេីមូ្ល
 ឋ ន ឬ ម្បនេណី (ចំឈណោះែឹង
ណែលបានអ្ភ្ិវឌឍន៍ និងបនតអ្ភ្ិវឌឍ
ន៍ជាបនតបនទ ប់ ឈ យណនអកឈលីបទ
េិឈស្ន្ន៍, វបែ្ម្៌តាម្មូ្ល ឋ ន, 
បរបិទ និងបរសិ្នា ន។ 

78. ឈតីអ្នកោចោននិងសរឈសរ
បានឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

79. ឈតីអ្នក ឈម្ីល ស្នត ប់ ឬោន 
េ័ត៌មានកនញងម្សុករបស់អ្នកណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

80. ឈតីអ្នកទទួលបានេត៌មាន
ទូឈៅេីម្បភ្េេត៌មាននលូវការ 
(េីរ ឋ ភ្ិបាល) ឬឈទ? 
(ឧទាហរណ៍ េោករណ៍
ោកាសធាតញ, តនម្លែំណ្ណំ
កសិកម្ម គឈម្មាងរមំ្ទរបស់រ ឋ
ភ្ិបាល ឬការម្បកាសឈនសងៗជា
ឈែីម្) 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

81. ឈតីអ្នកទទួលបានេត៌មាន
ទូឈៅេីម្បភ្េេត៌មានឈម្ៅនលូវ

បាទ/ចាស =1 



ការែនទឈទៀត ឬឈទ? 
(ឧទាហរណ៍ េីញាតិម្ិតត ឬអ្នក
ជិតខ្នង) 

ឈទ = 0 

82. ឈតីអ្នកេឹងណនអកឈលីចំឈណោះ
ែឹងណបបបញរាណឬ តាម្តំបន់
របស់អ្នក សម្មាប់ការឈរៀបចំ
ឈ ោះម្ស្នយនិងឈ្លីយតបចំឈ ោះ
ឈម្រោះម្ហនតរាយណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

23 ការទទួល
បានតំនល
សម្រម្យននសញ
ខ្នភ្ិបាល 

ឈែីម្ែបីា៉ោ ន់ម្បមាណេីម្បឈភ្ទននឈស
វាសញខ្នភ្ិបាលណែលម្បជាជនោច
រកបាន ហនងឹថាឈតីវាមានតនម្លសម្
រម្យឬអ្ត់ (មានន័យថា រត់ោច
បង់នងលបានឈ យឈម្បីលញយចំណូល/
ឬការសនសរំបស់កាត់) និងឈតីការ
ណងទាសំញខ្ភាេសម្រម្យម្តូវតម្ម្ូវការ
(ោចេោបាលឈោយជាសោះ
ឈសែយី) េួករត់ឬឈទ 

83. ឈតីឈសវាសញខ្នភ្ិបាល
ម្បឈភ្ទណ្ណណែលអ្នកមានលទធ
ភាេោចឈៅរកបាន? 

ឈម្ចីនកណនលងទាងំឈសវាណងទាំ
េោបាលណបបបូរាណ និងនលញ
វការ=3 

ឈេទយរែឋ/អ្ងគភាេសញខ្ភាេមូ្ល
 ឋ ន=2 

ឈេទយឯកជន/បញគគលិកឈេទយ=1 

េោបាលតាម្ណបបបញរាណណត
ម្ួយគត់=1 

ម្ិនោចឈៅរកបានឈសវាណងទាំ
សញខ្ភាេអ្វីឈនោះឈទ=0 

84. ឈតីអ្នកឈេញចិតតជាម្ួយនឹង
ឈសវាណែលនតល់ឱ្យឈនោះណែរ
ឬឈទ? [ឈបីសំណួរ 83=0, សូម្
ឈរសីកូែ 0 ឈៅកនញងសំណួរ 84] 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 
 

85. ឈតីអ្នកឬសមាជិកម្គួស្នរ
អ្នកោចឈៅរក្មបណែលមាន
ជំនញម្តឹម្ម្តូវណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

86. ឈតីអ្នកឬសមាជិកម្គួស្នរ
អ្នកោចឈៅរកឈសវាណងទាឈំ ោះ
ម្ញននិងឈម្កាយសម្មាលណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

87. ឈៅឈេលម្តូវឈៅឈេទយ ឈតី
អ្នកោចមានម្ឈ្ោបាយ (មាន
យនតជំនិោះ ឬមានម្បាក់សម្មាប់

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 



ឈ្វីែំឈណីរ) ឈៅឈ យខ្លួនឯង
ឬអ្ត់? 

88. ឈែីម្ែោីចទទួលបានឈសវា
ណងទាសំញខ្ភាេ, ឈតីអ្នកម្តូវការ
ជួលអ្នកន ំឬ ភាន ក់ងារណ្ណមាន ក់
ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

89. ឈតីអ្នកមានប័ណាធាន
រា៉ោប់រងសញខ្ភាេ, ប័ណាសម្្ម្៌,  
ប័ណាប.ស.ស ឬ ប័ណាម្កីម្ក  
ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

24 សនតិសញខ្
ឈសែៀង /សញវតាិ
ភាេោហារូប
តាម្ា 

វាស់ណវងេីលទធភាេរបស់អ្នកតបកនញង
ការរកបាននូវោហារម្គប់ម្រន់ និង 
មានោហារូបតាម្  

90. ឈតីមានោហារម្គប់ម្រន់
សម្មាប់សមាជិកកនញងនទោះញាំ
បានម្គប់រន  ឈហយីម្គប់ម្រន់
ឈេញ១ឆ្ន ណំែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

91. ឈតីអ្នកគិតថារបបោហារ
ម្បចាសំបាត ហ៍របស់អ្នកបាន
ម្គប់ទាងំ៣ម្កុម្ (ម្រប់
្ញ្ាជាតិែូចជាបាយ/ឈ តជា
ឈែីម្ បណនល/ណនលឈ  ី ម្តី/ស្នច់
និងស ញត ) ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស, ខ្្ញ ំញាទំាងំ3ម្ញខ្ = 
3 

បាទ/ចាស, ខ្្ញ ំញា2ំម្ញខ្ 

ឈទ, ខ្្ញ ំញាណំតម្ួយម្ញខ្ឈទ=1 

92. ឈតីរបបោហារ(ទាងំបី
ម្កុម្)របស់អ្នកមានភាេម្បឈសីរ
ឈ ងីឬឈទកនញងរយៈឈេល៥ឆ្ន ំ
ចញងឈម្កាយឈនោះ? 

បាទ/ចាស ម្បឈសីជាងម្ញន = 2 

ែូចណតម្ញន = 1 

ឈទ/មានការងយចញោះ = 0 

25 របទសងគម្ ឈែីម្ែវីាស់សទង់សិទធិឈសរភីាេនិង
សម្តាភាេកនញងការឈែីរឈហរី 

93. ឈតីអ្នកម្តូវសញំការអ្នញញាតិ
េីអ្នកនទោះឈទឈេលម្តូវឈ្វីែំឈណីរ
ឈចញឈម្ៅភូ្ម្ិ (ទាងំការឈ្វី
ែំឈណីរឈេលនងងនិងឈេលយប់)
ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

94. ឈតីអ្នកម្តូវមានអ្នកឈៅ
ជាម្ួយឈទឈៅឈេលអ្នកម្តូវឈ្វី
ែំឈណីរឈចញឈម្ៅនទោះឬឈម្ៅភូ្ម្ិ
ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 



95. អ្នកមានសញវតាិភាេឈទឈេល
ម្តូវឈ្វីែំឈណីរឈចញឈម្ៅភូ្ម្ិ 
(ទាងំការឈ្វីែំឈណីរឈេលនងងនិង
ឈេលយប់)ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

26 ចលនរចំ
ណ្ណកម្សកុ 

ឈែីម្ែវីាស់សទង់ចលនម្នញសសឈៅ
កនញងម្គួស្នរេីកណនលងម្ួយឈៅកណនលង
ម្ួយឈទៀត ឈ យមានបំណងឈៅ
រស់ឈៅបឈណ្ណត ោះោសននឬជាអ្ចិនស្រនត
យឈ៍ៅកនញងទីតាងំងមីនិងនលប៉ោោះ ល់
របស់វាឈៅឈលីសមាជិម្គួស្នរណែល
ឈៅសល់។ 

96.  ឈតីអ្នក ឬមាននរណ្ណមាន ក់ 
ឈៅកនញងនទោះរបស់អ្នកម្តូវចាក
ឈចញេីម្សុក/ឈខ្តត ឬឈៅ ឈម្ៅ
ម្បឈទសឈែីម្ែឈី្វីការណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

97. ឈតីការចំណ្ណកម្សុកជួយ
អ្នកនិងម្គួស្នររបស់អ្នកមាន
ម្បាក់ចំណូលម្បឈសីរជាងម្ញន
ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ =0 

ម្ិនម្តូវស្នា នភាេ=0 

98. ឈតីអ្នកមានោរម្មណ៍ថា
មានសញវតាិភាេឈៅកនញងម្គួស្នរ
ណែរឬឈទ ឈៅឈេលណែល
សមាជិកណ្ណមាន ក់ឈនោះ ចំណ្ណ
កម្សុក? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ =0 

ម្ិនម្តូវស្នា នភាេ=0 

99. ឈៅឈេលមានោសនន, ឈតី
សមាជិកម្គួស្នររបស់អ្នកម្តូវ
បងខំចិតតឈ្វីចំណ្ណកម្សុកណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

27 កម្មវ ិ្ ីរបប
សញវតាិភាេ
សងគម្ 

ឈែីម្ែវីាស់សទង់កម្មវ ិ្ ី/ម្កុម្ឈៅកនញង
សហគម្ន៍ ណែលមានឈរលបំណង
រមំ្ទេួកឈគនិងជួយការ រេួកឈគ
េីភាេងាយរងឈម្រោះ។ 

 កយថា របបសញវតាិភាេសងគម្ 
សំឈៅែល់ ម្កុម្សនស ំម្កុម្ជួយខ្លួន
ឯង, របបឧបតាម្នតល់ឈ យរ ឋ ភ្ិ
បាល, ប័ណាម្កីម្ក, ទន់បងវិល, 
្នររឈរ ្នររម្សូវ ជាឈែីម្ 
etc 

100. ឈតីអ្នកែឹងថាមានកម្មវ ិ្ ី
របបសញវតាិភាេសងគម្ (ម្កុម្
សនស ំម្កុម្ជួយខ្លួនឯង, របប
ឧបតាម្នតល់ឈ យរ ឋ ភ្ិបាល, 
ប័ណាម្កីម្ក, ទន់បងវិល, 
្នររឈរ ្នររម្សូវ ជា
ឈែីម្ )  ណែរឬឈទ, ឈហយីអ្នក
សមាជិក ឬ ទទួលបានរបបេី
កម្មវ ិ្ ីឈនោះណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស ឈហយីខ្្ញ ំជាណននកម្ួយ
ននកម្មវ ិ្ ីឈនោះ = 2 

បាទ/ចាស មានប៉ោញណនតខ្្ញ ំបចចញបែនន
ឈនោះម្ិនណម្នជាសមាជិកឈទ = 1 

ឈទ ម្ិនមានឈទ = 0 

ម្ិនែឹង = 0 

101. ឈតីមាននរណ្ណមាន ក់កនង
ម្គួស្នររបស់អ្នក ជាសមាជិក ឬ
ទទួលបានរបបេីកម្មវ ិ្ ីរបប
សញវតាិភាេសងគម្(ម្កុម្សនស ំ

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

ម្ិនែឹង = 0 



ម្កុម្ជួយខ្លួនឯង, របបឧបតាម្
នតល់ឈ យរ ឋ ភ្ិបាល, ប័ណាម្កី
ម្ក, ទន់បងវិល, ្នររឈរ 
្នររម្សូវ ជាឈែីម្) ណែរ
ឬឈទ? 

28 ម្កមុ្ស្នសន
ឈនសងៗ 

ឈែីម្ែវីាយតនម្លថាឈតីម្កុម្ស្នសន
ឈែីរតួនទីរមំ្ទឬម្ិនរមំ្ទ 

102. ឈតីអ្នកយល់ថា ខ្នង
ស្នសន បានជួយរមំ្ទែល់
តម្ម្ូវការម្បចានំងងរបស់អ្នកណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

103. ឈតីម្កុម្ស្នសនជួយអ្នក
ឈៅម្ញនឈេល កំ ញងឈេល និង
ឈម្កាយឈេលណែលជួបម្បទោះ
ឈម្រោះោសននណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

29 ភាេឈកីន
ឈ ងីននអ្ំឈេី
ហងិា
ទាក់ទងនឹង
ឈយនឌ័រ 

ឈែីម្ែវីាយតំនលថា ម្បសិនឈបីមាន
អ្ំឈេីហងឹាឈលីឈយនឌ័រឈនោះឈកីត
ឈ ងីោចរាប់បញ្ចូ លទាងំការ
រឈំលាភ្បំ នឈលីរាងកាយ នលូវឈភ្ទ 
ឈសែឋកិចច និងនលូវចិតត សកម្មភាេ
ទាងំ ឈនោះម្តូវបានរាប់បញ្ចូ ល(ប៉ោញណនត
ម្ិនម្តូវបានកំណត់ចំឈ ោះ អ្ំឈេីហឹ
ងាកនញងម្គួស្នរ អ្ំឈេីហងឹានលូវឈភ្ទ 
ការរឈំលាភ្ ឈសេសនាវៈការឈរៀបការ
ឈ យបងខំរមួ្មានោ ហ៍េិ ហ៍
កញមារនិងការបតូរឈភ្ទ 

104. ឈតីអ្ំឈេីហងឹាកនញងម្គួស្នរ
គឺជាបញ្ជា សម្មាប់ភូ្ម្ិរបស់អ្នក
ណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

105. ឈតីមានោ ហ៍េិ ហ៍
កញមារ(ឈម្កាម្ោយញ18ឆ្ន )ំឈៅ
កនញងសហគម្ន៍/ភូ្ម្ិឈនោះឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

106. ឈៅកនញងភូ្ម្ិរបស់អ្នក ឈតី
អ្នកមានភាេភ្័យខ្នល ចននការ
ចាប់រឈំលាភ្ឈសេសឈនទវៈ ឬការ
ឈបៀតឈបៀននលូវឈភ្ទណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

107. ឈតីអ្ំឈេីហងឹាឈយនឌ័រ 
(ការរឈំលាភ្បំ ននលូវឈភ្ទ, ការ
ឈបៀតឈបៀននលូវឈភ្ទតាម្រយៈ
 កយសំែី ឬ នលូវោរម្មណ៍, ការ
រឈំលាភ្ឈសេសនទវៈ) មានការ
ឈកីនឈ ងីកនញងកំ ញងឈេល និង 
ឈម្កាយឈេលមានឈម្រោះម្ហនត
រាយ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 

 បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 



108. ឈតីអ្នកនឹងហា នរាយ
ការណ៍អ្ំេីករណីអ្ំឈេីហងឹា
ឈយនឌ័រឈៅប៉ោូលីស / ឈម្ភូ្ម្ិ / 
ោជ្ា្រ (ម្កុម្ម្បឹកាឃញសំងាគ ត់
ទទួលបនទញកកិចចការស្រសតីនិង
កញមារ) ណែរឬឈទ? 

30 ការឈម្តៀម្ខ្លួន
ជាឈម្សចឈៅ
នឹងឈម្រោះ
ម្ហនតរាយ 

ឈែីម្ែវីាស់ណវងថាឈតីអ្នកតបមាន
ោរម្មណ៍ថាបានឈរៀបចំខ្លួននិងែឹង
ជាម្ញននូវអ្វីណែលម្តូវឈ្វីកនញងករណី
មានឈម្រោះម្ហនតរាយ នឹងឈតីេួក
រត់មានោរម្មណ៍ថាេួករត់ជា
ណននកម្ួយននការឈរៀបចំណននការ
ឈម្តៀម្បងាា រឈម្រោះម្ហនតរាយណែរ
ឬឈទ 

109. ម្បសិនឈបីមានឈម្រោះ
ម្ហនតរាយឈកីតឈ ងីឈតីម្គួស្នរ
របស់អ្នកនឹងឈម្តៀម្បងាា របាន
ណម្នឈទ? 

ម្បាកែណ្ណស់/េិតណ្ណស់ =3 

ម្បណហលជាចឹង =2 

ម្បណហលជាម្ិនចឹងឈទ = 1 

ម្ិនេិតទាល់ណតឈស្នោះ = 0 

   110. ឈេលណែលមានឈម្រោះ
ម្ហនតរាយឈកីតឈ ងី ឈតីអ្នក
ែឹងថាអ្នកម្តូវឈ្វីអ្វីណម្នឈទ, 
ឈហយីឈបីែឹង ឈតីធាល ប់បាន
ទទួលការបណតញ ោះបណ្ណត លេីម្ញន
ម្កណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស, ឈហយីខ្្ញ ំក៏បានចូល
រមួ្វគគបណតញ ោះបណ្ណត ល = 2 

បាទ/ចាស, ខ្្ញ ំែឹង =1 

ឈទ = 0 

 

   
111. ម្បសិនឈបីចំបាច់ កនញង
ករណីមានឈម្រោះម្ហនតរាយ
ឈកីតឈ ងី ឈតីម្គួស្នររបស់អ្នក
ោចផ្ទល ស់បតូររឈបៀបរកចំណូល/
ជីវភាេរស់ឈៅណែរឬឈទ? 

ម្បាកែណ្ណស់/េិតណ្ណស់ =3 

ម្បណហលជាចឹង =2 

ម្បណហលជាម្ិនចឹងឈទ = 1 

ម្ិនេិតទាល់ណតឈស្នោះ = 0 

112. ម្បសិនឈបីមានឈម្រោះ
ម្ហនតរាយឈកីតឈ ងីឈតីម្គួស្នរ
របស់អ្នកោចស្នត រឈ ងីវញិែូច
ឈែីម្ កនញងរយៈឈេលណត ៦ ណខ្ 
បានណែរឬឈទ? 

ម្បាកែណ្ណស់/េិតណ្ណស់ =3 

ម្បណហលជាចឹង =2 

ម្បណហលជាម្ិនចឹងឈទ = 1 

ម្ិនេិតទាល់ណតឈស្នោះ = 0 

ណននកស្នា ប័ន 



31 ការទទួល
បានការ
សឈម្ម្ចចិតត 

ឈែីម្ែវីាយតនម្លេីការចូលរមួ្ឈសមីភាេ
រន  រវាងបញរស និងស្រសតី កនញងែំឈណីរ
ការសឈម្ម្ចចិតត 

113. ឈតីអ្នកចូលរមួ្សឈម្ម្ចចិតត
កនញងម្គួស្នររបស់អ្នកណែរឫឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

114. ឈតីអ្នកសឈម្ម្ចចិតតកនញង
សហគម្ន៍ ឬ ភូ្ម្ិ/ឃញ/ំ របស់
អ្នកណែរឫឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

32 អ្ំណ្ណចនន
ភាេឈសមីរន  
និង យញតតិ្ម្៌ 

ឈែីម្ែវីាយតនម្ល ថាឈតីមានភាេឈសមី
រន  (ឩ. លទធភាេ  និងសិទធិកនញងការ
ឈម្បីម្បាស់) រវាងបញរស និងស្រសតី 
ឈែីម្ែទីទួលបាន្នធាន វគគបណតញ ោះ
បណ្ណត ល (នលូវការ និងឈម្ៅនលូវការ 
ឈែីម្ែទីទួលបានជំនញ និង
ចំឈណោះែឹង) េ័ត៌មាន (ទាងំនលូវការ 
និងឈម្ៅនលូវការ) និងឪកាសននភាេ
ជាអ្នកែឹកន ំ(អ្នកែឹកនសំហគម្
ន៍ ម្កុម្ម្បឹកាឃញ ំគណៈកម្មការ
ម្គប់ម្គងឈម្រោះម្ហនតរាយជាឈែីម្) 

115. ទាក់ទងនឹងម្បាក់កាស
ឈៅកនញងម្គួស្នរ ឈតីអ្នកោចយ
កម្កចាយ ែូចជាបតី/ម្បេនធ/
សមាជិកម្គួស្នរឈនសងឈទៀតណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស, មានឪកាសឈសមីរន  
= 2 

ខ្្ញ ំមានឪកាសខ្លោះណែរ = 1 

ឈទ = 0 

116. ទាក់ទងនឹងការបណតញ ោះប
ណ្ណត លឈរៀនសូម្ត ឈតីអ្នកទទួល
ឪកាសែូចរន  ែូចនឹងបតី/ម្បេនធ/
សមាជិកម្គួស្នរឈនសងឈទៀតណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស, មានឪកាសឈសមីរន  
= 2 

ខ្្ញ ំមានឪកាសខ្លោះណែរ = 1 

ឈទ = 0 

117. ទាក់ទងនឹងេ័ត៌មាន ឈតី
អ្នកទទួលបានែូចនឹងបតី/
ម្បេនធ/សមាជិកម្គួស្នរឈនសង
ឈទៀត? 

បាទ/ចាស, មានឪកាសឈសមីរន  
= 2 

ខ្្ញ ំមានឪកាសខ្លោះណែរ = 1 

ឈទ = 0 

118. ទាក់ទងឳកាសកនញងភាេ
ជាអ្នកែឹកន ំ(ែូចជាឪកាសឈ្វី
ជាអ្នកែឹកនសំហគម្ន៍/ម្កុម្
ម្បឹកាឃញ/ំសងាា ត់ ឬ គណៈកម្ម
ការម្គប់ម្គងឈម្រោះម្ហនតរាយ
...), ឈតីអ្នកមានឪកាស ែូច
នឹងបតី/ម្បេនធ/សមាជិកម្គួស្នរ
ឈនសងឈទៀតណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស, មានឪកាសឈសមីរន  
= 2 

ខ្្ញ ំមានឪកាសខ្លោះណែរ = 1 

ឈទ = 0 

33 ណននការ
ម្គប់ម្គង
ឈម្រោះម្ហនត
រាយ 

ឈែីម្ែវីាយតនម្លថាឈតី អ្នកឈ្លីយសំនួ
របានែឹងេីគណកម្មការម្គប់ម្គង
ឈម្រោះម្ហនតរាយ ឫណននការ ថាឈតី
មានែំឈណីរការឈទ និងមានអ្វីខ្លោះ
កនញងការឈម្តៀម្បងាា រទញកម្ញន 

119. ឈតីអ្នកែឹងថាមានម្កុម្
ម្គប់ម្គងឈម្រោះម្ហនតរាយភូ្ម្ិ/
គណៈកម្មការម្គប់ម្គងឈម្រោះ
ម្ហនតរាយឃញ/ំសងាា ត់ណែរ
ឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ / ម្ិនែឹង = 0 



120. ឈៅកម្ម្ិតថាន ក់ឈខ្តត, ឈតី
អ្នកមានណននការឈម្តៀម្បម្ម្ុង
ឈ្លីយតបឈម្រោះោសនន ណែរ
ឫឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ / ម្ិនែឹង = 0 

121. ឈៅកម្ម្ិតថាន ក់ឃញ/ំសងាា ត់ 
ឈតីអ្នកែឹងថាមានណននការ
ម្គប់ម្គងឈម្រោះម្ហនតរាយណែរ
ឫឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ / ម្ិនែឹង = 0 

34 ជំនួយការ
ខ្នងឈម្ៅ ឈៅ
ឈេលណែល
ម្តវូការ 

ឈែីម្ែវីាយតនម្លថាឈតីអ្នកតបសមាា ស
ន៍ទទួលបានជំនួយែូចជា ងវកិា សំ
ភាៈឈម្បីម្បាស់ ឈសវាកម្ម ឬ ជំនួយ
បនទ ន់ឈៅកនញងការកាត់បនាយហានិ
ភ្័យឈម្រោះម្ហនតរាយ ឬជា
សកម្មភាេ ឈ្លីយតបេីភាន ក់ងារខ្នង
ឈម្ៅណ្ណម្ួយ 

122. ឈៅឈេលមានឈម្រោះម្ហនត
រាយ ឈតីអ្នកបានទទួលជំនួយ
ឈេលម្តូវការណែរឬឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

123. ឈតីអ្នកណ្ណខ្លោះនតល់ជំនួយ
ខ្នងឈម្ៅណែរឫឈទ? 

ម្បភ្េឈម្ចីនឈនសងៗ = 4 

ជំនួយរ ឋ ភ្ិបាល =3 

អ្ងគការម្ិនណម្នរ ឋ ភ្ិបាល =2 

ឈនសងឈទៀត= 1 

ខ្្ញ ំម្ិនបានទទួលជំនួយណែលខ្្ញ ំ
ម្តូវការឈទ = 0 

35 អ្ភ្ិបាលកិចច
ម្បកបឈ យ
ការរ ំរ  

េិនិតយរចនសម្ព័នធនិងឈសវាកម្ម
របស់រាជរ ឋ ភ្ិបាល ណែលមាន
ម្ស្នប់កនញងការរ ំរែល់អ្នកតប 
ទាក់ទងឈៅនឹងតម្ម្ូវការ នល
ម្បឈយជន៍ សិទទិ និងសនតិសញខ្របស់
េួកឈគ 

124. ឈតីអ្នកបានឈៅឈបាោះឈឆ្ន ត
តាម្ការឈម្ជីសឈរសីរបស់អ្នកណែរ
ឫឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

125. ឈតីអ្នកែឹងេីតួនទីរបស់
ម្កុម្ម្បឹកាឃញ/ំសងាា ត់ណែរ
ឬឈទ?  

បាទ/ចាស =1 

ឈទ/ ម្ិនែឹង = 0 

126. ឈតីអ្នកមានោរម្មណ៍ថា
ម្កុម្ម្បឹកាឃញ/ំសងាា ត់ស្នត ប់អ្នក
ណែរឫឈទ? 

បាទ/ចាស =1 

ឈទ = 0 

127.ឈតីអ្នកធាល ប់ម្តូវបានតម្ម្ូវ
ឈោយបង់ម្បាក់(ឈម្ៅនលូវការ ឬ
ឈលីសេីរែឋតម្ម្ូវ )ឈោយឈៅអ្
ជ្ា្រ ឬម្ស្រនតីស្នធារណៈណ្ណ
មាន ក់ ឈែីម្ែឈីោយឈគជួយអ្នកឈ្វី
អ្វីម្ួយណែរឫឈទ? 

បាទ/ចាស = 0 

ឈទ =1 



36 ការរមំ្ទែល់
តួនទីរបស់
ស្នរេ័ត៌មាន 

ឈែីម្ែវីាយតនម្លេីតួនទីអ្នកស្នរ
េ័ត៌មានកនញងការរមំ្ទតម្ម្ូវការ នល
ម្បឈយជន៍ និងសិទធិរបស់ម្បជា
េលរែឋ ឈ យឈ្វីឈោយជោះឥទធិេល
តាម្រយៈវទិយញ ទូរទសសន៌ និង ឫស្នរ
េ័ត៌មាន ែល់ស្នា នប័ន ក់េ័នធ និង
អ្នកែនទឈទៀត 

128.ឈតីអ្នកមានោរម្មណ៌ថា 
អ្នកស្នរេ័ត៌មានោចជួយែល់
អ្នកកនញងការទាម្ទារតម្ម្ូវការ
របស់អ្នកណែរឫឈទ? 

បាទ/ចាស = 2 

ឈទ = 1 

ម្ិនែឹង = 0 

129. ឈតីអ្នកមានោរម្មណ៍ថា 
ស្នរេត៌មានបាននសេវនាយ
អ្ំេីតម្ម្ូវការរបស់អ្នកឈៅកាន់
អ្នក ក់េ័នធម្គប់ម្រន់ឬឈៅ? 

ឈទ = 1 

ម្ិនែឹង = 0 

   130. ឈតីអ្នកមានស្នា នភាេែូច
ខ្នងឈម្កាម្ឈនោះណែរឬឈទ? 

ប័ណាម្កីម្ក =1 

េិការភាេ =2 

ម្សលាញ់ឈភ្ទែូចរន  =3 

ជនជាតិឈែីម្ភាគតិច =4 

មាននទញកឈម្ឈរាគឈអ្ែស៍/ជម្ងឺឈអ្ែ
ស៍ =5 

ម្ិនណម្នទាងំអ្ស់  = 0 

ម្ិនោចសួរឈ យស្នរមាន
វតតមានអ្នកែនទ  = 99 
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