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បញ្ជសីនួំរអង្កេតង្ល្ើការគ្រប់គ្រកសតវល្អតិង្ល្ើដំណសំណ្តែ កករួ ឬ ស្សៃង្មៅ /ង្ ៀវ/ឬស ង្ៅ
កម្ៃុជា 

 

 

ជំ្រាបសួរ ខ្ញំល ម្ ោះ ............................................. ខ្ញំមកពីសាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទកសិកមម។ ខ្ញំមកលន្ោះមាន្
លោលបំណ្ងល្វើការសមាា សជាមួយកសិករន្ែលែំណំែញោះែំណំសន្ណ្ែ កកួរ ឬ ស្សៃលមម /លខៀវ/ឬស ន្ែលនឹ្ង
ត្រូវស្រសាវត្ជាវលៅលខរែចំនួ្ន្៣ គឺកណែ ល សាវ យលរៀង និ្ងកំពង់ឆ្ន ំង លែើមបីន្សវងយល់ពីបញ្ហា  និ្ងការ
ត្គប់ត្គង ទាក់ទ្យងសរវលអិរ និ្ងជ្មងឺ ។ ព័រ៌មាន្ទំាងលន្ោះគឺមាន្សារៈសំខាន់្ណស់សត្មាប់ខ្ញំ កនញងការលរៀបចំ
បលងកើរបលចេកលទ្យសឲ្យត្បលសើរល ើង លែើមបជួី្យែល់កសិករកនញងការការ់បន្ថយលត្ោោះថ្នន ក់ កនញងការលត្បើត្ាស់ថ្នន ំ
ពញលកសិកមម ។ ព័រ៌មាន្លន្ោះគឺលត្បើត្ាស់សត្មាប់ការងារសិកាស្រសាវត្ជាវ នឹ្ងទ្យញកជាសមាង រ់ ល ើយនឹ្ងមិន្
ន្ចករនំ្លកលៅឲ្យអ្នកែ៏ស្ទ្យល ើយ ។ ែូលចនោះខ្ញំសូមឲ្យអ្នកល្ែើយនូ្វចលមែើយពិរ និ្ងត្រឹមត្រូវ ។ ត្បសិន្ជាអ្នកមិន្
ចាស់នូ្វអ្វីន្ែលខ្ញំសួរ សូមសួរបញ្ហា ក់ត្រ ប់មកខ្ញំវញិផង ។ 
 

បំលពញលោយអ្នកសមាា សន៍្  

លលខកូែ៖     

        

កាលបរលិចេទ្យ៖ D D M M Y Y  

  

ែំណំ៖ 
1. ☐ សន្ណ្ែ កកួរ  
2. ☐ ស្សៃលមម /លខៀវ/ឬស  

លខរែ៖  

ស្រសុក៖  

 ឃញំ៖  

ភូមិ៖  

ល ម្ ោះអ្នកសមាា សន៍្៖  

 
ត្បសិន្ជាកសិករោំែំណំទំាង២មញខ សូមលត្បើបញ្ា សំីណួ្រ២លផេងោន   
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ណ្នែក A.  ពត័ម៌ានទងូ្ៅអពំគី្រសួារ  
សាកសួរព័រ៌មាន្លៅកាន់្កសិករន្ែលទ្យទួ្យលខញសត្រូវលលើការោំែញោះែំណំសន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃលមម /លខៀវ  
ជាែំបូង ខ្ញំសញំសួរសំណួ្រន្ែលទាក់ទ្យងនឹ្ងព័រ៌មាន្ទូ្យលៅអំ្ពីអ្នក និ្ងត្គួសាររបស់អ្នក 
 

A1 a. លរើអ្នកណជាមន្ញសេសំខាន់្កនញងការ ទ្យទួ្យល
ខញសត្រូវលលើការោំែញោះសន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃលមម /
លខៀវ /ឬស ?  

1.☐ ាទ្យ/ចាស  
បញ្ហា ក់ ត្បសិន្លបើចលមែើយលទ្យ សូម
បែូរអ្នកផែល់សមាា សន៍្ 

 b. លរើអ្នកន្ែលទ្យទួ្យលខញសត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការ
ត្គប់ត្គងកត្តែ ចស្ត្ងអាចមាន្លពលសត្មាប់ល្វើ
ការសមាា សន្ែរឬលទ្យ?  1.☐ ាទ្យ/ចាស  

ត្បសិន្លទ្យ, ពិនិ្រយថ្ន អ្នកន្ែល
ល្ែើយអាចែឹងត្គប់ត្ោន់្ពីការ
ត្គប់ត្គងសមាសធារញចស្ត្ងន្ែរ
ឬលទ្យ ត្បសិន្មិន្ត្គប់ត្ោន់្លទ្យ គួរ
បញ្ឈប់ការសមាា ស 

A2 ល ម្ ោះលពញរបស់អ្នកគឺអ្វី?  ___________ 
A3 លភទ្យ (មិន្ត្រូវសួរ)  1.☐ ត្បុស 

2.☐ ស្រសី 
A4 លលខទូ្យរស័ពទ?  ___________ កនញងករណី្ត្រូវការពរ៌មាន្បន្ន្ថម 
A5 ឆ្ន ំកំលណ្ើ រ?   ឆ្ន ំ 
A6 a. លរើអ្នកជាលមត្គួសារឬ?  0.☐ លទ្យ  

1.☐ ាទ្យ/ចាស  
 b. ត្បសិន្ជាមិន្ន្មន្ លរើអ្នកត្រូវជាយ៉ាងលម៉ាច

ជាមួយលមត្គួសារ?  
1.☐ ត្បពន្ធ/បែី  
2.☐ កូន្  

3.☐ សញីឈ្មួលឲ្យលគ  
4.☐ លផេងៗ៖ 

A7 លរើអ្នកមាន្សមាជិ្កប៉ាញន្មម ន្ន្មក់?   
___________ 

អ្នកន្ែលបរលិោគអាហារ រស់លៅរមួ
ោន កនញងែំបូលផទោះន្រមួយកនញងកំ ញង
លពល៦ន្ខចញងលត្កាយ  

A8 a. លរើអ្នកត្បកបរបរកសិកមម(ោំែំណំ)ប៉ាញន្មម ន្ឆ្ន ំ
ល ើយ?  

 

___________ 
 

ឆ្ន ំ  

 b. លរើអ្នកាន្ោំសន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃលមម /លខៀវ/ឬស
ប៉ាញន្មម ន្ឆ្ន ំល ើយ?  

 

___________ ឆ្ន ំ  

A9 a. ស្ផទែីសរញប?  ___________ ម២  
b. ស្ផទែីជួ្លឲ្យលគ?  ___________ ម២ 
c. ស្ផទែីជួ្លពីលគ? ___________ ម២  

A10 លរើែំណំអ្វីខែោះន្ែលអ្នកាន្ោំែញោះកនញងរែូវចញង
លត្កាយលន្ោះ?  

1.   ___________ 
2.   ___________ 
3.   ___________ 
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A11 លរើចំណូ្លត្បចំាឆ្ន ំន្ែលអ្នកទ្យទួ្យលាន្ពី
ផលិរកមមែំណំសន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃលមម /លខៀវ /ឬស  
មាន្ប៉ាញន្មម ន្ោគរយស្ន្ចំណូ្លាន្មកពីការត្បកប
របរកសិកមម?  

 

 
___________ % (0-100) 

* សំខាន់្ ៖សំណួ្រទំាងអ្ស់គឺអាចសួរាន្ទំាង “សន្ណ្ែ កកួរ និ្ងស្សៃលមម /លខៀវ/ឬស” ប៉ាញន្ន្ែកសិករអាចោំទំាងពីរមញខ 
ែូចលន្ោះលយើងត្រូវសួរន្រមួយមញខប៉ាញលណណ ោះ លោយមិន្ចំាាច់លលើកពីែំណំមួយមញខលទ្យៀរលទ្យ ។ 
A12 លរើអ្នកអាចអាន្ ឬសរលសរាន្ន្ែរឬលទ្យ? 0.☐ លទ្យ  

1.☐ ាទ្យ/ចាស  
 

A13 កត្មិរស្ន្ការសិកាខៃស់បំផញរ?  
 

ថ្នន ក់ ____________   

1. ☐ បឋមសិកា  
2. ☐ អ្ន្ញវទិ្យាល័យ  
3. ☐ វទិ្យាល័យ  
4. ☐ លផេងៗ បញ្ហា ក់ 

  

 

5. ☐ បរញិ្ហា ប័ត្ររង 
6. ☐ បរញិ្ហា ប័ត្រ 
7. ☐ អ្ន្ញបណ្ឌិ រ  
8. ☐ បណ្ឌិ រ  

A14 a. លរើមាន្កសិករែ៏ស្ទ្យធាែ ប់មកសួរអ្នកអំ្ពីរលបៀប
ស្ន្ការោំែញោះែំណំបន្ន្ែន្ែរឬលទ្យ?  

0.☐ លទ្យ  
1.☐ ាទ្យ/ចាស  
 

 

 b. លរើអ្នកចង់អ្ន្ញវរែ អំ្ពីការលត្បើត្ាស់បលចេកលទ្យស
ថ្មីៗកនញងការោំែញោះែំណំបន្ន្ែកនញងកត្មិរណ? 

1.☐ ចង់អ្ន្ញវរែខាែ ំង  
2.☐មិន្សូវចង់លទ្យ ន្រចំាលមើលបទ្យពិលសា្ន៍្ពីលគសិន្  
3.☐មិន្ចង់លទ្យ ចង់លត្បើត្ាស់បលចេកលទ្យសកំពញងលត្បើ  
4.☐លផេងៗ៖ 

A15 a. កនញងរយៈលពល៥ឆ្ន ំចញងលត្កាយ លរើអ្នកាន្ចូល
រមួកនញងវគគបណ្ែញ ោះបណែ លសែីពីកសិកមមចំនួ្ន្
ប៉ាញន្មម ន្ែង?   

___________ 
 [ត្បសិន្លទ្យ, រលំងលៅ B1] 
 ចំនួ្ន្វគគបណ្ែញ ោះបណែ ល 
 

 b. ត្បសិន្ធាែ ប់ លរើចូលរមួវគគអ្វីខែោះ?  
(ចលមែើយអាចលលើសពី១) 
 

1. វធិាន្ការចត្មុោះត្គប់ត្គងសមាសោពចស្ត្ង  
2. ការអ្ន្ញវរែកសិកមមសមស្រសប  
3. សញវរថិោពផលិរកមមបន្ន្ែ  
4. សញវរថិោពកនញងការទ្យញកោក់ថ្នន ំពញល 
5. ការលត្បើត្ាស់ថ្នន ំសមាែ ប់សមាសោពចស្ត្ង  
6. លផេងៗ៖___________ 
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ណ្នែក B. ការគ្របគ់្រកនល្តិកម្ៅសណ្តែ កករួ ឬ ង្ពៃ ង្មៅ /ង្ ៀវ/ឬស  
 

បន្មទ ប់លន្ោះ ខ្ញំសញំសួរទាក់ទ្យងលៅនឹ្ងការោំែញោះែំណំន្ណ្ែ កកួរ និ្ងស្សៃលមម /លខៀវ/ឬសកនញងលពលថ្មីៗលន្ោះ 
 

B1 a. លរើអ្នកោំែំណំសន្ណ្ែ កកួរ ឬលពៃ លមម /លខៀវ/ឬស ប៉ាញន្មម ន្
កន្ន្ែងកាលពីរែូវមញន្? 

____________ 
កន្ន្ែង  

 b. លរើកន្ន្ែងទំាងលន្មោះទំ្យ ំសរញបប៉ាញន្មម ន្?  ____________ ម២ 
 c. ត្បសិន្ជាលលើសពី១កន្ន្ែង លរើស្ផទែីោំន្ែល្ំជាងលគ

បំផញរសរញបប៉ាញន្មម ន្?  
____________ 

ម២ 

B2 a. លរើអ្នកចាប់លផែើមោំែំណំសន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃលមម /ស្សៃលខៀវ
ចាប់ពីន្ខណ?  

____________ 
ន្ខ (1-12) 

b. លរើអ្នកបញ្េ ប់ការត្បមូលផលែំណំសន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃ
លមម /ស្សៃលខៀវលៅន្ខណ 

____________ 
ន្ខ (1-12) 

 រាល់សំនួ្រទំាងលន្ោះគឺសំលៅលៅលលើព័រ៌មាន្អ្រីរនិ្ងកន្ន្ែង
ោំ្ំជាងលគ  

c. លរើអ្នកោំប៉ាញន្មម ន្ែងកនញងថ្នន លន្រមួយ?  ____________ ចំនួ្ន្ែង/ថ្នន ល  
B3 a. លរើទិ្យន្នផលទ្យទួ្យលាន្ប៉ាញន្មម ន្ពីការត្បមូលផលសរញប? ____________ គ.ក 

b. លរើអ្នកលក់សរញបាន្ប៉ាញន្មម ន្គ.ក?  ____________ គ.ក  
c. លរើទិ្យន្នផលន្ែលលក់ាន្ មាន្ប៉ាញន្មម ន្គី ូ/១ន្ម៉ាត្រកាលរ ៉ា?  ____________ គ.ក/ម២ (B3b/B1c)  

 (ត្រួរពិនិ្រយ ពិរឬអ្រ់) 
d. លរើអ្នកលក់ាន្ជាម្យមរស្មែប៉ាញន្មម ន្កនញង១គ.ក?  ____________ លរៀល/គី ូ  

e. លរើចំណូ្លប៉ាញន្មម ន្ន្ែលអ្នកាន្ទ្យទួ្យលពីការលក់ ?  ____________ លរៀល/គី ូ (B3b x B3d) 
(បញ្ហា ក់ជាមួយអ្នកល្ែើយ 

B4 a. លរើអ្នកោំពូជ្អ្វី?  ____________ ☐គូសកនញងត្បអ្ប់ត្បសិន្ជា
ពូជ្កនញងរំបន់្  

 b. លរើអ្នកាន្ត្ោប់ពូជ្មកពីណ?  
(ចលមែើយអាចមាន្លលើសពីមួយ)  

1.☐ ទិ្យញ 
2.☐រកាទ្យញកពីរែូវមញន្ 

3.☐ ាន្ពីកសិករែ៏ស្ទ្យ  
4.☐លផេងៗ៖ 

 c. លរើអ្នកលត្បើត្ាស់ពូជ្ប៉ាញន្មម ន្សត្មាប់ោំលលើកាលែីលន្ោះ?  ____________ ត្កាម 
 d. ត្បសិន្ជាទ្យញកពូជ្ លរើរយៈលពលប៉ាញន្មម ន្ឆ្ន ំលទ្យើបទិ្យញពូជ្

មែង?  
____________ 

ឆ្ន ំ  

 e. ត្បសិន្ជាទិ្យញពូជ្ លរើពូជ្លន្មោះមាន្ល ម្ ោះត្រឹមត្រូវឬលទ្យ?  0.☐លទ្យ  
1.☐ាទ្យ/ចាស ល ម្ ោះ
អ្វី? 

______________(ល ម្ ោះ) 

 f. ត្បសិន្ជាទិ្យញពូជ្ លរើអ្នកចំណយត្ាក់អ្ស់ប៉ាញន្មម ន្
សត្មាប់ទិ្យញ? 

____________ 
លរៀល  
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B5 a. មញន្នឹ្ងោំសន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃលមម /ស្សៃលខៀវ លរើអ្នកោំអ្វី?  ____________  
b. លត្កាយពីោំសន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃលមម /ស្សៃលខៀវ លរើអ្នកោំអ្វី

បន្មទ ប់?  ____________  

B6 លរើអ្នកលត្បើមល្ាាយអ្វីលែើមបីលស្រសាចស្រសព?  (ចលមែើយអាច
លលើសពី១)  
 
 

0.☐មិន្លត្បើ (អាស្រស័យ
លលើលភែៀង)  

1.☐ត្បឡាយចលន្មែ ោះរង  

2.☐មា៉ាសញីន្ាចទឹ្យក  
3.☐ទ្យញយលយាញ់  
4.☐លផេងៗ, បញ្ហា ក់៖ 

B7 លរើអ្នកោក់ជី្ប៉ាញន្មម ន្ែងកនញងវគគោំែញោះសន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃលមម /
ស្សៃលខៀវ?  ____________ ែង 

B8 លរើន្រណកនញងផទោះរបស់អ្នកន្ែលជាមន្ញសេន្ែលសំខាន់្ទ្យទួ្យលខញសត្រូវកនញងការ....... 
1. លរៀបចំែី   លលខកូែ៖ 

0. មិន្ាន្ល្វើ/អ្ន្ញវរែ  
1. អ្នកកំពញងសមាា សន៍្  
2. បែី ឬត្បពន្ធអ្នកកំពញងសមាា សន៍្  
3. បែី និ្ងត្បពន្ធកំពញងសមាា សន៍្រមួោន  
4. មន្ញសេត្បុសលពញវយ័កនញងត្គួសារ  
5. មន្ញសេស្រសីលពញវយ័កនញងត្គួសារ  
6. លកមងលត្កាមអាយញ ១៨ឆ្ន ំ  
7. ជួ្លលគល្វើ  
8. លផេងៗ,បញ្ហា ក់៖____________ 
 
(ចលមែើអាចាន្ន្រមួយ) 

 

2. លរៀបចំលត្ទ្យើង/រង សត្មាប់ោំសន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃលមម /ស្សៃលខៀវ   
3. លត្ជ្ើសលរ ើសពូជ្   
4. ត្ពួសត្ោប់ពូជ្   
5. ល្វើលពម    
6. ោក់ជី្   
7. លោោះស្រសាយបញ្ហា សរវលអិរ   
8. សលត្មចចិរែាញ់ថ្នន ំលពលណ   
9. ទិ្យញថ្នន ំាញ់សរវលអិរ   
10. លរៀបចំ និ្ងោយថ្នន ំសរវលអិរ   
11. ាញ់ថ្នន ំសរវលអិរ   
12. សមាអ រសមាា រាញ់ថ្នន ំ   
13. ត្បមូលផល   
14. ចារ់ថ្នន ក់ និ្ងោងសមាអ រសន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃលមម /ស្សៃលខៀវ   
15. លក់សន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃលមម /ស្សៃលខៀវ   
16. ទ្យទួ្យលលញយ   
17. ចូលរមួវគគបណ្ែញ ោះបណែ លសែីពីកសិកមម   

B9 a. ត្តមព័រ៌មាន្ខាងលលើ លរើអ្នកណសមស្រសបចំលពាោះការ
ល្ែើយសំណួ្រទាក់ទ្យងនឹ្ងការត្គប់ត្គងសរវលអិរ?  
(មិន្ត្រូវសួរអ្នកទ្យទួ្យលសមាា សន៍្លទ្យ)  

1.☐ អ្នកកំពញងសមាា សន៍្ 
2.☐ អ្នកលផេង, ល ម្ ោះ៖____________ 

ត្បសិន្ជាអ្នកលផេង សូមបែូរអ្នកផែល់បទ្យសមាា សន៍្ បន្មទ ប់មកសួរនូ្វសំណួ្របន្ែបន្មទ ប់  

b. លរើមាន្ទំ្យន្មក់ទំ្យន្ង្វីជាមួយលមត្គួសារ?  1.☐ បែី/ត្បពន្ធ  
2.☐ កូន្ត្បុស/ស្រសី  

3.☐ ជួ្លលគ  
4.☐ លផេងៗ៖_________ 

c. លភទ្យ  1.☐ ត្បុស  
2.☐ ស្រសី   

d. អាយញ   ____________ ឆ្ន ំ  
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ណ្នែក C. ចងំ្តេះដកឹកែកុការគ្របគ់្រកសតវល្អតិ 
សួរលលើកសិករណន្ែលល្វើការលលើការត្គប់ត្គងសរវលអិរ (សំនួ្រទី្យB9)  
លត្បើត្ាស់រូបោពពណ៌្លែើមបីសាកសួរ 
ន្ផនកបន្មទ ប់ គឺការសមាា សន៍្អំ្ពីសរវលអិរ 

C1 លន្ោះគឺជារបូោពស្ន្សរវលអិរបំផ្លែ ញ និ្ងសរវលអិរមាន្ត្បលយជ្ន៍្សត្មាប់ែំណំ ។  
លរើអ្នកអាចកំណ្រ់ាន្ថ្នសរវណសរវមាន្ត្បលយជ្ន៍្ និ្ងសរវណបំផ្លែ ញន្ែរឬលទ្យ? 

របូោពពណ៌្ បំផ្លែ ញ (1)  មាន្ត្បលយជ្ន៍្(2) មិន្ែឹង(0)  

1. ☐ ☐ ☐  

2. ☐ ☐ ☐  

3. ☐ ☐ ☐  

4. ☐ ☐ ☐  

5. ☐ ☐ ☐  

6. ☐ ☐ ☐  

7. ☐ ☐ ☐  

8. ☐ ☐ ☐  

9. ☐ ☐ ☐  

10. ☐ ☐ ☐  

11. ☐ ☐ ☐  

12. ☐ ☐ ☐  
C2 របូោពបងាា ញលន្ោះគឺជាសរវលអិរន្ែលលពញវយ័ចំនួ្ន្ ០៥ ត្បលភទ្យកនញងជួ្រឈ្ខាងល្វង និ្ងរបូខាងសាែ ំជាកូន្សរវ

លអិរន្ែលលទ្យើបនឹ្ងញាស់ ឬលកើរ ។ ចូរល្វើការផគូរផគងនូ្វត្បលភទ្យសរវន្ែលែូចោន  ។ 
របូោពខាងល្វង 

 
របូោពខាងសាែ ំ (1-5) គូស្ីកត្បសិន្អ្នក

ល្ែើយមិន្ែឹងចលមែើយ 
A  ☐ 
B  ☐ 
C  ☐ 
D  ☐ 
E   ☐. 

C3 លរើអ្នកអាចពន្យល់?  
របួោព  មិន្ត្រូវ ឬមិន្ែឹង (0) ត្រឹមត្រូវ(1) ចលមែើយត្រឹមត្រូវន្ែលពាក់ព័ន្ធ 

1. ☐ ☐ ទ្យញកោក់ឲ្យាន្ត្រឹមត្រូវ និ្ងផញរពីស្ែលកមង 
2. ☐ ☐ ពាក់ន្វ ៉ាន្ត្ត និ្ងលស្រសាមស្ែការពារលពលោយថ្នន ំ  
3. ☐ ☐ ពាក់អាវ និ្ងលសែៀកលខាន្វងលពលាញ់ថ្នន ំ  
4. ☐ ☐ ោងស្ែលត្កាយលពលាញ់ថ្នន ំរចួ 
5. ☐ ☐ លត្ោោះថ្នន ក់ ឬអាចពញលែល់ត្រី 
6. ☐ ☐ ជារិពញល 
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ណ្នែក D.សតវល្អតិ នកិជម្ងងឺ្ល្ើនល្តិកម្ៅសណ្តែ កករួ នកិស្សៃង្មៅ  / (ស្សៃង្ ៀវ) 
សួរលលើកសិករណន្ែលល្វើការលលើការត្គប់ត្គងសរវលអិរ [សំនួ្រទី្យB9] 

សត្មាប់ន្ផនកលន្ោះគឺការសាកសួរអំ្ពីការត្គប់ត្គងសរវលអិរ និ្ងជ្មងឺ 

D1 a. កនញងឆ្ន ំណន្ែលអ្នកចាប់លផដើមលត្បើ
ត្ាស់ថ្នន ំពញលគីមី? 

 ឆ្ន ំ (បំលពញ ០ ត្បសិន្ជាមិន្
លត្បើ) 
 

b. លរើអ្នកធាែ ប់លឺ"ថ្នន ំពញល្មមជារិ"ន្ែរឬលទ្យ? 0.☐មិន្ធាែ ប់  
1.☐ ធាែ ប់  

[រលំងលៅ D2] 
 

c. ត្បសិន្លបើធាែ ប់, ត្តមគំនិ្ររបស់អ្នក 
អ្វីលៅជាថ្នន ំពញល្មមជារិ? 
(កញំបងាា ញចលមែើយ, គូសត្តមអ្វីន្ែល
ោរ់ល្ែើយ)  

0.☐មិន្ែឹង  3.☐ ថ្នន ំន្ែលល្វើលចញពីាក់លររ ី
ឬអ្រិសញខញមត្ាណ្  

1.☐វាែូចជាថ្នន ំពញលគីមីន្ែរ  4.☐ ថ្នន ំន្ែលមិន្ប៉ាោះពាល់ពាល់ 
ឬពញលែល់មន្ញសេ  

2.☐ ថ្នន ំន្ែលល្វើលចញពីរញកខជារិ 
និ្ងសរវ  

5.☐លផេងៗ៖ 

d. ត្បសិន្ធាែ ប់លឺ, លរើអ្នកន្ែលលត្បើថ្នន ំ
ពញល្មមជារិលទ្យ? 

e. ត្បសិន្លបើធាែ ប់ ចាប់លផែើមលត្បើត្ាស់
តំ្តពីលពលណមក? 

0.☐លទ្យ  
1.☐ ាទ្យ/ចាស  

[រលំងលៅ D2] 
 

____________ 
ឆ្ន ំ (បំលពញ ០ ត្បសិន្ជាមិន្លត្បើ) 
 

D2 ត្តមអ្វីន្ែលអ្នកធាែ ប់ែឹង ធាែ ប់លឺ លរើអ្វី
លៅជា វធិាន្ការចត្មុោះត្គប់ត្គងសមាស
ោពចស្ត្ង ឬ IPM?  
 
(មិន្ត្រវូអាចចលមែើយលចញលទ្យ) 
(ចលមែើយអាចលលើសពី១) 
 

0.☐ មិន្ធាែ ប់លឺ  6.☐ជាការមិន្សមាែ ប់សរវមាន្
ត្បលយជ្ន៍្  

 
1.☐ជាការត្តមោន្ត្រួរពិនិ្រយសរវ

លអិរ  
7.☐ជាការចិញ្េ ឹមសរវសញីន្ែលសញី

សរវលអិរ  
2.☐ាញ់ថ្នន ំពញលរិចត្តមន្ែលអាច

ល្វើលៅាន្  
8.☐លត្បើត្ាស់វ ិ្ ីសាស្រសែទ្យប់សាក រ់

ត្តម្មមជារិ (ោំែំណំបងវិល,
ែំណំអ្ន្មទ ក់, ែកលពម ...)  

3.☐ាញ់ថ្នន ំត្តមទ្យមាែ ប់ន្ែលល្វើពីមញន្ 9.☐ល្វើឲ្យាន្រញលយោពលអ្កូ ូសញី  
4.☐លជ្ៀសវាងការលត្បើត្ាស់ថ្នន ំពញល

ខាែ ំងៗ  
10.☐ការការពារខែួន្លពលាញ់ថ្នន ំ  

5.☐ លត្បើត្ាស់ថ្នន ំពញល្មមជារិ  
 

11.☐ លផេងៗ៖ 
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ន្ផនកលន្ោះលផ្លែ រសំខាន់្លៅលលើឥទ្យធិពលន្ែលលកើរល ើងបណែ លមកពីសរវលអិរ និ្ងជ្មងឺលៅលលើែំណំសន្ណ្ែ កកួរ និ្ង
ស្សៃលមម  (ស្សៃលខៀវ)។ កនញងបណែ សំណួ្របន្ែបន្មទ ប់លន្ោះ លផ្លែ រលលើកសិករន្ែលមាន្ស្ផទែីោំែញោះ្ំៗ និ្ងធាែ ប់ាន្ោំកាលពី
មញន្ ពាក់ព័ន្ធសំណួ្រទី្យ B1/B2 ។ 
 

D3 កនញងបណែ រូបោពទំាងអ្ស់លន្ោះគឺជាសរវលអិរ និ្ងជ្មងឺន្ែលលកើរមាន្លលើែំណំសន្ណ្ែ កកួរ / ស្សៃលមម  (ស្សៃលខៀវ)  
a. លរើអ្នកអាចកំណ្រ់ាន្ន្ែរឬលទ្យ ថ្នលរើសរវលអិរ 

និ្ងជ្មងឺណខែោះាន្បំផ្លែ ញផលែំណំសន្ណ្ែ
កកួរ / ស្សៃលមម  (ស្សៃលខៀវ)របស់អ្នកកាលពីវគគ
មញន្?  

1.☐ 
2.☐ 
3.☐ 
4.☐ 

5.☐ 
6.☐ 
7.☐ 
8.☐ 

9.☐ 
10.☐ 
11.☐ 
12.☐ 

13.☐ 
14.☐ 
15.☐ 

b. សូមល្វើចំណរ់ថ្នន ក់កត្មិរស្ន្ការបំផ្លែ ញពី
សរវលអិរ និ្ងជ្មងឺន្ែលល្វើឲ្យទិ្យន្នផលសរញបថ្យ
ចញោះ ន្ែលមាន្កត្មិរពីលលខ ១ រ ូរែល់លលខ 
៥ ។ 
 

1.☐បំផ្លែ ញលត្ចើន្ជាង ៣០% ស្ន្ទិ្យន្នផល  
2.☐បំផ្លែ ញកនញងចលន្មែ ោះ ២១-៣០% ស្ន្ទិ្យន្នផល  
3.☐បំផ្លែ ញកនញងចលន្មែ ោះ ១១-២០% ស្ន្ទិ្យន្នផល  
4.☐បំផ្លែ ញកនញងចលន្មែ ោះ 1-1០% ស្ន្ទិ្យន្នផល  
5.☐ោម ន្មាន្ការបំផ្លែ ញ  

D4 a. លរើអ្នកាន្សញំការន្ណ្នំ្មពីអ្នកែ៏ស្ទ្យ (លត្ៅពី
សាច់ញារិកនញងផទោះរបស់អ្នក) លែើមបីលោោះស្រសាយ
បញ្ហា សរវលអិរ និ្ងជ្មងឺន្ែលលកើរមាន្លលើ
ែំណំសន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃលមម  (ស្សៃលខៀវ) ឬលទ្យ? 

0.☐ មាន្ [រលំងលៅ D5] 
1.☐មិន្មាន្  

b. ត្បសិន្លបើសញំការន្ណ្នំ្ម លរើសញំពីន្រណលគ?  
(ចលមែើយអាចលលើសពី១)  
 
 

  

1.☐ មិរែភ័ក្រកែ ឬអ្នកជិ្រខាង  1    2    3    4    5 

2.☐កសិករគំរកូនញងភូមិ  1    2    3    4    5 

3.☐ោន ក់ងារផេពវផាយភូមិ ឬ មក្រន្ែីកសិកមម
កនញងរំបន់្  

1    2    3    4    5 

4.☐អ្នកលក់ថ្នន ំលៅផារ  1    2    3    4    5 

5.☐អ្ញីន្្ឺលណ្រ  1    2    3    4    5 

6.☐ ទូ្យរទ្យសេន៍្  1    2    3    4    5 

7.☐លផេងៗ(បញ្ហា ក់)៖____________ 1    2    3    4    5 

c. ត្តមគំនិ្ររបស់អ្នក លរើការន្ណ្នំ្មរបស់លគ
លន្មោះយ៉ាងលម៉ាចន្ែរ?  
 

 

1=លអណស់ 2=លអ 3=ម្យម  4=អ្រ់លអ 5=អ្រ់លអខាែ ំង 
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សំណួ្រខាងលត្កាមជាបន្ែបន្មទ ប់, (បែូរល ម្ ោះអ្នកផែល់សមាា សន៍្ លៅជាល ម្ ោះអ្នកាញ់ថ្នន ផំ្លទ ល់ ត្បសិន្លបើអ្នកផែល់សមាា សន៍្
លន្មោះ ោរ់មិន្ន្មន្ជាអ្នកាញ់ថ្នន ំ)  
D5 a. លរើ(ល ម្ ោះអ្នកាញ់ថ្នន ំ) ាញ់ថ្នន ំប៉ាញន្មម ន្ែងកនញង

ថ្នន លស្សៃ ឬរងសន្ណ្ែ ក? 
____________ ែង / ថ្នន ល(រង) / រែូវ 

 
b. លរើជា្មមត្ត (ល ម្ ោះអ្នកាញ់ថ្នន ំ) ត្រូវចំាកនញងរ

យៈលពលប៉ាញន្មម ន្ លទ្យើបអាចចូលលៅល្វើការកនញង
ថ្នន ល/រង ាន្លត្កាយលពលាញ់ថ្នន ំ? 

____________ 1.☐ស្ថ្ង  
2.☐លមា៉ាង  

c. លរើរយៈលពលប៉ាញន្មម ន្កនញងការាញ់ថ្នន ំចញងលត្កាយ 
លទ្យើប (ល ម្ ោះអ្នកត្បមូលផល) ត្បមូលផល?  

____________ 1.☐ស្ថ្ង  
2.☐ លមា៉ាង  

d. លរើន្មន្ន្ែរឬលទ្យន្ែលថ្នលពលោយថ្នន ំាញ់មែ
ងៗ (ល ម្ ោះអ្នកាញ់ថ្នន ំ) ោយចាប់ពីពីរមញខ
ល ើងលៅ?  

0.☐មិន្ន្មន្ [រលំងលៅ f] 
1.☐ ន្មន្  

e. ត្បសិន្ជាោយលលើសពីពីរ លរើ្មមត្តោយ
ប៉ាញន្មម ន្មញខ?  ____________ ចំនួ្ន្  

f. លរើត្បលភទ្យឧបករណ៍្អ្វីន្ែល ល ម្ ោះអ្នកាញ់ថ្នន ំ) 
លត្បើសត្មាប់ាញ់ថ្នន ំ?  
(ចលមែើយអាចលលើសទី្យ១)  

1.☐ ញ្ងម៉ាូទ័្យរសាៃ យខនង  
2.☐ ញ្ងសប់លោយស្ែសាៃ យខនង  
3.☐ លផេងៗ៖____________ 

g. លរើត្បលភទ្យឧបករណ៍្អ្វីខែោះន្ែល(ល ម្ ោះអ្នកាញ់
ថ្នន ំ) លត្បើលៅលពលាញ់ថ្នន ំ?  
(អាន្ចលមែើយ) 
(ចលមែើយអាចលលើសពី១) 

1.☐ មួក  
2.☐មា៉ាសមញខ  
3.☐ន្វ ៉ាន្ត្ត  
4.☐លស្រសាមស្ែ  

5.☐អាវលភែៀង  
6.☐ត្គបទំាងអ្ស់ឪ 
7.☐ន្សបកលជ្ើងកន្វង  
8.☐ឧបករណ៍្សត្មាប់ជួ្យ
ែកែលងាើម 

9.☐ អាវស្ែន្វង  
10.☐ លខាលជ្ើង
ន្វង  
 

D6 a. លត្កាយលពលោងសំអារឧបករណ៍្ាញ់ថ្នន ំ លរើ
ទឹ្យកន្ែលោងត្រូវាន្បងាូរលៅឯណ? 
(ចលមែើយន្រ១) 

0.☐ មិន្ាន្សំអារ  
1.☐ លលើែី  
2.☐ បងាូរចូលត្បឡាយឬន្ត្ពក 

3.☐ បងាូរលៅផែូវ  
4.☐ បងាូរចូលទ្យលន្ែ ឬបឹង  
5.☐ លផេងៗ៖__________ 

b. លរើ(ល ម្ ោះអ្នកាញ់ថ្នន ំ) ោងស្ែជាមួយោប ូ
ន្ែរឬលទ្យលត្កាយលពលាញ់ថ្នន ំ? 

0.☐ លទ្យ  
1.☐ាទ្យ/ចាស  

 

c. លរើ(ល ម្ ោះអ្នកាញ់ថ្នន ំ)មាន្ងូរទឹ្យកឬលទ្យលត្កាយ
លពលាញ់ថ្នន ំ?  

0.☐ លទ្យ  
1.☐ាទ្យ/ចាស  

 

d. លរើ(ល ម្ ោះអ្នកាញ់ថ្នន ំ)បែូរសំលលៀកបំពាក់ឬលទ្យ 
លត្កាយលពលាញ់ថ្នន ំ?  

0.☐ លទ្យ  
1.☐ាទ្យ/ចាស  

 

e. លរើ(ល ម្ ោះអ្នកាញ់ថ្នន ំ)មាន្យកទឹ្យក ឬអាហារ
លៅបរលិោគន្ែរឬលទ្យលពលាញ់ថ្នន ំ?  

0.☐ លទ្យ  
1.☐ាទ្យ/ចាស   

f. លរើ(ល ម្ ោះអ្នកាញ់ថ្នន ំ)ល្វើែូចលមែចចំលពាោះសំបក 
ឬកំប៉ាញងលវចខេប់ថ្នន ំសមាែ ប់សរវលអិរន្ែលលត្បើ
អ្ស់?  
(អាន្ចលមែើយ) 
(ចលមែើយអាចលលើសពី១) 

1.☐លាោះលចាលកនញង ញ្ងសត្មាមសត្មាប់ន្ែល
មាន្បញ្ហា ក់ត្បលភទ្យសត្មាមត្រឹមត្រូវ  
2.☐លាោះលចាលកនញង ញ្ងសត្មាម្មមត្ត  
3.☐ទ្យញកសំបកលត្បើត្ាស់កនញងចំការ ឬន្ស្រស  
4.☐ ទ្យញកលចាលលៅចំការ ឬន្ស្រស  

5.☐ ែញរលចាល  
6.☐ ទ្យញកវាលៅផទោះ  
7.☐ កប់កនញងែី  
8.☐ លផេងៗ៖ 
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D7 a. លៅរែូវោំចញងលត្កាយ លរើ(ល ម្ ោះអ្នក
ាញ់ថ្នន ំ)មាន្លត្បើត្ាស់វ ិ្ ីត្គប់ត្គង
សរវលអិរែូចន្ែលមាន្បងាា ញន្ែរ
ឬលទ្យ?  
 
(ចលមែើយអាចលលើសពី១) 
 

1.☐លត្បើត្ាស់ពូជ្ន្ែល្ន្សរវលអិរ និ្ងជ្មងឺ 1    2    3    4    5 
2.☐អ្លងកររក ជ្មងឺ ឬសរវលអិរ  1    2    3    4    5 
3.☐ាញ់ត្តមលទ្យធោពន្ែលមាន្  1    2    3    4    5 
4.☐លត្បើគត្មបផ្លែ សទិកការពារលពម   1    2    3    4    5 
5.☐លត្បើថ្នន ំពញល្មមជារិ (ន្សែង, .............)  1    2    3    4    5 
6.☐អ្ន្មទ ក់សអិរពណ៌្លលឿង ឬលខៀវ   1    2    3    4    5 
7.☐អ្ន្មទ ក់ន្ញយ (ល វរា៉ាម៉ាូន្)  1    2    3    4    5 
8.☐ោំែំណំឆ្ែ ស់ន្ែលជាែំណំមិន្ន្មន្ជាជ្ត្មក 1    2    3    4    5 
9.☐បលងកើន្សត្រូវ្មមជារិ (រកាសរវន្ែលវាសញីសរវចស្ត្ង

ែស្ទ្យលទ្យៀរ)  
1    2    3    4    5 

10.☐ ែំណំអ្ន្មទ ក់ (ោំែំណំលផេងន្ែលសរវលអិរមិន្
អាចទ្យប់ទ្យល់ាន្ ឬឲ្យសរវលអិរសញីជំ្នួ្សែំណំចមបង) 

1    2    3    4    5 

11.☐ែំណំការពារ (រនំ្មង)  1    2    3    4    5 
12.☐ោក់សំណញ់ការពារសរវលអិរ   1    2    3    4    5 
13.☐បណ្ែញ ោះកូន្កនញងផទោះសំណញ់  1    2    3    4    5 
14.☐ទិ្យញត្ោប់ពូជ្/កូន្ពូជ្ន្ែលសញទ្យធលអ  1    2    3    4    5 
15.☐ចាប់ និ្ងសមាែ ប់សមាសោពចស្ត្ងលោយស្ែ  1    2    3    4    5 

b. លរើអ្នកលពញចិរែជាមួយនឹ្ង
បលចេកលទ្យសត្គប់ត្គងសរវលអិរខាង
លលើលន្ោះកត្មិរណ? 

 
 

1=លពញចិរែណស់ 2=លពញចិរែ  3=្មមត្ត 4=មិន្លពញចិរែ  
5=មិន្លពញចិរែលសាោះ  
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ណ្នែក E. ការង្គ្បើគ្ាស ់នកិង្គ្រេះថ្នែ កស់្នថ្នែ កំមាា តស់តវល្អតិ 
 
កនញងបណែ សំណួ្របន្ែបន្មទ ប់លន្ោះជាលផ្លែ រលលើកសិករន្ែលមាន្ស្ផទែីោំែញោះ្ំៗ និ្ងធាែ ប់ាន្ោំកាលពីមញន្ (ពាក់ព័ន្ធសំណួ្រទី្យ B11) 
សាកសួរសំណួ្រលៅកាន់្កសិករន្ែលោរ់ជាន្មក់ាញ់ថ្នន ំផ្លទ ល់ និ្ងសញំោរ់ពិនិ្រយលមើលឧបករណ៍្ទ្យញកោក់ថ្នន ំ  
សួរត្បសិន្ជាអាច 
 
ចូរអ្នកលរៀបរាប់ពីការលត្បើត្ាស់បរមិាណ្ថ្នន ំកមាេ រ់សរវលអិរន្ែលអ្នកធាែ ប់លត្បើត្ាស់លៅរែូវោំែញោះែំណំសន្ណ្ែ កកួរ ឬ
ស្សៃលមម  (ស្សៃលខៀវ) កន្ែងមក ។ លរើថ្នន ំកមាេ រ់សរវលអិរន្ែលអ្នកធាែ ប់លត្បើត្ាស់កន្ែងមកមាន្ល ម្ ោះអ្វីខែោះ? លោយរាប់ប
ញ្ាូ លទំាងថ្នន ំកមាេ រ់សរវលអិរ ថ្នន ំកមាេ រ់ផេិរ ថ្នន ំកមាេ រ់រញកខជារិចស្ត្ង ថ្នន ំកមាេ រ់សរវលអិរន្បប្មមជារិ ។ 
 
E1. ការលត្បើត្ាស់ថ្នន ំកមាេ រ់សរវលអិរ  

A. 
ថ្នន ំកមាេ រ់សរវលអិរ  

B. 
% ធារញ
សកមម(លបើ
សិន្ែឹង) 

C. 
ត្បលភទ្យ 
0=ថ្នន ំពញល្មមជារិ 1= 
ថ្នន ំកមាេ រ់សរវលអិរ  
2=ថ្នន ំកមាេ រ់ផេិរ 3=
ថ្នន ំកមាេ រ់លពម ចស្ត្ង  
4=លផេងៗ  

D. 
លរើអ្នកលត្បើ
ត្ាស់ថ្នន ំលន្ោះ
ប៉ាញន្មម ន្ែង
កនញងវែែោំែញោះ
ែំណំលន្ោះ? 
 

E. 
បរមិាណ្ជា
ម្យមកនញងការ
លត្បើត្ាស់មែ
ងៗ? (ពញំមាន្
ោយទឹ្យកគិរ
ជាត្កាម ឬ C) 
 

F. (=D x E) 
បរមិាណ្ថ្នន ំ
សរញបន្ែល
ាន្លត្បើត្ាស់
(ពញំមាន្ោយ
ទឹ្យកគិរជា
ត្កាមឬ CC) 
 

G. 
ត្ាក់ចំណយ
សរញប 
(គិរជាលរៀល) 
 

ល ម្ ោះផលិរផល 
លលខ
កូែ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        
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លត្កាយលពលាញ់ថ្នន ំសមាែ ប់សមាសោពចស្ត្ង អ្នកត្បន្ លជាទ្យទួ្យលឥទ្យធិពលមួយចំនួ្ន្ ន្ែលប៉ាោះពាល់ែល់សញខោព
អ្នក ។ ខាងលត្កាមលន្ោះជាបញ្ា ីសំនួ្រមួយចំនួ្ន្ន្ែលទាក់ទ្យងលៅនឹ្ងបទ្យពិលសា្ន៍្លត្កាយលពលាញ់ថ្នន ំសមាែ ប់សមាស
ោពចស្ត្ង ។ លរើលោកអ្នកធាែ ប់មាន្អាការៈមិន្លអចំលពាោះសញខោពលត្កាយលពលាញ់ថ្នន ំន្ែរឬលទ្យ ែូចជា៖ 
 

E2. លរាគសញ្ហា   
ធាែ ប់  
(=1) 

មិន្ធាែ ប់  
(=0) 

1. ឈ្ឺកាល  ☐ ☐ 

2. ល វ រ់  ☐ ☐ 

3. វលិមញខ  ☐ ☐ 

4. មិន្ចង់បរោិគអាហារ  ☐ ☐ 

5. ឈ្ឺលពាោះ  ☐ ☐ 

6. ត្ពិលន្ភនក  ☐ ☐ 

7. ន្បកលញើស និ្ង លចញទឹ្យកមារ់លត្ចើន្  ☐ ☐ 

8. លបោះែូងលែើរយឺរ  ☐ ☐ 

9. រាគរសូ  ☐ ☐ 

10. កអួរចលងាអ រ  ☐ ☐ 

11. សាច់ែញំទាញកក្រន្មែ ក់  ☐ ☐ 

12. មាន្អារមមណ៏្រឹងត្ទ្យូង  ☐ ☐ 

13. មិន្អាចលែើរាន្  ☐ ☐ 

14. សន្ែប់ារ់សាម ររី  ☐ ☐ 
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ត្តមបទ្យពិលសា្ន៍្ន្ែលធាែ ប់មាន្កន្ែងមកចំលពាោះការលត្បើត្ាស់ថ្នន ំពញលកសិកមម លរើអ្នកយល់ស្រសបឬមិន្យល់ស្រសបន្ែល
ថ្ន៖ 

E3. ការអ្ោះអាង 
យល់ត្ពម 

(=1) 

មិន្យល់
ត្ពម 
(=0) 

1. ការោយបញ្េូ លោន រវាងថ្នន ំសមាែ ប់សមាសោពចស្ត្ងលផេងោន នំ្មឲ្យមាន្ត្បសិទ្យធិ
ោពខាែ ំងជាងលត្បើន្រមួយមញខ 

☐ ☐ 

2.  អ្នកអាចកំន្រ់ាន្ពីោពលត្ោោះថ្នន ក់របស់ថ្នន ំពញលាន្ ត្តមរយៈកែិន្របស់វា ☐ ☐ 

3. ថ្នន ំពញលអាចត្ជាបចូលត្តមន្សបករបស់លយើង  ☐ ☐ 

4. លត្បើត្ាស់ថ្នន ំសមាែ ប់សមាសោពចស្ត្ងគឺអាចជួ្យបលងកើន្ត្ាក់ចំណូ្ល ☐ ☐ 

5. ថ្នន ំកមាេ រ់លពម មិន្មាន្លត្ោោះថ្នន ក់ែល់មន្ញសេល ើយ  ☐ ☐ 

6. កំប៉ាញងថ្នន ំសមាែ ប់សមាសោពចស្ត្ងន្ែលលត្បើរចួអាចទ្យញកយកលៅលត្បើត្ាស់មែងលទ្យៀរាន្  ☐ ☐ 

7. ថ្នន ំសមាែ ប់សមាសោពចស្ត្ងផលប៉ាោះពាល់លៅលលើសញខោពលកមងៗ  ☐ ☐ 

8. មិន្ន្ែលបន្ន្ែលៅទី្យផារមិន្មាន្ថ្នន ំពញលលន្មោះលទ្យ  ☐ ☐ 

9. ផឹកស្រសាលត្កាយាញ់ថ្នន ំអាចជួ្យការ់បន្ថយការពញលថ្នន ំ  ☐ ☐ 

10. អ្នការមាពីបន្ន្ែន្ែលទិ្យញមកពីផារ មាន្សារធារញពញលមិន្ទាន់្រោយអ្ស់ ☐ ☐ 

11. ខ្ញំារមាពីការលកើរជំ្ងឺមហារកីលោយសារការាញ់ថ្នន ំសមាែ ប់សមាសោពចស្ត្ង  ☐ ☐ 

12. ថ្នន ំសមាែ ប់សមាសោពចស្ត្ង្មមជារិមិន្ខាែ ំងែូចថ្នន ំគីមីសមាែ ប់សមាសោពចស្ត្ងលទ្យ ☐ ☐ 

13. ថ្នន ំសមាែ ប់សមាសោពចស្ត្ងន្ែលលអគឺាញ់ោែ ម ល្វើឲ្យសាែ ប់ោែ មៗ  ☐ ☐ 

14. កែិន្ថ្នន ំសមាែ ប់សមាសោពចស្ត្ងខែោះមាន្កែិន្លអ  ☐ ☐ 

15. កសិកមមសររីាងគគឺជ្លត្មើសលអសត្មាប់អ្ន្ញវរែកសិកមមត្បស្ពណី្ ☐ ☐ 

16. ត្បសិន្លបើវាមាន្សរវលអិរលត្ចើន្លៅកនញងចមាក រ លយើងត្រូវការបលងកើន្កត្មិរថ្នន ំពញលលែើមបីាញ់ ☐ ☐ 
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ណ្នែក F.ការចណំយង្ល្ើធាតចុលូ្សគ្មាបន់ល្តិកម្ៅសណ្តែ កករួ ឬស្សៃង្មៅ  / ស្សៃង្ ៀវ / ឬស) 
កនញងបណែ សំណួ្របន្ែបន្មទ ប់លន្ោះជាលផ្លែ រលលើកសិករន្ែលមាន្ស្ផទែីោំែញោះ្ំៗ និ្ងធាែ ប់ាន្ោំកាលពីមញន្ (ពាក់ព័ន្ធសំណួ្រទី្យ B11) 
សូមា៉ា ន់្សាម ន្ការចំណយរបស់អ្នកលលើធារញចូល៖ 

F1. ធារញចូលន្ែលលត្បើត្ាស់ (មាន្បងាា ញលៅកនញង
ន្ផនក E)  

 
រស្មែសរញបគិរជាលរៀល  

ត្បសិន្ជាោរ់មិន្៖ 
បរមិាណ្ 
 

ឯកត្ត 
1=គី ូ; 

2=លីត្រ;  

3=ែញំ; 

4=កញ្េ ប់ 

5=លផេងៗ 

លរៀល/ឯកត្ត 
 

1. ថ្នន ំគីមី      
 - អាសូរ      
 - ជី្ NPK     
 -      
2. អ្រម៉ាូន្      
3. កំលារ      
4. ជី្្មមជារិ/ោមកសរវ      
5. ឬសេី និ្ងន្ខេ      
6. សមាា រគត្មបែី      
7. ថ្ង់ផ្លែ សទិច, ល្នើ, ឧបករណ៍្លវចខេប់ន្មន្ម      
8. ស្ថ្ែជួ្លែី      
9. ស្ថ្ែជួ្លលត្គឿងមា៉ាសញីន្      
10. អ្គគីសនី្      
11. លត្បង      
12. លផេងៗ៖      
 

សូមា៉ា ន់្សាម ន្ចំនួ្ន្ស្ថ្ងន្ែលអ្នកល្វើការកនញងការងារែូចខាងលត្កាម៖ 

F2. ការងារន្ែលលត្បើកមាែ ំង  
ល្វើខែួន្ឯង ជួ្លលគ 

ចំនួ្ន្ស្ថ្ងល្វើការ  ចំនួ្ន្ស្ថ្ងល្វើការ រស្មែជួ្ល/១ស្ថ្ង 
1. លរៀបចំែី និ្ងត្ពួសកូន្ ឬោំ     
2. ការ់ន្មក, ល្វើលត្ទ្យើង, លស្រសាចទឹ្យក, ោក់ជី្ និ្ងល្វើលពម     
3. ាញ់ថ្នន ំសរវលអិរ     
4. ត្បមូលផល, សំអារ, ែឹកជ្ញ្ាូ ន្, និ្ងលក់    
5. លផេងៗ    
*សំខាន់្៖ ត្បសិន្លបើអ្នកទិ្យញមកត្បមូលផលែំណំលោយខែួន្ោរ់លៅចំការលោយលត្បើពលកមមខែួន្ោរ់លន្មោះ, សូមោក់ ០ សត្មាប់
ត្បអ្ប់ល្េើខែួន្ឯង និ្ង 1 សត្មាប់ត្បអ្ប់ទំាងពីរស្ន្ការជួ្លលគ 
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F3. លរើអ្នកខេីត្ាក់លគប៉ាញន្មម ន្សត្មាប់ការោំែញោះ
ែំណំសន្ណ្ែ កកួរ ឬស្សៃលមម  (ស្សៃលខៀវ) ?   

____________ លរៀល  

F4. អ្ត្ត្តការត្ាក់ប៉ាញន្មម ន្? ____________ % ☐កនញង១ឆ្ន ំ  ☐ កនញង១ន្ខ  

 
 
អ្រគញណ្ន្ែលអ្នកាន្ចូលរមួការសមាា សលន្ោះ។ ចលមែើយរបស់អ្នក គឹពិរជាមាន្សារៈសំខាន់្ណស់សត្មាប់ការ

ស្រសាវត្ជាវរបស់លយើងខ្ញំ។ ជាថ្មីមដងលទ្យៀរ ខ្ញំធាន្មថ្នចលមែើយរបស់អ្នកនឹ្ងទ្យញកជាសមាង រ់ ល ើយនឹ្ងមិន្ន្ចករនំ្លក
លៅឲ្យអ្នកែ៏ស្ទ្យល ើយ លត្ៅពីត្កុមស្រសាវត្ជាវរបស់លយើង។ 
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ណ្នែក G.វាយតស្ម្ៃរបសអ់ែកសមាា សន៍ង្ៅង្ល្ើអែកនែល្ស់មាា សន៍ 

ល្ែើយលោយអ្នកសមាា សន៍្ 
 

G1 លរើអ្នកឲ្យកត្មិរចំណរ់ថ្នន ក់យ៉ាងែូចលមែចចំលពាោះចលមែើយន្ែលទ្យទួ្យលាន្ពីការសមាា សន៍្
លោយន្ផអកលៅលលើសមរថោពនិ្ងការយកចិរែទ្យញកោក់របស់អ្នកផែល់បទ្យសមាា សន៍្នូ្វ
ព័រ៌មាន្ពីអ្រីរ? 
 

☐ លអណស់ (1) 
☐ លអ (2) 
☐ ម្យម (3) 
☐ អ្ន់្ (4) 
☐ អ្ន់្ណស់ (5) 

 សូមលលើកពីរ ឬ ៣ចំន្ញច និ្ងបញ្ហា ក់ត្ាប់ពីមូលល រញន្ែលអ្នកគិរែូលចាន ោះ 
 

  
  
  
  
G2 លរើអ្នកាន្សលងករលឃើញព័រ៌មាន្ទាក់ទ្យងនឹ្ងអ្នកផែល់សមាា សន៍្អ្វីខែោះន្ែរឬលទ្យ សត្មាប់ជាព័រ៌មាន្បន្ន្ថមកនញង

ការបកស្រសាយទិ្យន្នន័្យ?  
  
  
  
  
 


