
 

クメール語クメール語クメール語クメール語【【【【ភសជបុ៉ន】】】】ឧទហរណ៍ពីសកមមភពកនុងគំេរងសតង់ដរៃនជីវភពរស់េន

ⅠⅠⅠⅠ    កររស់េនរបកបេដយសុខភពលអ និង សុវតថភិព                                                     
01 ករែថរកសសុខភពេអយបនលអ 
（01）ទទួលករពិនិតយសុខភពពីសថ ប័នសុខភិបល 

 01 េរៀបរប់ពីអករេរគរបស់ខលួនរបប់េទអនកេនជំ◌ុវញិនិង      
ែសវងរកដំបូនម ន  

   02 បំេពញនីតិវធីិេដមបពិីនិតយសុខភពេលកដំបូង 
03 ទទួលករពិនិតយសុខភពពីរគូេពទយ 
04 ែសវងយល់ពីសំនួរចេមល◌ីយទក់ទងនឹងកររបុងរបយ័តនកនុង 
កររស់េន និងវធីិករពរជមង ឺ

（02）ករេរបរបស់ថន ពំយបល 
01 េផទៀងផទ ត់ព័ត៌មន និងទទួលេវជជបញជ ពីសថ ប័ន 
សុខភិបល 

02 ពនយល់ពីអករជមង ឺនិងែសវងរកថន ពំយបល 

03 ែសវងយល់ពីករែណនំេផសងៗសតីពី«កររបុងរបយ័តន, រេបៀបេរបរបស់, 
របសិទធភិព» ពីរគូេពទយផសថំន  ំ
（03）កររបុងរបយ័តនចំេព◌ា◌ះសុខភព 

01 ែសវងយល់ពីព័ត៌មនជមងឆឺលង និងករបងក រជមងេឺអយ 
បនរតឹមរតូវ 
02ែសវងយល់ពីព័ត៌មនមហូបអហរ និងទឹកសអ ត 

02 ករែថរកសសុវតថភិព 

（04） ចត់វធិនកររបុងេរបៀងខលួននិង េដះរសយ  
  េរគ◌ា◌ះថន ក់ 

01 យល់ដឹងពីសញញ របុងរបយ័តននន 
(កររបុងរបយ័តនចំេព◌ា◌ះចរនតអគគសិនីែដលមន 
វ ៉លុខពស់,របយ័តនឆក់ែខសរេភលង, ហមចូល) 
02 យល់ដឹងពីរេបៀបេរបរបស់េសរែដលមនរបសិទធភិព 
03 ទូរស័ពទេទបូ៉លីស (េលខ110) 
04 របប់អនកជិតខង（ករណីនន） 

05 េហរថយនតសេរងគ◌ា◌ះបនទ ន់ 
06 របប់អនកេនជិតខលួន（ករណីនន） 

（05）ចត់វធិនកររបុងេរបៀងខលួន និងេដ◌ា◌ះរសយ   
  េរគ◌ា◌ះធមមជតិ 

01 ពិនិតយទីកែនលងែដលកំពុងតំងេន និង  
តមដនព័ត៌មនននកនុងមូលដឋ នរបស់ខលួន 
02 សកសួរអនកេនជំ◌ុវញិេដមបយីល់ដឹងពីវធីិ និង  
កែនលងេគចខលួន 
03☆យល់ដឹងពីេរគ◌ា◌ះរញជួ យដី 
04 ករពរខលួន (េពលមនេរគ◌ា◌ះរញជួ យដី)              

05☆យល់ដឹងពីេរគ◌ា◌ះខយល់ពយុះ 
06 យល់ដឹង និង របុងរបយ័តនពីព័ត៌មនេរគ◌ា◌ះខយល់ពយុះ  
រពមទំងករពយករណ៍អកសធតុ 
07 ទូរស័ពទេទភន ក់ងរពនលត់អគគភ័ិយ និង សេរងគ◌ា◌ះបនទ ន់（េលខ119）ឬ 
បូ៉លីស（េលខ110）（េរគ◌ា◌ះអគគិភ័យនន） 

 

ⅡⅡⅡⅡ    ករែថរកសករពរលំេនេ◌ដឋ ន                                                                        

03 ករែថរកសលំេនដឋ ន 
（06）ែថរកសលំេនដឋ ន 
01ពិេរគ◌ា◌ះេយបល់ជមួយរកុមហុ៊នអចលនរទពយ 
02 េរជសេរ សតំបន់េដមបតំីងលំេន 

03 េធវ◌ីកិចចសនយជួល 

04 ពឹងពក់រកុមហុ៊នេរ សផទះ 
05 បំេពញនីតិវធីិចំបច់នន 

04 ករេរៀបចំបរសិថ នរស់េន  

（07）កររគប់រគងលំេនរបស់ខលួន 
01☆ យល់ដឹងពីនីតិវធីិចប់េផតមនន 

02 ដក់ពកយេសនរសំ◌ុេរបរបស់（អគគសិនី, ហគ ស, ទឹក…） 

 

ⅢⅢⅢⅢ    ករេរៀបចំសកមមភពទក់ទងនឹងរបស់េរបរបស់នន                                                                                                                            

05 ករេរបរបស់េសវកមម និង ទិញវតថុនន 
（08）ករេរបរបស់េសវកមម និង ទិញវតថុនន 
01 ែសវងរកហងទំនិញែដលមនលក់វតថុេរបរបស់ចំបច់ 
02 យល់ដឹងពីករេរបរបស់របេភទៃនហងទំនិញននេទតម 
េគលេដ 
03 ែសវងរកកែនលងលក់ 
04 ទិញទំនិញតមហងនន ដូចជ ហងធំ ,ៗ ផសរទំេនប,  
សត មត 
05 ែសវងរកកែនលងហងលក់វតថុែដលអនកចង់បនេដយេមល 
េលសល កសញញ េនកនុងហង និង សកសួរបុគគលិកហងជេដម 
06 សួររកកែនលងលក់ 
07 សកសួរពីផលិតផលេរបរបស់េទកន់អនកលក់ 
08 យល់ដឹងពីតៃមល    

09 សកសួរពីតៃមល និង មុខងររបស់ទំនិញ 

10 អនេសចកតពីនយល់សតីពីផលិតផល 

11ទូទត់ពនធ និង តៃមល 
12 េសលៀកសំេលៀកបំពក់សកេមល 
13 ពិនិតយេមលេលសំេលៀកបំពក់ែដលមនពណ៌ខុសគន  
 
14 សកសួរពីទំហំ 
15 េរបរបស់ប័ណណ បញចុ ះតៃមល រ ឺប័ណណ សនសពិំនទុ 
16 េរបរបស់កតឥណទន 
17 ទិញេដយេរជសេរ សវតថុែដលចំបច់ 
18 ករបង់របក់(លក់េដយផទ ល់) 
19 សង ឬ បតូរផលិតផល 

20 កុមមង់ 
21 យល់ដឹងពីតៃមល និង េសវកមមននរបចំហងនិមួយៗ 
(េរបរបស់ហងលក់េភសជជ:នន) 
22 ែសវងរកហងលក់េរគឿងបរេិភគែដលអនកចង់បន 
23 េហទូរស័ពទេដមបកីក់ទុកទំនិញ 

24 និយយជមួយបុគគលិកហង 
25 របប់ពីករចង់បនរបស់អនកដូចជ ចំនួនមនុសស 
កែនលងអចជក់បរ ីឬ ហមជក់បរ ី  
26 អនតរងមុខមហូប 
27 កុមមង់េដយេរជសេរ សតមតរងមុខមហូប 
28 ទិញកូបុ៉ង 
29 កុមមង់បែនថម 
30 បង់របក់（ហងលក់េភសជជ:） 

31☆យល់ដឹងពីតៃមលនិងេសវកមមែដលរតូវទទួលបនេនតម 
ហងនីមួយ  ៗ（េរបរបស់េសវកមមនន） 

32 ែសវងរកទីតំងហង 
33 ដឹងពីវធីិកនុងករេរបរបស់ 

34 េរបរបស់េសវកមមែដលមនេនសត មត （ATM, 

ទូរសរ ,ករបង់របក់នន） 

35 េរបរបស់ ហងេបកអុ៊ត ហងជួលវេីដអូ ហងែកសមជសស និង 
ហងកត់សក់ 

36 យល់ដឹងពីព័ត៌មនជក់លក់ែដលភជ ប់ជមួយ 
ផលិតផល                     



 

37 យល់ដឹងពីព័ត៌មនែដលផសយកនុងកែសត 
38 េផទៀងផទ ត់វក័ិយប័រត 
39 ែសវងយល់ពីវក័ិយប័រត 
40 បង់ជរបក់សុទធ 
41 េផទៀងផទ ត់ចំេព◌ា◌ះលទធភពៃនករេរបរបស់កតនន   

06 រគប់រគងរបក់កស 
（09）េរបរបស់សថ ប័នធនគរ 
01 េសនសំ◌ុ (បេងកតគណនី) 
02 ដករបក់បំរុង 

ⅣⅣⅣⅣ    ផល ស់េទទីតំងទិសេដ                                                                                            

07 ករេរបរបស់េសវដឹកជញជូ នសធរណ: 
（10）រថេភលង ឡនរកុង យនតេហ◌ា◌ះ នវជេដម 
01សកសួរពីេម៉ងេធវដំេណ រ និងេថរេវលនន 

02 សកសួរពីទិសេដេទកន់េគលេដ 

03 េរបរបស់ម◌៉សីុនទិញកូបុ៉ង 
（11）តក់សីុ 

01 ែសវងរកកែនលងជិះតក់សីុ 

02 េហតក់សីុតមផលូវ 
03 របប់ពីកែនលងែដលចង់េទ 

04 សត ប់ និង បង់របក់ចំណយេធវដំេណ រ 
08 ករផល ស់ទីេដយកំលំងផទ ល់ខលួន 
（12）ផល ស់ទីេដយករេដរ 
01 េមលអស័យដឋ ន េឈម◌ា◌ះេភលងចរចរ និងែផនទីែណនំ 
ៃនទីរកុង 
02 េផទៀងផទ ត់តំបន់េគលេដេលែផនទី 
03 េអយេគគូសែផនទីេអយ 

04 េផទៀងផទ ត់ទិសេដៃនេគលេដ និង គំលតនន 

05 សកសួរពីផលូវរេបៀបេទកន់ទិសេដ 

ⅦⅦⅦⅦ    របរស័យទក់ទងជមួយមនុសសទូេទ                                                                                            

14 រកសទំនក់ទំនងេអយបនរលូនលអ 
（31）រប់អនអនកជំ◌ុវញិខលួន 
01☆យល់ដឹងពីេគលេដ និង របេភទេផសងៃនករេចះគួរសម 
02☆យល់ដឹងពីលកខណៃនករេគរពេអយបនសមរសបនឹង 
កល:េទស: េពលេវល និង ទីកែនលង 
03 របតិបតតកិរគួរសមេអយសមនឹងេពលេវល 

04☆យល់ដឹងពីករគួរសមៃនវបបធម៌ខុសៗគន  
05 េចះគួរសមចំេព◌ា◌ះអនកែដលនិយយជមួយ 

06 េចះគួរសមជរបចំ 

07 េចះបេងកតឪកសកនុងកររបរស័យទក់ទង និង េចះគួរសម 
08☆យល់ដឹងពីរេបៀបែណនំខលួន 
09☆យល់ដឹងពីរេបៀបែណនំខលួនេអយរសបតមសថ នភព 
និងៃដគូ 
10 ែណនំខលួនជលកខណផលូវករចំេព◌ា◌ះករងរ 
11 ែណនំខលួនជលកខណេរកផលូវករ 
12 េបសិនមនចមងល់ រតូវសួរេទកន់អនកែដលអចទុកចិតតបន  
（ទក់ទងនឹងឥរយិបថទូេទរបស់ជបុ៉ន） 

ⅧⅧⅧⅧ    ករេធវខលួនេអយកល យជមនុសសមួយរូបកនុងសងគម                                                                        

15 ករេគរពចបប់ទំលប់ឥរយិបថរបស់សងគមនិងតំបន់ 
（33）ករបំេពញនីតិវធីិេដមបរីស់នន 

01☆យល់ដឹងពីចំនុចសំខន់ឬរបេភទៃននីតិវធីិនីមួយៗ 
02 សកសួរទីកែនលងចុះបញជ ីរបស់ជនបរេទសេនសលរកុង 
03 បញជ ក់ពីនីតិវធីិកនុងករបង់ (ពនធនីមួយៗ) 
04 បញជ ក់ពីភពចំបច់ (េសន◌ីរបកសចំណូលពនធ,  
េសន◌ីទមទរពនធែដលបនបង់េលស) 

（34）ករេគរពឥរយិបថកនុងនមជពលរដឋ 
01 យល់ដឹង និង េផទៀងផទ ត់ពីករេចលសំរមេនកនុងតំបន់ែដល 

អនករស់េន និងព័ត៌មនននែដលសថ ប័នរដឋបនផសពវផសយកនុង 
ខិតតប័ណណ  
02 សកសួរអនកជិតខងពីរេបៀបដក់សំរមេនកនុងតំបន់អនក 
រស់េន 

03 ពិេរគ◌ា◌ះេយបល់នឹងមនុសសេនជំ◌ុវញិសតីពីឥរយិបថ 
16 ចូលរួមកនុងសងគមកនុងតំបន់ 
（35）ចូលរួមកនុងសងគមកនុងតំបន់ 
01 សកសួរអនកជិតខងពីកមមវធីិតមមូលដឋ នេនកនុងតំបន់ែដល 
អនករស់េន 
02 កល យជសមជិកៃនកមមវធីិមូលដឋ ន 
03 ចូលរួមកមមវធីិបុណយនន 

ⅨⅨⅨⅨ    េធវខលួនេអយសបបយរកីរយ                                                                            

20 លំែហអរមមណ៍េពលទំេនរ 
（44）ករលំែហអរមមណ៍េពលទំេនរ 
01☆ដឹងពីវធីិនិងទីតំងសំរកលំែហ 

02 ទទួលដំបូនម នពីមនុសសែដលសមរសប 
03 ទទួលព័ត៌មនតមរយ:ករនិយយេទកន់អនកេន 
ជំ◌ុវញិខលួននិងមិតតរួមករងរ 
04☆ យល់ដឹងពីរបព័នធ ឬរបេភទៃនមជឈមណឌ លេផសងៗ 
（មជឈមណឌ លសធរណ:តមតំបន់） 

05 សកសួរពីវធីិកនុងករេរបរបស់នន  
（មជឈមណឌ លសធរណ:តមតំបន់） 

ⅩⅩⅩⅩ    កររបមូល និង ករបេញចញព័ត៌មន                                                                                                

21 ករេរបរបស់ទូរគមនគមន៍ 
（45）ករេរបរបស់ៃរបសណីយ៍ ឬេសវដឹកជញជូ នដល់ផទះ 
01☆ យល់ដឹងពីរបព័នធៃរបសណីយ៍ 

02 សរេសរ និង េផញរសំបុរតឬបុ◌៉សត៍កត 
03 ចត់ែចងចេឆលយតបលិខិតជូនដំណឹងពីករអវតតមនរបស់ 
អនក េពលមនករដឹកជញជូ នអីវ៉ន់មកដល់ផទះ 
04 ទទួលអីវ៉ន់ពីេសវដឹកជញជូ នដល់ផទះ 

（46）ករេរបរបស់អិ◌ុនេធែណត 
01☆ យល់ដឹងពីរេបៀបេរបរបស់ និង េសវននរបស់ 
អិ◌ុនេធែណត 
02 សកសួរអនកជំ◌ុវញិពីរេបៀបរសវរជវកនុងអិ◌ុនេធែណត 
03 សរេសរសរេអឡិចរតូនិច 

（47）េរបរបស់ទូរស័ពទ ឬ ទូរសរ 
01 េហទូរស័ពទ 
02 េឆលយទូរស័ពទ 
 

22 ករេរបរបស់របព័នធផសពវផសយនន 
（48）ករេរបរបស់របព័នធផសពវផសយនន 

01 េមលទូរទសសន៍ 
 

I – X  កត់សំគល់ពីចំណត់ថន ក់ចមបងទក់ទងនឹងសកមមភពកនុង 
ជីវភពរស់េនេផសង ,ៗ 01-22 កត់សំគល់ពីចំណត់ថន ក់កណត ល,  
(01)-(48) កត់សំគល់ពីចំណត់ថន ក់តូច។ េហយ េនកនុង  ទំព័រទី 120 

«បញជ ីលំដប់ៃនចំណត់ថន ក់សកមមភពជីវភពរស់េន» ៃន 
«គំេរងកមមវធីិៃនសតង់ដរនីមួយៗ» បនលុបេចញនូវ «V ករអប់រនិំងចិញច ឹមកូន» 

និង «VI េធវករ» ។ 
 
「（តួេលខ）」គឺលកខណមូលដឋ នៃនរេបៀបរបបរស់េនែដលមិនអច 
ខវះបន។ េហយមនបងហ ញឧទហរណ៍សតីពីកររស់េនែដលចំបច់ 
ទក់ទងនឹងសុវតថភិពេពលមនអសនន។ 
 「☆」លកខ្ណទំរង់ៃនមូលដឋ នរេបៀបរបបរស់េនជមូលដឋ ន 
និងករបងហ ញព័ត៌មនែដលចំបច់ទក់ទងនឹងសុវតថភិពេពលមន 
អសនន។ 


