
Land/ Water/Household Survey 

សម្រងអ់ំពដីី/ទកឹបម្រើម្ាសត់ារម្រួសារ 
 

Name /ប ម្ ោះ__________________ 

Location /ទីតាំង  _________________       Landmarks /សំគាលទ់ីតាំង      
Photo # /បលខទូរសព័ _______       

 
 

Survey Questions 
សម្រងស់ំណួរ Answers /ចំបលើយ Comments /បោរល ់

1.Type of Roof 
ម្របេទដំរលូផ្ទោះ 

 Condition /សាា នភាព good /លអ 
Poor / អន ់
Rust /បម្ចោះ 

2. Type of house siding 
 
ផ្ផ្ែកចំប ៀងផ្ទោះ 
 

 Condition /សាា នភាព  

good /លអ 
Poor / អន ់
 



3. Water sources: 
ម្រេពទកឹ 

● Enough for family Y/N ? 
ម្ររ់ម្គាន់បម្រើម្ាសក់ែុងផ្ទោះឬបទ?  

● Gardening Y/N ? 
ម្ររ់ម្គាន់បម្សាចដណំឬំបទ ? 

  

4. Daily diet: រររអាហារម្រចំថ្ងៃ 
● # meals/ Day រ ៉ុន្មម នបពលកែងុ១ថ្ងៃ 
● Diet consists of:អាហារទូបៅមានអវខីលោះ 

  
 

5. Where does food come from? 
ប ើទិញរហូរពណីផ្ដរ? 

Grow own food Y/N 
ដំដ៉ុោះខលួនឯង? 
Share with neighbors Y/N 
ផ្ចកពអីែកជ ិខាង? 
Market Y/N 
ផ្ារ 

 

6. Type of bathroom  
ម្របេទរនទរទ់ឹក 
 
 

  



7. Shower/ bathing facility? 
កផ្នលងង ូទកឹ 
 

  

8. Garden ដំណ ំ
● Size ទំ  ំ

● What do they grow ដំដំណអំវីផ្ដរ? 
● Do they have enough to sell  

ម្ររ់សរំារល់ក់បទ? 
● What do they sell 

លក់អវីផ្ដរ? 
● Where do they sell 

លក់បៅឯណផ្ដរ? 
● How do they bring produce to sell 

ប ើយកផ្លបៅលក់បដយវិធណី? 
● What would make it better? 

ប ើអវីនងឹបធវើបអាយលអម្របសើជាងនងឹ? 

  

9. Transportation: របធោាយបធវើដំបណើ 
 

 Walk, Bike, Moto, other 
បដើរ, កង់, រ ូ ូ, បផ្សងៗ 

10. Household: ម្រួសារ # adults រន៉ុសសធ ំ__________ន្មក់  



● # people live together រស់បៅជារួយគាែ
រ ៉ុន្មម នន្មក ់

● Ages អាយ៉ុ 

 
# children បកមងៗ ________ន្មក ់

ages: អាយ៉ុ 

● 11.Working outside home:  
បធវើការបម្ៅផ្ទោះ 

● Who works អែកណខលោះជាអែកបធវើការ? 
● Type of work ការងារអវីផ្ដរ? 
● Where បៅឯណ? 

 What are issues? Transportation, child care, 
other?______ 
ប ើមានរញ្ហហ អវីខលោះ?  
បធវើដំបណើរ 
បរើលកនូ 
បផ្សងៗ 

12. School: do children attend? 
សាលា៖ មានកូនរ ៉ុន្មម នន្មក់បៅបរៀន? 
# children មានកូនរ ៉ុន្មម នន្មក ់

Grades :Preschool, etc ថ្នែ ក់ទរី ន្មម ន? 
 
 
 

Every day/ every week/No 
បៅបរៀនរាល់ថ្ងៃ/ សាា  ៍/ ឬអ ់បរៀនបទ 

Why don’t they go to school daily? 
ប ើប  ៉ុអវីានជាបររិនបៅបរៀន? 

13.Medical/Dental ថ្នែ ំពោាល/ បពទយបធមញ  
 
 

 



● Where do they get medical care? 
ប ើទទលួានការផ្ងទំស៉ុខភាពបៅឯណ? 

● Where do they get dental care? 
ប ើបៅពនិិ យបធមញបៅឯណ? 
 
 

● Frequently ill? ឧសា ឈ៍ឺអវីផ្ដរ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breathing difficulty, diarrhea, 
ពិាកដកដបងហើរ រារ ឬក៏អវីបផ្សង? 
 

14. Does the owner of the house have chronic 
disability? If so, what? 
ប ើមានសមាជិកណមានពកិារភាពបទ? បរើមាន, ពិកាអវី
ផ្ដរ? 

  

15. Does the owner of the house have chronic 
illness? If so, what? 
ប ើមានសមាជិកណមានជងំឺរាំថ្រ៉ៃបទ? បរើមាន ជងំឺអវីផ្ដរ? 

  

16. Others 
បផ្សងៗ 

  

 


