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Sections: 12, Sub-sections: 1,
Questions: 214.
Questions with enabling conditions: 144
Questions with validation conditions:27
Rosters: 8
Variables: 18

 SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION
QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

 [1] ព័ត៌ នស សន៍
Sub-sections: 1, Rosters: 2, Questions: 28, Static texts: 7, Variables: 7.

 [2] រេធបចបន ពប ីរេ ះ គ រ [2D] ពិ រ ព
No sub-sections, Rosters: 2, Questions: 18, Static texts: 2, Variables: 4.

 [2E] ចំ កសក
No sub-sections, No rosters, Questions: 24.

 [2C] ន ពសងមេសដកិច
No sub-sections, No rosters, Questions: 3.

 [5]លទ ពរក ន  ំមប រនិងេស កម
No sub-sections, No rosters, Questions: 28, Static texts: 1, Variables: 1.

 [7] រ ត់បង់ ក់ចំណូល
No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 6.

 [11] សំ ញ់សុវតិ ព
No sub-sections, Rosters: 2, Questions: 11.

 [11A] ជំនួយឧបតម
No sub-sections, No rosters, Questions: 21, Variables: 2.

 [8] បទពិេ ធន៍អសនិសុខេស ង
No sub-sections, No rosters, Questions: 11, Static texts: 2.

 [6] រ រ
No sub-sections, No rosters, Questions: 33, Static texts: 4, Variables: 2.

 [12] លទផលៃន រស សន៍
No sub-sections, No rosters, Questions: 8, Static texts: 2.

 [CB] ក់ទងមងេទ ត
No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 23, Static texts: 6, Variables: 2.

 APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

 APPENDIX B — INSTRUCTIONS

 APPENDIX C — CATEGORIES
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Title

SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION
QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

Basic information

Cambodia High Frequency Phone Survey - LSMS - Round2
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SINGLE-SELECT 
SCOPE: IDENTIFYING

zone

00

01

02

03

04

SINGLE-SELECT: COMBO BOX 
SCOPE: IDENTIFYING

state_id

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

SINGLE-SELECT 
SCOPE: IDENTIFYING

sector

01

02

TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

hhid

TEXT 
SCOPE: IDENTIFYING

head_name

SINGLE-SELECT 
SCOPE: IDENTIFYING

previous_hh

01

00

SINGLE-SELECT 
SCOPE: HIDDEN

cntrlhh

00

01

TEXT 
SCOPE: HIDDEN

membrs

[1] ព័ត៌ នស សន៍

តំបន់

េខត

And 8 other symbols [1]

ទី បជំុជន / ជនបទ

េលខកូដ គ រ

េ ះេម គ រ

គ រចូលរមួស សន៍ លពីជំុមុន

បំេពញ មុន៖ ០េ ជសេរស សំ ក
១មិនេ ជសេរស សំ ក

បំេពញ មុន៖ ស ជិកែដលបំេពញ មុន

ភំ◌េពញ
តំបន់ទំ ប
តំបន់ជំុវញបឹងទេន ប
តំបន់េឆរ
តំបន់ខង់ ប/តំបន់ភំ

ប យ នជ័យ
ត់ដំបង
កំពង់ ម
កំពង់ ំង
កំពង់សឺ
កំពង់ធំ
កំពត
ក ល
េ ះកុង
កេចះ
មណលគិរ
ភំេពញ
ពះវ រ
ៃ ពែវង
េ ធិ ត់
រតនៈគិរ

ទី បជំុជន
ជនបទ

ទ ស
េទ

េ ជសេរស សំ ក
មិនេ ជសេរស សំ ក
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LIST nclatm

generated by list question nclatm attempts

[1] ព័ត៌ នស សន៍

Roster: រេ ទូរស័ពេចញ

SINGLE-SELECT: LINKED s1q1

VARIABLE STRING nmb_who

VARIABLE STRING nmb_hhr

VARIABLE STRING nmb_rel

STATIC TEXT

អកស សន៍៖ េលខទូរស័ពេនះ កមសិទរបស់៖
%nmb_who%, %nmb_hhr%, %nmb_rel% 

DATE: CURRENT TIME s1q2

SINGLE-SELECT s1q3

01

02

03

04

STATIC TEXT

S1Q4. អកស សន៍ ន៖ 

ជ បសួរេ កពូ/អកមីង ខំ ទ/ ងខំេ ះ.......។ ខំទូរស័ពេចញពីគេ ង វ វរបស់អង រធ រពិភពេ ក។
គេ ងេនះសិក អំពីផលប៉ះ ល់ៃន រ តត តជំងឺកូវដ19 េ េលជីវ ពរបស់ ប ពលរដនិងវ ន រេឆយតប។ 

ខំចង់ជួបនិ យ មួយ%nmb_who% ឬមនុស ស់េផ ងេទ តែដលរស់េ កង គ ររបស់%head_name% ? 
សូមសួរ េតខំកំពុងនិ យ មួយនរ ែដរ?

STATIC TEXT

S1Q0. អកស សន៍៖
កត់ ល់េពលេ កអកេធ រេ េចញេ េលខ មួយ
(េបេ ះបី េ កអកកំពុងេ េចញេ ន់េលខែដល ប់ នេ េចញរចួមកេហយ)។
ល់េពលែដលេ េចញ

1. ប់េផមពីេលខ1េ
េហយបំេពញេលខប ប់ មលំ ប់លំេ យកងបអប់ែដលសរេសរ
"Enter new item"
សូមកំុលុបឬសរេសរពីេល បអប់ ស់ែដល នបំេពញពីមុន។
2. ចូលេ បំេពញែផករងែដលសរេសរ
" រេ ទូរស័ពេចញ" មុនសិន មុននឹងខលេចញ
3. កត់ ពត៌ នលមិតកងែផករង
" រេ ទូរស័ពេចញ"

S1Q1. អកស សន៍៖ សូមេ ជសេរសេលខស ប់ខល

S1Q2. អកស សន៍៖ ចុចេ ៉ ង ប់េផម

S1Q3. អកស សន៍៖ េត នអកទទួលទូរស័ពេទ?

self.All(x=>x.Item2.Length<3)V1
សូម យេលខ មលំ ប់លំេ យ។M1

ព មខល មលំ ប់លំេ យពីេលចុះេ ម។ កត់ រប៉ុនប៉ងថី ល់េពល
ែដលអកខលេចញ (េ ះបី េលខដែដលក៏េ យ)

I

1==1 //@rowcode==1 ? self==1 : trueV1
កល ងេលខដំបូងេគសិន។ សូមព មខល មលំ ប់លំេ យពីេលចុះេ

ម។ សូមខលេលខប ប់កងករណីមិន ច ក់ទង នេពលខលេ េលខមុន។
M1

numbers[(int)s1q1].s1q12

numbers[(int)s1q1].num_hhr

numbers[(int)s1q1].num_rel

IsAnswered(s1q2)V1
សូម ប់េផមចុចេ ៉ ង ងេលM1

ន
នអកទទួលទូរស័ព
េលខទូរស័ព នកងបព័ន
បិទទូរស័ព/មិន ច ក់ទង ន

s1q3==1 && previous_hh==0E

s1q3==1 && previous_hh==1E
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S1Q4A.អកស សន៍ ន៖.ជ បសួរេ កពូ/អកមីង ខំ ទ/ ងខំេ ះ.......។
ខំទូរស័ពេចញពីគេ ង វ វរបស់អង រធ រពិភពេ ក។
គេ ងេនះសិក អំពីផលប៉ះ ល់ៃន រ តត តជំងឺកូវដ19 េ េលជីវ ពរបស់ ប ពលរដនិងវ ន រេឆយតប។ 

ខំ នស សន៍ គ រអក លពីែខមុនមងេហយ។ ខំសូមបន រស សន៍។ ខំចង់ជួបនិ យ មួយ%membrs% 
សូមសួរ េតខំកំពុងនិ យ មួយនរ ែដរ?

SINGLE-SELECT s1q5

01

02

03

SINGLE-SELECT s1q6

01

02

03

04

STATIC TEXT

អកស សន៍៖ សូមកត់េលខទូរស័ពនិងពត៌ នលមិតកងែផក [េលខទូរស័ព](s1q12a)

STATIC TEXT

S1Q7.អកស សន៍ ន៖ 

បទស សន៍េនះ នឹងចំ យេពល បែហល 2០-30 ទី។
ព័ត៌ ន ងំ យ ែដលអកែចករែលក មួយេយងនឹង តវរក ទុក ស ត់បំផុត
េហយ តវ នេ បស ប់កងេ លបំណងសិតិែតបុ៉េ ះ។ បសិនេប សំណួរ មួយែដលអកពិ កកង រេឆយ
អក ចបដិេសធេឆយ ន។ អកក៏ ចេ ជសេរសប ប់បទស សន៍េ ចំណុច មួយក៏ នផងែដរ។ 

រេ ទូរស័ពេនះ នឹងមិនេធឱ អកចំ យថវ េទ។

SINGLE-SELECT consnt

01

02

03

SINGLE-SELECT: LINKED s1q9

STATIC TEXT

េតៃថនិងេពល ែដលអកខលមងេទ ត ន?

SINGLE-SELECT s1q10

01

02

S1Q5. អកស សន៍៖
េតអកកំពុងនិ យ មួយស ជិក គ រឬេទ?

S1Q6. េតអក ចេ យេលខទូរស័ពរបស់ ត់
ឬក៏ខំ ចជួបនិ យ មួយ ត់ មរយៈទូរស័ពរបស់អក នេទ?
ំ ច់ ស់ស ប់ខំេដម ី ចជួបនិ យ មួយ ត់។

S1Q8. អកស សន៍៖
េតអកេឆយតបយល់ ពមផល់បទស សន៍េទ?

S1Q9. អកស សន៍៖ េ ជសេរសអកេឆយតប

S1Q10.
េតខំ ច ក់ទងអកមងេទ តេ េពលេ យ នេទ?
ពិត ំ ច់ ស់ស ប់េយងេដម ីនិ យ មួយអកឬអក ក់កងគ រអក។

s1q3==1E

ទ ស
េទ
ប់មិនយល់

s1q5==2E

េទ ខំមិន ល់ គ រេ ះេទ
េទ ខំមិន ច
ក់ទងេ គ រេ ះ នេទ
ន ខំឱ េលខទូរស័ព

(កត់េលខទុក)
ន ខំឱ ជួបនិ យ មួយ ត់

s1q6==3E

s1q5==1E

s1q5==1E

យល់ ពម
មិនយល់ ពម េពលេនះ
មិនយល់ ពម បដិេសធ

បសិនេប បុគលេ ះ ស ជិកថី សូមកត់បែនមកងប ីរបចប ន ព គ រ
សិន

I

consnt==1E
hhroster.Count(x=> self.Last()==x.@rowcode && (x.preload
_relation==1))==1 || memdetails.Count(x=> self.Last()==x
.@rowcode && (x.s2q7==1 ))==1

W1

សូមព មស សន៍ មួយេម គ រ បសិនេប ត់ទំេនរ។ បសិនេបមិន
ច មនុស ធំេផ ងេទ តែដល នចំេណះដឹងសមរម ចស សន៍ ន

M1

hhroster.Count(x=> self.Last()==x.@rowcode && x.preload_
age>=15)==1 || memdetails.Count(x=> self.Last()==x.@rowc
ode && x.s2q6>=15)==1

V2

េ ជសេរសអកេឆយែដល ន យុេ ម១៥ ។ំ សូមប ក់មងេទ តនិងែក
យុេ សំណួរទី៦ែផកទី២(S2Q6) កងប ីរបចប ន ព គ រ

M2

s1q6==4E

consnt==2E

ន
មិន ន

[1] ព័ត៌ នស សន៍ 6 / 47



DATE s1q11a

TEXT s1q11b

VARIABLE STRING atpout

STATIC TEXT

អកស សន៍៖ កត់ គប់េលខទូរស័ព ែដល ច ក់ទង នកងែផករង "េលខទូរស័ព"

[1] ព័ត៌ នស សន៍

េលខទូរស័ព

LIST s1q12a

generated by list question s1q12a numbers

[1] ព័ត៌ នស សន៍ / េលខទូរស័ព
Roster: េលខទូរស័ព

TEXT 
SCOPE: HIDDEN

nbprld

NUMERIC: INTEGER 
SCOPE: HIDDEN

nbhhme

TEXT s1q12

SINGLE-SELECT s1q13

01

02

TEXT s1q14

S1Q11A. ៃថ ែដរ?

S1Q11B. េពល ែដរ?

អកស សន៍៖
កត់ េលខទូរស័ពរបស់ គ រ ងំអស់។
កត់បែនមេលខថីេ ទីេនះ។

បំេពញ មុន៖ េលខែដលបំេពញ មុន

បំេពញ មុន៖ ស ជិកែដលបំេពញ មុន

S1Q12. េលខទូរស័ពរបស់អក ?

S1Q13. េត %s1q12% ស ជិក គ រេទ?

S1Q14. េត %s1q12%'S
នទំ ក់ទំនងអី មួយេម គ រ?

s1q10==1 || s1q6==4E

សូមប ល ទ មង់២៤េ ៉ ង៖ ##:## ឧ ហរណ៍៖ 13:30 េប 1:30 PM.I
s1q10==1 || s1q6==4E

s1q3==2 ? "NOBODY ANSWERING" : s1q3==3 ? "NUMBER DOES NO
T EXIST" : s1q3==4 ? "PHONE SWITCHED OFF" : s1q5==3 ? "C
ANNOT UNDERSTAND THEIR LANGUAGE" : s1q6==1 ? "DON'T KNOW
THE HOUSEHOLD" : s1q6==2 ? "CAN

And 194 other symbols [1]

សូមសរេសរ ទ មង់ 0## ### ### ឬ  0## ### ####I
self.Select(x=>x.Text.Trim().ToUpper()) .Distinct() .Cou
nt() == self.Count()

V1

េលខទូរស័ព ◌ប់ នកត់រចួេហយ។ ែកែ ប បសិនេប ំ ច់M1
self.All(x=>(x.Item2.Length==11 || x.Item2.Length==12) &
& x.Item2.Substring(3,1)==" " && x.Item2.Substring(7,1)=
=" ")  // x.Item2.Convert.ToInt32().InRange(07010000000,
09079999999))

V2

េលខទូរស័ពសរេសរខុសទ មង់េហយM2

ស ជិក
មិនែមនស ជិក

s1q13==2E
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SINGLE-SELECT s1q15

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

14

15

98

TEXT s1q15_sp

VARIABLE STRING num_rel

VARIABLE STRING num_hhr

VARIABLE LONG notrch

SINGLE-SELECT 
SCOPE: HIDDEN

aud_audion

01

02

S1Q15. េត %s1q12%' តវ អី មួយេម គ រ?

សូមប ក់៖

បំេពញ មុន៖ េបក រថតសេមង

s1q13==1E
េម គ រ
បី បពន/ៃដគូ
កូនបេងត
កូនចុង
កូនចិ ឹម
េ
បងបន
កយ
បងបនៃថ
ឳពុក យ
ឳពុក យេកក
អកបេ មកងគ រ
( ក់េ មួយ)
ច់ តិេផ ងេទ ត

អកេផ ងេទ តែដលមិនែមន ច់ តិ
អតីតេម គ រ

s1q15==14 || s1q15==15E

IsAnswered(s1q14) ? s1q14 : //take the ref person relati
onship if ref person new[]{"empty", "HEAD", "SPOUSE", "O
WN CHILD", "STEP CHILD", "ADOPTED CHILD", "GRANDCHILD", 
"BROTHER/SISTER", "NIECE/NEPHEW"

And 204 other symbols [2]

s1q13==1 ? "MEMBER" : "REFERENCE PERSON"

attempts.Count(x=>x.s1q1==@rowcode && (x.s1q3==3 || x.s1
q6.InList(1,2)))

េបក
បិទ

[1] ព័ត៌ នស សន៍ 8 / 47



DATE: CURRENT TIME Sec2_StartTime

VARIABLE LONG dayOfWeek

VARIABLE DATETIME monday_date

VARIABLE DATETIME sunday_date

STATIC TEXT

អកស សន៍ ន៖ ដំបូងខំ តវ រេធ រេផ ង ត់ មួយអកសិន
អកែដលពួកេយង នស សន៍ លពីេលកមុនេ ែត ស ជិក គ រែដរឬេទ?
ែដល ត់ទុក ស ជិកគឺសំេ េលអកែដល ក់េ េ មដំបូលផះែតមួយនិងបរេ គ រ មួយ ។

generated by list question s2q1 hhroster

[2] រេធបចប ន ពប ីរេ ះ គ រ [2D] ពិ រ ព
Roster: ស ជិកបចបន

NUMERIC: INTEGER 
SCOPE: HIDDEN

preload_pid

SINGLE-SELECT s2q3

01

02

[2] រេធបចបន ពប ីរេ ះ គ រ [2D] ពិ រ ព

េ ៉ ង ប់េផម

ក់៖ កូដរបស់បុគល លពីស សន៍េលកមុន

S2Q3. េត %rostertitle% (%preload_age%,
%preload_relation%)
េ ែត ស ជិក គ រែមនេទ?

attempts.Any(x=>x.consnt==1)E

((int)Sec2_StartTime.Value.DayOfWeek) //InterviewStart.V
alue.Date.DayOfWeek.ToString("dddd, dd-MMMM")

Sec2_StartTime.Value.AddDays(-((int)dayOfWeek)).AddDays(
-6)

Sec2_StartTime.Value.Date.AddDays(-(int)dayOfWeek)

និយមន័យរបស់ គ រ <br><br> គ រគឺ កមមនុស ែដល េរ យៗ ក់េ
េ មដំបូលផះែតមួយនិងហូប រជុំ ។ ឧ ហរណ៍៖ <br><br> 1. គ រែដ
ល នបី បពននិងកូន ឪពុក យ កូនកយនិង ច់ តិដៃទេទ ត។ <br><
And 483 other symbols [2]

I

// Activate only for old members preload_pid!=nullE
IsAnswered(Sec2_StartTime)V1
សូមចុចថយេ យ េដម ីកត់ េ ៉ ង ប់េផមស ប់ែផកេនះសិន។M1
IsAnswered(Sec2_StartTime)V2
សូមកត់ េ ៉ ង ប់េផម ងេលM2

ែមន
មិនែមន
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SINGLE-SELECT s2q4

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

99

TEXT s2q4_os

SINGLE-SELECT 
SCOPE: HIDDEN

preload_sex

01

02

NUMERIC: INTEGER 
SCOPE: HIDDEN

preload_age

SINGLE-SELECT 
SCOPE: HIDDEN

preload_relation

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

S2Q4. េហតុអី %rostertitle% កេចញពី គ រ?

សូមប ក់៖

ក់៖េភទ %rostertitle% បំេពញ មុន

ក់៖ យុ %rostertitle% បំេពញ មុន 

( យុេពញ)?

ក់៖ ទំ ក់ទំនង មួយេម គ រ %rostertitle%
េ នឹងេម គ រែដល នបំេពញ មុន

េ ជសេរសមូលេហតុចម ងI
s2q3==2E

លះែលង / ែបក ក់
កេចញេ សិក  / ទទួល រអប់រ
កេចញេ រក រ រ
កេចញេ ប់ដីល ងេនះ.
េហតុផលសុខ ព
េហតុផលសុវតិ ព
េរ ប ហ៍ពិ ហ៍ /
េ រមួរស់ មួយ
េ រមួរស់ មួយ កមគ រែដលរស់េ កែនងេផ ង
ស់ទីលំេ ងំ គ រ
កេចញ
េដម ី ងសង់ផះេ យខនឯង
មិន ច ក់េ េ យ រែតជេ ះ
( រេធស ម / កុបកម)
វ ទ មួយស ជិក គ រ /
ស ជិកសហគមន៍ដៃទេទ ត
ប់ព ត់ / ប់ជ មិត
ប់

េផ ងេទ ត
បដិេសធ

s2q4==15E

បស
សី

បសិនេបអកេឆយមិនដឹង សូមយកគណ មរយៈ ែំដល ត់េកត ឬេហតុ
រណ៍ ែដលជួយេ យ ត់នឹកេឃញ។

I

េម គ រ
បី បពន/ៃដគូ
កូនបេងត
កូនចុង
កូនចិ ឹម
ឪពុក យបេងត
បងបន
េ
កយ
កូន ប រ
បងបនៃថ
ឪពុក យេកក
ច់ តិេផ ងេទ ត

អកបេ មកងគ រ
( ក់េ មួយ)
អកេផ ងេទ តែដលមិនែមន ច់ តិ
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SINGLE-SELECT othmem

01

02

LIST s2q1

generated by list question s2q1 memdetails

[2] រេធបចប ន ពប ីរេ ះ គ រ [2D] ពិ រ ព
Roster: ព័ត៌ នលមិតរបស់ស ជិកថី

VARIABLE BOOLEAN s2q2

TEXT s2q1_open

STATIC TEXT

%s2q1_open% យុ %preload_age% េភទ %preload_sex%. 
តវ  %s2q1_open% របស់េម គ រ - %preload_relation%.

SINGLE-SELECT s2q5

01

02

NUMERIC: INTEGER s2q6

S1Q0.
េត ននរ ក់ែដល ស ជិកៃន គ ររបស់អកែដលខំមិន នេលកេឡងែដរឬេទ?

S2Q1. មនិង មតកូល

S2Q1. េ ះ (សូមសរេសរឱ ន តឹម តវ)

S2Q5. េត %rostertitle%? នេភទអី?

S2Q6. េត %rostertitle% ន យុបុ៉ ន?
( យុេពញ)

និយមន័យរបស់ គ រ <br><br> គ រគឺ កមមនុស ែដល េរ យៗ ក់េ
េ មដំបូលផះែតមួយនិងហូប រជុំ ។ ឧ ហរណ៍៖ <br><br> 1. គ រែដ
ល នបី បពននិងកូន ឪពុក យ កូនកយនិង ច់ តិដៃទេទ ត។ <br><
And 483 other symbols [1]

I

ន (សូមកត់ស ជិកបែនម)
មិន ន

អកស សន៍ៈ កត់ ស ជិកថីេ ទីេនះI
self.Select(x=>x.Item2.ToUpper()) .Distinct() .Count() =
= self.Count()

V1

សូមេ ះេពញ ( បសិនេបេ ះដូច )M1
self.All(x=>x.Item2.Split(' ').Length>1)W2
សូមកត់ ◌ មនិង ម តកូលM2
self.All(x=>x.Item2.Length>=2)W3
េ ះរបស់ ត់ខី ស់។ តវ កដ េ កអក នកត់ នូវេ ះេពញរបស់
ត់។

M3

othmem==1 ? memdetails.Any(x=>x.preload_pid==null) : tru
e

V4

សរេសរបែនមនូវេ ះស ជិកថីនិងកត់ ព័ត៌ នលមិតរបស់ ត់M4

preload_pid==null || s2q3==1 // new member or old member still presentE

preload_pid==null

// Activate only for old members preload_pid!=nullE

s2q2 == falseE

s2q2 == trueE
បស
សី

s2q2 == trueE

[2] រេធបចប ន ពប ីរេ ះ គ រ [2D] ពិ រ ព 11 / 47



SINGLE-SELECT s2q7

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

TEXT s2q7_os

SINGLE-SELECT s2q8

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

96

TEXT s2q8_os

NUMERIC: INTEGER s2dq1

S2Q7. េត %rostertitle%
នទំ ក់ទំនងអី មួយេម គ រ?

សូមប ក់៖

S2Q8. 8. េហតុអី ន
%rostertitle%េទបចូល ស ជិកកងគ រអក?

សូមប ក់៖

S2DQ1. េត គ រអក នជនពិ របុ៉ ន ក់?

preload_pid==null ? @optioncode!=98 : trueF
!hhroster.Any(x=> x.preload_relation==1 && x.s2q3==2) &&
s2q2 == true// open for new members if old head has not 
left hh

E

/// This code checks that the head and his/her spouse ar
e not of the same gender self == 1 && preload_pid==null 
? (hhroster.Count(x=> x.s2q7==2 && x.s2q3!=2 && ((x.s2q5

) == (s2q5)))==0) : self == And 108 other symbols [1]

V1

មិនទំនងេទែដលេម គ រ នេភទដូច នឹងបី បពនឬៃដគូរបស់ ត់។ សូ
មប ក់។

M1

// This checks if there is one and only one head of HH /
/ Check that all information has been filled hhroster.Al
l(x=>x.s2q7!=null || x.s2q3==2) ? // If all information 
has been filled out, check fo And 183 other symbols [1]

V2

េម គ រ តវ នែតមួយគត់។ សូមប ក់។M2
// if current person is head's child self == 3 && s2q3!=
2 && preload_pid==null ? hhroster.Count(x=> x.s2q7 == 1 
&& s2q3!=2 &&  ((x.s2q6 - (s2q6) <= 12))) == 0 :  // if 
current person is head s2 And 125 other symbols [1]

V3

គ ត យុរបស់េម គ រនឹងកូនមិន តឹម តវ។ សូមពិនិត យុនិងទំ ក់ទំន
ងមងេទ ត។

M3

/* =====================================================
======================= AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND P
ARENT < 12 YEARS =======================================
============================== And 367 other symbols [1]

V4

គ ត យុរបស់េម គ រនឹងឪពុក យរបស់ ត់មិន តឹម តវ។ សូមពិនិត
យុនិងទំ ក់ទំនងមងេទ ត។

M4

/* =====================================================
======================= AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM's SPO
USE AND PDM's PARENTS >= 12 YEARS ======================
============================== And 372 other symbols [1]

V5

គ ត យុរបស់បីឬ បពនរបស់េម គ រនឹងឪពុក យរបស់ ត់មិន តឹម តវ
។ សូមពិនិត យុនិងទំ ក់ទំនងមងេទ ត។

M5

/* =====================================================
======================= AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND G
RANDCHILDREN >= 24 YEARS ===============================
============================== And 362 other symbols [1]

V6

គ ត យុរបស់េម គ រនឹងេ របស់ ត់មិន តឹម តវ។ សូមពិនិត យុនិង
ទំ ក់ទំនងមងេទ ត។

M6

េម គ រ
បី បពន/ៃដគូ
កូនបេងត
កូនចុង
កូនចិ ឹម
ឪពុក យបេងត
បងបន
េ
កយ
កូន ប រ
បងបនៃថ
ឪពុក យេកក
ច់ តិេផ ងេទ ត

អកបេ មកងគ រ
( ក់េ មួយ)
អកេផ ងេទ តែដលមិនែមន ច់ តិ

s2q7.InList(13,15)E

// Only enable for new members of preloaded housesholds 
preload_pid==null

E

េទបេកត
េទបទទួលមកចិ ឹម
េទបេរ ប រ/េទបមករមួរស់ មួយ
េទបែលងលះ /ែបក ក់
េទប តលប់មកពីេរ នេ កលវទ ល័យ
េទប តលប់មកពី ប័ន មួយ
េទបចូលមកេ មួយឪពុក យ
ឬ ច់ តិ
ែចករែលកកែនង ក់េ
តឡប់មកវញេ យចំ កសកេ េធ រ
េភចកត់ លពី រស សន៍េលកមុន
រ ស់ទីលំេ េ េ យ រែតជេ ះ

( រេធស ម / កុបកម)
េ យ រេហតុ ក់ទងនឹងវរុសកូរ៉ ូ
េផ ងេទ ត

s2q8==96E
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section_2e

DATE: CURRENT TIME Sec2e_StartTime

SINGLE-SELECT s2eq1

01

02

NUMERIC: INTEGER s2eq2

SINGLE-SELECT s2eq4

01

02

03

TEXT s2eq4_specify

SINGLE-SELECT s2eq5

01

02

03

04

05

06

07

96

TEXT s2eq5_specify

SINGLE-SELECT s2eq6

01

02

03

04

05

06

07

08

[2E] ចំ ក សក

េ ៉ ង ប់េផម

S2EQ1.
េត គ ររបស់អក នស ជិកែដល ប់េ រស់េ ទីកែនងេផ ងេដម ីេធ រឬសិក
បុ៉ែន ន តលប់មកផះវញ ប់ ំងពី ន ររក ល លៃនកូវដ១៩ែដរឬេទ?

S2EQ2. េត នបុ៉ ន ក់?

S2EQ4. េត ត់ នេធចំ ក សកេ ?

S2EQ4. ប ក់

S2EQ5. េហតុអី ន ត់ តលប់មកវញ?

S2EQ5. ប ក់

S2EQ6. េតបចបនពួក ត់កំពុងេធអី?

attempts.Any(x=>x.consnt==1)E

IsAnswered(Sec2e_StartTime)V1
សូមកត់ េ ៉ ង ប់េផម ងេលM1

ន
មិន ន

បសិនេប គ រ នស ជិកេ ចនែដលេទប តលប់ពី រេធចំ ក សក សូម
សួរអកែដលរកចំណូល នេ ចនបំផុត។

I

s2eq1==1E
s2eq2!=0V1
តវែតខុសពីសូន ។M1

s2eq1==1E
សកេផ ងកងេខតែតមួយ
េខតេផ ងេទ ត
បេទសេផ ងេទ ត(សូមប ក់)

s2eq4==3E

s2eq1==1E
េរ ន/ កលវទ ល័យ នបិទ

តវ នេគនិរេទសេចញ
តវ នបងំឱ កេចញ
េ ងច ក នបិទ
ន រ រេធ
នលុយបង់ៃថជួលផះ
នប េ ផះ
េផ ងេទ ត (ប ក់)

s2eq5==96E

s2eq1==1E
កង ជីវកម ល់ខន
កង ជីវកមរបស់ គ រឬស ជិក គ រ ក់
កងកសិ នឬចិ ឹមសតរបស់ គ រ
កង ម បុគលិក
កង ម អកហឹកហឺនឬអក ត់ រ រ
មិនេធ រ
កំពុងរក រ រេធ
កំពុងេរ ន
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SINGLE-SELECT s2eq7

01

02

03

SINGLE-SELECT s2eq8

01

02

NUMERIC: INTEGER s2eq9

SINGLE-SELECT s2eq11

01

02

03

TEXT s2eq11_specify

SINGLE-SELECT s2eq12

01

02

03

04

05

06

07

08

SINGLE-SELECT s2eq13

01

02

03

04

05

06

07

08

SINGLE-SELECT s2eq14

01

02

03

04

NUMERIC: INTEGER s2eq15

S2EQ7.
េត ត់ នបំណង នឹងេធចំ ក សកមងេទ តេទេ រយៈេពល6
ែខប ប់?

S2EQ8.
េត នស ជិក គ រែដលបចបន ត់កំពុងរស់េ កែនងេផ ងេដម ីេធ រ រឬសិក ែដរឬេទ?

S2EQ9. េត នបុ៉ ន ក់?

S2EQ11. េត ត់ នេធចំ ក សកេ ?

S2EQ11. ប ក់

S2EQ12. េតបចបនពួក ត់កំពុងេធអី?

S2EQ13. េត ត់េធអី
មុនេពល ររក ល លៃនកូវដ១៩
( ប់ ំងពី ក់ក លែខមី )

S2EQ14. េតចំណូលរបស់ ត់ែ ប បល ៉ ង ែដរ
ប់ ំងពី ន ររក ល លៃនកូវត១៩

( ប់ ំងពី ក់ក លែខមី )?

S2EQ15. េតចំណូលរបស់ ត់ែ ប បលបុ៉ ន គរយ
(%)
េបេ ប បេធ បនឹងមុនេពល ន ររក ល លៃនកូវដ១៩?

s2eq1==1E

ន កដ ស់
ន
បសិនេប ន រណ៍អំេ យផល
នេទ

ន
មិន ន

បសិនេប គ រ នស ជិកេ ចនែដលេទប តលប់ពី រេធចំ ក សក សូម
សួរអកែដលរកចំណូល នេ ចនបំផុត។

I

s2eq8==1E
s2eq9!=0V1
តវែតខុសពីសូន ។M1

s2eq8==1E
សកេផ ងកងេខតែតមួយ
េខតេផ ងេទ ត
បេទសេផ ងេទ ត(សូមប ក់)

s2eq11==3E

s2eq8==1E
កង ជីវកម ល់ខន
កង ជីវកមរបស់ គ រឬស ជិក គ រ ក់
កងកសិ នឬចិ ឹមសតរបស់ គ រ
កង ម បុគលិក
កង ម អកហឹកហឺនឬអក ត់ រ រ
មិនេធ រ
កំពុងរក រ រេធ
កំពុងេរ ន

s2eq8==1E

កង ជីវកម ល់ខន
កង ជីវកមរបស់ គ រឬស ជិក គ រ ក់
កងកសិ នឬចិ ឹមសតរបស់ គ រ
កង ម បុគលិក
កង ម អកហឹកហឺនឬអក ត់ រ រ
មិនេធ រ
កំពុងរក រ រេធ
កំពុងេរ ន

s2eq8==1 && s2eq13!=8E

េកនេឡង
េ ដែដល
ថយចុះ
មិនដឹង

អកស សន៍គួរប ក់  បសិនេបេ ជសេរស "េកនេឡង" េតេកនប៉ុ ន គរ
យ(%) េហយេបេ ជសេរស "ថយចុះ"េតថយចុះប៉ុ ន គរយ(%)។

I

s2eq14==1 || s2eq14==3 && s2eq13!=8E
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SINGLE-SELECT s2eq16

01

02

NUMERIC: INTEGER s2eq17

SINGLE-SELECT s2eq18

01

02

03

04

SINGLE-SELECT s2eq19

01

02

NUMERIC: INTEGER s2eq20

SINGLE-SELECT s2eq21

01

02

03

04

SINGLE-SELECT s2eq22

01

02

03

S2EQ16. េត ត់
(អកែដលកំពុងេធចំ ក សក) ន នេផរ ក់មកផះែដរឬេទ
ប់ ំងពី ររក លៃនកូវត១៩ ( ប់ ំង
ពី ក់ក លែខមី )?

S2EQ17. ចំនួនទឹក ក់សរុបែដល ត់
(អកែដលកំពុងេធចំ ក សក) នេផរមកផះ(មឺុនេរ ល)

S2EQ18. េត ក់ែដល ត់
(អកែដលកំពុងេធចំ ក សក) នេផរមកផះ
ែ ប បល ៉ ង ែដរ
ប់ ំងពី ររក ល លៃនកូវត១៩

( ប់ ំងពី ក់ក លែខមី )?

S2EQ19. េត ត់ (អកែដលកំពុងេធចំ ក សក)
ន នទទួល ក់េផរពី គ រែដរឬេទ
ប់ ំងពី ររក លៃនកូវត១៩ 

( ប់ ំងពី ក់ក លែខមី )?

S2EQ20. ចំនួនទឹក ក់សរុបែដល ត់
(អកែដលកំពុងេធចំ ក សក) នទទួលពី គ រ
(មឺុនេរ ល)

S2EQ21.
េតទឹក ក់ទទួលពីស ជិក គ រែ ប បល ៉ ង ែដរ
ប់ ំងពី ររក ល លៃនកូវដ១៩?

S2EQ22.េតេ េពលអ គត
ត់នឺង តលប់មករស់េ កង គ រេនះវញេទ
ប ប់ពី តលប់ពីចំ ក សក?

s2eq8==1 && s2eq13!=8E

ន
មិន ន

s2eq16==1 && s2eq13!=8E

s2eq16==1 && s2eq13!=8E

េកនេឡង
េ ដែដល
ថយចុះ
មិនដឹង

s2eq8==1E

ន
មិន ន

s2eq19==1E

s2eq19==1E

េកនេឡង
េ ដែដល
ថយចុះ
មិនដឹង

s2eq8==1E

មក
មិនមក
មិនដឹង
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section_2c

DATE: CURRENT TIME Sec2c_StartTime

SINGLE-SELECT s2cq1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

SINGLE-SELECT s2cq2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

[2C] ន ពសងមេសដកិច

េ ៉ ង ប់េផម

S2CQ1. កងែខធ ំ2019
សូមអកេធ រ យតៃមក មិតជីវ ពេ យេ ប បេធ ប
ន ពេសដកិច គ ររបស់អកេ នឹង គ រដៃទេទ តេ កងភូមិ

េតអកគិត គ ររបស់អកសិតេ ក មិតមួយ ែដរ?

S2CQ2. កងែខសី  ំ2020
សូមអកេធ រ យតៃមក មិតជីវ ពេ យេ ប បេធ ប ន ពេសដកិច គ ររបស់អកេ នឹង គ រដៃទេទ តេ កងភូមិ
េតអកគិត គ ររបស់អកសិតេ ក មិតមួយ ែដរ?

attempts.Any(x=>x.consnt==1)E

IsAnswered(Sec2c_StartTime)V1
សូមកត់  េ ៉ ង ប់េផម ងេលM1

1 កី កបំផុត
2
3
4
5 មធម
6
7
8
9
10 នបំផុត

1 កី កបំផុត
2
3
4
5 មធម
6
7
8
9
10 នបំផុត
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DATE: CURRENT TIME Sec5_StartTime

STATIC TEXT

[5] លទ ពរក ន  ំមប រនិងេស កម

SINGLE-SELECT s5q1a

01

02

03

MULTI-SELECT s5q1b

01

02

03

04

05

06

07

99

TEXT s5q1b_os

SINGLE-SELECT s5q2a

01

02

03

MULTI-SELECT s5q2b

01

02

03

04

05

06

07

99

TEXT s5q2b_os

SINGLE-SELECT s5q2c

01

02

03

[5]លទ ពរក ន  ំមប រនិងេស កម

េ ៉ ង ប់េផម

S5Q1A. េត គ ររបស់អក ចរកទិញ
ំ នែដរឬេទ 7 ៃថកនងមក ?

S5Q1B.
េហតុអី ន គ ររបស់អកមិន ចទិញ ំ ន?

សូមប ក់៖

S5Q2A. េត គ ររបស់អក ចរកទិញ
អងរ នែដរឬេទ7 ៃថកនងមក?

S5Q2B.
េហតុអី ន គ ររបស់អកមិន ចទិញអងរ ន?

សូមប ក់៖

S5Q2C. េត គ ររបស់អក ចរកទិញ
តីឬ ច់ នេទ7 ៃថកនងមក ?

attempts.Any(x=>x.consnt==1)E

IsAnswered(Sec5_StartTime)V1
សូមេ ៉ ង ប់េផម ងេលM1

ចរកទិញ ន
មិន ចរកទិញ ន
មិន នរកទិញផង

ចេមយ ចេរស នេ ចន។ សូមកុំ ចជេ មស។I
s5q1a==2E

ងលក់អស់សក
ទីផ រកងតំបន់មិនដំេណរ រ / បិទ
ររតត ិត រេធដំេណរ /
នមេធ យេធដំេណរ
ររតត ិតមិនឱ េចញេ ងេ
ៃថទំនិញេឡងៃថ
ចំ យេ ប តេ កឌីត
េផ ងេទ ត
បដិេសធ

s5q1b.Contains(7)E

ចរកទិញ ន
មិន ចរកទិញ ន
មិន នរកទិញផង

ចេមយ ចេរស នេ ចន។ សូមកុំ ចជេ មស។I
s5q2a==2E

ងលក់អស់សក
ទីផ រកងតំបន់មិនដំេណរ រ / បិទ
ររតត ិត រេធដំេណរ /
នមេធ យេធដំេណរ
ររតត ិតមិនឱ េចញេ ងេ
ៃថទំនិញេឡងៃថ
ចំ យេ ប តេ កឌីត
េផ ងេទ ត
បដិេសធ

s5q2b.Contains(7)E

ចរកទិញ ន
មិន ចរកទិញ ន
មិន នរកទិញផង
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MULTI-SELECT s5q2d

01

02

03

04

05

06

07

99

TEXT s5q2d_os

SINGLE-SELECT s5q2e

01

02

03

MULTI-SELECT s5q2f

01

02

03

04

05

06

07

99

TEXT s5q2f_os

SINGLE-SELECT s5q3

01

02

99

SINGLE-SELECT s5q4

01

02

99

SINGLE-SELECT s5q5

01

02

03

04

99

TEXT s5q5_os

S5Q2D.
េហតុអី ន គ ររបស់អកមិន ចទិញ តីឬ ច់ ន?

សូមប ក់

S5Q2E. េត គ ររបស់អក ចរកទិញ
បែនឬែផេឈ នេទ7 ៃថកនងមក?

S5Q2F.
េហតុអី ន គ ររបស់អកមិន ចទិញបែនឬែផេឈ ន?

សូមប ក់៖

S5Q3.
េតអកឬស ជិក គ ររបស់អក ប់ តវ រ រព លែដរឬេទ ប់ ំងពី រស សន៍េលកមុនកងែខឧស ?

S5Q4.េតអកឬស ជិក គ ររបស់អក
នទទួល រព លេទ?

S5Q5. េតមូលេហតុអី
ែដលអកឬស ជិក គ ររបស់អកមិន ចទទួល រព ល ន?

សូមប ក់៖

ចេមយ ចេរស នេ ចន។ សូមកុំ ចជេ មស។I
s5q2c==2E

ងលក់អស់សក
ទីផ រកងតំបន់មិនដំេណរ រ / បិទ
ររតត ិត រេធដំេណរ /
នមេធ យេធដំេណរ
ររតត ិតមិនឱ េចញេ ងេ
ៃថទំនិញេឡងៃថ
ចំ យេ ប តេ កឌីត
េផ ងេទ ត
បដិេសធ

s5q2d.Contains(7)E

ចរកទិញ ន
មិន ចរកទិញ ន
មិន នរកទិញផង

ចេមយ ចេរស នេ ចនI
s5q2e==2E

ងលក់អស់សក
ទីផ រកងតំបន់មិនដំេណរ រ / បិទ
ររតត ិត រេធដំេណរ /
នមេធ យេធដំេណរ
ររតត ិតមិនឱ េចញេ ងេ
ៃថទំនិញេឡងៃថ
ចំ យេ ប តេ កឌីត
េផ ងេទ ត
បដិេសធ

s5q2f.Contains(7)E

រព លទូេI

ប់
មិន ប់
បដិេសធ

s5q3==1E

នទទួល
មិន នទទួល
បដិេសធ

សូមកុំ នចេមយI
s5q4==2E

ខះលុយ
មិន នបុគលិកេពទ គប់ ន់ស ប់ព ល
មិនទទួល រព លេ យ រមនីេពទ
េ រេពញេ យអកជមឺ
េផ ងេទ ត
បដិេសធ

s5q5==4E
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SINGLE-SELECT s5q9

01

02

03

TEXT s5q10

VARIABLE BOOLEAN filter1

SINGLE-SELECT s5q6a

01

02

SINGLE-SELECT s5q11

01

02

SINGLE-SELECT s5q6b

01

02

MULTI-SELECT s5q6

01

02

03

04

05

96

TEXT s5q6_os

NUMERIC: INTEGER s5q12

SINGLE-SELECT s5q7

01

02

S5Q9.
េតអកឬស ជិក គ ររបស់អកេ ពិ ក េ ប័ន មុនេគ?

S5Q10.
េហតុអី ន អកឬស ជិក គ ររបស់អកេ ជសេរសេ ប័នសុ ភិ លេនះ?

S5Q6a.មុនេពល េរ ន តវ នបិទេ យ រែតវរុសកូរ៉ ូ
េតកុ រេ េរ នែដរឬេទ?

S5Q11. ប់ ំងពី េរ ន នបិទមក
េតកុ រ នចូលរមួ រអប់រឬសកម ពសិក ែដរឬេទ
?

S5Q6b.
េតកុ រ នចូលរមួកងសកម ពអប់រឬ រសិក េទ
7 ៃថកនងមក ?

S5Q6.
េតកុ រ នចូលរមួ រអប់រឬសកម ពេរ នសូ តអីខះ7
ៃថកនងមក ?

សូមប ក់៖

S5Q12.
េតកុ រ នចូលរមួ រអប់រឬសកម ពេរ នសូ ត
រយៈេពលបុ៉ នែដរ 7ៃថកនងមក?
(គិត េ ៉ ងកងរយៈេពល7ៃថ)

S5Q7.េតកុ រឬស ជិកកងគ ររបស់អក
ន ក់ទង មួយ គរបស់ពួក ត់េទ 7
ៃថកនងមក ?

s5q4==1 || s5q4==2E

ប័នសុ ភិ ល រណៈ
ប័នសុ ភិ លឯកជន

េផ ងេទ តេ ពី ប័នសុ ភិ ល រណៈ
និងឯកជន

s5q4==1 || s5q4==2E

hhroster.Any(x=>x.s2q6.InRange(6,17)) || hhroster.Any(x=
>x.preload_age.InRange(6,17))

filter1==trueE

េ េរ ន
មិនេ េរ នេទ

s5q6a==1E

ន
មិន ន

s5q11==1E

ន
មិន ន

សូម នជេ មស ចេមយ ច នេ ចនI
s5q6b==1E

បំេពញកិច រែដល គ ក់ឱ
េ ប ស់កមវធីេរ ន មទូរស័ព
េមលកមវធីអប់រ មទូរទស ន៍
ប់កមវធីអប់រ មវទ

ជួប មួយ គបេ ង ន
េផ ងេទ ត

s5q6.Contains(96)E

s5q6b==1E

s5q6a==1E

ន
មិន ន
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MULTI-SELECT s5q8

01

02

03

04

05

06

07

08

TEXT s5q8_os

S5Q8.េតកុ រឬស ជិកកងគ ររបស់អក
ច ក់ទង មួយ គរបស់ពួក ត់ នេ យវធី 7
ៃថកនងមក

S5Q8_os. សូមប ក់

ចេមយ ចេ ជសេរស នេ ចន សូម នជេ មសI
s5q7==1E

រទូរស័ព
កមវធី ម បព័នអីុនធឺែណត
(online)
អីុែម៉ល
សំបុ ត
ទូរស័ព (សំេឡង)
វតេសប (whatsapp)
េហសបុ៊ក (Facebook)
េផ ងេទ ត (ប ក់)

s5q8.Contains(8)E
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DATE: CURRENT TIME Sec7_StartTime

MULTI-SELECT: YES/NO s7q1

01

02

03

04

05

06

07

08

generated by multi-select question s7q1 income_loss

[7] រ ត់បង់ ក់ចំណូល
Roster: រ ត់បង់ ក់ចំណូល

SINGLE-SELECT s7q2

01

02

03

NUMERIC: INTEGER s7q3

SINGLE-SELECT s7q2_tot

01

02

03

[7] រ ត់បង់ ក់ចំណូល

េ ៉ ង ប់េផម

S7Q1. កងរយៈេពល 12 ែខចុងេ យេនះ
(ភំបិណ ំមុន)
េត បភពចំណូលរបស់ គ រអក នអីខះ?

 /  កសិកមលកណៈ គ រ រចិ ឹមសត
ឬេន ទ

 /  ជីវកមលកណៈ គ រេ ពីកសិកម
 /  រ រទទួល ន ក់ឈលឬ ក់ែខរបស់ស ជិក គ រ
 /  រេផរ ក់ពីកងសកឬពីបរេទស
 /  ជំនួយពីបងបនឬអកេ ពីបងបន
 /  ក់ចំណូលពី ទព សម តិ រវនិេ គ

ឬសន ំ
 /  ក់េ ធននិវតន៍
 /  ជំនួយពីរ ភិ លឬអង រ

S7Q2: ប់ ំងពី
រស សន៍េលកមុនកងែខឧស កនងមក
េត ក់ចំណូល នមកពី%rostertitle%
របស់ គ រអក ែ ប បលដូចេមច ?

S7Q3. េត ក់ចំណូល នមកពី %rostertitle%
របស់ គ រអកែ ប បលបុ៉ ន គរយ (%)
េបេ ប បេធ បនឹង លស សន៍េលកមុនកងែខឧស ?

S7Q2.
ប់ ំងពី រស សន៍េលកមុនកងែខឧស  េត
ក់ចំណូលសរុបរបស់ គ រអក ?

attempts.Any(x=>x.consnt==1)E

សូម នចេមយ ងំអស់ <br><br> បនិចេទ ត ខំនឹងេរ ប ប់ បភពចំណូលមួ
យចំនួន បសិនេប បភពចំណូលរបស់ គ ររបស់េ កពូឬអកមីង សូមេឆ
យ ទឬ ស។ បសិនេប មិនែមន បភពចំណូលរបស់ គ ររបស់េ កពូ
អកមីងេទ And 14 other symbols [3]

I

!(self.Missing.Any() && (self.Yes.Contains(96) || self.N
o.Contains(96)))

V1

សូមកត់ ចេមយ ងំអស់មុននឹងបនM1
/* if this question contains missings options and anythi
g in the next question has been answered*/ !(self.Missin
g.Any() && IsAnswered(s7q2_tot))

V2

សូមកត់ ចេមយ ងំអស់មុននឹងបនM2
self.No.Length!=11V3
មិនទំនងែដល គ រមួយ ន បភពចំណូលេ ះ។ សូមប ក់មងេទ ត។M3

IsAnswered(s6q12) ? !self.No.Contains(2) : trueV4
អកេឆយតបឬអក ក់កង គ រ នេបក ជីវកម ( ជីវកមលកណៈ គ
រេ ពីកសិកម) េនះេបេ ង មចេមយកងែផក រ រ (ែផក៦ សំណួរទី១

២)។ សូមប ក់មងេទ ត ត់ពិត នចំណូលពី ជីវកមែមនឬ។

M4

IsAnswered(s6q16) ? !self.No.Contains(1) : trueV5
អកេឆយតបឬអក ក់កង គ រេធ រកងកសិកមលកណៈ គ រ ( រចិ
ឹមសត ឬេន ទ) េនះេបេ ង មចេមយកងែផក រ រ (ែផក៦ សំណួរទី១
៦)។ សូមប ក់មងេទ ត ត់ពិត នចំណូលពីកសិកមែមនឬ។

M5

s6q6.InList(4,5) ? !self.No.Contains(3) : trueV6
អកេឆយតបេឆយ េធ រ រទទួល ន ក់ឈលឬ ក់ែខ េនះេបេ ង
មចេមយកងែផក រ រ (ែផក៦ សំណួរទី៦)។ សូមប ក់មងេទ ត ត់ពិតជ
◌ា នចំណូលពី ក់ឈលឬ ក់ែខែមនឬ។

M6

IsAnswered(Sec7_StartTime)V7
សូមកត់ ប់េផម ងេលM7

េកនេឡង
ដែដល
ថយចុះ

អកស សន៍គួរប ក់  បសិនេបេ ជសេរស "េកនេឡង" េតេកនប៉ុ ន គរ
យ(%) េហយេបេ ជសេរស "ថយចុះ"េតថយចុះប៉ុ ន គរយ(%)។

I

s7q2==1 || s7q2==3E

េកនេឡង
េ ដែដល
ថយចុះ
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NUMERIC: INTEGER s7q3_totS7Q3.េត ក់ចំណូលសរុប របស់ គ រអកែ ប បលបុ៉ ន គរយ
(%)
េបេ ប បេធ បនឹង លស សន៍េលកមុនកងែខឧស ?

(អកស សន៍គួរប ក់  បសិនេបេ ជសេរស "េកនេឡង" េតេកនប៉ុ ន គ
រយ(%) េហយេបេ ជសេរស "ថយចុះ"េតថយចុះប៉ុ ន គរយ(%)។)

I

s7q2_tot==1 || s7q2_tot==3E

[7] រ ត់បង់ ក់ចំណូល 22 / 47



DATE: CURRENT TIME Sec11_StartTime

SINGLE-SELECT s11q4

01

02

NUMERIC: INTEGER s11q5

MULTI-SELECT: YES/NO s11q1

01

02

03

generated by multi-select question s11q1 Sec11_SafetyNets

[11] សំ ញ់សុវតិ ព
Roster: សំ ញ់សុវតិ ព

NUMERIC: INTEGER s11q2

SINGLE-SELECT s11q3

01

02

03

04

05

96

[11] សំ ញ់សុវតិ ព

េ ៉ ង ប់េផម

S11Q4. េត គ រអក ន ន់ប័ណ កី កែដរឬេទ?

S11Q5. េតអកទទួល នប័ណ កី កេនះេ ំ ?

S11Q1. ប់ ំងពី
រស សន៍េលកមុនកងែខឧស
េតស ជិក គ ររបស់អក នទទួលជំនួយពី ប័ន ដូច រ ភិ ល
អង រអនរ តិ ង ស  ឬេទ?

 /  រ
 /  ក់ឧបតម (លុយ)
 /  ស រៈេផ ងៗ េ ពី រ

S11Q2. េត %rostertitle%តៃមសរុបៃន [ជំនួយ]
បុ៉ ន?

S11Q3. េត បភពចមងៃន %rostertitle%
នមកពី ?

attempts.Any(x=>x.consnt==1)E

IsAnswered(Sec11_StartTime)V1
សូមកត់ េ ៉ ង ប់េផម ងេលM1

ន
មិន ន

s11q4==1E
s11q5>=2016V1

េលកែលងែតជំនួយពី គ រនិងមិតភកិI
!(self.Missing.Any() && (self.Yes.Contains(3) || self.No
.Contains(3)))

V1

សូមេឆយចេមយ ងំអស់មុននឹងបនM1
/* if this question contains missings options and anythi
g in the next question has been answered*/ !(self.Missin
g.Any() && Sec11_SafetyNets.Count(x=>IsAnswered(x.s11q3)
)!=0)

V2

សូមេឆយចេមយ ងំអស់មុននឹងបនM2

ឯក ៖ (មុឺនេរ ល)I
@rowcode==2E
self>0V1
តៃមរបស់ជំនួយមិន ចសូន នេទ េ ះកងសំណួរទី១ អកកត់ ត់
នទទួល នជំនួយ។ សូមប ក់។ សូមឱ កដ អក ៉ ន់ នតៃមរបស់ជំនួ
យ ស រៈេផ ងៗ ន តឹម តវ។

M1

រ ភិ ល
អង រមូល ន
អង រេ រ ភិ ល
អង រអនរ តិ
ង ស
េផ ងេទ ត
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TEXT s11q4_os

MULTI-SELECT s11q8

01

02

03

04

05

06

96

TEXT s11q8_specify

generated by multi-select question s11q8 payment_method

[11] សំ ញ់សុវតិ ព  / សំ ញ់សុវតិ ព
Roster: វធីេផរ ក់

SINGLE-SELECT s11q9

01

02

03

96

TEXT s11q9_specify

សូមប ក់៖

S11Q8. ប ក់េ ះគំេ ង ឬកមវធី
(ចេមយ ច នេ ចន)

S11Q8_os. ប ក់

S11Q9. មេធ យៃន រទូ ត់

S11Q9_os. ប ក់

s11q3==96E
self.ToUpper()!="FAMILY" && self.ToUpper()!="FRIENDS" &&
self.ToUpper()!="FAMILY AND FRIENDS" && self.ToUpper()!=
"FRIEND" && self.ToUpper()!="RELATIVE" && self.ToUpper()
!="RELATIVES"

V1

ជំនួយពី គ រឬអកេ ពីស ជិក គ រមិន ត់ចូលកងែផកេនះេទ។ នត
ែ◌ជំនួយពី ប័នដូច  រ ភិ ល អង រ ង ស  ប៉ុេ ះែដល ត់ចូល
កងែផកេនះ។ សូមប ក់មងេទ តនិងេធ រែកត មវកងសំណួរទី១ែផក១១(s1
1q1) បសិនេប ំ ច់។

M1

កមវធីឧបតម ច់ ក់ជូន គ រ កី កនិង យរងេ ះកងអំឡងេពលជំងឺកូវដ-១៩
កមវធីឧបតម ច់ ក់ជូន ស◌ី នៃផេ ះនិងកុ រេ ម យុ២ ំ
កមវធីជំនួយផល់ រ ម េរ ន
កមវធីជំនួយ ក់ របូករណ៍
កមវធីជំនួយ ក់ឧបតមរបស់រ ភិ លស ប់កមករ ត់េដរនិងេទសចរណ៍
កមវធីឧបតមេផ ងៗពី ធរមូល ន
កមវធីេផ ងេទ ត (ប ក់)

s11q8.Contains(96)E

s11q1.Yes.Contains(2)E

ទូ ត់ ច់ ក់ពី រ ល័យរបស់រ ភិ ល
ទូ ត់ ច់ ក់ពី ក់ រេវរលុយវង
ទូ ត់ ច់ ក់ មរយៈ mobile
wallet ( ក់ រេវលុយវង ឬ
ក់ រេវលុយេផ ងេទ ត)
េផ ងេទ ត (ប ក់)

s11q9==96E
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VARIABLE BOOLEAN filter2

VARIABLE BOOLEAN filter3

DATE: CURRENT TIME Sec11a_StartTime

NUMERIC: INTEGER s11aq1

NUMERIC: INTEGER s11aq2

SINGLE-SELECT s11aq3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

TEXT s11aq3_specify

NUMERIC: INTEGER s11aq4

SINGLE-SELECT s11aq5

01

02

03

04

05

TEXT s11aq5_specify

[11A] ជំនួយឧបតម

េ ៉ ង ប់េផម

S11AQ1.
ប់ ំងពី លស សន៍េលកមុនកងែខឧស
េតអកទទួល ន ក់ឧបតមចំនួនបុ៉ នដងេហយ?

S11AQ2.
េតអកទទួល នទឹក ក់សរុបចំនួនបុ៉ ន?
(មឺុនេរ ល)

S11AQ3.
េតអកទទួល នដំណឹងឱ េ ទទួល ក់ឧបតម មរយៈអី?

S11AQ3_os.ប ក់

S11AQ4. េតអកចំ យេពលេធដំេណរបុ៉ ន ទី
េដម ីេ ទទួល ក់ឧបតម? (េពលេវ គិត ទី)

S11AQ5. េតអក នទទួល ក់ឧបតម មរយៈអី?

S11AQ5_os. ប ក់

Sec11_SafetyNets.Any(x=>x.s11q8.Contains(1)) && s11q4==1

Sec11_SafetyNets.Any(x=>x.s11q8.Contains(1))

IsAnswered(Sec11a_StartTime)V1
សូមកត់ េ ៉ ង ប់េផម ងេលM1

s11q1.Yes.Contains(2) && filter2==trueE
s11aq1<3 && s11aq1!=0V1

s11q1.Yes.Contains(2) && filter2==trueE

s11q1.Yes.Contains(2) && filter2==trueE

រេ ទូរស័ព
រ មទូរស័ព

េមភូមិ
ស ជិក កម បឹក ឃុំស ត់
ស ជិកកងភូមិេផ ងេទ ត
វទ /េ បកង់/ទូរទស ន៍/ ែសត
បព័នផ ពផ យសងម
រផ ពផ យកងតំបន់/ផ ពផ យេ យ ប ប់បំពងសេមង
េផ ងេទ ត (ប ក់)

s11aq3==9E

s11q1.Yes.Contains(2) && filter2==trueE

s11q1.Yes.Contains(2) && filter2==trueE
ក់ រេវលុយវង
េមភូមិ
ស ជិក កម បឹក ឃុំស ត់
ស ជិកកងភូមិេផ ងេទ ត
េផ ងេទ ត (ប ក់)

s11aq5==5E
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SINGLE-SELECT s11aq6

01

02

NUMERIC: INTEGER s11aq7

SINGLE-SELECT s11aq8

01

02

SINGLE-SELECT s11aq9

01

02

03

SINGLE-SELECT s11aq10

01

02

SINGLE-SELECT s11aq11

01

02

03

04

05

MULTI-SELECT s11aq12

01

02

03

04

TEXT s11aq12_specify

SINGLE-SELECT s11aq13

01

02

TEXT s11aq14

SINGLE-SELECT s11aq16

01

02

S11AQ6.
េត ក់ឧបតមតវ នេគ ត់េស អីែដរេទ?

S11AQ7. បសិនេប ន អស់បុ៉ ន?
(គិត លុយេរ ល)

S11AQ8.
េតអក ចដក ក់ ងំអស់កងេពលែតមួយ នែដរឬេទ?

S11AQ9.
េតអក ចេផរ ច់ ក់មួយចំនួនៃនចំនួន ច់ ក់សរុប មួយ ក់ រេវលុយវង នេទ
បសិនេបអកចង់?

S11AQ10. ជំនួសឱ រដក ក់ ងំអស់
េតអកចង់តំកល់ ក់មួយចំនួនទុកស ប់ រេ ប ស់េ េពលអ គត
មួយ ក់ រេវលុយវងែដរឬេទ?

S11AQ11.
េហតុអី ន អកចង់តំកល់ ក់ មួយ ក់ រេវលុយវង?

S11AQ12. េតអកចំ យ ក់ ងំេ ះេ េលអីខះ?

S11AQ12_os. ប ក់

S11AQ13.
េត យ សលេទកង រដក ក់ ងំេ ះ?

S11AQ14. េហតុអី?

S11AQ16. េតអក នចុះេ ះ មួយេមភូមិ ឬ
កម បឹក ឃុំេដម ីទទួល ន ក់ឧបតមេទ?

s11q1.Yes.Contains(2) && filter2==trueE

ត់
មិន ត់េទ

អកស សន៍៖ បសិនេបចំ យៃថេស ប់ពី២ដងេឡង សូមបូកសរុបេស ំ
ងអស់ចូល ។

I

s11aq6==1E

s11q1.Yes.Contains(2) && filter2==trueE

ច
មិន ច

s11q1.Yes.Contains(2) && filter2==trueE

ច
មិន ច
មិនដឹង

s11q1.Yes.Contains(2) && filter2==trueE

ចង់
មិនចង់

s11aq10==1E

ទុកេ ផះមិន នសុវតិ ព
ស ជិក គ រ ចេ ប ស់ខុសេ លេ
នបំណងេ ប ស់លុយកងេ លបំណងមិនប ន់
ច ច់ តិខីលុយ
ច តវ រលុយេ េពលអ គតេ ចន ង

s11q1.Yes.Contains(2) && filter2==trueE
ទិញមប រ
ទិញរបស់សំ ន់ៗេផ ងេទ ត
សង ក់កមី
េផ ងេទ ត (ប ក់).............4

s11aq12.Contains(4)E

s11q1.Yes.Contains(2) && filter2==trueE

យ សល
មិន យ សល

s11aq13==2E

filter3==false && s11q4==1E

ន
មិន ន
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SINGLE-SELECT s11aq17

01

02

03

04

TEXT s11aq17_specify

S11AQ17. េហតុអី?

S11AQ17_os. ប ក់

s11aq16==2E
មិន នដឹងពីកមវធីេនះ
មិនដឹង ក់ឧបតមេនះស ប់ពួក ត់
មិនចង់ ន ក់ឧបតម
េផ ងេទ ត (ប ក់)

s11aq17==4E
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DATE: CURRENT TIME Sec8_StartTime

STATIC TEXT

[8] បទពិេ ធន៍អសនិសុខេស ង

STATIC TEXT

អកស សន៍៖ ឥឡវេនះខំសូមសួរសំណួរមួយចំនួនអំពីេស ង រ។ អំឡង30ៃថចុងេ យ េ យ រែតខះ ក់
ឬធន នេផ ងេទ ត េត នេពល ែដលអកឬស ជិក គ រអក(មនុស េពញវយ)៖

SINGLE-SELECT s8q1

01

02

SINGLE-SELECT s8q2

01

02

SINGLE-SELECT s8q3

01

02

SINGLE-SELECT s8q4

01

02

SINGLE-SELECT s8q5

01

02

SINGLE-SELECT s8q6

01

02

SINGLE-SELECT s8q7

01

02

SINGLE-SELECT s8q8

01

02

[8] បទពិេ ធន៍អសនិសុខេស ង

េ ៉ ង ប់េផម

S8Q1.
នពយ រម ន រ គប់ ន់ស ប់បរេ គ
េ យ រែតខះ ក់ ឬធន នេផ ងេទ តឬេទ?
(30ៃថចុងេ យ)

S8Q2. មិន ចបរេ គ
រែដលេធឲ នសុខ ពល

និងជីវ តិ គប់ ន់ េ យ រែតខះ ក់
ឬធន នេផ ងេទ តឬេទ 30ៃថចុងេ យ

S8Q3.
នបនយចំនួនមុខមបឬ រែដល តវហូបេ យ រែតខះ ក់
ឬធន នេផ ងេទ ត (30ៃថចុងេ យ)

S8Q4.
ត់បនយចំនួនដងៃន រហូប រេ យ រែតខះ ក់
ឬធន នេផ ងេទ ត
(េប ប់ហូប៣េពលមកហូបែត២េពល ឬ
ពី២េពលមក១េពល) (30ៃថចុងេ យ)

S8Q5.
បរេ គតិច ងបរ ណែដលគិត ំ ច់េ យ រែតខះ ក់
ឬធន នេផ ងេទ ត (បនយបរ ណ)
(30ៃថចុងេ យ)

S8Q6. ច់េស ង រេ យ រែតខះ ក់
ឬធន នេផ ងេទ ត ( ច់ យ) (30ៃថចុងេ យ)

S8Q7.
នែតមិន នហូបេ យ រខះ តេ យ រែតខះ ក់

ឬធន នេផ ងេទ ត (30ៃថចុងេ យ)

S8Q8.
មិន នហូប រេពញមួយៃថេ យ រែតខះ ក់
ឬធន នេផ ងេទ ត (30ៃថចុងេ យ)

attempts.Any(x=>x.consnt==1)E

IsAnswered(Sec8_StartTime)V1
សូមកត់ េ ៉ ង ប់េផម ងេលM1

ទ ស
េទ

ប់
មិន ប់

ប់
មិន ប់

ប់
មិន ប់

ប់
មិន ប់

ប់
មិន ប់

ប់
មិន ប់

ប់
មិន ប់
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SINGLE-SELECT s8q9

01

02

SINGLE-SELECT s8q10

01

02

03

04

S8Q9.
ខីមប រអកជិត ងឬ ច់ តិេ យ រែតខះ ក់
ឬធន នេផ ងេទ ត (30ៃថចុងេ យ)

S8Q10.
េតអក រមពីស ជិក គ ររបស់អកមិន ន រហូប គប់ ន់ក មិត ?

ប់
មិន ប់

ន រ ពយ រមណ៍ ល់ែតេ ះ
ពយ រមណ៍តិចតួច
ពយ រមណ៍ ំង
ពយ រមណ៍ ំង ស់
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DATE: CURRENT TIME Sec6_StartTime

STATIC TEXT

[6] រ រ

SINGLE-SELECT s6q1

01

02

SINGLE-SELECT s6q2

01

02

SINGLE-SELECT s6q3

01

02

03

04

05

14

06

07

08

09

10

11

12

13

TEXT s6q3_os

[6] រ រ

េ ៉ ង ប់េផម

S6Q1. 7ៃថកនងមក េតអក នេធ ររក ក់កៃ ម
េធជំនួញ េធែ ស ឬ េធសកម ពអីេផ ងេទ ត
េដម ីរក ក់ចំណូលេទ
េបេ ះបី ចំ យេពលែតមួយេ ៉ ងក៏េ យ?

S6Q2.
ប់ ំងពី រស សន៍េលកមុនកងែខឧស
េតអក ន រ រេធឬេទ?

S6Q3. េហតុអី ន អកឈប់េធ រ?

សូមប ក់៖

attempts.Any(x=>x.consnt==1)E

IsAnswered(Sec6_StartTime)V1
សូមកត់ េ ៉ ង ប់េផមM1

នេធ
មិន នេធ

s6q1==2E

ន
មិន ន

សូមកុំ នជេ មសI
s6q2==1 && s6q1==2E

ជីវកម / រ ភិ ល នបិទេ យ រ
ររតត ិតែផកច ប់ ក់ទិននឹងវរុសកូរ៉ ូ
ជីវកម /
រ ភិ ល នបិទេ យ រេហតុផលេផ ងេទ ត
តវ នេគប ប់ខណៈេពល ជីវកមេ បនេ េឡយ
កមហ៊ុនឱ ក រ រមួយរយៈេ យ រប ហិរ វតរបស់ កមហ៊ុន
វស ម ល
ស កលំែហ តុ ព
ឈឺ / តវ ន ក់ ច់េចញពីេគ
(េធច ឡីស័ក)
តវ រែថ ំ ច់ តិឈឺ
កមករ មរដូវ ល
ចូលនិវតន៍
មិន ចេ ែ សច រ នេ យ រ ររតត ឹត រេធដំេណរ
មិន ចេ ែ សច រ នេ ះខះវត តុេដម
មិនែមនរដូវ រេធ រ ដុំះ
េផ ងេទ ត

s6q3==13E
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SINGLE-SELECT s6q4

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

TEXT s6q4_os

SINGLE-SELECT s6q4a

01

02

SINGLE-SELECT s6q4b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

TEXT s6q4b_os

S6Q4.
ប់ ំងពី រស សន៍េលកមុនកងែខឧស
េតសកម ពចមង
(ចំ យេពលេវ េ ចន ងេគ)របស់ ជីវកមឬ ប័នែដលអកកំពុងេធ រ
សិតកងវស័យ ែដរ?

សូមប ក់៖

S6Q4A.
េត រ រដូច នឹង រ រែដលអកេធ ប់ ំងពី រស សន៍េលកមុនកងែខឧស
ឬេទ?

S6Q4B. េហតុអី ន អក ស់បរ រ រ?

សូមប ក់៖

សូមកុំ នជេ មសI
s6q2==1E

វស័យកសិកម
វស័យែរ៉
វស័យផលិតកម
រ រវ ជីវៈ / វទ ស /
បេចកេទស
អគិសនី / ទឹក / ឧស័ន /
កសំណល់
សំណង់
មេធ យដឹកជ ន
រទិញនិងលក់
ហិរ វត / ៉ ប់រង /
េស កមអចលន ទព
េស កម
រអប់រ
សុខ ព
រដ ល រណៈ
េទសចរណ៍
េផ ងេទ ត

s6q4==15E

s6q1==1E

ដូច
ខុស

s6q4a==2E
ជីវកម /
រ ភិ ល នបិទេ យ រែត ររតត ិតែផកច ប់ ក់ទិននឹងវរុសកូរ៉ ូ
ជីវកម /
រ ភិ ល នបិទេ យេហតុផលេផ ងេទ ត
ស កមួយរយៈខណៈ ជីវកមេ ែតបនេបក
កមហ៊ុនឱ ក រ រមួយរយៈេ យ រប ហិរ វតរបស់ កមហ៊ុន
វស ម ល
ឈឺ / តវ ន ក់ ច់េចញពីេគ
(េធច ឡីស័ក)
តវ រែថ ំ ច់ តិឈឺ
កមករ មរដូវ ល
ចូលនិវតន៍
មិន ចេ ែ សច រ នេ យ រ ររតត ិត រេធដំេណរ
មិន ចេ ែ សច រ នេ យ រខះវត តុេដម
មិនែមនរដូវ រេធែ សច រ
េផ ងេទ ត

s6q4b==13E
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SINGLE-SELECT s6q4c

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

TEXT s6q4c_os

SINGLE-SELECT s6q5

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

TEXT s6q5_os

SINGLE-SELECT s6q6

01

02

03

04

05

STATIC TEXT

[A] រ រែដលទទួល ន ក់ែខឬ ក់ឈល

S6Q4C.
មុន ររក ល លៃនកូរ៉ ូ ( ក់ក លែខមី )
េតសកម ពចមង
(ចំ យេពលេវ េ ចន ងេគ)របស់ ជីវកមឬ ប័នែដលអកកំពុងេធ រ
សិតកងវស័យ ែដរ?

សូមប ក់៖

S6Q5. បចបន
េតសកម ពចមង(ចំ យេពលេវ េ ចន ងេគ)របស់ ជីវកមឬ ប័នែដលអកកំពុងេធ រ
េពលបចបនសិតកងវស័យ ែដរ?

សូមប ក់៖

S6Q6. កង រ រចម ង
(ចំ យេពលេវ េ ចន ងេគ)របស់អក
េតអកកំពុងេធ រកង ...

សូមកុំ នជេ មសI
s6q4a==2E

វស័យកសិកម
វស័យែរ៉
វស័យផលិតកម
រ រវ ជីវៈ / វទ ស /
បេចកេទស
អគិសនី / ទឹក / ឧស័ន /
កសំណល់
សំណង់
មេធ យដឹកជ ន
រទិញនិងលក់
ហិរ វត / ៉ ប់រង /
េស កមអចលន ទព
េស កម
រអប់រ
សុខ ព
រដ ល រណៈ
េទសចរណ៍
េផ ងេទ ត (ប ក់)

s6q4c==15E

សូមកុំ នជេ មសI
s6q1==1E

វស័យកសិកម
វស័យែរ៉
វស័យផលិតកម
រ រវ ជីវៈ / វទ ស /
បេចកេទស
អគិសនី / ទឹក / ឧស័ន /
កសំណល់
សំណង់
មេធ យដឹកជ ន
រទិញនិងលក់
ហិរ វត / ៉ ប់រង /
េស កមអចលន ទព
េស កម
រអប់រ
សុខ ព
រដ ល រណៈ
េទសចរណ៍
េផ ងេទ ត

s6q5==15E

សូម នចេមយI
s6q1==1E

កង ជីវកម ល់ខន
កង ជីវកមរបស់ គ រឬស ជិក គ រ ក់
កងកសិ នឬចិ ឹមសតរបស់ គ រ
កង ម បុគលិក
កង ម អកហឹកហឺន
ឬអក ត់ រ រ

s6q1==1E
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SINGLE-SELECT s6q7

01

02

SINGLE-SELECT s6q8

01

02

03

SINGLE-SELECT s6q8a

01

02

03

04

05

06

07

08

TEXT s6q8a_os

MULTI-SELECT: YES/NO s6q8b

01

02

SINGLE-SELECT s6q8c

01

02

03

SINGLE-SELECT s6q9

01

02

03

MULTI-SELECT: LINKED s6q10

STATIC TEXT

[B] ជីវកមលកណៈ គ រ

SINGLE-SELECT s6q11

01

02

S6Q7. 7 ៃថកនងមក េតអក ចេធ រធម ឬេទ
មិន េធ រេ កែនង រ រឬេធ រពីច យេទ?

S6Q8. េ ះបី អកមិន ចេធ រដូចធម ក៏េ យ
េតអក នទទួល ក់ែខឬេទ?

S6Q8A. េហតុអី ន អកមិន ចេធ រដូចធម ?

សូមប ក់៖

S6Q8B.េតកែនងេធ ររបស់អកផល់ឱ អកនូវអត បេ ជន៍ដូច ងេ មេទ?
 /  ផល់ ៉ ប់រងសុខ ព
 /  េបក ក់េពល ក់ច ប់ឈឺ

S6Q8C.េតអក នកិចសន យលកណ៍អក រស ប់ រ រែដលអកេធេទ?

S6Q9.   7 ៃថកនងមក េត នស ជិកេផ ង ក់
(េ ពីខនអក)
ែដលមិន ចបំេពញ រ រទទួល ក់ឈលឬ ក់ែខរបស់ ត់ នេទ
( ងំេ កែនងេធ រនិងពីផះ)?

S6Q10. េត ត់េ ះអី?

S6Q11.
ប់ ំងពី រស សន៍េលកមុនកងែខឧស
េតអកឬស ជិក គ ររបស់អក នេធ ជីវកមែដរឬេទ
រមួ ងំ ជីវកម គ រ?

s6q6.InList(4,5)E

ច
មិន ច

សូម នជេ មស ងំអស់I
s6q7==2E

េបក ក់ែខធម េពញ
េបក ក់ែខឱ ខះ
មិនេបក ក់ែខ

s6q7==2E
ជីវកម / រ ភិ ល នបិទេ យ រ
ររតត ិតែផកច ប់ ក់ទិននឹងវរុសកូរ៉ ូ
ជីវកម /
រ ភិ ល នបិទេ យ រេហតុផលេផ ងេទ ត
កមហ៊ុនឱ ក រ រមួយរយៈេ យ រប ហិរ វតរបស់ កមហ៊ុន
ឈឺ / តវ ន ក់ ច់េចញពីេគ
តវ រែថ ំ ច់ តិឈឺ
កមករ មរដូវ ល
មិន ចេ ែ សច រ នេ យ រ ររតត ឹត រេធដំេណរ
េផ ងេទ ត

s6q8a==8E

s6q6.InList(4,5)E

s6q6.InList(4,5)E
ន
មិន ន
បដិេសធ

សូមដកអកេឆយេចញI

ន
មិន នស ជិក ែដលមិន ចេ បំេពញ រ រ នេទ
មិន នស ជិកែដលេធ រ រឬសុីឈលកងគ រេទ

សូមេ ជសេរសស ជិកែដល ក់ព័ន េលកែលងែតអកេឆយI
// Must be current hh member $hhmemberF
s6q9==1E
attempts.Count(x=>self.Last()==x.s1q9)==0 && attempts.Co
unt(x=>self.First()==x.s1q9)==0

V1

មិន ចេ ជសេរស អកេឆយ នេទ។ សំណួរេនះសួរេ ស ជិកេផ ងេទ តេ
ពីអកេឆយ។

M1

s6q6!=1 || s6q6!=2E

ន
មិន ន
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VARIABLE STRING fam_bus_txt

SINGLE-SELECT s6q12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

TEXT s6q12_os

SINGLE-SELECT s6q13

01

02

03

04

VARIABLE STRING income_less

SINGLE-SELECT s6q14

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

TEXT s6q14_os

STATIC TEXT

[C] កសិកម

S6Q12. េត ជីវកមរបស់អកសិតកងវស័យ ?

សូមប ក់៖

S6Q13. េបេ ប បេធ បនឹង ែខមុន
េត ក់ចំណូលែដល នមកពី រេធ ជីវកមេនះ
ថយចុះឬេកនេឡង ...

S6Q14. េហតុអី ន គ ររបស់អកតិច ងធម
ឬ នចំណូលេ ះ?

សូមប ក់៖

s6q6==1 ? "non-farm family business you own" : s6q6==2 ?
"non-farm family business you worked in" : "non-farm fam
ily business"

s6q11==1 || s6q6.InList(1,2)E
self!=1W1
សូមប ក់មងេទ ត បសិនេបអកេឆយសំេ េលសកម ពកសិកមកង គ រ
។ សូមចង់ ំ  ពួកេយងកំពុង កសួរពី ជីវកមេ ពីកសិកម (សកម ព
កសិកមមិន ប់ប លេទ)

M1

វស័យកសិកម
វស័យែរ៉
វស័យផលិតកម
រ រវ ជីវៈ / វទ ស /
បេចកេទស
អគិសនី / ទឹក / ឧស័ន /
កសំណល់
សំណង់
មេធ យដឹកជ ន
រទិញនិងលក់
ហិរ វត / ៉ ប់រង /
េស កមអចលន ទព
េស កម (កមសិទ ល់ខន)
រអប់រ
សុខ ព
រដ ល រណៈ
េទសចរណ៍
េផ ងេទ ត

s6q12==15E

សូម នជេ មសI
s6q11==1 || s6q6.InList(1,2)E

ខស់ ង
េ ដែដល
តិច ង
នចំណូល

s6q13==4? "was there no revenue from sales from" : "was 
the revenue from sales less than in March from"

សូមកុំ នជេ មសI
s6q13.InList(3,4)E

កែនង ជីវកម តវបិទេ យ រ ររតត ិតែផកច ប់ ក់ទិននឹងវរុសកូរ៉ ូ
កែនង ជីវកម តវបិទេ យ រេហតុផលេផ ងេទ ត
នអតិថិជន/អតិថិជនតិច ងមុន
មិន ចរកវត តុេដម ន
មិន ចេធដំេណរ /
ដឹកទំនិញស ប់េធ ជីវកម
ឈឺ /
តវ ន ក់ឱ េ ច់ពីេគេ យ រវរុសកូរ៉ ូ
ឈឺេ យ រជមឺេផ ងេទ ត
តវ រែថ សំ ជិក គ រេផ ងេទ ត
ដល់រដូវ ល តវបិទ
វស ម ល
េផ ងេទ ត

s6q14==11E
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SINGLE-SELECT s6q15

01

02

SINGLE-SELECT s6q16

01

02

MULTI-SELECT s6q17

01

02

03

04

05

06

07

TEXT s6q17_os

S6Q15.  
ប់ ំងពី រស សន៍េលកមុនកងែខឧស
េតអកឬស ជិក គ ររបស់អក
នេធ រ រ ដុំះឬចិ ឹមសត និងេន ទែដរឬេទ?

S6Q16.
ប់ ំងពី រស សន៍េលកមុនកងែខឧស
េតអក ចេធសកម ពកងកសិ នឬ រចិ ឹមសតឬេន ទ នដូចធម ឬេទ?

S6Q17.េហតុអី ន អកមិន ចេធ រ រេ កសិ ន
ចិ ឹមសត ឬេន ទ នដូចធម ?

សូមប ក់៖

នេធ
មិន នេធ

s6q15==1 || s6q6==3E

េធធម
ខុសពីធម

សូមកុំ នជេ មសI
s6q16==2E

តំរវូេ យ ក់េ ផះ
មិន នកមករសុីឈល គប់ ន់
ររតត ិតេល រ ស់ទី/ េធដំេណរ
មិន ចទទួល ន /
ដឹកជ នវត តុេដម
មិន ចលក់ / ដឹកជ នផលិតផល
តវ រែថ សំ ជិក គ រែដល នជមឺ
េផ ងេទ ត

s6q17.Contains(7)E

[6] រ រ 35 / 47



DATE: CURRENT TIME Sec12_StartTime

TEXT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_sprvpw

STATIC TEXT

សូមកត់ ែតលទផលចុងេ យ។ បសិនេបលទផលមិនប ញសូមពិនិត េមល រកត់ កងែផក
" រេ ទូរស័ពេចញ"មងេទ ត ពិត តឹម តវអស់េហយ។

STATIC TEXT

ខំនឹងេផរទឹក ក់ $1 ជូនអក។ បសិនេបអក នសំណួរអី ក់ទិននឹង រ វ វេនះ អក ចខលមក ន់េលខទូរស័ព 023-
994-378។ បសិនេបអក នសំណួរអី ក់ទងនឹងវរុសកូវដ19សូម ក់ទងេ េលខទូរស័ព 115។

SINGLE-SELECT result

01

02

03

04

05

06

07

08

09

SINGLE-SELECT s12q6

01

02

TEXT s12q7

SINGLE-SELECT: LINKED s12q9

SINGLE-SELECT: LINKED s12q11

DATE: CURRENT TIME s12q14

[12] លទផលៃន រស សន៍

េ ៉ ង ប់េផម

ប នកម៖
យប លេលខស ត់េដម ីខលមងេទ ត

S12Q5. 
េតលទផលៃន រស សន៍ចុងេ យ ៉ ងដូចេម◌ច?

S12Q6. េត ច ក់ទងេ គ រេនះ
ឬប ប់ រស សន៍ នេទ
បសិនេបអកស សន៍េផ ងេទ តព ម ក់ទងេ េ េពលេ យ?

S12Q7. អកស សន៍៖ សូមផល់េហតុផល
េហតុអី ន គ រេ ះមិន ច ក់ទង ន
េហតុអី ន េគបដិេសធ។

S12Q9. អកស សន៍៖
េតនរ េគ អកេឆយសំ ន់ស ប់ រស សន៍េនះ?

S12Q11. អកស សន៍៖
សូមប ក់េលខទូរស័ពែដលអក ក់ទង

S12Q14.
កត់ េពលនិង លបរេចទប ប់ រស សន៍

attempts.Any(x=>x.consnt==1)E

attempts.Any(x=>x.consnt==1)E

សូមកត់ ែតលទផលចុងេ យ។ បសិនេបលទផលមិនប ញសូមពិនិត េម
ល រកត់ កងែផក " រេ ទូរស័ពេចញ"មងេទ ត ពិត តឹម តវអស់េហ
យ។

I

@optioncode.InList(1,2) ? attempts.Any(x=>x.consnt==1) : @optioncode
.InList(3) ? attempts.Any(x=>x.consnt==3) : @optioncode.InList(4) ? atte
mpts.Any(x=>x.s1q5==3) : @optioncode.InList(5) ? attempt
And 242 other symbols [1]

F

IsAnswered(Sec12_StartTime)V1
សូមកត់ េ ៉ ង ប់េផម ងេលM1

ប ប់េពញេលញ
ប ប់ែផកខះ (បដិេសធ)
បដិេសធ
មិនេចះនិ យ
នអកទទួលទូរស័ព
េលខទូរស័ព នកងបព័ន
បិទទូរស័ព
មិន ចជួប គ រេនះ ន
បុគលេ ងមិន ច ក់ទង គ រេនះ ន

result.InList(2)E

ច
មិន ច

result.InList(2,3,8,9)E

$hhmemberF
result.InList(1,2)E
attempts.Any(x=>x.s1q9==self)W1
អកេឆយេនះខុសពីអកេឆយកងែផក ពត៌ នៃន រស សន៍ ែផក១ សំណួរទី៩
(s1q9)។ សូមប ក់

M1

notrch==0F
result==1 || result==2E
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STATIC TEXT

ពត៌ នលមិតរបស់េម គ រ:
េ ះេម គ រ: %head_name% 
េ ះស ជិកេផ ងេទ ត: %membrs% 
េខត: %state_id% 

STATIC TEXT

រខលេចញរបស់អកស សន៍និងលទផលៃនេលខទូរស័ពនីមួយៗ

generated by list question s1q12a clb_cllnum

[CB] ក់ទងមងេទ ត
Roster: %ROSTERTITLE% (%CLB_NBATMP% ខល, %CLB_ATPLST%)

VARIABLE LONG clb_nbatmp

VARIABLE STRING clb_atplst

STATIC TEXT

អកស សន៍៖ េលខទូរស័ពេនះ កមសិទរបស់៖
%s1q12%, %num_hhr%, %num_rel% 

របុ៉នប៉ងរបស់អកស សន៍៖ 
# ៃន របុ៉នប៉ង៖ %clb_nbatmp% 
លទផលៃន របុ៉នប៉ងចុងេ យ៖ %clb_atplst% 

STATIC TEXT

លទផលចុងេ យៃន រស សន៍គឺ %result%.

STATIC TEXT

អកស សន៍ផល់ រពនល់: 
%s12q7%

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_cfmref

01

02

03

04

05

-96

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_cfmlan

01

02

03

04

-95

[CB] ក់ទងមងេទ ត

CB1. ខលេ អកេឆយេដម ីប ក់ របដិេសធ។
យតៃម េតអកេឆយ ចប ះប លេ យចូលរមួ នឬេទ។
កត់ រ យតៃមចុងេ យរបស់អក។

CB2. ខលេ អកេឆយ
ែ កងលអកស សន៍ ច ក់ទង មួយអកេឆយ េផ ង ន។
កត់ រ យតៃមចុងេ យរបស់អក។

clb_sprvpw=="helloagain"E

attempts.Count(x=>x.s1q1==@rowcode)

attempts.Where(x=>x.s1q1==@rowcode).Select(x=>x.atpout).
Last()

IsAnswered(s12q7)E

result==3E

បដិេសដ
មិន ចប ះប ល នេទ
បដិេសដ
ែតទំនង ចប ះប ល ន
នខលេ
បុ៉ែនមិន នបដិេសធេទ
អកស សន៍មិន នខលេ េទ
មិន ច ក់ទងេ េលខហឹង នេទ
េផ ងេទ ត

result==4E

និ យ ែដលអកស សន៍មិនេចះនិ យ
អកស សន៍គួរែត ច ក់ទង ន
អកស សន៍មិន នខលេ េទ
មិន ច ក់ទងេ េលខហឹង នេទ
មិន ច ប់ ន ៉ ងេម៉ច
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SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_cfmavl

01

02

03

04

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_cfmnum

01

02

03

04

05

TEXT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_nrpdet_sp

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_cfmcmp

01

02

03

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_cllany

01

02

03

-99

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_clltms

01

02

03

04

-99

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_tmescl

01

02

03

04

05

-99

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_clldur

01

02

03

04

-99

CB3.
ពិនិត េមល លបរេចទៃន រខលនិងសេ មចចិត េតអកស សន៍ពិត នព មអត់លទ ពឬេទ។
ព ម ក់ទងេ េលខដែដលហឹង
េដម ីឱ កដ ពិត មិន ច ក់ទង នែមន។
បសិនេបអកខលចូល ន
ប ក់ អកស សន៍ពិត នខលេ ែមនឬក៏អកេឆយពិត ខក ន រទទួលទូរស័ពេ ៃថេ ះែមន។
កត់ រ យតៃមចុងេ យរបស់អក។

CB4. ខល គប់េលខេដម ីព ម ក់ទងេ គ រ។
កត់ រ យតៃមចុងេ យរបស់អក។

CB5. សូមពនល់លមិត

CB6. ខលេ អកេឆយែដល នស សន៍េហយ
(%s12q9%).
ែណ ំពីេ លបំណងៃន រខលរបស់អក។
េតអក ចខលស ប់ រស សន៍េលកេ យេទ?

CB7. អំឡងេពលបុ៉ នៃថចុងេ យ
េត ននរ ខលេ អក កសួរពី គ រអកនិង បតិកមរបស់អកេ នឹងកូរ៉ ូ វរុសេទ?

CB8. េតអកនិ យទូរស័ពបុ៉ នដង?

CB11. េតអកគិត រស សន៍េនះ......

CB12. េតអកចំ យេពលបុ៉ នែដរ?

result.InList(5,7)E

អកស សន៍មិន នព មខលេ ះ
អកស សន៍មិន នព មខល គប់ ន់
អកស សន៍ នព ម
នេហតុផល គប់ ន់
ខំមិន ច ក់ទងេលខហឹង នេទ

result.InList(6,8,9)E
េលខទូរស័ព នកងបព័ន
គ រមិន ល់
បុគលេ ងមិន ច ក់ទង គ រេ ះ ន
អកស សន៍ ច ក់ទងេ អកេឆយ ន
អកស សន៍មិន នព ម

clb_cfmref.InList(2,3,4,-96) || clb_cfmlan==2 || clb_cfm
avl.InList(1,2,3) || clb_cfmnum.InList(4,5)

E

result.InList(1,2)E

ន
មិន ន បដិេសធ
មិន ច ក់ទងេ េលខហឹង នេទ

clb_cfmcmp==1E
ន
ខលេ ស ជិកេផ ងេទ តកងគ រ
មិន ននរ ខលមកេទ
មិន ំ

clb_cllany==1E 1
2
3
េលសពី4ដង
មិន ំ

clb_cllany==1E ែវង ំង
ែវង
សមរម
ខី
ខី ំង
មិន ំ

clb_cllany==1E < 15 ទី
16 - 30 ទី
31 - 60 ទី
> 60 ទី
មិន ំ
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SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_polite

01

02

03

04

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_intclr

01

02

03

-99

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_rcvinc

01

02

03

04

STATIC TEXT

សូម ន៖ មុនេពលប ប់ ខំ កសួរប ក់សំណួរ២េ ៣ែដលអក នេឆយ មួយនឹងអកស សន៍។

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_s5q6a

01

02

TEXT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_s5q6a_sp

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_s6q11

01

02

TEXT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_s6q11_sp

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_s6q15

01

02

TEXT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_s6q15_sp

CB13. េតអកស សន៍...

CB14.
េតអកស សន៍ នពនល់ពីេ លបំណងរបស់ រសង់មតិេនះេទ?

CB15.
េតអក នទទួល នទឹក ក់១ដុ រស ប់ រចំ យេពលេវ ចូលរមួេទ?

បសិនេបេទ សូមប ញ ពេ ះ តង់។
ខំនឺង កសួរ អកពិត មិន នទទួលែមន
រចួខំនឹងេផរជូនអក ថី។

CB16. េត នកុ រេ េរ នែដរេទ
មុនេពល េរ ន តវ នបិទេ យ រែតវរុសកូរ៉ ូ ?

CB17. បសិនេបអកស សន៍េ ជសេរសយក
%s5q6a%.
ប ក់ មួយអកេឆយមងេទ តនិងពនល់លមិត។

CB18. ប់ ំងពីេដម ំ 2020
េតអកឬស ជិក គ ររបស់អក ប់ នេធ ជីវកមែដរឬេទ?

CB19. បសិនេបអកស សន៍េ ជសេរសយក
%s6q11%.
កគិតេមលពីេហតុផលែដល ចេ រចួនិងផល់ រពនល់លមិត។

CB20. ប់ ំងពីេដម ំ 2020
េតអកឬស ជិក គ ររបស់អក ប់ ន ដុំះឬចិ ឹមសតឬេន ទឬេទ?

CB21. បសិនេបអកស សន៍េ ជសេរសយក
%s6q15%.
កគិតេមលពីេហតុផលែដល ចេ រចួនិងផល់ រពនល់លមិត។

clb_cllany==1E េចះគួរសម ស់
េចះគួរសម
េរ ងេឈយ
េឈយ ស់

clb_cllany==1E
ពនល់ច ស់ល
ពនល់ បុ៉ែនមិនសូវច ស់បុ៉ នេទ
មិន នពនល់េទ
មិន ំ

កគិតេមល ែ កងលស ជិកេផ ងេទ តអកទទួលI
clb_cllany==1E

ន
មិន នទទួល
េគ ប់ ឱ  ែតមិន នទទួលេទ
េទ មិន នឮ ន $1 េទ

clb_cllany==1E

IsAnswered(s5q6a) && clb_cllany==1E
ន
មិន ន

s5q6a!=clb_s5q6a && IsAnswered(clb_s5q6a) // answered no
by interviewer, but yes by supervisor

E

IsAnswered(s6q11) && clb_cllany==1E
ប់
មិន ប់

s6q11!=clb_s6q11 && IsAnswered(clb_s6q11)E

IsAnswered(s6q15) && clb_cllany==1E
ប់
មិន ប់

s6q15!=clb_s6q15 && IsAnswered(clb_s6q15)E

[CB] ក់ទងមងេទ ត 39 / 47



SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_intdne

01

02

03

04

-95

TEXT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_nbclld

SINGLE-SELECT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_notwrt

01

02

TEXT 
SCOPE: SUPERVISOR

clb_notwrt_sp

CB22.
េតអកស សន៍ នេធកិចស សន៍ មួយអកេឆយេទ?

CB23.
េតេលខមួយ ែដលអកខលស ប់ រខលេតសេនះ?

កត់  េលខ៣ខង់ចុងេ យ ល់េលខនីមួយៗ
េ យ នេក ស ច់េលខនីមួយៗ

CB24. េត នប េផ ងអីេទ តេទ
ឬអក នេ បល់អីេទ?

CB25. សូមពនល់លមិត។

clb_cfmcmp==1E
ន
ស សន៍អកេផ ងេទ ត
(ឧ ហរណ៍៖ បុគលេ ង)
ន រស សន៍េទ
អកេផ ងេទ ត អកស សន៍
មិន ច ប់ ន ៉ ងេម៉ច

ន
មិន ន

clb_notwrt==1E
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APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

s2q7: S2Q7. េត <font color="blue">%rostertitle%</font> នទំ ក់ទំនងអី មួយេម គ រ?
Validation Condition:

/// This code checks that the head and his/her spouse are not of the same gender
self == 1 && preload_pid==null ?
(hhroster.Count(x=> x.s2q7==2 && x.s2q3!=2
    && ((x.s2q5) == (s2q5)))==0)
:
self == 2 && preload_pid==null ?
(hhroster.Count(x=> x.s2q7==1 && x.s2q3!=2
    && ((x.s2q5) == (s2q5)))==0)
:
true
Validation Message: មិនទំនងេទែដលេម គ រ នេភទដូច នឹងបី បពនឬៃដគូរបស់ ត់។ សូមប ក់។
Validation Condition:

// This checks if there is one and only one head of HH
// Check that all information has been filled
hhroster.All(x=>x.s2q7!=null || x.s2q3==2) ?
  //  If all information has been filled out, check for only 1 head
  hhroster.Count(x=> x.s2q7==1)==1 :
  // Otherwise, check if there is one depending on what they
  // select
  ((self==1 && hhroster.Count(x=> x.s2q7==1)==1) || self>1)
Validation Message: េម គ រ តវ នែតមួយគត់។ សូមប ក់។
Validation Condition:

// if current person is head's child
self == 3 && s2q3!=2 && preload_pid==null ?
hhroster.Count(x=> x.s2q7 == 1 && s2q3!=2 && 
((x.s2q6 - (s2q6) <= 12))) == 0  :
// if current person is head
s2q7 == 1 && s2q3!=2 && preload_pid==null ?
hhroster.Count(x=> x.s2q7 == 3 && s2q3!=2 && 
(s2q6 - x.s2q6 <= 12)) == 0 :
true
Validation Message: គ ត យុរបស់េម គ រនឹងកូនមិន តឹម តវ។ សូមពិនិត យុនិងទំ ក់ទំនងមងេទ ត។
Validation Condition:

/* ============================================================================
AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND PARENT < 12 YEARS
============================================================================ */
// if head, no parent with age difference less than 12
self==1 && s2q3!=2  && preload_pid==null? 
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==10 && s2q3!=2 && (x.s2q6-s2q6)<12) : 
// if parent, no head with age difference less than 12
self==10 && s2q3!=2 && preload_pid==null ? 
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==1 && s2q3!=2 && (s2q6-x.s2q6)<12) :
// otherwise, OK
true
Validation Message: គ ត យុរបស់េម គ រនឹងឪពុក យរបស់ ត់មិន តឹម តវ។ សូមពិនិត យុនិងទំ ក់ទំនងមងេទ ត។
Validation Condition:

/* ============================================================================
AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM's SPOUSE AND PDM's PARENTS >= 12 YEARS
============================================================================ */
// if spouse, no parent-in-law with age difference less than 12
self==2 && preload_pid==null ? 
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==11 && s2q3!=2 && (x.s2q6-s2q6)<12) : 
// if parent, no head with age difference less than 12
self==11 && preload_pid==null  ? 
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==1 && s2q3!=2 && (s2q6-x.s2q6)<12) :
// otherwise, OK
true
Validation Message: គ ត យុរបស់បីឬ បពនរបស់េម គ រនឹងឪពុក យរបស់ ត់មិន តឹម តវ។ សូមពិនិត យុនិងទំ ក់ទំនងមងេទ ត។
Validation Condition:

/* ============================================================================
AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND GRANDCHILDREN >= 24 YEARS
============================================================================ */
// if head, no grandchildren with age difference less than 24
self==1 && preload_pid==null ? 
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==6 && s2q3!=2 && (s2q6-x.s2q6)<24) : 
// if grandchild, no head with age difference less than 24

[1]
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self==6 && preload_pid==null ? 
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==1 && s2q3!=2 && (x.s2q6-s2q6)<24) :
// otherwise, OK
true
Validation Message: គ ត យុរបស់េម គ រនឹងេ របស់ ត់មិន តឹម តវ។ សូមពិនិត យុនិងទំ ក់ទំនងមងេទ ត។
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APPENDIX B — INSTRUCTIONS

othmem: S1Q0. េត ននរ ក់ែដល ស ជិកៃន គ ររបស់អកែដលខំមិន នេលកេឡងែដរឬេទ?
និយមន័យរបស់ គ រ <br><br> គ រគឺ កមមនុស ែដល េរ យៗ ក់េ េ មដំបូលផះែតមួយនិងហូប រជុំ ។ ឧ ហរណ៍៖ <br><br> 1.
គ រែដល នបី បពននិងកូន ឪពុក យ កូនកយនិង ច់ តិដៃទេទ ត។ <br><br> 2. គ រែដល នស ជិកែតខនឯង ក់។ <br><br> 3.
គ រែដល ៃដគូនឹង (ៃដគូ ក់ឬេ ចន) េ ះ នឬ នកូនក៏េ យ។ <br><br> ល់ស ជិក ែដលមិនរស់េ កង គ រ នេលសពី៦ែខ
គឺមិន ត់ចូល ស ជិកេទ។េដម ី ច ស ជិក នលុះ ែត៖ <br><br> 1. បុគលេ ះគឺ េម គ រ េបេ ះបី ត់ កេចញពី គ រេលសពី៦ែខកី។
<br><br> 2. រកែដលេទបនឹងេកត (ឬេកងែដលេទបយកមកចិ ឹម) <br><br> 3.
សិស និស ិតនិងកមករេ សុីឈល មរដូវ រែដលមិន នរស់េ ឬមិនែមន ែផកមួយៃន គ រ។ <br><br> 4. ៃដគូថីេ ង

[1]

s2q3: S2Q3. េត <font color="blue">%rostertitle% (%preload_age%, %preload_relation%)</font> េ ែត ស ជិក គ រែមនេទ?
និយមន័យរបស់ គ រ <br><br> គ រគឺ កមមនុស ែដល េរ យៗ ក់េ េ មដំបូលផះែតមួយនិងហូប រជុំ ។ ឧ ហរណ៍៖ <br><br> 1.
គ រែដល នបី បពននិងកូន ឪពុក យ កូនកយនិង ច់ តិដៃទេទ ត។ <br><br> 2. គ រែដល នស ជិកែតខនឯង ក់។ <br><br> 3.
គ រែដល ៃដគូនឹង (ៃដគូ ក់ឬេ ចន) េ ះ នឬ នកូនក៏េ យ។ <br><br> ល់ស ជិក ែដលមិនរស់េ កង គ រ នេលសពី៦ែខ
គឺមិន ត់ចូល ស ជិកេទ។េដម ី ច ស ជិក នលុះ ែត៖ <br><br> 1. បុគលេ ះគឺ េម គ រ េបេ ះបី ត់ កេចញពី គ រេលសពី៦ែខកី។
<br><br> 2. រកែដលេទបនឹងេកត (ឬេកងែដលេទបយកមកចិ ឹម) <br><br> 3.
សិស និស ិតនិងកមករេ សុីឈល មរដូវ រែដលមិន នរស់េ ឬមិនែមន ែផកមួយៃន គ រ។ <br><br> 4. ៃដគូថីេ ង

[2]

s7q1: S7Q1. កងរយៈេពល 12 ែខចុងេ យេនះ (ភំបិណ មំុន) េត បភពចំណូលរបស់ គ រអក នអីខះ?
សូម នចេមយ ងំអស់ <br><br> បនិចេទ ត ខំនឹងេរ ប ប់ បភពចំណូលមួយចំនួន បសិនេប បភពចំណូលរបស់ គ ររបស់េ កពូឬអកមីង
សូមេឆយ ទឬ ស។ បសិនេប មិនែមន បភពចំណូលរបស់ គ ររបស់េ កពូអកមីងេទ សូមេឆយ េទ។

[3]
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APPENDIX C — CATEGORIES

state_id: េខត
Categories: 1:ប យ នជ័យ, 2: ត់ដំបង, 3:កំពង់ ម, 4:កំពង់ ងំ, 5:កំពង់សឺ, 6:កំពង់ធំ, 7:កំពត, 8:ក ល, 9:េ ះកុង, 10:កេចះ, 11:មណល
គិរ, 12:ភំេពញ, 13: ពះវ រ, 14:ៃ ពែវង, 15:េ ធិ ត់, 16:រតនៈគិរ, 17:េស ម ប, 18:កង ពះសីហនុ, 19:សឹងែ តង, 20: យេរ ង, 21: ែកវ, 22:ឧតរ
នជ័យ, 24:ៃប៉លិន, 25:ត ងឃំ

[1]
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APPENDIX D — VARIABLES

atpout:
s1q3==2 ? "NOBODY ANSWERING" : s1q3==3 ? "NUMBER DOES NOT EXIST" : s1q3==4 ? "PHONE SWITCHED OFF" : s1q5==3 ? "CANNOT
UNDERSTAND THEIR LANGUAGE" : s1q6==1 ? "DON'T KNOW THE HOUSEHOLD" : s1q6==2 ? "CAN'T/WON'T CONNECT TO THE HOUSEHOLD" :
s1q6==3 ? "GAVE PHONE NUMBER" : s1q6==4 ? "VISIT THE HOUSEHOLD" : consnt==1 ? "GAVE CONSENT" : consnt==2 ? "CALL ME BACK LATER"
: consnt==3 ? "REFUSED" : ""

[1]

num_rel:
IsAnswered(s1q14) ? s1q14 : //take the ref person relationship if ref person new[]{"empty", "HEAD", "SPOUSE", "OWN CHILD", "STEP CHILD",
"ADOPTED CHILD", "GRANDCHILD", "BROTHER/SISTER", "NIECE/NEPHEW", "BROTHER/SISTER-IN-LAW", "PARENT", "PARENT-IN-LAW",
"DOMESTIC HELP (RESIDENT)", "DOMESTIC HELP (NON RESIDENT)", "OTHER RELATION (SPECIFY)", "OTHER NON-RELATION (SPECIFY)",
"FORMER HEAD" }[(int)s1q15]

[2]
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APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

result: S12Q5.  េតលទផលៃន រស សន៍ចុងេ យ ៉ ងដូចេម◌ច?
@optioncode.InList(1,2) ? attempts.Any(x=>x.consnt==1) : @optioncode.InList(3) ? attempts.Any(x=>x.consnt==3) : @optioncode.InList(4) ?
attempts.Any(x=>x.s1q5==3) : @optioncode.InList(5) ? attempts.Any(x=>x.s1q3==2) : @optioncode.InList(6) ? attempts.Any(x=>x.s1q3==3) :
@optioncode.InList(7) ? attempts.Any(x=>x.s1q3==4) : @optioncode.InList(8) ? attempts.Any(x=>x.s1q6==1) : @optioncode.InList(9) ?
attempts.Any(x=>x.s1q6==2) : true

[1]
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LEGEND

Legend and structure of information in this file
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