ບົດລາຍງານຜົນສາເລັດຂອງການກວດກ ູ້ Clearance Completion Report
1.
2.

ລະຫັດໜູ້າວຽກ Task ID:
ູ້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າອັນຕະລາຍ CHA ID:
ລະຫັດພືນທ

3.

ແຂວງ Province:

ເມືອງ District (ເປັນພາສາລາວ In Lao):

ບູ້ານ Village (ເປັນພາສາລາວ In Lao):
4.

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ Project Details:

5.
6.

ຶ Donor:
ຜໃູ້ ຫູ້ທນ
ວັນທເລີ່ ມຕົນູ້ Start Date:

7.

ັ Coordinate System: WGS1984 ຮບແບບຈຸດພິກດ
ັ Coordinate Format: UTM
ລະບົບຈຸດພິກດ

8.

ປະເພດກິດຈະກາ Type of Activity:
ູ້ ີ່ ຢືນຢັນລະເບດລກຫວີ່ ານ Non CHA Clearance
ູ້ ນທ
ື ູ້ ີ່ CHA Clearance ກວດກພ
ູ້ ນທ
ື ູ້ ີ່ ທີ່ ບີ່ ແມີ່ ນພືນທ
ກວດກພ

9.

ລາຍລະອຽດການກວດກ ູ້ Clearance Details:
ູ້ ີ່ ກວດກ ູ້ແລູ້ວເປັນຕາແມັດ Cleared Area in Square Meters:
ເນືອທ

ວັນທສາເລັດ End Date:

ູ້ ີ່ ເຮັດວຽກ Days Worked:
ຈານວນມືທ

ັ ຂອງບູ້ານ Village Coordinates (ຫູ້ອງການບູ້ານ ຫ ື ຈຸດໃຈກາງບູ້ານ Village Office or Village Center):
ຈຸດພິກດ
ູ້
ູ້
ເສັນແວງ
X:
ເສັນຂະໜານ
Y:

ຄວາມເລິກຂອງການກວດກເູ້ ປັນແມັດ Clearance Depths in Meters:
ູ້
ູ້ ີ່ ທ2 ເປັນຕາແມັດ Area2 in Square Meters:
ເນືອທີ່ ທ1 ເປັນຕາແມັດ Area1 in Square Meters:
ເນືອທ
ູ້ ີ່ ທີ່ ບີ່ ສາມາດກວດກໄູ້ ດູ້ Uncleared Area Left:
10. ເນືອທ
ູ້ ີ່ ທີ່ ບີ່ ສາມາດກວດກໄູ້ ດູ້ເປັນຕາແມັດ Uncleared Area in Square Meters:
ມ Yes ບີ່ ມ No ເນືອທ
ຈາກ
From

11.

ໄລຍະຫີ່ າງເປັນແມັດ

ເຖິງ To

Distance in Meters

ມມເປັນອົງສາ
Bearing in Degrees

ູ້
ເສັນແວງ
X:

ູ້
ເສັນຂະໜານ
Y:

ວິທການກວດກ ູ້ Clearance Method: ດູ້ວຍມື Manual ໝາ Dogs ກົນຈັກ Mechanical ອືີ່ນໆ Other:

12. ລາຍລະອຽດຂອງການສາຫວດ Survey Details:
ູ້ ີ່ ກວດກ ູ້ແລູ້ວ ທັງໝົດ Total Surveyed Area (ຕາແມັດ Square Meters):
ເນືອທ
ສີ່ ວນຮູ້ອຍ Survey Percentage:
% ຄວາມເລິກຂອງການສາຫວດເປັນແມັດ Survey Depth in Meters:
ີ່
ີ່
ີ່
ູ້
ູ້ ຂອງເຄືອງກວດທນາໃຊູ້ Make/Model of Detection Equipment Used:
13. ຍຫ/ລຸ ນ
ການປັບເຄືີ່ອງກວດ Detector Configuration:
ູ້ າເຄືີ່ອງກວດ Detector Setting:
ການຕັງຄີ່

14. ຈຸດອູ້າງອງ Reference Point Coordinates:
ູ້
ເສັນແວງ
X:

ູ້ ີ່ ການກວດກ ູ້ Cleared Area Polygon:
15. ຮບພືນທ
ຈາກ From

ເຖິງ To

ໄລຍະຫີ່ າງເປັນແມັດ
Distance in Meters

ັ ຜົນປະໂຫຍດ (ຜທ
ູ້ ີ່ ຈະນາໃຊູ້ດນ
ິ ກວດກ)ູ້ :
16. ຜໄູ້ ດູ້ຮບ
Beneficiaries (People that will use land):
ຄົວເຮືອນ Households:
ຈານວນຄົນ People:
ເດັກຍິງ Girls:
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ູ້
ເສັນຂະໜານ
Y:
ມມເປັນອົງສາ
Bearing in Degrees

ຍິງ Women:

ູ້
ເສັນແວງ
X:

ູ້
ເສັນຂະໜານ
Y:

ຊາຍ Men:

ເດັກຊາຍ Boys:
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17. ປະເພດດິນ Type of Land: ພັດທະນາ Development ກະສິກາ Agriculture
ິ Land Use.
18. ການນາໃຊູ້ດນ
ລາຍລະອຽດຂອງດິນ Land Description

ັ
ດິນປັນຈຸບນ

ແຜນຈະນາໃຊູ້ທີ່ ດິນ

Current land use

Intended land use

1.ໄຮີ່ Upland Rice Field
2.ທົີ່ງນາ Paddy Field

3.ສະຖານທີ່ ປກຝັ ງCash Crops
4.ສວນຄົວ Gardens
5.ທົີ່ງຫຍູ້າລູ້ຽງສັດGrazing
6.ໜອງປາ Fish Pond
7.ສະຖານທີ່ ຫາອາຫານ/ລີ່ າສັດ Foraging/Hunting
8.ສະຖານທີ່ ກີ່ ສູ້າງ Construction

ັ ເສດ Scrap Yard
9.ກອງເຫກ
10.ສະຖານທີ່ ການສຶກສາ Education Location
11.ຖະໜົນ Road
12.ຕະຫາດ Market
13.ສະຖານທີ່ ທີ່ ອງທີ່ ຽວ Tourism Place
14.ແລວໄຟຟູ້າ Power Line
15.ສະຖານທີ່ ພະຍາບານ Medical Facility
16.ເດີ່ ນບູ້ານ Village Yard

17.ນູ້າສູ້າງ Water Well
18.ວັດ/ສະຖານທີ່ ສາສະໜາ Temple/Religious Site
19.ຫູ້ອງການບູ້ານ/ຫປະຊຸມVillage Office/Hall
20.ປີ່າໄມ ູ້ Forestry
ູ້ ວຍ/ບຶງ River/Stream/Swamp
21.ແມີ່ ນາ/ຫູ້

ູ້ ານັກງານລັດຖະບານ GOL Building
22.ທີ່ ຕັງສ
23.ສະຖານທີ່ ໃຫູ້ເຊົີ່າ/ສາປະທານ Lease/Concession
24.ຂົວ Bridge
25.ສະຖານທີ່ ປະຫວັດສາດHistorical Site
26.ເຂືີ່ອນ Dam

27.ຊົນລະປະທານ Irrigation
28.ບີ່ ແຮີ່ Mining

29.ບີ່ ໄດູ້ນາໃຊູ້ Not Used
19. ລະເບດທີ່ ຖືກເຄືີ່ອນຍູ້າຍ/ທາລາຍ UXO Removed/Destroyed:
ຊະນິດ Model

ຈານວນ Qty

ູ້
ເສັນແວງ
X

ູ້
ເສັນຂະໜານ
Y

ຄວາມເລກເປັນແມັດ
Depth in meters

ູ້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າມລະເບດລກຫວີ່ ານ CHA Fully Cleared? ມ Yes ບີ່ ມNo
20. ສະຖານະພາບຂອງພືນທ
ູ້ ີ່ ດິນທີ່ ຖືກຍົກເລກ ລວມທັງພືນທ
ູ້ ີ່ ແຕີ່ ລະຕອນ ຖູ້າຫາກມຫາຍກວີ່ າໜຶີ່ງຕອນ ຢີ່ ໃນພືນທ
ູ້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າມລະເບດລກຫວີ່ ານ:
21. ພືນທ
Cancelled Land Polygons. Include Separate Polygons if there is more than one Cancelled Area within
the CHA:

04-02-2020

Page 2 of 3

ຈາກ From

ເຖິງ To

ໄລຍະຫີ່ າງ Distance

ມມ Bearing

(ແມັດ Meters)

(ອົງສາ Degrees)

ູ້
ເສັນແວງ
X:

ູ້
ເສັນຂະໜານ
Y:

22. ແຜນວາດ Sketch Map:
ູ້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າມລະເບດລກຫວີ່ ານ ພູ້ອມດູ້ວຍດິນທີ່ ກວດກ ູ້ແລູ້ວ ເຊິີ່ງສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຂດແດນຂອງພືນທ
ູ້ ີ່ ຢືນຢັນ
ສູ້າງແຜນວາດຂອງພືນທ

ູ້
ູ້ ີ່ ໃດໜຶີ່ງທີ່ ບີ່ ສາມາດກວດກໄູ້ ດູ້, ພືນ
ູ້
ູ້ ແລະ ທີ່ ຕັງຂອງ
ື ູ້
ວີ່ າອັນຕະລາຍ. ສະແດງໃຫູ້ເຫັນລຸ ນ
ລບຕ ທີ່ ພົບຢີ່ ພາຍໃນພືນກວດກ
ແູ້ ລູ້ວ, ພືນທ
ູ້ ີ່ ຖືກຍົກເລກໃດໜຶີ່ງທີ່ ຢີ່ ພາຍໃນພືນທ
ູ້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າອັນຕະລາຍ.
ທີ່ ເຊິີ່ງມຄວາມເລິກຂອງການກວດກຕູ້ ີ່ າງກັນ ແລະ ພືນທ
Provide a sketch map of the cleared land in relation to the CHA boundaries, or the land surveyed. Show models
and locations of UXOs found within the cleared/surveyed areas, any areas that were unable to be or not cleared,
areas that have different clearance depths and any cancelled areas within the CHA.
23. ຄາທິບາຍ Explanations:
ູ້ ີ່ ບີ່ ທັນກວດກ ູ້ ເຊິີ່ງຢີ່ ພາຍໃນພືນທ
ູ້ ີ່ ກວດກແູ້ ລູ້ວ, ພືນທ
ູ້ ີ່ ເຊິີ່ງມຄວາມເລິກຂອງການກວດກຕູ້ ີ່ າງກັນ, ພືນທ
ູ້ ີ່
ໃຫູ້ຄາອະທິບາຍສາລັບພືນທ
ູ້ ີ່ ຢືນຢັນລະເບດລກຫວີ່ ານ ແມີ່ ນໃຫູ້ອະທິບາຍວີ່ າເປັນຫຍັງຈິີ່ງດາເນນການກວດກ.ູ້
ູ້ ນທ
ື ູ້ ີ່ ທີ່ ບີ່ ແມີ່ ນພືນທ
ຖືກຍົກເລກ. ຖູ້າຫາກກວດກພ
Provide explanations for uncleared areas within the cleared area, areas with different clearance depths. If the
task was a none CHA, explain why clearance was conducted.
…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...
ັ ງານ ລບຕ Declaration by UXO Clearance Organisation:
24. ຢືນຢັນໂດຍອົງການປະຕິບດ
ູ້ ີ່ ທີ່ ໄດູ້ລາຍງານມາຂູ້າງເທງນ ູ້ ໄດູ້ຜີ່ານການກວດກຕູ້ າມມາດຕະຖານການປະຕິບດ
ູ້
ັ ງານ ລບຕ
ຂູ້າພະເຈົາ/ພວກຂູ້
າພະເຈົາູ້ ຢືນຢັນວີ່ າພືນທ
ຂອງ ສປປ ລາວ:
I/we declare that the area described by this Task has been cleared in accordance with Lao PDR National
Standards:
ຫົວໜູ້າທມ Team Leader:

ູ້ ດ
ັ ການພາກສະໜາມ Operations Manager:
ຜຈ

ວັນທ Date:

ວັນທ Date:

ລາຍເຊັນ Signature:

ລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ Signature & Stamp:
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