ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ Technical Survey Report
1.

ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID:

2.

ແຂວງ Province:

ລະຫັດ Team ID:
ເມືອງ District (ເປັນພາສາລາວ In Lao):

ບ້ານ Village (ເປັນພາສາລາວ In Lao):
3.

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ Project Details:

4.
5.

ຶ Donor:
ຜໃ້ ຫ້ທນ
ວັນທີເລີີ່ມຕົນ້ Start Date:

6.

ັ Coordinate System: WGS1984 ຮບແບບຈຸດພິກດ
ັ Coordinate Format: UTM
ລະບົບຈຸດພິກດ

ວັນທີສໍາເລັດ End Date:

້ ີ່ ເຮັດວຽກ Days Worked:
ຈໍານວນມືທີ

ັ ບ້ານ Village Coordinates (ຫ້ອງການບ້ານ ຫຼ ື ຈຸດໃຈກາງບ້ານ Village Office or Village Center):
ຈຸດພິກດ
້
້
ເສັນແວງ
X:
ເສັນຂະໜານ
Y:
້ ີ່ ສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການເປັນ(ຕາແມັດ) Technical Survey Area Size (Square Meters):
7. ຂະໜາດພືນທີ
8.

ັ ຖານລະເບີດລກຫວີ່ ານ ທີີ່ກວມເອົາໂດຍການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ CM Evidence Points Covered by the TS:
ຈຸດຫຼກ
້
້
ຊະນິດ CM Model
ເສັນແວງ
X
ເສັນຂະໜານ
Y
ຄວາມເລິກ Depth (meters)

9.

້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າມີລະເບີດລກຫວີ່ ານ CHA Details.
ລາຍລະອຽດພືນທີ
້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າມີລະເບີດລກຫວີ່ ານ ຫຼາຍກວີ່ າໜຶີ່ງຕອນ.
ໝາຍເຫດ: ໃນໜຶີ່ງໜ້າວຽກ ອາດຈະມີການກໍານົດພືນທີ

Note: More than one CHA may be created from a TS task.
້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າມີລະເບີດລກຫວີ່ ານ CHA ID:
ລະຫັດພືນທີ
້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າມີລະເບີດລກຫວີ່ ານ CHA Polygon.
9.1. ຮບພືນທີ
ຈາກ From

ໄລຍະຫີ່ າງເປັນແມັດ

ເຖິງ To

Distance in Meters

ມມເປັນອົງສາ
Bearing in Degrees

້ າດວີ່ າ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ (ຜທ
້ ີ່ ຈະນໍ
ີ
ິ ກວດກ)້ :
10. ຜຄ
າໃຊ້ດນ
Anticipated Beneficiaries (People that will use land):
ຄົວເຮືອນ Households:
ຈໍານວນຄົນ People:
ຍິງ Women:
ເດັກຍິງ Girls:

້
ເສັນແວງ
X:

້
ເສັນຂະໜານ
Y:

ຊາຍ Men:

ເດັກຊາຍ Boys:

້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າມີຄວາມສີ່ ຽງຈາກລະເບີດລກຫວີ່ ານເປັນຕາແມັດ CHA Size in Square Meters:
10.1. ຂະໜາດພືນທີ
້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າມີລະເບີດລກຫວີ່ ານ Current CHA Land Use: (ເລືອກໄດ້ 1 ຊະນິດ Single
ິ ປັດຈຸບນ
ັ ຢີ່ ພືນທີ
ການນໍາໃຊ້ດນ
Choice)

1.ໄຮີ່ Upland Rice Field 

16.ເດີີ່ນບ້ານ Village Yard 

2.ທົີ່ງນາ Paddy Field 

17.ນ້າສ້າງ Water Well 

3.ສະຖານທີີ່ປກຝັ ງCash Crops 

18.ວັດ/ສະຖານທີີ່ສາສະໜາ Temple/Religious Site 

4.ສວນຄົວ Gardens 

19.ຫ້ອງການບ້ານ/ຫໍປະຊຸມVillage Office/Hall 

5.ທົີ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດGrazing 

20.ປີ່າໄມ ້ Forestry 
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6.ໜອງປາ Fish Pond 

້ ວຍ/ບຶງ River/Stream/Swamp 
21.ແມີ່ ນໍາ/ຫ້

7.ສະຖານທີີ່ຫາອາຫານ/ລີ່ າສັດ Foraging/Hunting 

້ ານັກງານລັດຖະບານ GOL Building 
22.ທີີ່ຕັງສໍ

8.ສະຖານທີີ່ກໍີ່ສ້າງ Construction 

23.ສະຖານທີີ່ໃຫ້ເຊົີ່າ/ສາປະທານ Lease/Concession 

ັ ເສດ Scrap Yard 
9.ກອງເຫຼກ

24.ຂົວ Bridge 

10.ສະຖານທີີ່ການສຶກສາ Education Location 

25.ສະຖານທີີ່ປະຫວັດສາດHistorical Site 

11.ຖະໜົນ Road 

26.ເຂືີ່ອນ Dam 

12.ຕະຫຼາດ Market 

27.ຊົນລະປະທານ Irrigation 

13.ສະຖານທີີ່ທີ່ ອງທີ່ ຽວ Tourism Place 

28.ບໍີ່ແຮີ່ Mining 

14.ແລວໄຟຟ້າ Power Line 

29.ບໍີ່ໄດ້ນາໃຊ້ Not Used 

15.ສະຖານທີີ່ພະຍາບານ Medical Facility 
10.2.

້ ີ່ ທີີ່ຢືນຢັນວີ່ າມີຄວາມສີ່ ຽງຈາກລະເບີດລກຫວີ່ ານ ແລະ ຖ້າສໍາເລັດການກວດກ ້ ຈະມີແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ ີ
ຜີ່ານການສໍາຫຼວດພືນທີ

ດິນ ໃນໄລຍະໃດ: Intended land use after CHA in:
3 ເດືອນ Three months 

6 ເດືອນ Six months 

້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າມີຄວາມສີ່ ຽງຈາກລະເບີດລກຫວີ່ ານ CHA
10.3. ພືນທີ

1 ປີ One Year 

ນອນໃນເຂດຈຸດສຸ ມພັດທະນາ Focal development area 
ບໍີ່ນອນໃນເຂດຈຸດສຸ ມພັດທະນາ Non Focal develoment area 

້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າມີຄວາມສີ່ ຽງຈາກລະເບີດລກຫວີ່ ານທີີ່ເປັນປີ່າ Forest CHA:
10.4. ພືນທີ
ເປັນປີ່າຕືບໜາ Forest 75% ຫາ to 100% 
11.

ເປັນປີ່າເບົາບາງ Forest 30% ຫາ to 50% 

Forest ເປີ ດແປນດີ 
ລບຕ ທີີ່ພົບເຫັນຈາກການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ UXOs Found From TS:
ຊະນິດ Model

ຈໍານວນ Quantity

12. ແຜນວາດ Sketch Map:
ແຜນວາດຂອງດິນທີີ່ສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການແລ້ວ Show a sketch map of the TS’s area as follows:
-

ັ ຖານທໍາອິດ ແລະ ຈຸດ
ຕາກະໂລ 50ມ x 50ມ ຂອງການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ ລວມທັງສີຂອງລັອກທີີ່ແຕກຕີ່ າງກັນ, ຈຸດຫຼກ
ັ ຖານອືີ່ນໆ ທີີ່ກວມເອົາໂດຍການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ.
ຫຼກ

-

The 50m x 50m grid of the TS including the different box colors, the initial evidence point and any other
evidence points covered by the TS.
້ ີ່ ຢືນຢັນວີ່ າອັນຕະລາຍ The polygon(s) of the CHA(s).
ຮບພືນທີ
້ ີ່ ບໍີ່ສາມາດເຂົາເຖິ
້ ີ່ ສໍາປະທານ ທີີ່ເຮັດໃຫ້ການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການຕ້ອງໄດ້ຢຸດ.
້ ງໄດ້ຖາວອນ ຫຼ ື ພືນທີ
ພືນທີ

-

Any permanently inaccessible or commercial concession areas that forced the TS to stop.
້
ຊະນິດ ແລະ ທີີ່ຕັງຂອງ
ລບຕ ທັງໝົດ ທີີ່ພົບເຫັນໃນລະຫວີ່ າງການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ.

-

The model and location of all UXOs Found during the TS.
ແຜນວາດສະແດງຢີ່ ໃນຮບແບບຖີ່າຍທາງອາກາດ ຫຼ ື ຮບຖີ່າຍດາວທຽມ ໃຫ້ເປັນສີ ຫຼ ື ຂາວດໍາ ແຕີ່ ລາຍລະອຽດຕ້ອງໃຫ້ຈະແຈ ້ງ.
The sketch map is to be presented on an aerial or satellite image in colour. The details must be clear.
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ັ ງານ ລບຕ Declaration by UXO Clearance Organisation:
13. ຢືນຢັນໂດຍອົງການປະຕິບດ
້ ີ່ ທີີ່ໄດ້ລາຍງານມາຂ້າງເທີງນີ ້ ໂດຍໄດ້ຜີ່ານການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການຕາມມາດຕະຖານ
້
້
ຂ້າພະເຈົາ/ພວກຂ້າພະເຈົາ ຢືນຢັນວີ່ າພືນທີ
ັ ງານ ລບຕ ຂອງ ສປປ ລາວ:
ການປະຕິບດ
I/we declare that the area described by this Task has been technically surveyed in accordance with Lao PDR
National Standards:
ຫົວໜ້າທີມ Team Leader:
ວັນທີ Date:

ລາຍເຊັນ Signature:

້ ດ
ັ ການພາກສະໜາມ Deputy Provincial Coordinator/Operations Manager
ຮອງປະສານງານ/ຜຈ
ວັນທີ Date:

ລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ Signature & Stamp:

14. ຢືນຢັນໂດຍນາຍບ້ານ Certified by the Village Head:
ນາຍບ້ານ Village Head:
ວັນທີ Date:
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ລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາ Signature & Stamp:
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