ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ

2222 S Street, NW. Washington, DC

ສປປ ລາວ - ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ

Tel: 202-332-6416, Fax: 202-332-4923

ໃບຄາຮ້ອງ ຂໍສາ້ ງຄອບຄົວ
ຮຽນ: ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈາສ.ອາເມຣິກາ ແລະ ການາດາ
ທີີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ດີຊ.ີ
ຂ້າພະເຈົົ້າ(ຊີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ):…………………………………………………………………
ວັນ,ເດອນ,ປີເກີດ:…..…/……..…/….......… ສະຖານທີີ່ເກີດ.ບ້ານ: ………………………...…………...
ເມອງ:………………………ແຂວງ:……………………..ເຊົ້ອຊາດ:…...…….ສັນຊາດ:……………….
ທີີ່ຢູູ່ປະຈຸບັນ: …………………………………………….ໂທລະສັບ: ……………………..…………..
ຂໍຍີ່ນຄາຮ້ອງສະບັບນີົ້ມາຍັງທ່ານ ເພີ່ອຂໍອະນຸມັດສ້າງຄອບຄົວກັບພົນລະເມອງລາວ, ຜູ້ມີຊີ່ດັັ່ງລຸ່ມນີົ້:
ທ້າວ/ນາງ (ຊີ່ ແລະນາມສະກຸນ): ……………………………………………………….………………..
ວັນ,ເດອນ,ປີເກີດ: ..……/………/……….. ສະຖານທີີ່ເກີດບ້ານ: …….……………….…………………
ເມອງ: ………………………………… ແຂວງ: ……………………………….……………………
ທີີ່ຢູູ່ປະຈຸບັນບ້ານ: …….……………………. ເມອງ: ……………………ແຂວງ: ……………………..
ຂໍຮຽນໃຫ້ຊາບວ່າ: ພວກຂ້າພະເຈົົ້າໄດ້ມີຄວາມມັກຮັກກັນ ແລະ ຕົກລົງກັນວ່າ ຈະສ້າງຄອບຄົວເປັນຄູ່ຜົວເມຍ
ໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ກົດໝາຍຄອບຂອງ ສປປ.ລາວ.
ດັັ່ງນັົ້ນ, ຂ້າພະເຈົົ້າຈີ່ງໄດ້ປະກອບເອກະສານ ແລະ ສະເໜີມາຍັງທ່ານ ເພີ່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.
ທີ:ີ່ ……………….…., ວັນທີ………/………/………
ລາຍເຊັນເຈົາົ້ ຂອງຄາຮ້ອງ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ

2222 S Street, NW. Washington, DC

ສປປ ລາວ - ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ

Tel: 202-332-6416, Fax: 202-332-4923

ຊີວະປະຫວັດສາລັບຜູທ
້ ຂ
ີີ່ ສ
ໍ າ້ ງຄອບຄົວ:
I. ຊີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ………………………………….……………………..…….
ວັນ,ເດອນ,ປີເກີດ: ……/………/……. ສະຖານທີີ່ເກີດບ້ານ: ……….……………….
2" x 2"

ເມອງ: …………………………… ແຂວງ: ……………………………………..
ປະຈຸບັນຖສັນຊາດ: ………………….…… ອາຊີບ: ……………………………….
ໜັງສຜ່ານແດນ (ຫຼເອກະສານອີ່ນທີີ່ມີ) ເລກທີ: ………….……………………………
ລົງວັນທີ: ….…. /……...../ …… ວັນ,ເດອນ,ປີໝົດການົດ: ……. / …….. / ………

ອົງການໃດອອກໃຫ້: ………………………………….……………………………………………….
ທີີ່ຢູູ່ປະຈຸບັນ: ………………………………….………………………………………………………
ນ້າເບີໂທລະສັບ: …………………………….…………………………………………………………
ເປັນໂສດ ( ); ແຕ່ງງານແລ້ວ ( ); ເປັນໝ້າຍ ( ); ຢູ່າຮ້າງ ( ), ວັນ,ເດອນ, ປີຢູ່າຮ້າງກັນ: ……/ ….…. /…….
ຊີ່ ແລະ ນາມສະກູນ ເມຍ/ຜົວເກົັ່າ: …………………………… ວັນ,ເດອນ,ປີເກີດ: ………/ ….…. /……..
ທີີ່ເກີດບ້ານ: ……………………………. ເມອງ: ………………..……. ແຂວງ: ……………………..
ສັນຊາດປະຈຸບັນ: ………………….……………. ອາຊີບ: ………………..…………………………..
•
No.

ມີລູກນາກັນຈັກຄົນ: ……….… ຄົນ, ແຕ່ລະຄົນເຮັດຫຍັງຢູູ່ໃສ ?
ຊີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ວັນ,ເດອນ,ປີເກີດ

1
2
3
4
5
❖ ໝາຍເຫດ: ຖ້າຈານວນເກີນກ່ວາ 5 ຫ້ອງນີົ້ໃຫ້ຂຽນຕີ່ມໃສ່ເຈ້ຍຕ່າງຫາກ
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ອາຊີບ

ທີຢ
ີ່ ປ
ູູ່ ະຈຸບນ
ັ

•
No.

ອ້າຍເອົ້ອຍນ້ອງຄີງຂອງຕົນມີຈັກຄົນ …………. ຄົນ; ແຕ່ລະຄົນເຮັດຫຍັງຢູູ່ໃສ ?
ຊີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ວັນ,ເດອນ,ປີເກີດ

ອາຊີບ

ທີຢ
ີ່ ປ
ູູ່ ະຈຸບນ
ັ

1
2
3
4
5
❖ ໝາຍເຫດ: ຖ້າຈານວນເກີນກ່ວາ 5 ຫ້ອງນີົ້ໃຫ້ຂຽນຕີ່ມໃສ່ເຈ້ຍຕ່າງຫາກ

II. ສະພາບຄອບຄົວພໍແ
ໍ່ ມ່ຂອງຕົນເອງ:
ຊີ່ ແລະ ນາມສະກຸນພໍໍ່:……………………………….. ວັນ,ເດອນ,ປີເກີດ: …..…/ ……. /………
ສະຖານທີີ່ເກີດບ້ານ: ……………………………ເມອງ:…………......……. ແຂວງ…………………….
ທີີ່ຢູູ່ກ່ອນອອກຈາກລາວບ້ານ: ……………………ເມອງ:…………......…… ແຂວງ……………………..
ອາຊີບຂອງພໍໍ່: ……………………………ຊັົ້ນຕ່າແໜ່ງໃດ: ……..……………………………………...
ຊີ່ ແລະ ນາມສະກຸນແມ່: ……………………………… ວັນ,ເດອນ,ປີເກີດ: …….…/ ….…. /…………..
ສະຖານທີີ່ເກີດບ້ານ: …………………………… ເມອງ: ………………… ແຂວງ: ……………………
ອາຊີບປະຈຸບັນເຮັດຫຍັງ: ……………………………………………………………………………….
ທີີ່ຢູູ່ກ່ອນອອກຈາກລາວບ້ານ: …………………….ເມອງ:…………......….. ແຂວງ:…………………….
ອາຊີບຂອງແມ່: …………………………. ຊັົ້ນຕ່າແໜ່ງໃດ: ……..……………………………………..
ທີີ່ຢູູ່ປະຈຸບັນ: ………………………………………………...………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
•
No.

ອ້າຍເອົ້ອຍນ້ອງຄີງຂອງພໍໍ່ມີຈັກຄົນ …………. ຄົນ; ແຕ່ລະຄົນເຮັດຫຍັງຢູູ່ໃສ ?
ຊີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ວັນ,ເດອນ,ປີເກີດ

1
2
3
4
5
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ອາຊີບ

ທີຢ
ີ່ ປ
ູູ່ ະຈຸບນ
ັ

•
No.

ອ້າຍເອົ້ອຍນ້ອງຄີງຂອງແມ່ມີຈັກຄົນ …………. ຄົນ; ແຕ່ລະຄົນເຮັດຫຍັງຢູູ່ໃສ ?
ຊີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ວັນ,ເດອນ,ປີເກີດ

ອາຊີບ

ທີຢ
ີ່ ປ
ູູ່ ະຈຸບນ
ັ

1
2
3
4
5

III. ສາເຫດທີພ
ີ່ າໃຫ້ທາ່ ນເດີນທາງມາປະເທດນີ:ົ້
……………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………………………….……………..
…………………….………………………………………………………………………………..
-

ອອກຈາກ ສປປ.ລາວ ປີໃດ: ………….………… ມາຮອດປະເທດນີົ້ປີໃດ: ……………………….

-

ໄລຍະຢູູ່ຕ່າງປະເທດນີົ້ ທ່ານເຄີຍເຂົົ້າຮ່ວມອົງການຈັດຕັົ້ງໃດ ?

-

ຊີ່ຂອງອົງການ: ………………………………………………………………………………..

-

ໃຜເປັນປະທານ: ………………………………………………………………………………

-

ແຕ່ປີໃດ: …………………………… ເຖິງປີໃດ: ……………………………………………..

-

ປະຈຸບັນອອກແລ້ວ ຫຼ ຍັງບໍໍ່ທັນອອກ: ……………………………………………………………

ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍຢືນຢັນວ່າ ທຸກຄາເວົົ້າທີີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນຊີວະປະຫວັດນີົ້ ລ້ວນແຕ່ຖກຕ້ອງ ແລະ ເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ,
ດັັ່ງນັົ້ນ, ຈີ່ງໄດ້ລົງລາຍເຊັນໄວ້ເປັນຫຼັກຖານອ້າງອີງ.
ທີີ່: ………………, ວັນທີ ………ເດອນ………..ປີ……….
ລາຍເຊັນເຈົາົ້ ຂອງປະຫວັດ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຄາປະຕິຍານຕົນເອງ
ຂ້າພະເຈົົ້າ (ຊີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ): ………………………………………………………………..
ວັນ,ເດອນ,ປີເກີດ: ………/………/…….. ເຊົ້ອຊາດ: …………ສັນຊາດປະຈຸບັນ: …………………..…...
ອາຊີບ: ……………………………………………………………………………………………….
ຂໍປະຕິຍານຕົນຕໍໍ່ການຈັດຕັົ້ງ, ພໍໍ່ແມ່, ເຖົົ້າແກ່ ແລະ ຍາດພີີ່ນ້ອງວ່າຫຼັງຈາກໄດ້ແຕ່ງດອງກັບ
ທ້າວ/ນາງ: ………………………………………………………..…………………………………..
ຈະປະຕິບັດຕາມສັນຍາທີີ່ໃຫ້ໄວ້ລຸ່ມນີົ້:
1. ຈະເຄົາລົບນັບຖ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງຜົວເມຍ.
2. ຈະປະຕິບັດຕົນ ໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ກົດໝາຍຄອບຄົວຂອງ ສປປ.ລາວ.
3. ຈະເຄົາລົບນັບຖຍາດຕິພີີ່ນ້ອງທັງສອງຝູ່າຍໃຫ້ສະເໜີພາບກັນ.
ຖ້າຂ້າພະເຈົົ້າບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມຄາໝັົ້ນສັນຍາທີີ່ໃຫ້ໄວ້ນີົ້

ຂໍໃຫ້ພໍໍ່ແມ່ພີີ່ນ້ອງ

ແລະ

ເຈົົ້າໜ້າທີີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງຈົັ່ງ

ປະຕິບັດວິໄນຕໍໍ່ຂ້າພະເຈົົ້າຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ.ລາວ.
ດັັ່ງນັົ້ນ, ຈີ່ງລົງລາຍເຊັນໄວ້ເພີ່ອເປັນຫຼັກຖານອ້າງອີງ.
ທີ:ີ່ ………………, ວັນທີ…………ເດອນ……..ປີ…………..
ລາຍເຊັນຜູປ
້ ະຕິຍານ

5

