
 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་མྱི ་འབརོ་ཞྱིབ་བཤེར། 

འགངེས་ཤོག་ཨང་།                                                                              ཟླ་ཚེས། 
ས རེ་གྱི་འགངེས་ཤོག ནང་མྱི་དང་པ།ོ འག་ོའཛྱིན། 

༡༽ མྱིང་། ………………………………………………………………………………………………………………………… 

༢༽ མྱི་སེར་རྒྱལ་ཁབ། 
 བདོ་མྱི།  སུ་སྱི། ཀ་ེན་དྲ། དྲ་ེནྱིཤ། རྒྱ་རྱིགས། སྱི་པནེ། ཕ་རན་སྱི།  ཨ་རྱི། ཇར་མན།  ཨོ་སྱི།  ནརོ་ཝེ།  དབྱིན་ཇྱི།  བལེ་ཇམ།  
ཧ་ོལན།  རུ་སུ།  ཨོས་ཏྱི་རྱི ་ཡ།  ཨྱི ་ཏ་ལྱི།  རྒྱ་དཀར། སུ་བྱི་དྲན།  རྱི་པྱིན།  ཨ་ཡྱི ་རྱིཤ ཅགེ ནའེུ་ཛྱི ་ལེཏ། བལ་པ།ོ བུག་པ། 
གཏན་ས དོ་ཆོགས་ཆན་ཡོད་པ།  ཡྱིག་ཆ་མེདཔ།་  ད་ེམྱིན་གཞན་གང་ཡྱིན།…………………………………….………………… 

༣༽་ སསེ་ལོ་སསེ་ཚེས། 
ཚེས།ཟླ་གྲངས།ལོ། 

༤༽ ཕ་ོམོའྱི་དབ་ེབ། 
ཕ།ོམོ།མ་ནྱིང་།  

༥༽ ད་ལའྟྱི་ས དོ་གནས་ཁ་བང་།   

༦༽ འབལེ་གཏུག་ཁ་པར། (འདདོ་མོས་གནང་རྒྱྒྱུ །)   

༧༽ གཉནེ་སྱིག་གྱི་གནས་བབས། ཆང་ས་རྩ་བ་ནས་བརྒྱབ་མེད་པ། ཆང་ས་བརྒྱབ་པ། ཡུགས་ཕ་ོའམ་མོ། བཟའ་མྱི ་ཡ་བལ། 
ཕ་མ་ཁརེ་རྐྱང་། གྲྲྭ་པ། བཙྒྱུན་མ།    བཟའ་ཟླ་རྱིགས་གཅྱིག 

༨༽ 
ཁ་ོཤུག་གྱི་མྱིང་དང་། མྱི ་སེར་རྒྱལ་ཁབ།  
…………………………………….. 

  བདོ་མྱི།  སུད་སྱི། ཀ་ེན་དྲ། དྲ་ེནྱིཤ། རྒྱ་རྱིགས། སྱི་པནེ། ཕ་རན་སྱི།  ཨ་རྱི། ཇར་མན།  ཨོ་སྱི།  ནརོ་ཝེ།  དབྱིན་ཇྱི།  བལེ་ཇམ།  
ཧ་ོལན།  རུ་སུ།  ཨོས་ཏྱི་རྱི ་ཡ།  ཨྱི ་ཏ་ལྱི།  རྒྱ་དཀར། སུ་བྱི་དྲན།  རྱི་པྱིན།  ཨ་ཡྱི ་རྱིཤ ཅགེ ནའེུ་ཛྱི ་ལེཏ། བལ་པ།ོ བུག་པ། 
གཏན་ས དོ་ཆོག་ཆན་ཡོད་པ།  ཡྱིག་ཆ་མེདཔ།་  ད་ེམྱིན་གཞན་གང་ཡྱིན།…………………………………….………………… 

༩༽ འཚོ་ཐབས། ལས་རྱིགས་གཙོ་བ།ོ………………………….     ལས་རྱིགས་གཉྱིས་པ།་………………………………  ཞོར་ལས།………………………  

༡༠༽ ད་ལ་ྟཡོང་འབབ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཀ་ཡོད་དམ།  ཡོད།       མེད། 

         …..ལས་ཀ་ཡོད་ཚེ་ཡོང་འབབ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། 

ཚད་བཀག ༡༽ ཉུང་བ། - $24,999        ་ ཚད་བཀག ༢༽ $25,000 - $34,999 

ཚད་བཀག ༣༽  $35,000 - $49,999          ཚད་བཀག ༤༽ $50,000 - $74,999 

ཚད་བཀག ༥༽ $75,000 - $99,999            ཚད་བཀག ༦༽ $100,000 - $149,999 

ཚད་བཀག ༧༽ $150,000 - $199,999      ཚད་བཀག ༨༽ $200,000  དང་།་ མང་བ།  
༡༡༽ ས་ྔལོར་ནད་མནར་བྒྱུང་ཡོད་དམ།   ཡོད།       མེད། 

ནད་མནར་བྒྱུང་ཡོད་ན་ཚ་གང་ཡྱིན་ནམ།  
ས ྱིང་ནད།་ཁྲག་ཤད། ཀ་རེའྱི་ནད། འཆྱིན་པའྱི་བུ་ཀ། ཕ་ོནད། རྒས་ནད། སྐྲན་ནད། གུྲམ་ནད། དབུགས་བསག ཕྲ་སྱིན་ནད། ཆང་རག  

ག ་ོཚད།འཆྱིན་ནད། རྱིམས་ནད། དབུགས་ནད། འཁྲྱིག་སདོ་ན་ཚ། འཆྱིན་ཚད།  རྨས་རྐྱནོ། གཉན་ནད་རེག་དགུ་མཁལ་མ་འམ་བུ་སདོ། ཉསེ་ཐ། 
གཞན་ཇྱི་ཡྱིན། ………………………………………………………………………. 

༡༢༽ སྐད་ཡགི་འབ་ིཀློག་གནས་ཚད།  

བདོ་སདྐ། ཀ གོ་ཡག་པ་ོཤེས་པ། བྱིས་ཡག་པ་ོཐུབ་པ། བཤད་ཡག་པ་ོཐུབ་པ།   
དབྱིན་སདྐ། ཀ གོ་ཡག་པ་ོཤེས་པ། བྱིས་ཡག་པ་ོཐུབ་པ། བཤད་ཡག་པ་ོཐུབ་པ།   
རྒྱའྱི་སདྐ། ཀ གོ་ཡག་པ་ོཤེས་པ། བྱིས་ཡག་པ་ོཐུབ་པ། བཤད་ཡག་པ་ོཐུབ་པ།   
སྱི་པནེ་སདྐ། ཀ གོ་ཡག་པ་ོཤེས་པ། བྱིས་ཡག་པ་ོཐུབ་པ། བཤད་ཡག་པ་ོཐུབ་པ།  
ཕ་རན་སྱི་སདྐ། ཀ གོ་ཡག་པ་ོཤེས་པ། བྱིས་ཡག་པ་ོཐུབ་པ། བཤད་ཡག་པ་ོཐུབ་པ།  
ཇར་མན་སདྐ། ཀ གོ་ཡག་པ་ོཤེས་པ། བྱིས་ཡག་པ་ོཐུབ་པ། བཤད་ཡག་པ་ོཐུབ་པ།  

སདྐ་ཡྱིག་གཞན་ཇྱི་ཤེས། …………………….. ཀ གོ་ཡག་པ་ོཤེས་པ། བྱིས་ཡག་པ་ོཐུབ་པ། བཤོད་ཡག་པ་ོཐུབ་པ།  

སདྐ་ཡྱིག་འབྱི་ཀ གོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ན།  འབྱི་ཀ གོ་མྱི ་ཤེས་ན་འདྱིར་འགྲྱིགས་རྟགས་རྒྱབོ།  
 

13. 
ད་ལ་ྟལས་ཀ་ཡོད་མེད་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྱིན།   ལས་ཀ་ཡོད་པ།  ཞོར་ལས།   ལས་ཀ་མེད་པ། 

ཞོར་ལས་དང་ལས་ཀ་ཡག་པ་ོཡོད་ཚེ་ལས་རྱིགས་ཀྱི་མྱིང་ཇྱི་ཡྱིན། 

བྱི་རྩམོ། སནྨ་ཞབས།  བཟ་ོགྲ ནརོ་སྱིད།  ཚན་རྱིག་པ།  
 གསར་གཏདོ་པ།གཞུང་ཞབས། ས རེ་ཚོང་། སྱི་ཚོགས་འཕྲདོ་ཞབས། ས མོ་དག ེ སནྨ་པ།  ཁྲྱིམས་རྩོད་པ།  དྲྲྭ་ལམ་ལས་རྱིགས། དངུལ་ཁང་། ཚོང་དཔནོ། 
ཚོང་ལས་དགན་འཛྱིན། དམག་མྱི།    གུྲལ་པ་ལ་ྟརྟགོས། ཁང་བཟའོྱི་ལས་རྱིགས། ག ་འཁརོ། ས་ཁང་ཚོང་། སོའྱི་སནྨ་པ། སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ། རྒྱྒྱུ ་ཙལ།  

ད་ེམྱིན་གཞན་ཇྱི་ཡྱིན། ……………………………………..………………………… 

ཞོར་ལས་དང་ལས་ཀ་ཡོད་ཚེ་ས བོ་གྲྲྭའེྱི་ལག་འཁརེ་ཇྱི་སོན། དམའ་རྱིམ་ས བོ་གྲྲྭ། གྲྱིང་རྱིམ་ས བོ་གྲྲྭ། མཐ་ོརྱིམ་ས བོ་གྲྲྭ། གཙྒྱུག་ལག་ས བོ་གྲྲྭ།  བུམ་རམ་པ།  
…མཐ་ོརྱིམ་ས བོ་གྲྲྭ་ཐནོ་ཡོད་ཚེ།    བསྒྱུད་མ། ཆེད་ལས། ས་གནས་མཐ་ོས བོ། གྲྲྭབཙྒྱུན་མཐ་ོས བོ།  
…གཙྒྱུག་ལག་ས བོ་གྲྲྭ་ཐནོ་ཡོད་ཚེ།   བུམ་རམ་པ།  གཙྒྱུག་ལག་ས བོ་གྲྲྭ། ཁྲྱིམས། སནྨ་པ། སོའྱི་སནྨ་པ། ཚོང་ལས།  ཚན་རྱིག ནང་ཆོས།  
…བུམ་རམ་པ་ཐནོ་ཡོད་ཚེ།  དགེ་རྒན་ཆེན་མོ། ཞྱིབ་འཇུག་པ། དགེ་རྒན་ལས་རོགས དགེ་བཤེས་སམ་ཚད་མཉམ།  

ཞོར་ལས་དང་ལས་ཀ་ཡོད་ཚེ་ལག་ཤེས་གང་དང་གང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  
ག ང་འཁརོ་གཏངོ་མཁན། འཁརོ་ཚེམ། མ་བན། ཀམ་པུ་ཏར་བཟ་ོམཁན།  རྒན་གསོ།  ནང་ལས། རོལ་ཆ་གཏངོ་ཁན། སྐྲ་ཞར་བ། ཕྱི་ལུགས་རྱི་མོ་བ། 
ར ང་འཁརོ་བཟ་ོམཁན། ཁང་བཟ་ོལས་རོགས། ག གོ་བཟ་ོམཁན། སོའྱི་ལས་རྱིགས། རྒྱན་ཆ་བཟ་ོམཁན། རྩྱིས་པ།  མཛེས་བཟ་ོབ། ད་ོབསལེ་ར ང་ཁརོ་གཏངོ་མཁན། 
………………. 

 
14.  

ལས་མེད་ཡྱིན་ཚེ་ང་ོབ་ོགང་ཡྱིན།    ས བོ་ཕུྲག རྒས་ཡོལ། བྱིས་པ། རྒས་གཅངོ་། ད་ེམྱིན་གཞན་ཇྱི་ཡྱིན། …………………………………………………………………… 

        ལས་མེད་ཡྱིན་ཚེ་ད་ལ་ྟལས་ཀ་ཚོལ་གྱི་ཡོད་དམ།  ཡོད།       མེད། 
ཡོད་ན་ལས་ཀ་གང་བ་འདདོ་ཡོད་དམ།   དང་པ།ོ ……………………………….      ད་ེམྱིན་གཞན། ……………………………………….   ད་ེམྱིན་གཞན། …………………………………..

Date:                           འགངེས་ཤོག་བཀང་མཁན་གྱི་ཆེད་ད།ུ…………………………      Signature:…………………………………………………… 

--------------------------------For official verification purpose only----------------------------- 

OOT Offices:    
US    UK SWISS BELGIUM RUSSIA JAPAN AUSTRALIA TAIWAN BRAZIL  SA   

Designated Officer’s Name &  Signature:…………………………………….. 


