Tshokey Dorji Foundation
Thimphu, Bhutan.
Tel#: 02-338892 M#17778892/77998892
Email: tshokeydorji@gmail.com Website:www.tshokeydorji.org
Member or Donor Registration Form
All the well-wishers who wish to support the noble objective of the Tshokey Dorji Foundation may choose
to be a member as below:
1. Register as member by paying minimum annual fee of Nu.1,200. He/she may opt to pay membership
fee of Nu.1,200 annually or pay Nu.100 per month directly to TDF bank accounts as mentioned below:
i. Bank of Bhutan Limited - 100558392
ii. Bhutan National Bank Limited - 5000051213017
iii. Bhutan Development Bank Limited - 101020090801
iv. Druk Punjab National Bank Limited - 110010562178
v. Tashi Bank Limited - 77777034209001
2. Register as a member by paying fee with certain amount above Nu.1,200 on monthly, quarterly, biannually or annually.
3. Well-wishers who opt not to become a member may choose to make one-time donation either in cash
or in-kind.
Details of Member or Donor
Name:……………………………………….……………..Sex: Male/Female

Date of Birth……….…..........

Citizenship Identification Number:
Permanent Address:-

Present Address…………..……………..

Village:………………………….

Phone/Mobile #.....................................

Gewog:………………………….

Email ID…………………………..………

Dzongkhag……………………..

Wechat ID……………………………..…

UNDERTAKING
I hereby declare that I voluntarily choose to enroll as a member of Tshokey Dorji Foundation upon full and
proper understanding of the criteria, terms and conditions of membership. I believe in the ideals of the
Foundation and promise to serve it to the best of my ability. As a registered member, I shall be guided by the
principles & value enshrined in the Articles of Association and the Religious Organization’s Act of Bhutan.

Signature……………………………

Date………………………

Please ensure that you collect a valid receipt from an authorized TDF Personnel
For Office Use:
Receipt No. issued:

Updated in database by:

Member Registration No.

Signature Approved by:

༆ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྐྱེ་གཞི་ཚོགས།
འབྲུག ཐིམ་ཕུག

Tel#: 02-338892 M#17778892/77998892
Email: tshokeydorji@gmail.com Website:www.tshokeydorji.org

འཐུས་མིའམ་རྒྱབ་སྡོར་པའི་འབི་ཤྡོག
༡༽མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྐྱེ་གཞི་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་ཐྡོ་བཀྡོད་དང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་འདི་ཡང་རང་སྡོའི་བྡོ་འདྡོད་ཀི་ཐྡོག་ལས་འཛུལ་དགྡོཔ་མ་ཚད་ལྡོ་ལྟར་
བཞིན་དུ་དངུལ་ཀྲམ་གཅིག་སྡོང་ཉིས་བརྒྱ་ཐམ་པ་༼༡༢༠༠༽དང་། ཡང་ཅིན་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་དངུལ་ཀྲམ་གཅིག་བརྒྱ་ཐམ་པ་ ༼༡༠༠༽ འཐུས་ཡྡོན་སྐྱེ་གཤམ་
འཁྡོད་གཞི་ཚོགས་ཀི་རིས་ཁྲ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་སྡོད་ཞིནམ་ལས་འཐུས་མི་གསརཔ་གི་གྲངས་སུ་འཛུལ་ཆྡོགཔ་ཨིན།
• འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཨང་གྲངས། ༼༡༠༠༥༥༨༣༩༢༽
• འབྲུག་རྒྱལ་ཡྡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན། ༼༥༠༠༠༠༥༡༢༡༣༠༡༧༽
• འབྲུག་གྡོང་འཕྐྱེལ་དངུལ་ཁང་གི་ཨང་གྲངས། ༼༡༠༡༠༢༠༠༩༠༨༠༡༽
• འབྲུག་པི་ཨྐྱེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གི་ཨང་གྲངས། ༼༡༡༠༠༡༠༥༦༢༡༧༨༽
• ཀྲི་དངུལ་ཁང་གི་ཨང༌གྲངས། ༼༧༧༧༧༧༠༣༤༢༠༩༠༠༡༽
༢༽ འཐུས་མི་སྐྱེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་རང་སྡོའི་ཁས་བངས་ཐྡོག་ལས་དངུལ་ཀང་དང་རྒྱུ་དངྡོས་ག་ཅི་ར་འཕུལ་རུང་བཏུབ་ཨིན། ཞལ་འདྐྱེབས་འཕུལ་
ནིའི་དུས་ཚོད་དྐྱེ་ཡང་ཟླ་རིམ་བཞིན། ཟླཝ་གསུམ་གསུམ་གི་བར་ན། ལྡོ་ཕྐྱེད་དང་ཡང་ཅིན་ལྡོ་འཁྡོར་སྐྱེ་རང་གིས་སབས་བདྐྱེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་ཏྐྱེ་ཕུལ་ཆྡོགཔ་ཨིན།

འཐུས་མིའ་ི ཁ་གསལ།
༡༽ ངྡོ་མིང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ༢༽ ༼ཕྡོ། / མྡོ།༽ ༣༽ འགྲུལ་འཕིན་ཨང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
༤༽ སྐྱེས་པའི་ཚེས་གྲངས་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

༥༽ ད་ལྟྡོའི་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

༦༽ ངྡོ་སྡོད་ལག་ཁྐྱེར་ཨང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

༧༽ གྡོག་རིག་ཁ་བྱང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

༧༽ གཏན་འཇགས་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་། གཡུས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། རྐྱེད་འྡོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། རྡོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ང་གི་གྡོང་ལུ་བཀྡོད་དྐྱེ་ཡྡོད་པའི་གན་ཚིག་ཚད་གཞི་ཚུ་གྐྱེ་ར་ལྐྱེགས་ཤྡོམ་སྐྱེ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་གཞི་ཚོགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ག་ར་ལྐྱེགས་ཤྡོམ་དང་ཕན་ཐྡོགས་ཅན་ཨིནམ་ཧ་གྡོ་སྐྱེ་ང་རའི་ཁས་བངས་ཀི་ཐྡོག་
ལས་འཐུས་མི་སྐྱེ་འཛུལ་ཞུགས་འབདཝ་ཨིན།

མཚན་རྟགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

སི་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་/་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྐྱེ་གཞི་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་བཀང་དགྡོཔ།

འབྱྡོར་རྟགས་ཨང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

ཐྡོ་བཀྡོད་འབད་མི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ཐྡོ་བཀྡོད་ཨང་།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

