Visa Application for India
Please read this notice before applying through Tibet Bureau, Geneva
Procedure / Requirements
1. Printout Online filled India visa application and sign both the page. For children, form
should be sign either by mother or father.
2. To fill online visa application click here: https://indianvisaonline.gov.in/visa/info1.jsp
3. Choose "Tibet" as nationality and type of visa: Tourist VISA
4. Two recent and identical passport photo size 2 inch X 2 inch in white background. (5
cmX5cm) or American passport size. Read carefully the photo specification
on http://indianvisaonline.gov.in/visa/
5. Letter from your Tsogchung Thumi of Chatrel contribution
6. Child below 18 years travelling with single parent (mother/father) should produce letter of
authorization from either of parent.
For example, a child travelling to India with mother then father should give no objection/
authorization letter on his travel document copy that his child can travel with mother to
India
7. Passport (Travel Document) in original (at least 6 month validity)
8. Photocopy of your Swiss B / C / F Residence Permit (at least 3 months validity). If the
residence permit is less than 3 months validity then individual has to produce letter from
the concerned office stating that your residence permit will be renew.
9. Self-addressed and stamped return envelope (CHF 6.30 / CHF 7.00 for more than applicant
in one envelope)
10. Make your visa fee of CHF 193.05 payment in favour of; VF Services (UK) Ltd., 70 Rue
de Lausanne, 1202 Geneva. For IC holder, CHF 15.05 as service charge, w.e.f
01.09.2017, And send us of fee receipt in original
Account No. 60-433764-4 at the Swiss Post office outlet.
11. The visa processing time will take 45 days.
12. Send your all documents (form, photos, fee receipt, travel document, Tsogchung letter,
ausweis copy) to below address in registered post:
The Tibet Bureau
Place de la Navigation 10
CH-1201 Geneva
Switzerland
Phone +41 22 738 79 40
13. Visit http://in.vfsglobal.ch/geneva/tourist_visa.html for further information if necessary
14. Protected Area permit (PAP) to visit Tibetan settlements in India. Please contact direct to
Bureau of H. H. the Dalai Lama, New Delhi, rehab@tibetbureau.in
For PAP application please visit this website
http://tibetbureau.in/wp-content/uploads/2014/ 05/papform.pdf

རྒྱ་གར་གྱི་མཐོང་མཆན་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན།
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་བརྒྱུད་མཐོང་མཆན་མ་ཞུས་གོང་གཤམ་གསལ་དོན་གནད་ཁག་ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ།
༡) ད་ྲྭ རྒྱ་བརྒྱུད་མཐོང་མཆན་འགེངས་ཤོག་བསྐང་འབུལ་ཟྱིན་མཚམས་ཕབས་བཤུས་ཀྱིས་ཤོག་ལེ་གཉྱིས་ཀར་སོ་སོའ་ྱི ས་རྟགས་བཀོད་དགོས། ཕྲུ་གུའྱི་
འགེངས་ཤོག་སེང་ཕ་མ་གང་རུང་གྱི་ས་རྟགས་བཀོད་ན་འགྱིག
༢) ད་ྲྭ རྒྱ་བརྒྱུད་མཐོང་མཆན་འགེངས་ཤོག་བསྐང་རྒྱུར་ད་ྲྭ ཚིགས་འདྱིར་བསྣོན་ https://indianvisaonline.gov.in/visa/info1.jsp
༣) ད་ལྟའྱི་ཆབ་འབངས་ (Current Nationality) ནང་ (Tibet) ཞེས་འདམ་དགོས། དེ་བཞྱིན་མཐོང་མཆན་དགོས་མཁོ-འྱི་ནང་སོ་
འཆམ་མཐོང་མཆན་ (Tourist Visa) ཞེས་འདམ་དགོས།
༤) ཕེད་པར་ཁ་གསར་གཉྱིས་ 2 inch X 2 inch ཚད་གཞྱི་ཡང་ན་ཨ་རྱིའྱི་མཐོང་མཆན་ཕེད་པར་ཚད་གཞྱི་ཅན་འབུལ་དགོས། ཕེད་པར་ཚད་
གཞྱིའྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ད་ྲྭ ཚིག་འདྱི་ནང་གཟྱིགས། http://indianvisaonline.gov.in/visa/
༥) ས་གནས་སོ་སོའྱི་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མྱི་ནས་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཆད་མེད་བསྡུ་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ངོས་སོར་ཡྱིག་ཆ་འབུལ་དགོས།
༦) གལ་ཏེ་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་ ༡༨ མན་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་དཔེར་ན་ཨ་མ་མཉམ་རྒྱ་གར་དུ་བསོད་རྒྱུའྱི་མཐོང་མཆན་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ལ་ཕའྱི་ཕྱི་བསོད་ལག་
དེབ་ (Father's Reiseausweis) ངོ་བཤུས་སེང་སོ་སོའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཨ་མ་མཉམ་རྒྱ་གར་དུ་བསོད་པར་དགག་བྱ་མེད་ལུགས་ས་རྟགས་
འཁོད་པའྱི་ངོས་སོར་མཉམ་སར་དགོས།
༧) དོ་བདག་སོ་སོའ་ྱི ཕྱི་བསོད་ལག་དེབ་ངོ་མ། དེའང་ཉུང་མཐའ་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་དུས་འགངས་ཡོད་དགོས།
༨) སུད་སྱི་གཞུང་ནས་གནང་བའྱི་གནས་སོད་ལག་འཁེར་ B/C/F གྱི་ངོ་བཤུས། དེའང་ཉུང་མཐའ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་དུས་འགངས་ཡོད་དགོས། གལ་ཏེ་
ཟླ་གསུམ་དུས་འགངས་མེད་ཚེ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་སོད་ཡྱིག་ཆ་དུས་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་ངོས་སོར་ཞུ་ལེན་དགོས།
༩) མཐོང་མཆན་ཐོན་མཚམས་ཕྱིར་གཏོང་ཆེད་སོ་སོའ་ྱི སོད་གནས་ཁ་བྱང་འཁོད་པའྱི་ (Envelop) སེང་སུད་སོར་ 6.30 ཡང་ན་སུད་སོར་
7.00 ཅན་གྱི་སྦྲག་གླ་ Stamp སར་ཏེ་འབུལ་དགོས།
༡༠) མཐོང་མཆན་ཞུ་གླ་སུད་སོར་ 193.05 ཐམ་པ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་སོད་དེ་བྱུང་འཛིན་གཏོང་དགོས། VF Services
(UK) Ltd, 70 Rue de Lausanne, 1202 Geneva
Account No. 60-433764-4

༡༡) དུས་ཡུན་ཉྱིན་གངས་ 45 གོང་མཐོང་མཆན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས།
༡༢) མཐོང་མཆན་ཞུ་རྒྱུའྱི་དགོས་ངེས་ཡྱིག་ཆ་ ༼ས་རྟགས་འཁོད་པའྱི་འགེངས་ཤོག ཕེད་པར་གཉྱིས། དངུལ་འཛིན། ཕྱི་བསོད་ལག་དེབ། ཚོགས་ཆུང་
རྒྱབ་གཉེར། གནས་སོད་ལག་འཁེར་གྱི་ངོ་བཤུས། Envelop སོང་པ་གཅྱིག༽ བཅས་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་གཏོང་དགོས།
The Tibet Bureau
Place de la Navigation 10
CH-1201 Geneva

Phone +41 22 738 79 40
༡༣) གཞན་གནས་ཚུལ་འཕར་མ་དགོས་ཚེ་ད་ྲྭ ཚིག་འདྱིར་བསྣོན། http://in.vfsglobal.ch/geneva/tourist_visa.html
༡༤) བོད་མྱིའ་ྱི གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ལྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ PAP ཞེས་པའྱི་བཀའ་
འཁོལ་ཡྱིག་ཆ་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན། བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཆ་ཞུ་ཕོགས་ཐད་ད་ྲྭ ཚིག་འདྱིར་བསྣོན།
http://tibetbureau.in/wp-content/uploads/2014/ 05/papform.pdf

བཅས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་དུ། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༨༨ ལ༎

