
ངངོ་སངོད་ཕྱག་འཁཁྱེར་སཁྱེར་པངོ་ (IC) ཞུ་ཕྱངོགས་ལམ་སངོན་གཤམ་གསལ།

IC  application  can be now submitted online using Online Form or  e-Form
options from Passport Seva website http://www.passportindia.gov.in:

Follow the procedures given  below:
STEP-  1: Visit  Passport  Seva  website  www.passportindia.gov.in (Home
Screen, Figure 1)
    

གངོམ་པ་དང་པངོ། ད་ཆ་ངངོ་སངོད་ཕྱག་འཁཁྱེར་གསཁྱེར་པངོ་ཞུ་སྙན་འགཁྱེངས་ཤངོག་རྣམས་ཚཚིགས་
http://www.passportindia.gov.in  ནས་བཀང་ལཁྱེན་བཁྱེད་རྒྱུའའི་ལམ་སངོན་ཁག་གཤམ་གསལ། 

༼དཔཁྱེ་སངོན་བརྙན་པར་དང་པངོ།༽

(Figure 1)

http://www.passportindia.gov.in/
file:///F:%5Cwww.passportindia.gov.in
http://www.passportindia.gov.in/


STEP- 2:  Register yourself by creating a User id and Password (Appeared
Screen; Figure 2)

གངོམ་པ་གཉའིས་པ།  གངོང་གའི་དྲ་ཚཚིགས་བརྒྱུད་ཞུ་སྙན་པ་སངོ་སངོའ ཚི་དྲ་འབཁྱེལ་ངངོ་སངོད་དང་གསང་ཚཚིག་  (User  Id  and

Password)     རཁྱེ་བཟངོས་ཏཁྱེ་དཁྱེབ་སཁྱེལ་ཐངོ་འགངོད་གནང་དགངོས་རྒྱུ། ༼དཔཁྱེ་སངོན་བརྙན་པར་གཉའིས་པ།༽

(Figure 2)

STEP- 3: Log in Procedure



After registering yourself, you will get an immediate notification mail from
the Passport Seva to the mail id you have given at the time of register. (The
contain will be as below and you need to log in through the link mention in
your mail)

Dear User,
You have been registered successfully!
Click the link below to get your account activated:
https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/user/confirmA
ction?validationString=3553942666647888
Thanks
Regards
Passport Seva

After  log  in,  you  will  see  the  below  home page  (click  Apply  for  Identity
Certificate; Figure 3)

གངོམ་པ་གསུམ་པ།    དཁྱེབ་སཁྱེལ་ལཁྱེགས་སྒྲུབ་མཚམས་སུ་རང་ཉའིད་ཀའི་གངོག་འཕའིན་ཁ་བང་  (Email  id)  ཐངོག་དཁྱེ་མ་ཐག་
གསལ་བསྒྲགས་ཞའིག་འབངོར་ངཁྱེས་ཡའིན། གསལ་བསྒྲགས་འདའི་ལྟར་ཞའིག་སཁྱེབ་ཀའི་ཡངོད།

(བཀངོལ་བ་པངོ་ལགས།)
ཁཁྱེད་རང་དཁྱེབ་འགངོད་ལཁྱེགས་པར་བ་ཟའིན་པ་ཡའིན།  གཤམ་གསལ་གའི་མཐུད་གནས་སཁྱེང་གནན་ཏཁྱེ་ཁཁྱེད་ཀའི་ཁ་བང་བཀངོལ་ནུས་ལྡན་
པ་བཟངོ་དགངོས། 
https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/user/confirmA
ction?validationString=3553942666647888
 
ཐུགས་རཁྱེ་ཆཁྱེ།
འཚམས་འདྲའི་བཅས།
ལམ་ཡའིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས།

དཁྱེའའི་རཁྱེས་སུ་ཁཁྱེད་རང་ནས་གཤམ་གསལ་བརྙན་པར་གསུམ་པ་འདའི་གཟའིགས་ཐུབ་པ་ཡའིན།  ཁཁྱེད་ནས་  (Apply  for

Identity Certificate) སཁྱེང་གནན་དགངོས།  (དཔཁྱེ་ནང་བརྙན་པར་གསུམ་པ། )  

https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/user/confirmAction?validationString=3553942666647888
https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/user/confirmAction?validationString=3553942666647888
https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/user/confirmAction?validationString=3553942666647888
https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/user/confirmAction?validationString=3553942666647888


(Figure 3)

STEP- 4:   On clicking Apply for Identity Certificate, the below screen will
appear (Figure 4)

གངོམ་པ་བཞའི་པ།  (Apply for Identity Certificate) སཁྱེང་གནན་པའའི་རཁྱེས་སུ་གཤམ་གསལ་འཆར་བརྙན་ཁག་
སངོན་ཐུབ་ཀའི་ཡངོད། (དཔཁྱེ་སངོན་བརྙན་པར་བཞའི་པ།) 



(Figure 4)

There are two alternatives given:

འདའིའའི་ནང་གདམ་ཀ་གཉའིས་ཡངོད་པ་ནའི།

1. Click here to fill the application form online;
2. Click here to download the soft copy of the form;

And you  can  choose either  one  alternative  and complete  the  application
form.
ཁཁྱེད་ཀའི་གངོང་འཁངོད་གང་རུང་གཅའིག་འདཁྱེམས་ཏཁྱེ་འགཁྱེང་ཤངོག་བཀང་དགངོས་རྒྱུ། 
༼གདམ་ཀ་གཉའིས་ནས་གཉའིས་པ་དཁྱེ་འཕན་བུ་ལས་ས་བ་ཡངོད།  གཤམ་གསལ་གངོམ་པ་ལྔ་པ་དཁྱེ་གདམ་ཀ་གཉའིས་པའའི་ལམ་སངོན་
ཡའིན།༽

STEP- 5: On choosing the second alternative, the online form will be like the
one shown below (Figure 5)
གངོམ་པ་ལྔ་པ།  ཁཁྱེད་ནས་གངོམ་པ་བཞའི་པའའི་གདམ་ཀ་གཉའིས་པ་བདམས་སཁྱེ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་འགཁྱེང་ཤངོག་བཀང་དགངོས། 
(དཔཁྱེ་སངོན་བརྙན་པར་ལྔ་པ།)



(Figure 5)

You have to fill the form correctly step by step as per the instruction. And the
last page of the form will be like the one shown below (Figure 6)

དཁྱེ་རཁྱེས་ཁཁྱེད་ནས་དངོན་ཚན་རཁྱེ་རཁྱེ་བཞའིན་ནངོར་འཁྲུལ་མཁྱེད་པར་བཀང་དགངོས། 
(དཔཁྱེ་སངོན་བརྙན་པར་དྲུག་པ།)

(Figure 6)



So, after completing you need to tick on (I Agree) and then click on (Submit
Form).  Once  submit  you  will  get  a  12  digit  Application  Reference
Number (ARN )  which  indicate that  your  application form is  successfully
registered. 

འགཁྱེང་ཤངོག་ཆ་ཚང་ནངོར་འཁྲུལ་མཁྱེད་པར་བཀང་ཟའིན་པའའི་རཁྱེས་སུ་མཐའ་མཇུག་ཏུ་  ”ང་མངོས་མཐུན་་ཡངོད་”  (I  agree) ལ་
འགའིག་རྟགས་སངོན་ཏཁྱེ་  “འབུལ་ལམ་ཞུས་” (Submit)  སཁྱེང་གནན་དགངོས།  དཁྱེ་གནན་མཚམས་ཁཁྱེད་ལ་གངས་གནས་བཅུ་
གཉའིས་ཅན་ཨང་གངས་ཞའིག་(Application Reference Number or ARN) ཐངོན་ཡངོང་བ་དཁྱེ་ནའི་ཁཁྱེད་རང་གའི་སྙན་
ཞུའའི་འགཁྱེང་ཤངོག་རྣམས་དཁྱེབ་འགངོད་ལཁྱེགས་སྒྲུབ་ཟའིན་པའའི་མ_ཚཚོན་རྟགས་་ཡའིན།

Step-6 Go to the option “View saved/ submitted application” on the left side
table, see figure no 7. 

གངོམ་པ་དྲུག་པ།    དཁྱེ་ནས་་གཡངོན་ཕྱངོགས་ཀའི་(view saved/submitted application)ཐངོག་གནན་ཚཚེ་གཤམ་
གསལ་བརྙན་པར་བདུན་པ་འདའི་གཟའིགས་ཐུབ།

(Figure 7)



Step- 7 To print the submitted Form, go to option “View/Print submitted
Form” (See Figure No. 8)

གངོམ་པ་འདུན་པ།   ཁཁྱེད་ཀའི་བཀང་བའའི་འགཁྱེང་ཤངོག་པར་བཤུས་གནང་རྒྱུར་  “View/Print  submitted

Form“་ཐངོག་གནན་དགངོས། དཁྱེ་ནས་གཤམ་གསལ་བརྙན་པར་བརྒྱད་པ་གཟའིགས་ཐུབ།

(Figure 8)

After clicking “View/Print submitted Form“, your complete filled application
form will appear as shown in Figure No. 9 and 10.
“View/Print  submitted  Form“  གནན་པའའི་རཁྱེས་སུ་འགཁྱེངས་ཤངོག་ཆ་ཚང་བཀང་ཟའིན་པ་དཁྱེ་དཔཁྱེ་སངོན་བརྙན་པར་
དགུ་གཟའིགས་ཐུབ།



(Figure 9)

(Figure 10)

At the end of the form, you will see a “Print and Close” option as shown in
(Figure  10)  choose  “Print”  to  take  the  print  out  of  the  complete  filled



application (the  application  form  will  have  Three  pages).  Your  online
application submission is completed.

མཐའ་མཇུག་ཏུ་གངོང་གའི་དཔཁྱེ་སངོན་བརྙན་པར་བཅུ་པའའི་སཁྱེད་  “Print  དང་ Close “ཞཁྱེས་པ་ནས་  (Print)  གདམས་ཏཁྱེ་
འགཁྱེངས་ཤངོག་ཁག་པར་སྐྲུན་གནང་དགངོས། འགཁྱེང་ཤངོག་དཁྱེར་ཤངོག་བུ་གངས་གསུམ་་ཡངོད།  

Note:  You are required to sign or  to give the thump impression on the
printed application form (there are two space to sign) and then submit it to
the  Bureau  of  His  Holiness  the  Dalai  Lama  within  a  month,  with  same
required documents as before. 

ཐུགས་སྣང་གནང་དགངོས་རྒྱུ།  ཁཁྱེད་ཀའི་བཀང་བའའི་འགཁྱེངས་ཤངོག་པར་བཤུས་བས་ཏཁྱེ་དངོ་བདག་གའི་ས་རྟགས་སམ་མཛུབ་
ཐཁྱེལ་གང་རུང་་བརྒྱབ་སཁྱེ་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་དགངོས་ཁངོའ ཚི་ཡའིག་ཆ་འཐུས་ཚང་མཉམ་སྦྱར་གའིས་དའིལའི་དངོན་གཅངོད་ཁང་གའི་ཕྱག་
འཁཁྱེར་སཁྱེ་ཚན་ལ་ཟླ་བ་གཅའིག་གའི་ནང་ཚུད་འཕུལ་བངོར་ཟའིན་པ་དགངོས་རྒྱུ།


