བོད་ ད།（チベット語）

ཉི་ཧོང་ ་གནས་ ོད་ ེད་པའི་ ི་ ལ་ ི་མི་ མ་པ་ལ།
ི་ལོ་༢༠༡༢་ལོའ་ ་༧་པའི་ཚས་༩་ཡི་ཉིན།
གནས་ ད
ོ ་ ི་བདག་གཉེར་ལམ་ གས་གསར་བ་ལག་བ ར་ ེད་ ེན། “གནས་ ད
ོ ་འཛན་ ང་” ད
ོ ་ ་ཡིན། ( ི་ ིང་བའི་ཐོ་འགོད་ལམ་ གས་མེད་
པར་གཏོང་ ་ཡིན།)
“གནས་ ོད་འཛན་ ང་”གི་ ོད་ ིས།
● ་ ལ། : གནས་ ོད་ ས་ ན་“ ་༣་”ལས་ ལ་ཡོད་པའི་གནས་ ོད་ཐོབ་ཐང་དང་ ན་པར་ཉི་ཧོང་ ་གནས་ ོད་ ེད་པའི་མི་ལ་ ོད་ ་ཡིན།
．“ ས་ ང་འ ག་ ོད་” ི་གནས་ ོད་ཐོབ་ཐང་ཅན་དང་། “ ི་འ ེལ་”ཡང་ན་“ག ང་དོན་” ི་གནས་ ོད་ཐོབ་ཐང་ཅན་ལ་མི་ ོད།
．དམིགས་བསལ་གཏན་ ོད་བ་ལ་གནས་ ོད་འཛན་ ང་མིན་པར། “དམིགས་བསལ་གཏན་ ོད་བའི་དཔང་ཡིག་” ོད་ ་ཡིན།
●ཐོ་འགོད་ནང་དོན། : ཁ་ངོའ་འ ་པར་ལས་གཞན། མིང་དང་། ཁོངས་གཏོགས་ ལ་ཁབ་ཡང་ན་ས་གནས།

ེས་ ར། ཕོའམ་མོ། གནས་ ོད་ཐོབ་ཐང་།

གནས་ ོད་ ས་ཚད། ལས་ གས་ཚད་འཛན་ཡོད་མེད་སོགས་ ི་གནས་ ལ།
●གོ་ཆོད་པའི་ ས་ ན། :
ལོ་༡༦་ཡན་ཆད་ ི་མི།
གཏན་ ོད་བ།

ོད་ ིས་ ེད་པའི་ཉིན་ནས་ལོ་༧།

གཏན་ ོད་བ་ལས་གཞན།

གནས་ ོད་ ས་ ན་ ོགས་པའི་ཉིན་བར་ །

ལོ་༡༦་ལ་མ་འཐོན་པའི་མི།
ལོ་༡༦་གི་ ེས་ ར།
གནས་ ོད་ ས་ ན་ ོགས་པའི་ཉིན་ཡང་ན་ལོ་༡༦་གི་ ེས་ ར་ ི་ ་བོ།

● ོད་ ིས་ ེད་ས། :
． ལ་ནང་ ་འ ལ་ཡོང་ ེད་པར་བདག་གཉེར་ ེད་སའི་ས་གནས་ ི་ལས་ ངས་ཁག ( ་ ི་ ་གནམ་ ་ཐང་དང
གནམ་ ་ཐང་།

་ ད་ ་གནམ་ ་ཐང་། ཆྭ ུ ་ ་

ང་ ་ ་གནམ་ ་ཐང་ ་༢༠༡༢་ལོའ་ ་༧་པའི་ཚས་༩་ཡི་ཉིན་ ི་ ེས་ནས་གསར་ ་ ན་རིང་འ ིང་ལ་གནས་ ོད་ ེད་ཆོག་པའི་

ཐོབ་ཐང་གིས་ཉི་ཧོང་ ་འ ལ་པའི་ བས་ ་ ོད་ ིས་ ེད་ ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་ནང་འ ལ་ ིར་ཐོན་ ེད་ས་ཡིན་ན། ལ་ནང་
་འ ལ་ ེས་ ལ་མིའི་མིང་ཐོ་འགོད་སར་བཀོད་ཡོད་པའི་ ོད་གནས་ ི་ཁ་ ང་ ་ བས་བདེ་ཐོ་འགོད་ ི་ ག་འ ིན་ ིས་བ ར་ ིས་ཡོད། ཞིབ་
ཆའི་གནས་ ལ་ནི་ ལ་ནང་ ་འ ལ་ཡོང་ ེད་པར་བདག་གཉེར་ ེད་སའི་ས་གནས་ ི་ཉིང་ལག་ལས་ ངས། ཡན་ལག་ལས་ ངས། དོན་གཅོད་
ཁང་ ་ ོས་འ ི་ ོས།)
● ི་ ིང་བའི་ཐོ་འགོད་དཔང་ཡིག་ནས་གནས་ ོད་འཛན་ ང་ལ་བ ེ་ ད
ོ ་ ེད་པའི་ ས་ བས། :
． ི་ ིང་བའི་ཐོ་འགོད་དཔང་ཡིག་ནི་གནས་ ོད་འཛན་ ང་ ོད་ ིས་མ་ ེད་པའི་བར་ ི་ ས་ངེས་ཅན་ ི་རིང་ལ།

ོད་གནས་ ི་ཐོ་འགོད་དང་ ལ་

ནང་ ་འ ལ་ཡོང་ ེད་པར་བདག་གཉེར་ ེད་སའི་ལས་ ངས་ཁག་ ་འ ོ་ གས་ བ་ བས་ ་གནས་ ོད་འཛན་ ང་ལ་ངོས་འཛན་ ེད་པས།
འ ལ་ ར་ ་གནས་ ོད་འཛན་ ང་ལ་ ེ་དགོས་དོན་མེད།
． ལ་ནང་ ་འ ལ་ཡོང་ ེད་པར་བདག་གཉེར་ ེད་སའི་ས་གནས་ ི་ལས་ ངས་ཁག་ནས་གནས་ ོད་ ི་ ས་ ན་ ར་ ིང་གི་ཆོག་མཆན་སོགས་
ལེན་ བས་ ། གནས་ ོད་འཛན་ ང་གསར་བ་ ོད་ ིས་ ེད་ ་ཡིན།
．གཏན་ ོད་བ་ཡིན་ལ་ལོ་༡༦་ཡན་ཆད་ ི་མི་ནི་༢༠༡༥་ལོའ་ ་༧་པའི་ཚས་༨་ ི་ཉིན་བར་ །(མཆན།) གཏན་ ོད་བ་ཡིན་ལ་ལོ་༡༦་ལ་མ་འཐོན་པའི་མི་ནི་
ི་ལོ་༢༠༡༥་ལོའ་ ་༧་པའི་ཚས་༨་ཡང་ན་ལོ་༡༦་གི་ ེས་ ར་ ི་ ་བོ་ཡིན་པའི་ཉིན་བར་ ་གནས་ ོད་འཛན་ ང་ལ་ ེ་དགོས།
(མཆན།)“ཆེད་བ ོས་ ེད་ ་ོ ”ཡི་གནས་ ོད་ཐོབ་ཐང་གི་ཐོག་ནས་“ལོ་༤་”འམ་ཡང་ན་“ལོ་༥་”ཡི་གནས་ ོད་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་གནས་ ོད་བ་ཡང་
༢༠༡༥་ལོའ་ ་༧་པའི་ཚས་༨་བར་ ་གནས་ ོད་འཛན་ ང་ལ་ ེ་དགོས།

● བས་བདེ་ ་འ ར་བའི་ ོགས། :
． ི་ ོད་ལག་འ ེར་དང་གནས་ ོད་འཛན་ ང་བ ང་ནས་ ལ་ཁབ་ལས་ ིར་ཐོན་ ས། ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཡིན་ལ། དེ་མ་ཟད་གོ་ཆོད་པའི་གནས་ ོད་
ི་ ས་ ན་ནང་ ་ཡང་བ ར་ ལ་ནང་ ་འ ལ་ན།(མཆན།)

་དོན་ ི་ཐོག་ལ་“ ལ་ནང་བ ར་འ ལ་ཆོག་མཆན་”མ་ ངས་ན་ཆོག ལམ་

གས་འདི་ལ་“ ལ་ནང་བ ར་འ ལ་ཆོག་མཆན་ ི་ངོས་འཛན་”ཟེར། ཡིན་ན་ཡང་། གོ་ཆོད་པའི་གནས་ ོད་ ས་ཚད་ ི་ནང་ ་ཡང་བ ར་ ལ་
ནང་ ་མ་འ ལ་ན་གནས་ ོད་ཐོབ་ཐང་མེད་པར་འ ར་འ ོ དེ་མ་ཟད། གོ་ཆོད་པའི་གནས་ ོད་ཐོབ་ཐང་ ི་ ལ་ནས་ ར་ ིང་ ེད་མི་ བ་པའི་
ེན་དོ་ ང་ ེད་དགོས།
(མཆན།) དམིགས་བསལ་གཏན་ ོད་བ་ཡིན་ན། ལོ་༢་ ི་ནང་ ་ ལ་ནང་ ་བ ར་ཡོང་ ེད་ ས་འཁོལ་ བ།
ལ་མིའི་ཐོ་འགོད་ ི་མིང་ཐོ་བཟོ་བ།
གནས་ ོད་འཛན་ ང་ངམ་ཡང་ན་དམིགས་བསལ་གཏན་ ོད་བའི་དཔང་ཡིག་ ོད་ ིས་ ེད་དགོས་པའི་མི་ནི།

ི་ ིང་བའི་ ལ་མི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

གནས་འ ག་ ེད་ཡོད་པའི་ས་གནས་ ི་བདག་གཉེར་ལས་ ངས་ནས་ཉི་ཧོང་གི་མི་དང་མ ངས་བར་ ལ་མིའི་ཐོ་འགོད་ ི་མིང་ཐོ་བཟོ་ ་ཡིན།
●ཐོ་འགོད་དོན་ཚན། :
ི་ ིང་བའི་ ལ་མིའི་ཐོ་འགོད་ ི་མིང་ཐོ་ ། མིང་། ེས་ ར། ཕོའམ་མོ། ོད་གནས་ཁ་ ང་སོགས་ལས་གཞན། ི་ ིང་བའི་ ལ་མིར་དམིགས་ཡོད་ ི་
དོན་ཚན་ ི་ཆ་ནས། ཁོངས་གཏོགས་ ལ་ཁབ་ཡང་ན་ས་གནས། གནས་ ོད་ཐོབ་ཐང་། གནས་ ོད་ ས་ ན་སོགས་འགོད་ ་ཡིན།
● ལ་མིའི་ཐོ་འགོད་ ི་མིང་ཐོའ་འ ་བ ས་ ི་ ོད་ ིས། :
ཉི་ཧོང་གི་མི་དང་མ ངས་བར། ས་གནས་ ི་བདག་གཉེར་ལས་ ངས་ནས་ ལ་མིའི་ཐོ་འགོད་ ི་མིང་ཐོའ་འ ་བ ས་(ཡང་ན་ ལ་མིའི་ཐོ་འགོད་ ི་
མིང་ཐོར་བཀོད་པའི་དོན་ཚན་དཔང་ཡིག་)ལེན་ བ།
* ལ་མིའི་ ང་གཞིའི་དེབ་ ོར་ལམ་ གས་ ི་ཞིབ་ཆ་ཤེས་འདོད་ན་“ ི་ ིང་བར་འ ེལ་ཡོད་ ལ་མིའི་ ང་གཞིའི་དེབ་ ོར་ལམ་ གས་ ི་ ོར་”( ི་
གཉེར་ལས་ ངས་) ལ་ ོས།

ར་ འི་ ་ཚགས: http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

ཐོ་འགོད་ ད
ོ ་པ་དང་རེ་ ་ཡི་གེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ ས།
ཐོ་འགོད་ ོད་པ་དང་རེ་ ་ཡི་གེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ ས།

འ ོ་ གས་ བ་ས།

ོད་གནས་གསར་བ་ཐག་གཅོད་ ས་ཡང་ན་ ོད་གནས་ ོ་ ས།

①

ས་གནས་ ི་བདག་གཉེར་ལས་ ངས།

(ནང་ ་ོ ཡི་གེ (＊1)・གནས་ ་ོ ཡི་གེ (＊1)・ ིར་ ་ོ ཡི་གེ (＊2))
＊ 1

གནས་ ོད་འཛན་ ང་། དམིགས་བསལ་གཏན་ ོད་བའི་དཔང་ཡིག་(ཡང་ན་ ི་ ིང་བའི་ཐོ་འགོད་

དཔང་ཡིག་)གི་ཅིག་ཤས་གཅིག་བ ང་ནས་ཡོང་དགོས།
＊2

ོང་ ེར་གཞན་ལ་ ོད་གནས་ ་ོ ས་ ། དེ་རག་བར་ ་གནས་ ད
ོ ་ ས་པའི་ས་གནས་ ི་བདག་གཉེར་

ལས་ ངས་ ་ ོན་ ་ ིར་ འ
ོ ་འ ོ་ གས་ བ་དགོས།
②

མིང་། ཁོངས་གཏོགས་ ལ་ཁབ་ཡང་ན་ས་གནས་སོགས་ ར་ ས།

ལ་ནང་ ་འ ལ་ཡོང་ ེད་པར་

③

གནས་ ོད་འཛན་ ང་བོར་སོང་བའམ་བཀོལ་ ོད་ ེད་མི་ བ་བར་ ་ཆག་ ོན་ ་སོང་བ་སོགས་ ང་

བདག་གཉེར་ ེད་སའི་ས་གནས་ ི་
ལས་ ངས་ཁག

ས།
④

《གཏན་ ོད་བའམ་ཡང་ན་ལོ་༡༦་ལ་མ་འཐོན་པའི་མི།》

．གནས་ ོད་འཛན་ ང་གི་གོ་ཆོད་པའི་ ས་ཚད་ ོགས་པའི་ ས།
⑤

《ལས་ གས་ཐོབ་ཐང (ཁ་ཤས་ཞིག་དེའི་ནང་ལ་མི་ ད་པ།)

ི་འ ིམས་ བ
ོ ་མའམ་ཡང་ན་དངོས་ ཐོ་འགོད་ཡི་གེ་བ ང་ནས་ ལ་ནང་
་འ ལ་ཡོང་ ེད་པར་བདག་གཉེར་

ོང་བ།》
． ་ ེད་སའི་ལས་ ངས་དང་ ོབ་གསོའ་ལས་ ངས་སོགས་ཁོངས་གཏོགས་ལས་ ངས་ ི་མིང་ ེ་བ།

ོད་

ེད་སའི་ས་གནས་ ི་ལས་ ངས་

གནས་ ེ་བ། ལས་ ངས་ཧ་ལོག་པ།

་བའི་གན་ འི་ ས་ཚད་ ོགས་པ། གན་ ་གསར་བ་ ོལ་འཇོག་ ཁག་ ་འ ོ་བའམ། ཡང་ན་ཐོའ་ོ ོའ་ོ

ེད་པ་སོགས་འ ར་ ོག་ ང་བའི་ ས།
⑥

ལ་ནང་ ་འ ལ་ཡོང་ ེད་པར་

《བཟའ་ འི་ཐོག་ནས་“ ིམ་ཚང་ ོད་གནས།” “ཆེད་བ ས
ོ ་ ེད་ །ོ (ག)” “ཉི་ཧོང་གི་མིའི་བཟའ་ ་ བདག་གཉེར་ ེད་སའི་ལས་ ངས་ ་
སོགས།” ཡང་ན་“གཏན་ ོད་བའི་བཟའ་ ་སོགས་” ི་གནས་ ོད་ཐོབ་ཐང་གིས་བ ད་ཡོད་པའི་མི།》

ག་འ ིན་ ིས་ ར་དགོས།

．དེའི་བཟའ་ ་དང་བཟའ་ཐོར་ཡང་ན་ཤི་ ལ་ ང་བའི་ ས།
ི་ ད་ ིས་གནས་ ལ་འ ི་ས། : ཞིབ་ཆ་གཤམ་ ་འ ི་རོགས།
ད ིན་ ད་དང་། ་ ད། ཁོ་རི་ཡའི་ ད། སི་ཕེན་ ི་ ད།

● ི་ ིང་བའི་གནས་ ོད་ ིའི་ ་ོ འ ི་ས།
གཟའ་ ་བ།~པ་སངས། / 8:30~17:15
ཁ་པར

༠༥༧༠-༠༡༣༩༠༤

(IPཁ་པར།

་ཐའོ་ཡའི་

ད།
PHSཁ་པར།

ི་ ལ་ནས

༠༣-༥༧༩༦-༧༡༡༢)
●ཐེངས་གཅིག་ལ་འ ག་ ག
ོ ས་པར་ ེད་ས་ ིའི་ ོ་འ ི་རོགས་ ོར་ཁང་།

ཁ་པར་དང་བཅར་འ ི་ལ་ཉི་ཧོང་གི་ ད་ཁོ་ན་མིན་པར། གཤམ་ ་བཀོད་

གཟའ་ ་བ།~པ་སངས། / 9:00~16:00

པའི་ ི་ ད་ ང་བཀོལ་ན་ཆོག བཀོལ་ཆོག་པའི་ ད་ཆ་གཟའ་ ར་ ་མི་

ི་ ིང་བའི་ ིའི་ ོ་འ ི་རོགས་ ོར་ཁང ( ིན་ཇྭ ུ་ །)༠༣-༣༢༠༢-༥༥༣༥

གཅིག་པའི་ ེན་ཞིབ་ཆ་ ་ཚགས་ ་རོགས།

ི་ ིང་བའི་ ིའི་ ོ་འ ི་ཁང་ ་ ི་ ་ ། ༠༤༨-༨༣༣-༣༢༩༦

( ིན་ཇྭ ུ ་ ) ། ད ིན་ ད།

་ ་ ་ འི་ ི་ ིང་བའི་ ིའི་རོགས་ ོར་ཁང་ཐེངས་གཅིག་ལ་འ ག་

བྷང་ག་ལའི་ ད། ཝེ་ཐེ་ནམ་ ི་ ད། ཧིན་ ་ཉི་ཞི་ཡའི་ ད།

ོགས་པར་ ེད་ས། ༠༥༣-༤༥༨-༡༥༡༠

( ་ ི་ ་ །) ད ིན་ ད།

་ཚགས:http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

རི་ཡའི་ ད། ི་ལི་ཕིན་ ི་ ད། ཐེ་ལན་ ི་ ད། ཝེ་ཐེ་ནམ་ ི་ ད།
( ་ ་ ་ །)ད ིན་ ད།

་ ད། སི་ཕེན་ ི་ ད།

་ཐའོ་ཡའི་ ད།

་ཐའོ་ཡའི་ ད། སི་ཕེན་ ི་ ད། ་ ད། ཁོ་
་ཐའོ་ཡའི ད། སི་ཕེན་ ི་ ད། ་ ད། ི་

ལི་ཕིན་ ི་ ད།
ིམས་དོན་ལས་ ངས་ ི་ ལ་ནང་ ་འ ལ་ཡོང་ ེད་པར་བདག་གཉེར་ ེད་སའི་ལས་ ངས།(གནས་ ོད་བདག་གཉེར་ལམ་ གས་གསར་བའི་ ོར།)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

*ད ིན་ཡིག་དང་ ་ཡིག (ཟོར་ཡང་ཡི་གེ་དང་ཟོར་ ིའི་ཡི་གེ)

ཁོ་རི་ཡའི་ཡི་གེ། སི་ཕེན་ ི་ཡི་གེ།

བཤད་ཡོད།
ཡིག་ ར་ ེད་རོགས། : ལ་བ གས་ ོབ་ཆེན་ཐོའ་ོ ོའ་ོ ི་ ད་ ོབ་ ་ཆེན་མོ།

་ཐའོ་ཡའི་ཡི་གེའི་ཐོག་ནས་ ིས་པའི་གསལ་

