
ཁྱེད་ལ་ལག་དྱེབ་འདི་སྤྲད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།ཁྱེད་ལ་ལག་དྱེབ་འདི་སྤྲད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  
ཁྱེད་རང་ཧོལནྜ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འདོད་ཡོད། སྤིར་བཏང་སྐྱབས་བཅོལ་ཞྱེས་
པའི་དོན་ནི་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བདྱེ་འཇགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་མྱེད་པའི་མི་རིགས་
ཚོའི་ཆྱེད་དུ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་སྲུབ་སྐྱོབ་རོགས་རམ་བྱེད་པ་ལ་ཟྱེར། ཁྱེད་
རང་གིས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་བྱེད་དུས་ཁྱེད་རང་གིས་གཞུང་འབྱེལ་གི་ཐོག་
ནས་ཧོལནྜ་སིད་གཞུང་ལ་སོད་གནས་ཀི་ཆོག་མཆན་ཞུ་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟྱེར་
ན། ལུང་པ་འདིར་གནས་སོད་བྱེད་པར་ཆོག་མཆན་འདི་ངྱེས་པར་དགོས། སྐྱབས་
བཅོལ་ལས་རིམ་འདི་ཁྱེད་རང་གིས་ཞུ་འབུལ་བས་པའི་རྱེས་སུ་དབུ་འཛུགས་
གནང་བ་དང་། ཧོལནྜ་སིད་གཞུང་གིས་ཁྱེད་རང་འདིར་གནས་སོད་ཆོག་མཆན་
སྤྲོད་དགོས་མིན་ཐག་གཅོད་གནང་སྐབས་སུའང་ལས་དོན་འདི་གཉྱེར་ཆོག་པ་
ཞིག་ཡིན། ལག་དྱེབ་འདིའི་ནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་གི་འགོ་སྟངས་གསལ་
བཤད་བས་ཡོད། འདིས་ཁྱེད་རང་ངོས་ནས་གང་བྱེད་དགོས་མིན་དང་ཧོལནྜ་སིད་
གཞུང་ནས་ཐོབ་ཐང་གང་རྱེ་བ་བྱེད་ཆོག་མིན་སོགས་ཀི་འགྱེལ་བཤད་ཡོད།
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ཁོད་ཀི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ། 

ཐུན་མོང་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་གི་གནས་ཚུལ།
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སྐྱབས་བཅོལ་གནས་སོད་ཀི་ཆོག་མཆན་ཁྱེད་ལ་ནམ་སྦིན་གི་ཡོད་དམ།སྐྱབས་བཅོལ་གནས་སོད་ཀི་ཆོག་མཆན་ཁྱེད་ལ་ནམ་སྦིན་གི་ཡོད་དམ།

ཧོལནྜ་ཕི་མིའི་བཅས་ཁིམས་ (Nederlandse Vreemdelingenwet) ཁང་གིས་སྐྱབས་

བཅོལ་གནས་སོད་ཀི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཆྱེད་ཁྱེད་རང་གི་ཆ་རྐྱེན་དག་ལ་རགས་ཙམ་ཤྱེས་རོགས་

བྱེད་ཅིང་། གལ་སིད་ཁྱེད་ལ་གཤམ་གསལ་གི་འོས་ཆོས་གང་རུང་ཞིག་ལྡན་ཡོད་ན་ཁྱེད་རང་

གནས་སོད་ཀི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་ཡིན།

• རང་ཉིད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་རིགས་རུས། ཆོས་ལུགས། མི་རིགས། ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་བའི་དབང་

གིས་སམ་ཡང་ན་ཁྱེད་རང་སྤི་ཚོགས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་ཁྱེད་རང་སྡུག་སྦོང་བརྡབ་གསིག་གི་འཇིགས་སྐྲག་མོང་མཁན་བདྱེན་པ་ཞིག་ཡིན།

• རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྱེད་རང་སོག་ཐོག་ཉྱེས་ཆད་དང་མནར་གཅོད་ཡང་ན་མི་སྤོད་ལས་

འདས་པའི་སྤོད་ཚུལ་དང་གཞན་ཡང་དམའ་འབྱེབས་སོགས་ཀི་འཇིགས་སྣང་མཐོང་ཡོད་

པའི་བདྱེན་པ་ཁུངས་སྐྱྱེལ་བྱུང་།

• སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་དྲག་དཔུང་གི་འཁྲུག་རོད་ལ་བརྱེན་ནས་ངྱེས་མྱེད་ཀི་གནོད་འཚེ་མོང་

མཁན་ཞིག་འགྱུར་དོགས་ཅན་ཡིན་པར་ཁྱེད་རང་ལ་རྒྱུ་མཚན་འདུག

• ཁྱེད་རང་གི་བཟའ་ཟླ། རོགས་པ། ཕ་མ། ཡང་ན་རང་གི་ཕྲུ་གུ་དྱེ་དག་གང་རུང་གིས་ཉྱེ་ཆར་

ཧོལནྜ་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་གནས་སོད་ཀི་ཆོག་མཆན་རག་ཡོད།

གནས་སོས་ཡུལ་མིའི་གལ་འཇུག་སི་ཞུ་ཁང་ Immigratie- en Naturalisatiedienst 

(IND) གིས་སྐྱབས་བཅོལ་གནས་སོད་ཀི་ཆོག་མཆན་ཆྱེད་དུ་ཁྱེད་རང་གི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་བརི་

འཇོག་བྱེད་དགོས་མིན་ཐག་གཅོད་གནང་གི་ཡོད།

གལ་སིད་ཁྱེད་རང་གིས་ཧོལནྜ་གི་ས་མཚམས་དང་གནམ་ཐང་ཡང་ན་གྲུ་ཁ་གང་རུང་དུ་

སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་བས་ཡོད་ན་ནྱེདྷར་ལྱེནཌ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བར་བཀག་

འགོག་བྱེད་སིད་དྱེ། གཞུང་འབྱེལ་གི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་ནྱེདྷརལྱེནྜ་ལ་འགོ་མི་ཆོག་

གནས་སྟངས་དྱེའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་དྱེབ་ཆུང་འདིའི་

ནང་བཤད་པ་ལས་གཞན་ཞིག་བྱེད་ཀི་ཡོད། དྱེར་བརྱེན་མཐའ་མཚམས་ལས་རིམ་འདིའི་

ཆྱེད་དུ་དྱེབ་ཆུང་ཐ་དད་ཅིག་ཡོད།
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སྐྱབས་བཅོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་། སྐྱབས་བཅོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་། (Centraal Orgaan opvang 

asielzoekers) (COA)

བསྟ་ིགནས་ཁང་ན་ིཧོལནྜའ་ིསྣྱེ་ལྱེན་ཁང་བསྟ་ིགནས་དག་ཏུ་ཡོད་པའ་ིསྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀ་ི

སོད་གནས་དང་ལམ་སོྟན་ག་ིའཁན་ཁུར་གནང་མཁན་ཞགི་ཡནི་པ་དང་། དྱེས་ན་ཁྱེད་རང་ལ་

གནས་ཁང་དང་ཞལ་ལག་དང་འཕོྲོད་བསྟྱེན་ག་ིམཐུན་རྐྱེན་སོྦར་ཐུབ་ངྱེས་བྱེད་ཀ་ིཡོད། གལ་སདི་

ཁྱེད་རང་སྨན་པ་བསྟྱེན་དགོས་ཡོད་ན་བསྟ་ིནས་ཁང་འདསི་ཕག་རོགས་གནང་ག་ིཡོད། དྱེས་

ན་ཚགོས་པ་འད་ིན་ིརང་དབང་ག་ིསྒྲིགི་འཛུགས་ཤགི་ཡནི་པ་ལས་ཁྱེད་རང་ག་ིསྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་

སྟངས་ལ་ཐྱེ་བྱུས་གང་ཡང་གནང་ག་ིམྱེད།  www.coa.nl

སྐྱབས་བཅོལ་བའ་ིའཕོྲོད་བསྟྱེན་(སྐྱབས་བཅོལ་བའ་ིའཕོྲོད་བསྟྱེན་(GezondheidsZorg Asielzoekers GZAGezondheidsZorg Asielzoekers GZA) 

སྐྱབས་བཅོལ་བའ་ིའཕོྲོད་བསྟྱེད་ན་ིཁྱེད་རང་ན་བ་དང་ཡང་ན་འཕོྲོད་བསྟྱེན་སོྐར་ག་ིདོགས་འདྲ་ི

འདྲ་ཡོད་ན་འབྱེལ་གཏུགས་བྱེད་སའ་ིསྒྲིགི་འཛུགས་ཚགོས་པ་ཞགི་ཡནི། སྐྱབས་བཅོལ་སྣྱེ་ལྱེན་

ངོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ (COA) ག་ིསྣྱེ་ལྱེན་ཁང་ག་ིཉྱེ་འགམ་རྱེ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་བའ་ིའཕོྲོད་

བསྟྱེན་(GZA)ཁང་ག་ིའཕོྲོད་བསྟྱེན་ལྟྱེ་གནས་རྱེ་བཏབས་ཡོད། སྐྱབས་བཅོལ་བའ་ིའཕོྲོད་བསྟྱེན་

(GZA)ཁང་གིས་ཁང་ཚན་སྨན་པ་དང་ཡང་ན་སྨན་སོྦང་ལས་རོགས་དང་སྨན་གཡོག་དྱེ་བཞནི་

སྨན་པའ་ིཕག་རོགས་བཅས་གང་རུང་ཞགི་དང་སྨན་བསྟྱེན་ག་ིགོ་སྐབས་སྐྲུན་ག་ིཡོད། 

 www.gzasielzoekers.nl  

ཧོལནྜ་སྐྱབས་བཅོལ་ཁང་ཧོལནྜ་སྐྱབས་བཅོལ་ཁང་ (VluchtelingenWerk Nederland) ནི་རང་དབང་འགོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་སྒྲིིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་དྱེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སྐྱབས་བཅོལ་ཐོབ་ཐང་

འཚོལ་མཁན་ཚོ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ལྷན་ཁང་འདིས་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་གི་གནས་

ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་དང་འབྱེལ་བཤད་གནང་བ་དང་ལས་དོན་འདི་གཉྱེར་བའི་རྒྱུན་རིམ་ལ་རོགས་

རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གི་ཡོད། ད་དུང་སྒྲིིག་འཛུགས་གཞན་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་ཕག་

རོགས་བྱེད། ཁིམས་རོད་པའི་མཉམ་ཁྱེད་རང་གི་མཉམ་ལས་ཡག་ཏུ་གཏོང་བའི་ཕག་རོགས་

གནང་ག་ིཡོད། ལྷན་ཁང་འདསི་ཁྱེད་རང་ག་ིསྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ལ་ཐྱེ་བྱུས་གང་ཡང་བྱེད་ཀ་ི

མྱེད།  www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

ཁམིས་མཐུན་རོགས་སོྐྱར་ལྷན་ཚགོས་ཁམིས་མཐུན་རོགས་སོྐྱར་ལྷན་ཚགོས་  (Raad voor Rechtsbijstand) ཀསི་ཁྱེད་ལ་

ཁམིས་རོད་པའ་ིརོགས་རམ་རག་ངྱེས་བྱེད་ཀ་ིཡོད་གལ་སདི་ཁྱེད་རང་ངོས་ནས་ཁམིས་རོད་པའ་ི

ཆྱེད་འགོ་གོན་གཏོང་མ་ིཐུབ་ན། ཁྱེད་རང་ལ་རོགས་རམ་བས་པའ་ིཆྱེད་དུ་ཁམིས་རོད་པ་ལ་ལྷན་

ཚགོས་འད་ིནས་གླ་ཕོགས་བརྒྱུད་སོྤྲད་གནང་ག་ིཡོད། ཁམིས་རོད་པ་འད་ིན་ིལྷན་ཚགོས་འདསི་

བཀོད་བཞག་བས་པ་མནི་ཏྱེ། ཁོང་ན་ིཁམིས་མཐུན་རང་དབང་ཅན་དང་གཞན་ལ་ཕག་རོགས་

གནང་མཁན་ག་ིཁམིས་དོན་སོློབ་སོྟན་པ་ཞགི་ཡནི་ཞངི་ཁྱེད་རང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རམི་

གཉྱེར་སྐབས་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་དྱེ་ཡནི།  www.rvr.org

གནས་སོས་ཡུལ་མིའ་ིགལ་འཇུག་ས་ིཞུ་ཁངགནས་སོས་ཡུལ་མིའ་ིགལ་འཇུག་ས་ིཞུ་ཁང Immigratie- en Naturalisatiedienst 

(IND) ) འད་ིན་ིནྱེདྷརལྱེནྜ་དྲང་བདྱེན་བདྱེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་ (Ministerie van Justitie 

en Veiligheid) ག་ིསྱེ་ཚན་ཞགི་ཡནི། (IND)ས་ིཞུ་ཁང་གསི་ཁྱེད་རང་དང་ལྷན་དུ་བཅར་

འདྲིའ་ིལན་ཚན་འདུ་བསོྐང་གནང་ག་ིཡོད། དྱེའ་ིནང་དུ་ཁྱེད་རང་ག་ིངོ་སོྤྲད་དང་མ་ིརགིས་དྱེ་

བཞནི་རང་ཡུལ་ནས་ཧོལནྜ་བར་ག་ིའགྲུལ་བཞུད་ཀ་ིརྒྱུན་རམི། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྱེན་ནས་

རང་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་ཁ་བལ་དགོས་བྱུང་བ་སོགས་བཀའ་འདྲ་ིགནང་ག་ིཡོད། ཁོང་ཚསོ་ཁྱེད་

རང་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིགནས་སྟངས་དང་སྒེྱེར་ག་ིལོ་རྒྱུས་ལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་པ་དང་། དྱེ་ནས་ཁྱེད་

རང་ཧོལནྜ་ལ་གནས་སྐབས་རངི་བསད་ཆོག་པའམ་ཡང་ན་ངྱེས་པར་རང་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕརི་

ལོག་དགོས་མནི་ཐག་གཅོད་གནང་ག་ིཡོད།  www.ind.nl

སྐྱབས་བཅོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་། (COA) ག་ིསྣྱེ་ལྱེན་ཁང་བསྟ་ིགནས་དང་

གནས་སོས་ཡུལ་མིའ་ིགལ་འཇུག་ས་ིཞུ་ཁང (IND) ག་ིཁང་བརྱེགས་ཕ་ིནང་དུ་བདྱེ་འཇགས་

སོྐར་སྲུང་བ་མང་པོ་ཡོད་ཅངི་ཁོང་ཚོའ་ིགོན་ཆས་ནས་ཁྱེད་ཀསི་ངོས་འཛིནི་བྱེད་ཐུབ། ཁོང་ཚ་ོ

དྱེར་སྲུང་སོྐྱབ་ཀ་ིཆྱེད་དུ་བསད་ཡོད་པས་ཁྱེད་རང་གསི་གོང་དུ་སོྨྲོས་པའ་ིལས་ཁུངས་གཉསི་ཀ་ི

སོྐར་བཀའ་འདྲ་ིགནང་ཆོག སོྐར་སྲུང་བ་འད་ིཚ་ོན་ིཁྱེད་ཀ་ིསྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ག་ིསོྐར་ལ་ཐྱེ་

བྱུས་གང་ཡང་བྱེད་ཀ་ིམྱེད།

རང་ཡུལ་ཕརི་སོྐྱད་ཞབས་ཞུ་ཁང་། རང་ཡུལ་ཕརི་སོྐྱད་ཞབས་ཞུ་ཁང་། Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)  ན་ི

ཧོལནྜ་དྲང་བདྱེན་བདྱེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་ (Ministerie van Justitie en Veiligheid) 

ག་ིསྱེ་ཚན་ཞགི་ཡནི། གལ་སདི་ཁྱེད་རང་ག་ིསྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་གནས་སོས་ཡུལ་མིའ་ིགལ་

འཇུག་ས་ིཞུ་ཁང (IND) གསི་ངོས་ལྱེན་མ་བས་ན་ཕརི་སོྐྱད་ཞབས་ཞུ་ཁང་གསི་ཁྱེད་རང་སོ་

སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕརི་ལོག་ག་སྒྲིགི་བྱེད་རོགས་ཞུ་ཡ་ིཡོད།

 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

ཡུལ་སོ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་པ་ཡུལ་སོ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་པ་  Internationale Organisatie voor Migratie 

(IOM) ན་ིའཛིམ་གླངི་ཁོན་ཡོངས་ཀ་ིཡུལ་སོ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སོྐྱར་བྱེད་མཁན་ག་ིརང་

དབང་སྒྲིགི་འཛུགས་ཚགོས་པ་ཞགི་ཡནི། གལ་སདི་རང་ངོས་ནས་ཧོལནྜ་ནས་ཕརི་ཐོན་བྱེད་

འདོད་ན་ཚགོས་པ་འདིས་རོགས་རམ་བྱེད་དྱེ། རང་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕརི་ལོག་བྱེད་སྟངས་ཀ་ིསོྐར་

ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀ་ིགནས་ཚུལ་མཁོ་སོྤྲད་བྱེད་པ་དང་ཧོལནྜ་ལས་ཕརི་ཐོན་ག་སྒྲིགི་ལ་ཕག་

རོགས་གནང་ག་ིཡོད། ཁྱེད་རང་གསི་ (IOM) ཚགོས་པ་འད་ིདང་འབྱེལ་གཏུག་ཡོང་ཆྱེད་ཧོལནྜ་

སྐྱབས་བཅོལ་ཁང་ VluchtelingenWerk Nederland (VWN) ག་ིལས་རོགས་ཅགི་

གམ་རང་ག་ིཁམིས་རོད་པ་ལ་རོགས་རམ་ཞུ་ཆོག  www.iom-nederland.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY

སྒྲིིག་འཛུགས་ཚོགས་པ་གང་གིས་ཁྱེད་དང་མཉམ་འབྱེལ་བྱེད་ཀི་ཡོད། སྒྲིིག་འཛུགས་ཚོགས་པ་གང་གིས་ཁྱེད་དང་མཉམ་འབྱེལ་བྱེད་ཀི་ཡོད། 
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ཁྱེད་རང་གང་བྱེད་པར་རྱེ་བ་བས་ཡོད་དམ། ཁྱེད་རང་གང་བྱེད་པར་རྱེ་བ་བས་ཡོད་དམ། 

རྒྱུན་རིམ་འདིའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་རང་གིས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བདྱེན་པ་ར་

སྤྲོད་བྱེད་པར་ཚིག་ཐོ་ (ཡིག་ཆ)་ ག་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྱེ། ད་དུང་ཁྱེད་རང་ཡུལ་མིའི་

གལ་འཇུག་སི་ཞུ་ཁང (IND)་ལ་རང་ལ་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྐྱྱེལ་ཚང་མ་དང་ག་སྒྲིིག་བྱེད་ཐུབ་

པའི་བདྱེན་དཔང་རྣམས་སྤན་འབུལ་ཞུ་བའི་རྱེ་བ་བྱེད་ཀི་ཡོད། དཔྱེར་ན་རང་གི་བརོད་དོན་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཐུབ་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་མགོན་ཤོག་སོགས་ཡིན།

སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་ཉིན་རྱེ་རྱེ་བཞིན།སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་ཉིན་རྱེ་རྱེ་བཞིན།  

གནས་སོས་ཡུལ་མིའ་ིགལ་འཇུག་ས་ིཞུ་ཁང་ (IND) དུ་ཁྱེད་རང་ཁོང་ཚ་ོམཉམ་དུ་དུས་ཆྱེད་

བས་པའ་ིཉནི་མོ་དྱེར་ངྱེས་པར་འགོ་དགོས། གང་ཡནི་ཟྱེར་ན་ས་ཆ་འད་ིནས་ཁྱེད་རང་ག་ིདངོས་

གཞའི་ིསྐྱབས་བཅོལ་ལས་རམི་འགོ་འཛུགས་ཞུ་ཡ་ིཡོད། སྐབས་རྱེ་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རམི་གཉྱེར་

བའ་ིསྐབས་སྣྱེ་ལྱེན་ཁང་སོྔོན་མ་དྱེ་རང་ལ་སོད་དགོས་ཐུག་སདི་དྱེ་ན་ིཁྱེད་རང་ག་ིངལ་གསོ་དང་

ག་སྒེརགི་བྱེདསའ་ིས་ཆ་ད་ག་རད་རྱེད་འོན་ཀང་སྐབས་རྱེ་ཁྱེད་རང་དྱེ་ནས་(IND) ཁང་ག་ིཉྱེ་

འགམ་ག་ིསྣྱེ་ལྱེན་ཁང་དུ་གནས་སོ་ཡང་བྱེད་སདི་པ་རྱེད་དྱེ་དུས་རྐང་ཐང་སློྱེབས་མ་ཐུབ་ན་

ཁྱེད་རང་(IND) ཁང་ག་ིབཅར་འདྲ་ིཡོད་སའ་ིས་གནས་དྱེར་སྐྱྱེལ་གནང་ག་ིརྱེད།

གཤམ་གི་གནས་ཚུལ་འདིས་ཉིན་རྱེའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལམ་རིམ་གི་བྱེད་ཕོགས་སྟོན་གི་ཡོད།

ཉིན་དང་པོ། སྔོོན་འགོའི་བཅར་འདྲི། ཉིན་དང་པོ། སྔོོན་འགོའི་བཅར་འདྲི། 

[IND] གནས་སོས་ཡུལ་མིའ་ིགལ་འཇུག་ས་ིཞུ་ཁང་ག་ིམཉམ་དུ་ཐུན་མོང་བཅར་འདྲ་ིདྱེ་ལ་

བཅར་འདྲ་ིདང་པོ་ཞྱེས་ཟྱེར་བ་དང་[IND] ལས་བྱེད་ཀ་ིཁྱེད་རང་ག་ིམཐོ་འཇུག་སྐབས་ཀ་ི

གནས་ཚུལ་ལ་སྟངས་འཛིནི་བྱེད་ཀ་ིཡོད པ་མ་ཟད་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མྱེད་པ་དྱེ་ཚརོ་བསྐྱར་

དུ་ཁ་སོྣན་དྲ་ིབ་འགོད་ཀ་ིཡོད། འད་ིལ་སོྔོན་འགོའ་ིབཅར་འདྲ་ིཟྱེར། དྲ་ིབ་དྲ་ིལན་འདིའ་ིནང་

དུ་ཁྱེད་ཀིས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་བཀའ་འདྲ་ིགནང་ག་ིམྱེད་དྱེ། དྱེ་

ན་ིཉིན་གསུམ་པའ་ིབཅར་འདྲིའ་ིནང་དུ་འདྲ་ིཡ་ིཡོད། གལ་ཏྱེ་རོགས་པ་དགོས་ན་ཧོལནྜ་སྐྱབས་

བཅོལ་ལྷན་ཁང་ Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) ག་ིལས་མ་ིཞགི་

བཅར་འདྲ་ིདང་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཕྱེབས་རོགས་ཞུ་ཆོག་དྱེ་ཁྱེད་རང་ག་ིཁམིས་བརོད་པའ་ིགོ་སྒྲིགི་

བྱེད། 

གནས་སོས་ཡུལ་མིའ་ིགལ་འཇུག་ས་ིཞུ་ (IND) ཁང་ག་ིལས་བྱེད་ཚསོ་བཅར་འདྲིའ་ིསྐབས་

སུ་ཧོལནྜའ་ིསྐད་དུ་དྲ་ིབ་གནང་བ་དང་སྐད་སྒྱུར་བས་དྱེ་དག་ཁྱེད་རང་ག་ིསྐད་དུ་གོ་བརྡ་སོྤྲད་ཀ་ི

ཡོད། དྱེ་བཞནི་ཁྱེད་ཀ་ིལན་རྣམས་ཁོང་ཚོའ་ིསྐད་དུ་ཕར་བསྒྱུར་ག་ིཡོད། སྐད་སྒྱུར་བ་ན་ིཁྱེད་ཀ་ི

སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ག་ིསོྐར་ལ་ཐྱེ་བྱུས་དང་འབྱེལ་བ་གང་ཡང་མྱེད། གལ་ཏྱེ་ཁོད་དང་སྐད་

སྒྱུར་བ་གཉསི་ཀ་ིབར་གོ་བརྡ་ཡག་པོ་མ་འཕོྲོད་ན་དང་ཐོག་ནས་ཤྱེས་པར་བྱེད་དགོས། སྐབས་དྱེར་

ས་ིཞུ་ཁང་ག་ིསྐད་སྒྱུར་བ་གཞན་ཞགི་ག་སྒྲིགི་བྱེད། ཁྱེད་ཀིས་དྲ་ིབ་གསལ་པོ་ཧ་གོ་རྒྱུ་དང་གོ་ནོར་

མ་ཤོར་བྱེད་རྒྱུ་ན་ིགལ་ཆྱེན་པོ་ཡནི། གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་རང་གསི་རང་ག་ིབཟའ་ཟླའམ་ཡང་ན་རོགས་

པ་ལྷན་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་དུ་བཀོད་ཡོད་ན་རྱེ་རྱེ་བཞནི་བཅར་འདྲ་ིསོ་སོར་འདུ་བསོྐང་

བྱེད་ཀ་ིཡོད། དྱེ་བཞནི་ཁྱེད་རང་ལ་ཕྲུ་གུ་ལོ་༡༥་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་ན་བཅར་འདྲ་ིཐ་དད་འཚགོས་

དགོས། ཁྱེད་ལ་རང་ག་ིཁམིས་རོད་པའ་ིབརྒྱུད་ནས་བཅར་འདྲ་ིདང་པོའ་ིལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་

ཞགི་ཁམིས་རོད་པའ་ིབརྒྱུད་བསྐུར་གནང་ག་ིཡོད།

ཉིན་གཉིས་པ། བཅར་འདྲི་གཉིས་པའི་ག་སྒྲིིག ཉིན་གཉིས་པ། བཅར་འདྲི་གཉིས་པའི་ག་སྒྲིིག 

རང་གི་ཁིམས་རོད་པས་གནས་སོས་ཡུལ་མིའི་གལ་འཇུག་སི་ཞུ་ (IND) ཁང་གི་ལས་ཁུངས་

ཤིག་ལ་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་བཅར་འདྲི་དང་པོའི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་གོ་བསྡུར་བྱེད་ཀི་རྱེད། 

དྱེའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་གཉིས་བར་གི་གཏམ་གླྱེང་བྱུང་བ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་འཕྲོོད་ཕིར་སྐད་བསྒྱུར་

མཁན་ཡང་ཡོད། ཁིམས་རོད་པས་སི་ཞུ་(IND) ཁང་ལ་སྙན་ཐོ་འདིར་ཆད་ལྷག་དང་ནོར་བ་

འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྱེད་དོ་སྣང་ཡོང་ཆྱེད་ཡི་གྱེ་ཞིག་བསྐུར་གནང་གི་ཡོད། ད་དུང་རང་གི་ཁིམས་རོད་

པས་ཁྱེད་རང་སི་ཞུ་ (IND) ཁང་གི་བཅར་འདྲི་གཉིས་པའི་ཆྱེད་དུ་ག་སྒྲིིག་གནང་གི་ཡོད།
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ཉིན་གསུམ་པ། བཅར་འདྲི་གཉིས་པ། ཉིན་གསུམ་པ། བཅར་འདྲི་གཉིས་པ། 

བཅར་འདྲ་ིགཉསི་པ་འད་ིཡང་གནས་སོས་ཡུལ་མིའ་ིགལ་འཇུག་ས་ིཞུ་ (IND) ཁང་མཉམ་དུ་

དངོས་གཞིའ་ིབཅར་འདྲ་ིཐྱེངས་མ་གཉསི་པ་དྱེ་ཡནི་ཞངི་། འདིའ་ིསྐབས་སུ་ཁྱེད་རང་གསི་རྒྱུ་

མཚན་ཅིའ་ིཕརི་སྐྱབས་བཅོལ་འད་ིཞུ་བཞནི་ཡོད་པ་གསུངས་ཆོག་ཁོང་ཚསོ་ཡང་སྐྱར་རང་ལ་

དྲ་ིབ་སྣ་ཚགོས་ཤགི་གནང་ག་ིཡོད། 

བཅར་འདྲ་ིའད་ིཡང་ (IND) ཁང་དུ་འཚགོས་གནང་ག་ིཡོད། ཁྱེད་རང་ལ་སྲུང་སོྐྱབ་གང་

དགོས་པ་རྣམས་ཁོང་ཚརོ་ཤོད་དགོས་པ་ན་ིགལ་ཆྱེན་ཡནི། རང་ཉདི་ཀ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྲུང་སོྐྱབ་

གང་ཞིག་རྱེ་བ་བྱེད་མ་ིཐུབ་པ་དང་ཁྱེད་ལ་དཀའ་ངལ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ལྷག་ལུས་མྱེད་པར་

དྲང་པོ་དང་གསལ་པོར་གསུངས་དགོས། གལ་སདི་ཁྱེད་ཀིས་གནས་ཚུལ་བྱེ་བག་པ་ཞགི་གསལ་

པོར་དྲན་མ་གསོས་ན་དྲན་ཀ་ིམ་ིའདུག་ཞྱེས་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་བཤད་ན་ཆོག ཁོང་ཚ་ོཁྱེད་

རང་ག་ིལུང་པའ་ིགནས་ཚུལ་སྤ་ིབཏང་ལ་གོ་རོགས་ཡོད་ནའང་རང་ག་ིགནས་ཚུལ་རྣམས་རང་

ཉདི་ཀསི་ངོས་ནས་བཤད་དགོས་པ་གལ་ཆྱེ་ཡནི། ཁྱེད་རང་ལ་སྲུང་སོྐྱབ་དགོས་པ་སོགས་འབྱེལ་

ཡོད་ཀ་ིརྒྱུ་མཚན་རྣམས་གསལ་པོ་བས་ནས་བཤད་དགོས། གལ་སདི་རང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་

དགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་དང་འབྱེལ་བའ་ིརྨ་ཤུལ་དང་ལུས་སྱེམས་ཀ་ིདཀའ་ངལ་འདྲ་ཞུ་གཏུག་

བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་ན་དྱེའ་ིསོྐར་གོང་ག་ིས་ིཞུ་ཁང་ག་ིལས་བྱེད་དག་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ན་ིགལ་ཆྱེན་པོ་

ཡནི། གང་ཡནི་ཟྱེར་ན། གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་རང་ག་ིསྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ག་ིརོག་ཞབི་ལ་འོས་ཤངི་

འཚམས་པ་མཐོང་ན་ས་ིཞུ་ (IND) འདསི་ཁྱེད་ལ་ཁམིས་དོན་སྨན་དཔྱད་ (forensisch 

medisch onderzoek) འབུལ་དགོས་མནི་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ། ཡང་ན་རང་ཉདི་ཀསི་

འགན་ཁུར་དང་འགོ་གོན་ཐོག་ནས་འད་ིའདྲའ་ིབརག་དཔྱད་བྱེད་ཆོག་སྤརི་བཏང་བཅར་འདྲ་ི

འདིའ་ིསྐབས་སུའང་སྐད་བསྒྱུར་བ་ཡོད་ཀང་། གལ་ཏྱེ་དགོས་ན་ཧོལནྜ་སྐྱབས་བཅོལ་ལྷན་ཁང་ 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) ག་ིལས་མ་ིཞགི་བཅར་འདྲ་ིགཉསི་པ་

འདིའ་ིསྐབས་སུ་ཕག་རོགས་ཞུ་དྱེ་ན་ིཁམིས་བརོད་པའ་ིརྒྱུད་གོ་སྒྲིགི་བྱེད་ཐུབ་ཀ་ིཡོད།དྱེ་མ་ཟད་

ཁྱེད་རང་ག་ིཁམིས་རོད་པའ་ིབརྒྱུད་ནས་བཅར་འདྲ་ིགཉསི་པ་འདིའ་ིལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་འདྲ་

བཤུས་ཤགི་ཀང་འབོར་ཀ་ིརྱེད།

ཉིན་བཞི་པ།བཅར་འདྲི་གཉིས་པའི་གོས་བསྡུར། ཉིན་བཞི་པ།བཅར་འདྲི་གཉིས་པའི་གོས་བསྡུར། 

ཁིམས་རོད་པ་འདིས་ཁྱེད་རང་མཉམ་དུ་བཅར་འདྲི་གཉིས་པའི་སྙན་ཐོ་དག་གོས་སྡུར་བྱེད་ཅིང་

། དྱེའི་དུས་ཁྱེད་རང་གཉིས་ཀི་གཏམ་གླྱེང་བྱུང་བ་རྣམས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་མཁན་སྐད་བསྒྱུར་བ་ཞིག་

ཀང་ཡོད། ཁིམས་རོད་པས་སི་ཞུ་ (IND) ཁང་ལ་ཡི་གྱེ་ཞིག་བསྐུར་གནང་གི་ཡོད་དྱེས་སྙན་ཐོ་

འདིར་ཆད་ལྷག་དང་ནོར་བ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མྱེད་ཤྱེས་རོགས་ཡོང་བར་བྱེད་ཀི་ཡོད།.

ཉིན་ལྔ་པ། དགོས་འདོད་ཀི་ཐག་ཆོད། ཉིན་ལྔ་པ། དགོས་འདོད་ཀི་ཐག་ཆོད། 

(IND) སི་ཞུ་ཁང་གིས་ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོལ་གནས་སོད་ཀི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཕིར་ཆ་རྐྱེན་

རྣམས་ཚང་ཡོད་མྱེད་ཞིབ་འཇུག་གནང་བ་དང། དཔྱད་ཞིབ་གྲུབ་འབས་འདི་ནི་ཁྱེད་རང་གི་

འཕར་མའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་གི་ཁ་ཕོགས་ཐག་ཆོད་ངྱེས་ཅན་ཞིག་ཡིན། གཤམ་ལ་འབྱུང་

སིད་པའི་འཇུག་འབས་གསུམ་སྟྱེ།

1. ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོལ་གནས་སོད་ཀི་ཆོག་མཆན་སྦིན་པར་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ཚང་། ཁྱེད་ལ་ 

(IND) སི་ཞུ་ཁང་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ལ་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ཡི་གྱེ་ཞིག་ 

(ཁིམས་རོད་པ་བརྒྱུད་) འབོར་ཡོང་། ཁྱེད་རང་ཧོལནྜ་ལ་སོད་ཆོག་ (ད་ལྟའི་དུས་སུ)། རང་

གི་ཁིམས་རོད་པས་འདིའི་འཇུག་འབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་།

2. (IND) སི་ཞུ་ཁང་ལ་ཁྱེད་རང་གི་ཞུ་འབུལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་པར་དུས་ཚོད་མང་པོ་

དགོས་པ་དང་ཉིན་བརྒྱད་ཀི་རིང་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་མི་ཐུབ། སི་

ཞུ་ཁང་གིས་ཁྱེད་རང་གི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་དུས་འགངས་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་ 

(Verlengde Asielprocedure) ནང་དུ་བྱེད་ཀི་རྱེད། ཞུ་འབུལ་འདིའི་ཐག་གཅོད་

རྱེས་སུ་ཡོང་གི་ཡོད། ཁྱེད་ལ་དུས་འགངས་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་གི་སྐོར་རྒྱས་པར་གསལ་

བའི་དྱེབ་ཆུང་གཞན་ཞིག་གནང་གི་རྱེད།

3. (IND) ས་ིཞུ་ཁང་ག་ིདཔྱད་ཞབི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀིས་སྐྱབས་བཅོལ་གནས་སོད་ཀ་ིཆོག་མཆན་

ག་ིཆྱེད་དུ་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ལ་བཀའ་བར་ིདང་ལྱེན་མ་ིབྱེད།། (IND) ས་ིཞུ་ཁང་ནས་(ཁྱེད་རང་

ག་ིཁམིས་རོད་པའ་ིབརྒྱུད་ནས)ཡ་ིགྱེ་ཞགི་འབོར་ག་ིཡོད། དྱེའ་ིནང་དུ་ (IND) ས་ིཞུ་ཁང་

གསི་ཁྱེད་རང་གསི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ངོས་ལྱེན་བྱེད་འཆར་མྱེད་ཅྱེས་དང་། ཡ་ིགྱེ་འདསི་

ཐག་ཆོད་མྱེད་པའ་ིབྱེད་འཆར་ཞིག་མཚནོ་པ་དང་། ད་དུང་བྱེད་འཆར་ཡོད་པའ་ིདགག་བ་

འདིའ་ིརྒྱུ་མཚན་དང་ཁྱེད་ལ་འདིའ་ིའཇུག་འབས་རྣམས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། ཁམིས་

རོད་པས་ཁྱེད་རང་མཉམ་དུ་རྱེས་ལ་ཡ་ིགྱེ་འདིའ་ིསོྐར་གོ་སྡུར་བྱེད་འོང་།

ཉནི་དྲུག་པ། ལྟ་ཚུལ། ཉནི་དྲུག་པ། ལྟ་ཚུལ། 

གལ་སིད་ (IND) སི་ཞུ་ཁང་གིས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ངོས་ལྱེན་བྱེད་འཆར་མྱེད་ན་ཁྱེད་

རང་གིས་རང་གི་ཁིམས་རོད་པའི་ལྷན་དུ་བྱེད་འཆར་གི་ཐག་གཅོད་འདིའི་སྐོར་གོ་སྡུར་གནང་

དགོས། ཁིམས་རོད་པས་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་འདི་དང་འབྱེལ་བའི་འབྱུང་རུང་གི་ག་སྒྲིིག་དག་ལ་

གོས་བསྡུར་སྔོོན་ནས་གནང་ཟིན། ཁིམས་རོད་པས་(IND) སི་ཞུ་ཁང་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཞྱེས་པའི་ཡི་

གྱེ་ཞིག་བསྐུར་ཆོག་འདིའི་ནང་དུ་ (IND) སི་ཞུ་ཁང་གི་བྱེད་འཆར་གི་ཐག་གཅོད་ལ་གཞུང་

འབྱེལ་གི་ལན་འདྱེབས་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ཐག་གཅོད་འདི་ལ་ངོས་ལྱེན་མྱེད་པ་བརོད་ཡོད།

ཉིན་བདུན་པ་དང་བརྒྱདཔ། ཐག་གཅོད། ཉིན་བདུན་པ་དང་བརྒྱདཔ། ཐག་གཅོད། 

(IND) སི་ཞུ་ཁང་གིས་ཁྱེད་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་གི་ཡི་གྱེ་བཀླགས་པའི་རྱེས་སུ་བྱེད་འཆར་གི་ཐག་

གཅོད་འདིར་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་དགོས་མིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཡོང་། དཔྱད་ཞིབ་གྲུབ་འབས་འདི་

ནི་ཁྱེད་རང་གི་འཕར་མའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་གི་ཁ་ཕོགས་ཐག་ཆོད་ངྱེས་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

ཁྱེད་ལ་(IND)སི་ཞུ་ཁང་ནས་(ཁིམས་རོད་པ་བརྒྱུད) དཔྱད་ཞིབ་གྲུབ་འབས་འཁོད་ཡོད་པའི་

ཡི་གྱེ་ཞིག་འབོར་ཡོང་། རང་ཉིད་ཀི་ཁིམས་རོད་པས་འདིའི་འཇུག་འབས་རྣམས་གསལ་བཤད་

གནང་ཡོང་། གཤམ་ལ་འབྱུང་སིད་པ་གསུམ་སྟྱེ།

1. ཁྱེད་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་གི་ཡི་གྱེ་བཀླགས་པའི་རྱེས་ (IND) སི་ཞུ་ཁང་ཁྱེད་རང་གི་སྐྱབས་

བཅོལ་གནས་སོད་ཆོག་མཆན་གི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ཚང་བར་འདུན་པ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། 

ཁྱེད་ལ་ཐག་གཅོད་ཀི་ཡི་གྱེ་ཞིག་སི་ཞུ་ཁང་འདི་ནས་(ཁིམས་རོད་པ་བརྒྱུད)འབོར་ཡོང་

། དྱེས་ཁྱེད་རང་གི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཅྱེྱེས་གསལ་བར་བས་ཡོད། ཁྱེད་

རང་ཧོལནྜ་ལ་སོད་ཆོག(ད་ལྟའི་དུས་སུ)།རང་གི་ཁིམས་རོད་པས་འདིའི་འཇུག་འབས་གསལ་

བཤད་གནང་ཡོང་།

2. (IND) སི་ཞུ་ཁང་ལ་ཁྱེད་རང་གི་ཞུ་འབུལ་བརག་དཔྱད་བྱེད་པར་དུས་ཚོད་མང་པོ་

དགོས་པ་དང་ཉིན་མ་བརྒྱད་ཀི་རིང་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་མི་ཐུབ། སི་

ཞུ་ཁང་གིས་ཁྱེད་རང་གི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་དུས་འགངས་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་

(Verlengde Asielprocedure) ནང་དུ་གཉྱེར་གི་རྱེད། ཁྱེད་ལ་དུས་འགངས་

སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་གི་སྐོར་རྒྱས་པར་གསལ་བའི་དྱེབ་ཆུང་གཞན་ཞིག་གནང་གི་རྱེད།

3. (IND) ས་ིཞུ་ཁང་ག་ིདཔྱད་ཞབི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀསི་སྐྱབས་བཅོལ་གནས་སོད་ཆོག་མཆན་ག་ི

ཆྱེད་དུ་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་བསོྐང་མྱེད་ཚ་ེཐག་ཆོད་འདསི་ངོས་ལྱེན་མྱེད་ཞྱེས་དང་མ་བྱེད་པ་རྒྱུ་

ཚན་དང་ཁྱེད་ལ་འདིའ་ིའཇུག་འབས་རྣམས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། ཁམིས་རོད་པས་ཁྱེད་

རང་མཉམ་དུ་རྱེས་སུ་ཐག་ཆོད་འདིའ་ིསོྐར་གོ་སྡུར་བྱེད་རྒྱུ།
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སྙན་ཞུ་ཕིར་འཐྱེན་བྱེད་པ། སྙན་ཞུ་ཕིར་འཐྱེན་བྱེད་པ། 

ཁྱེད་རང་གི་སྙན་ཞུ་ནམ་ཡང་ཕིར་འཐྱེན་བྱེད་ཆོག་གལ་སིད་བྱེད་དགོས་ན་ཁྱེད་རང་གི་ཁིམས་

རོད་པ་དང་གནས་སོས་ཡུལ་མིའི་གལ་འཇུག་སི་ཞུ་ཁང་ (IND) ཐད་ཀར་འབྱེལ་བ་བྱེད་འོས། 

(IND) སི་ཞུ་ཁང་ནས་སྙན་ཞུ་ཕིར་འཐྱེན་བས་པའི་འཇུག་འབས་གཅིག་ནི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་

ཞིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཁྱེད་རང་ཧོལནྜ་ལ་སོད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་བརི་མྱེད་དང་། དྱེ་བཞིན་

སོད་གནས་ཁང་དང་འབྱེལ་ཡོད་མཐུན་རྐྱེན་རྣམས་ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་བདག་དབང་མྱེད་པ་

ཆགས་ཀི་ཡོད།

ཁྱེད་རང་གིས་སྐྱབས་བཅོལ་གི་སྙན་ཞུ་ཕིར་འཐྱེན་བྱེད་ཀིན་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་ཁོད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་དུ་འགོ་མི་ཆོག་པའི་བཀག་སོམ་བྱེད་ཀི་ཡོད། དྱེར་བརྱེན་ཁྱེད་རང་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་

ཕལ་ཆྱེར་བ་ལ་འགོ་འདུག་བྱེད་མི་ཆོག་པ་དང་། ཁོད་ཀི་སྐྱབས་བཅོལ་གི་སྙན་ཞུ་ཕིར་འཐྱེན་

བས་རྱེས་དང་། མ་ཟད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་འགྲུལ་བཞུད་ལ་བཀག་སོམ་ཡོད་ནའང་ཁྱེད་རང་

གིས་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་སྙན་འབུལ་སློར་ཡང་བྱེད་ཆོག

སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་གི་རྱེས།སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་གི་རྱེས།  

ཁྱེད་ཀ་ིཞུ་འབུལ་ངོས་ལྱེན་བྱེད་ཚ།ེ ཁྱེད་ཀ་ིཞུ་འབུལ་ངོས་ལྱེན་བྱེད་ཚ།ེ 

སྤ་ིཡོངས་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རམི་ (Algemene Asielprocedure) ག་ིརྱེས་སུ་ཁྱེད་

རང་སྐྱབས་བཅོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་། (COA) ལས་གཞན་སྣྱེ་ལྱེན་བསྟ་ིགནས་

ཁང་ཞགི་ལ་གནས་སོ་བྱེད་ཀ་ིརྱེད། གལ་སདི་(IND)ཁང་གསི་ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་

ཆོག་མཆན་སྦནི་ཡོད་ན་ཁྱེད་རང་ཧོལནྜ་ལ་(ད་ལྟའ་ིདུས་ལ)བསད་ཆོག་ཁྱེད་ལ་གནས་སོད་

ཆོག་མཆན་ཡང་སོྤྲད་ཀ་ིཡོད་པས་དྱེ་ནས་ལས་ཀ་དང་ནང་མ་ིཚ་ོམཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཆོག་ད་དུང་

(COA)ཁང་གསི་ཁྱེད་ལ་སོད་གནས་ཆྱེད་ས་ཆ་གཞན་ཞགི་འཚལོ་བར་རོགས་བྱེད་ཀ་ིཡོད། 

ཁྱེད་རང་ག་ིཆྱེད་དུ་འོས་འཚམ་ག་ིགོང་སྱེ་ལས་ཁུངས་ཤགི་འདྱེམས་བཀོད་བྱུང་བའ་ིརྱེས་སུ་

ཁྱེད་ལ་དགོས་པའ་ིསོད་ཁང་དང་མཁོ་ཆས་རྣམས་གོས་མོལ་དང་ངོ་སོྤྲད་གནང་ག་ིཡོད། དྱེའ་ི

སྐབས་སུ་ (COA) ཁང་དང་ལྷན་དུ་བཅར་འདྲ་ིཡོང་ག་ིཡོད། གོང་སྱེ་ལས་ཁུངས་འདསི་ཁྱེད་

རང་ག་ིཆྱེད་དུ་འོས་ཤངི་འཚམ་པའ་ིསོད་ཁང་ཞགི་འཚལོ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོང་། སོད་གནས་ཤགི་ག་ི

རོགས་རམ་མམ་མཐུན་རྐྱེན་གནང་བ་འད་ིན་ིཐྱེངས་གཅགི་ལས་མྱེད་པས་དང་ལྱེན་བྱེད་དགོས། 

ཁྱེད་རང་ལ་སོད་ཁང་ས་ཆ་མ་རག་བར་ (COA) ཁང་ག་ིསྣྱེ་ལྱེན་ཁང་དུ་གནས་སོད་བྱེད་ཆོག་

རང་ག་ིསྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ལ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པའ་ིརྱེས་ (IND)ཁང་གསི་ཁྱེད་རང་ག་ི

ཐོབ་ཐང་དང་འཁུར་འགན་རྣམས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཡོང་། ཧོལནྜ་སྐྱབས་བཅོལ་ལྷན་ཁང་ 

VluchtelingenWerk (VWN) ག་ིལས་བྱེད་ཀིས་ཁྱེད་རང་ཧོལནྜ་ག་ིསྤ་ིཚགོས་ནང་

དུ་མཉམ་སྦྲེྱེལ་ཡོང་བར་རོགས་རམ་བྱེད་ཀ་ིཡོད། ཁོང་ཚསོ་ཁྱེད་རང་སྒྲིགི་འཛུགས་ཚགོས་པ་

རགིས་ཚང་མ་དང་འབྱེལ་གཏུག་བྱེད་པར་ཕག་རོགས་གནང་སྟྱེ། དཔྱེར་ན། ཁྱེད་རང་ལ་སོད་

གནས་སམ་སོློབ་གཉྱེར་གནང་སའམ་ཡང་ན་ལས་ཀ་བྱེད་ས་ལྟ་བུ་ཞགི་འཚལོ་བའ་ིསྐབས་ལྟ་

བུའོ།།

ཁྱེད་ཀ་ིཞུ་འབུལ་ངོསལྱེན་མ་བས་ཚ།ེ ཁྱེད་ཀ་ིཞུ་འབུལ་ངོསལྱེན་མ་བས་ཚ།ེ 

གལ་ཏྱེ་(IND)ཁང་གསི་ཁྱེད་ཀ་ིསྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ངོས་ལྱེན་མ་བྱེད་ན་ཁྱེད་ཀིས་རང་ག་ི

ཁམིས་རོད་པ་ལྷན་དུ་ཧོལནྜའ་ིཁམིས་ཁང་དུ་ཐག་ཆོད་འདིའ་ིལན་དུ་ཞུ་གཏུག་བས་ནས་གོ་སྡུར་

བྱེད་ཆོག་ཞུ་གཏུག་ཟྱེར་ན་ཁྱེད་རང་གསི་གཞུང་འབྱེལ་གསི་ཁམིས་ཁང་ལ་(IND)ཁང་གསི་

ཐག་ཆོད་གནང་བ་དྱེ་ངོས་ལྱེན་མྱེད་ཅྱེས་ཞུ་སྐུལ་བྱེད་པ་ཡནི། ད་དུང་ཁྱེད་རང་གསི་ཁམིས་

ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་ལས་རམི་འདིའ་ིརངི་ནྱེདྷརལྱེནཌ་ལ་གནས་སོད་བྱེད་ཆོག་མནི་བཀའ་འདྲ་ི

གནང་ཆོག་རང་ག་ིཁམིས་རོད་པས་འདིའ་ིཐད་ཕག་རོགས་གནང་ག་ིརྱེད། ཁམིས་ཁང་གསི་ཁྱེད་

རང་ག་ིསྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ཐག་གཅོད་གནང་སྐབས་(IND)ཁང་གསི་ཧོལནྜ་ག་ིར་ཁམིས་

ཡང་དག་པར་ལག་བསྟར་བས་ཡོད་མྱེད་ཞབི་འཇུག་གནང་ག་ིཡོད། 

རང་ཡུལ་དུ་ཕརི་སོློགརང་ཡུལ་དུ་ཕརི་སོློག

ཡང་གལ་སདི་ (IND) ཁང་གསི་ཁྱེད་ཀ་ིསྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ངོས་ལྱེན་མ་བྱེད་ན་ཁྱེད་ཀསི་

སྐྱབས་བཅོལ་བའ་ིབསྟ་ིགནས་གཞན་ཞགི་ལྱེན་ག་ིརྱེད། ཁམིས་ལུགས་སུ་བསྟ་ིགནས་ཁང་འད་ི

དང་ནྱེདྷརལྱེནཌ་ནས་ཕརི་ཐོན་ག་སྒྲིགི་བྱེད་པའ་ིབར་དུ་ཉནི་མ་ ༢༨་ ཀ་ིདུས་ཡུན་ཡོད། དུས་

ཚོད་འདི་རོྫོགས་པའི་རྱེས་སུ་ཁྱེད་ལ་སོད་ཁང་དང་སྣྱེ་ལྱེན་གི་བདག་དབང་མྱེད་པ་དང་སྐྱབས་

བཅོལ་བའ་ིབསྟ་ིགནས་ཁང་དུ་སོད་མ་ིཆོག

སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕརི་ལོག་བ་རྒྱུ་འད་ིན་ིཁྱེད་རང་རང་ག་ིའགན་འཁ་ིཡནི་གལ་ཏྱེ་དུས་

ཡུན་ངྱེས་ཅན་ཞགི་སྤྲད་པའ་ིརྱེས་སུ་རང་ངོས་ནྱེདྷརལྱེནཌ་ནས་ཐོན་འདོད་མྱེད་ནའང་སོ་

སོའ་ིལུང་པར་ཕརི་ཐོན་ངྱེས་པར་བྱེད་དགོས། རང་ཡུལ་ཕརི་སོྐྱད་ཞབས་ཞུ་ཁང་། Dienst 

Terugkeer en Vertrek (DT&V) གསི་ཕརི་ཐོན་ག་སྒྲིགི་བྱེད་རོགས་གནང་ག་ིཡོད། 

གལ་སདི་ 

(IND) ཁང་གིས་རང་ག་ིསྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་བར་ིམྱེད་བས་ན་ཁྱེད་ལ་གལ་ཏྱེ་རང་

མོས་ཀ་ིཁྱེད་རང་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕརི་ལོག་འདོད་ན་ཡུལ་སོ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་པ་ 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ལ་འབྱེལ་བ་གནང་

ཆོག (IOM) ཁང་གིས་ཁྱེད་རང་ཕརི་ཐོན་ལ་རོགས་རམ་དང་ལག་ལྱེན་ག་ིཁ་ཕོགས་སོྟན་ག་ི

ཡོད། ནམ་རྒྱུན་ (IOM) ཁྱེད་རང་ད་དུང་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རམི་ག་ིརྱེས་སུ་གནས་ཚུལ་

མཁོ་སོྤྲད་དང་རྒྱབ་སོྐྱར་ག་ིཆྱེད་དུ་ཧོལནྜ་སྐྱབས་བཅོལ་ཁང་ VluchtelingenWerk 

Nederland (VWN) ལ་ཕརི་ལོག་བྱེད་ཆོག
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སྒེྱེར་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ལག་བརར་བྱེད་བཏང།སྒེྱེར་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ལག་བརར་བྱེད་བཏང།

སྒེྱེར་གི་གནས་བསྡུས་ཡིག་ཆའམ་རང་གི་ངོ་སྤྲོད་དང་གནས་ཚུལ་ནི་ཁྱེད་རང་དང་འབྱེལ་

བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཡིིན་ཞིང་། གཤམ་གི་ཤོག་ལྷྱེ་ནང་དུ་ཚོགས་པ་སྒྲིིག་འཛུགས་དག་གིས་

མཉམ་འབྱེལ་བས་ཡོད། ཚོགས་པ་སྒྲིིག་འཛུགས་འདི་དག་གིས་ཁྱེད་རང་སྒེྱེར་གི་གནས་བསྡུས་

ཡིག་ཆ་ནི་ཁྱེད་ཀི་སྙན་ཞུ་དང་གསལ་བསྒྲིགས་སམ་རྱེ་བསྐུལ་དག་གོང་ཞུའི་ལས་དོན་གཉྱེར་

བའི་སྐབས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་རང་གི་སྐོར་ལ་དྲི་བ་ཞིབ་ཕྲོ་འདྲི་གནང་

བ་དང་གལ་སིད་དགོས་པ་མཐོང་ན་ཚོགས་པ་དང་མི་གཞན་དག་གི་སྐོར་ལའང་འདྲི་སིད། 

ཚོགས་པ་སྒྲིིག་འཛུགས་འདི་ཚོས་ཁྱེད་རང་གི་ངོ་སྤྲོད་གནས་ཚུལ་གི་ཡིག་ཆ་ནི་བྱེད་སྤོད་བས་

ཏྱེ་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཀི་ཡོད། གལ་སིད་ཁིམས་མཐུན་གི་སྒེོ་ནས་ཡིག་ཆ་དྱེ་དགོས་དོན་བྱུང་ན་

ཚོགས་པ་གཞན་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་སིད། གསང་རྒྱའི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ནང་དུ་ཚོགས་པ་ཁག་

གིས་ཁྱེད་ཀི་གནས་བསྡུས་ཡིག་ཆ་བྱེད་སྤོད་བྱེད་སྟངས་ལ་ཁིམས་ཀིས་འགན་འཁུར་དཀི་ཡོད། 

དཔྱེར་ན། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་ཀི་གནས་བསྡུས་ཡིག་ཆ་ནི་ཉྱེན་མྱེད་གཟབ་ནན་ཆྱེན་པོས་བྱེད་སྤོད་

བྱེད་ཀི་ཡོད། གསང་རྒྱའི་ཁིམས་ལུགས་དག་གིས་ཁོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད། དཔྱེར་ན།

•  ཚོགས་པ་སྒྲིིག་འཛུགས་ཁག་གིས་གཏན་ལ་འབྱེབས་པའི་གནས་བསྡུས་ཡིག་ཆ་ལ་གོས་

བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ། 

•  ཚོགས་པ་སྒྲིིག་འཛུགས་ཁག་གིས་ཁོད་ཀི་གནས་བསྡུས་ཡིག་ཆ་གང་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་ཡིན་ཤྱེས་པར་བྱེད་རྒྱུ།

•  ཚོགས་པ་སྒྲིིག་འཛུགས་གང་ལ་ཁོད་ཀི་གནས་བསྡུས་ཡིག་ཆ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བས་ཡོད་མྱེད་ཤྱེས་

པར་བྱེད་རྒྱུ།

ཁོད་ཀསི་རང་ག་ིགནས་བསྡུས་ཡགི་ཆའ་ིལས་རམི་ག་ིསོྐར་ཞབི་ཕྲོ་དང་ཁོད་ཀ་ིཐོབ་ཐང་དག་ཤྱེས་

པར་འདོད་ན་སྒྲིགི་འཛུགས་ཁག་ག་ི་དྲ་ཚགིས་ལ་གཟགིས་རོག་གནང།་ 

འདྲ་ིབ་དང་ལན།འདྲ་ིབ་དང་ལན།  

(IND)(IND)  གཞ་ིསོས་ཁང་དུ་ངའ་ིདངོས་གཞ་ིསྐྱབས་བཅོལ་རྒྱུན་ལམ་ག་དུས་འགོ་འརྫུགས་གམ།? གཞ་ིསོས་ཁང་དུ་ངའ་ིདངོས་གཞ་ིསྐྱབས་བཅོལ་རྒྱུན་ལམ་ག་དུས་འགོ་འརྫུགས་གམ།? 

ཐོ་འགོད་ཟནི་པའ་ིརྱེས་སུ་ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རམི་ག་སྒྲིགི་བྱེད་པར་ཉནི་མ་དྲུག་ཡོད། 

དོན་དངོས་སུ་དུས་ཚདོ་འད་ིལས་ལྷག་པར་འགོར་སདི། (COA) བསྟ་ིགནས་ཁང་ག་ིསྣྱེ་ལྱེན་

ཁང་དུ་བསད་པའ་ིརངི་ཁྱེད་ལ་(IND) ཁང་ནས་བཅར་འདྲ་ིདང་པོའ་ིམགོན་ཤོག་འབོར་ཡོང་།

(IND)(IND) ཁང་གི་ཐག་ཆོད་ཉིན་ག་ཚོད་འགོར་གི་ཡོད་དམ? ཁང་གི་ཐག་ཆོད་ཉིན་ག་ཚོད་འགོར་གི་ཡོད་དམ?

སྤི་ཡོངས་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་ (Algemene Asielprocedure) ནམ་རྒྱུན་

ཉིན་(ཉིན་ལས)་བརྒྱད་ཐོགས་ཀི་ཡོད། སྐབས་རྱེ་ (IND) ཁང་གིས་ཉིན་ལས་བརྒྱད་ཀི་

ནང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀི་མྱེད། གང་ཡིན་ཟྱེར་ན་དཔྱེར་ན་ཁྱེད་རང་ལ་ན་ཚ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་

ན་དྱེའི་དབང་གིས་ཁོང་ཚོར་ཉིན་དྲུག་འཕར་མ་དགོས་ཀི་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་ཁོང་ཚོའི་ལས་

ཁུངས་རྣམས་རྱེ་གཟའ་སྱེན་པ་དང་ཉིན་མ་ལ་སྒེོ་བརྒྱབ་ཀི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་རང་གི་སྐྱབས་

བཅོལ་ཞུ་འབུལ་གི་ཐག་ཆོད་དྱེ་དུས་འགངས་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་ (Verlengde 

Asielprocedure) ནང་དུའང་གནང་གི་ཡོད། དྱེའི་དབང་དུ་བས་ན་ཁྱེད་རང་གིས་སྐྱབས་

བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ལ་ཕག་རགས་འགོད་པ་ནས་ (IND) ཁང་གིས་ཐག་ཆོད་གཙང་བཞྱེས་མ་

གནང་བར་མང་མཐའ་ཟླ་བ་དྲུག་འགོར་གི་ཡོད། དྱེ་ནས་ཁྱེད་ལ་དུས་འགངས་སྐྱབས་བཅོལ་

ལས་རིམ་གི་སྐོར་གསལ་པོ་ཡོད་པའི་དྱེབ་ཆུང་ཞིག་སྦིན་ཡོང་།

གལ་སིད་ཟླ་དྲུག་གི་ནང་ཐག་ཆོད་གནང་མི་ཐུབ་ན་ཁྱེད་ལ་ (IND) ཁང་གིས་བརྡ་ལན་སྤྲོད་

ཡོང་། ཁྱེད་རང་གིས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་ཕུལ་རྱེས་སུ་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་(IND) ཁང་གིས་

ཁྱེད་ལ་ལས་དོན་འདིའི་ཐག་ཆོད་དང་བརྡ་ལན་གང་ཡང་བཏང་མ་སོང་ངམ? མྱེད་ན་ཁྱེད་རང་

གིས་ (IND) ཁང་ལ་བདུན་ཕྲོག་གཉིས་ནང་ཚུད་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་ཐག་གཅོད་ཡོང་བའི་

འབོད་སྐུལ་ཡི་གྱེ་གཏང་ཆོག་འདིའི་ཐད་རང་གི་ཁིམས་རོད་པས་རོགས་རམ་བྱེད། ཁིམས་རོད་

པའི་སྙན་ཞུ་ལ་ཁིམས་དཔོན་ཞིག་གིས་ (IND) ཁང་གིས་ཉིན་ལྟར་ཁྱེད་རང་གི་སྐྱབས་བཅོལ་

ཞུ་འབུལ་ཐག་ཆོད་གནང་གི་མྱེད་པའི་ཉྱེས་ཆད་ཕོག་མིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག

ངའི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་གི་རྒྱུ་མཚན་འབྱེལ་བརོད་དྱེ་བུད་མྱེད་ལས་བྱེད་ཅིག་ལ་ཞུ་འདོད་ངའི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་གི་རྒྱུ་མཚན་འབྱེལ་བརོད་དྱེ་བུད་མྱེད་ལས་བྱེད་ཅིག་ལ་ཞུ་འདོད་

པས་དྱེ་ལྟར་ཆོག་གམ?པས་དྱེ་ལྟར་ཆོག་གམ?

ནྱེདྷརལྱེནཌའི་རྒྱུན་ལྡན་མི་ཚེའི་ནང་དུ་སྐྱྱེས་ཕོ་མོ་གང་ཡང་ལ་འབྱེལ་ལམ་སོང་མི་ཆོག་གང་

ཡིན་ཟྱེར་ན། ཧོལནྜའི་སྤི་ཚོགས་སུ་སྐྱྱེས་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གི་ལྟ་ཚུལ་ཡོད། ང་ཚོས་ལྟ་ཚུལ་འདི་

ཁྱེད་རང་གི་ངོས་ནས་ཀང་བྱེད་པར་རྱེ་བ་ཡོད། ཡིན་ནའང་གལ་སིད་ཁྱེད་རང་གིས་སྐྱབས་

བཅོལ་ཞུ་འབུལ་གི་རྒྱུ་མཚན་དྱེ་ (IND) ཁང་གི་བུད་མྱེད་ལས་བྱེད་ཅིག་ལ་ཞུ་འདོད་བྱེད་ན་

བཅར་འདྲི་དང་པོའི་སྐབས་སུ་དྱེ་དོན་ཞུ་དགོས། དྱེར་བརྱེན་ (IND) ཁང་གིས་བུད་མྱེད་སྐད་

བསྒྱུར་བ་ཞིག་བཅར་འདྲི་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ག་སྒྲིིག་འབད་བརོན་གནང་ཡོང་། ཁྱེད་རང་

གིས་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སྐྱྱེས་པ་བུ་ཞིག་ཞུ་འདོད་ཡོད་དམ? ཡོད་ན་དྱེའི་སྐོར་བཅར་འདྲི་

དང་པོའི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆོག་དྱེས་ན་ (IND) ཁང་གིས་སྐྱྱེས་པ་ལས་བྱེད་ཅིག་དང་སྐྱྱེས་པ་སྐད་

བསྒྱུར་བ་ཞིག་ཀང་བཅར་འདྲི་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ག་སྒྲིིག་འབད་བརོན་གནང་གི་རྱེད།

གལ་སིད་ང་ནད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་གང་བྱེད་དགོས་སམ?གལ་སིད་ང་ནད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་གང་བྱེད་དགོས་སམ?

ཁྱེད་རང་གལ་ཏྱེ་ནད་པའམ་ཡང་ན་སྦྲུམ་མ་ཡནི་ན་སྨན་བཅོས་བརག་དཔྱད་ཞུ་སྐབས་སྨན་

ཞབས་ལ་ཞུ་དགོས། (དྱེབ་ཆུང་ལ་གཟགིས། ཁྱེད་རང་ག་ིསྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འབུལ་མགོ་མ་འཛུགས་

སོྔོན།) གལ་སདི་ཁྱེད་ལ་ནད་གཞིའ་ིདོགས་པའམ་ཡང་ན་དངོས་སུ་ནད་འགོས་ཡོད་ན། དཔྱེར་

ན་གོླ་ནད་དང་ཟ་རོྐང་ག་ིཔགས་ནད་དང་མཆནི་ནད་ལྟ་བུ་གང་ཡང་ཡོད་ན་སྨན་ཞབས་ལ་

གསུངས་དགོས་པ་ན་ིགལ་ཆྱེ་ཞངི་སྨན་བཅོས་གསང་རྒྱའ་ིཐོགས་ནས་གནང་བ་དང་གནས་

ཚུལ་རྣམས་ཁྱེད་རང་ག་ིམོས་མཐུན་མྱེད་པར་གཞན་ལ་ཤོད་ཀ་ིམྱེད། དྱེ་བཞནི་གལ་སདི་ཁྱེད་

རང་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རམི་སྐབས་སུ་ནད་པ་གྱུར་ན་ངྱེས་པར་(COA) ཁང་དང་ (IND) ཁང་

དང་(VluchtelingenWerk Nederland VWN) ཁང་གང་རུང་ག་ིལས་མ་ིཞགི་ལ་

ཞུ་དགོས། ཁོང་ཚསོ་སྨན་བཅོས་དང་འབྱེལ་བའ་ིགཞན་རོགས་རམ་གནང་ག་ིཡོད། གལ་སདི་

ཁྱེད་རང་ (IND) ཁང་དང་ཁམིས་རོད་པའ་ིལྷན་དུ་བཅར་འདྲིའ་ིཉནི་མོ་དྱེར་ནད་པ་ཆགས་ན་ 

(COA) ཁང་ག་ིལས་མ་ིཞགི་ག་ིབརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་བཅར་འདྲ་ིགནང་མཁན་ལ་ཞུ་དགོས།

དྱེབ་ཆུང་འདི་བཀླགས་རྱེས་སུ་ད་དུང་དྲི་བ་ཡོད་དམ།དྱེབ་ཆུང་འདི་བཀླགས་རྱེས་སུ་ད་དུང་དྲི་བ་ཡོད་དམ།

ཁྱེད་རང་གིས་དྲི་བ་འདི་ཚོ་རང་གི་ཁིམས་རོད་པ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཆོག་པ་དང་། མ་ཟད་སྐྱབས་

བཅོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངོ་ཚབ་བསྟི་གནས་ཁང་། (COA) དང་གནས་སོས་ཡུལ་མིའི་གལ་འཇུག་སི་ཞུ་

ཁང་ (IND) ཡང་ན་ཧོལནྜ་སྐྱབས་བཅོལ་ལྷན་ཁང་ VluchtelingenWerk (VWN) 

གི་ལས་མི་ཞིག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཆོག

ཁྱེད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དམ།ཁྱེད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དམ།

གོང་གིི་སྒྲིིག་འཛུགས་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་ཡིད་གཟབ་དང་

ཆྱེད་ལས་ཐབས་ལམ་ལྡན་པའི་སྒེོ་ནས་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁྱེད་རང་གིས་དཀའ་ངལ་ཞུ་

གཏུགས་བྱེད་ཆོག་ཅིང་གལ་སིད་ཁྱེད་རང་གིས་ཚོགས་པ་བྱེ་བག་པ་ཞིག་གིས་ལྟ་རོག་ཡག་པོ་མ་

བས་པ་མཐོང་ན། འདིའི་ཐད་ཁྱེད་རང་གི་ཁིམས་རོད་པ་དང་ཧོལནྜ་སྐྱབས་བཅོལ་ལྷན་ཁང་གི་

ལས་མི་ཞིག་གིས་ཕག་རོགས་གནང་གི་རྱེད།.

ཚིགས་ཀི་ཁ་བང་གཤམ་ལ་ཡོད། 



པར་བསྐྲུན་འད་ིགཤམ་ག་ིཚགོས་པ་ཁག་ཟུང་འབྱེལ་ག་ིའདོན་སྱེལ་ཞགི་ཡནི།པར་བསྐྲུན་འད་ིགཤམ་ག་ིཚགོས་པ་ཁག་ཟུང་འབྱེལ་ག་ིའདོན་སྱེལ་ཞགི་ཡནི།

སྐྱབས་བཅོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ངོ་ཚབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་། (COA) 

རང་ཡུལ་ཕརི་སོྐྱད་ཞབས་ཞུ་ཁང་ (DT&V)

གནས་སོས་ཡུལ་མིའ་ིགལ་འཇུག་ས་ིཞུ་ཁང་། (IND)

ཁམིས་མཐུན་རོགས་སོྐྱར་ལྷན་ཚགོས། (RVR)

ཧོལནྜ་སྐྱབས་བཅོལ་ལྷན་ཁང་ (VWN)

ཕ་ིམ་ིཉྱེན་རོག་ཁང་བསླུ་ཁདི་འམ་བཙན་ཁདི་ཁམིས་འགལ་བ་སོྤད་ལྷན་ཁང། 

(AVIM)

རྒྱལ་པོའ་ིདམག་དཔོན་ཉྱེན་རོག (KMar)

རྒྱལ་སྤིའ་ིགནས་ཡུལ་སོ་བཤུད་ཚགོ་པ། (IOM)

འགན་དབང་ཐམས་ཅད་བདྱེ་སྲུང་དྲང་བདྱེན་བདྱེ་སྲུང་སདི་གཞུང་ག་ིགནས་སོ་སདི་

ཇུས་འགན་འཛིནི་ལྷན་ཁང་གསི་བཞྱེས་ཡོད།
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འགྱེམས་སྱེལ་ཡགི་ཆ་འདིའ་ིནང་དོན་རྣམས་ཁུངས་འདྲྱེན་བྱེད་མ་ིཆོག་གལ་སདི་འགྱེམས་སྱེལ་ཡགི་ཆ་འདིའ་ིནང་དོན་རྣམས་ཁུངས་འདྲྱེན་བྱེད་མ་ིཆོག་གལ་སདི་

ཡགི་བསྒྱུར་ག་ིནང་དོན་མ་འདྲ་བ་བྱུང་ན་ཧོལནྜའ་ིསྐད་དུ་ཡོད་པ་དྱེས་ཚད་འཛིནི་ཡགི་བསྒྱུར་ག་ིནང་དོན་མ་འདྲ་བ་བྱུང་ན་ཧོལནྜའ་ིསྐད་དུ་ཡོད་པ་དྱེས་ཚད་འཛིནི་

བྱེད།བྱེད།
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