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ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་འདོད་དམ། 
དྱེབ་སྐྱྱེལ་ལས་རིམ་དང་གནད་དོན་གཞན་རྣམས། གྲ་སིག་དུས་ཡུན་བཅས། 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

ཁྱེད་ལ་ཡགི་ཆ་འད་ིཉདི་ཅའི་ིཕརི་འབརོ་བ་རྱེད་དམ། 
ཁྱེད་རང་གིས་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌིར་ཕིན་ནས་སྲུང་སོྐྱབ་(སྐྱབས་བཅོལ་)ཞུས་པ་རྱེད། སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་པ་དྱེའི་ནང་དུ་ལས་ཀ་སྣ་མང་ཚུད་ཡོད། ཡིག་ཆ་འདིས་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་ཟིན་པའི་རྱེས་ཀ་ིཉིན་ཞག་ཐོག་མ་དག་ལ་གནད་དོན་ཅ་ིཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་མྱེད་འགྲྱེལ་བརོད་བྱེད་ཀ་ིརྱེད། གཞིས་སོས་དང་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུས་
(IND)འདིར་སྙན་ཞུའ་ིདུས་ཡུན་ཞྱེས་འབོད། ཡིག་ཆ་འདིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཟིན་པའི་རྱེས་ཀི་གནས་སྟངས་རྣམས་ཀང་འགྲྱེལ་བརོད་བ་གི་རྱེད། 
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སྙན་ཞུ་འབུལ་བའ་ིབརྒྱུད་རམི་ནང་ཁྱེད་ལ་ཚགོས་པ་གང་དག་ཐུག་འཕྲད་འབྱུང་ག་ིརྱེད་དམ། 
སྙན་ཞུ་འབུལ་བའ་ིབརྒྱུད་རིམ་ནང་ཁྱེད་རང་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་གི་མི་དང་སྐད་ཆ་འབྱུང་གི་རྱེད་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཡོང་ག་ིརྱེད། དྱེ་དག་ག་ིནང་ནས་ཁ་ཤས་ཌོ་ཆི་
གཞུང་གི་མ་ིདང་ཁ་ཤས་གཞུང་གི་མི་ཁོངས་མ་ཡིན་པ་དྱེ་འདྲ་ཡོད་པ་རྱེད།  གཤམ་ལ་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་ག་ིལས་རྟགས་བཀདོ་ཡོད་པའ་ིལྷན་ཚོགས་པ་དག་གིས་ཅི་
ཞིག་བྱེད་ཀི་ཡོད་མྱེད་འགྲྱེལ་བཤད་བརྒྱབས་ཡོད། 
 

 

Vreemdelingenpolitie (AVIM) དྱེ་ནི་ཌོ་ཆ་ིགཞུང་ཉྱེན་རྟོག་ལྷན་ཁང་གི་ཡན་
ལག་ཅགི་ 
ཡིན་པ་དང་། དྱེས་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌིའ་ིནང་དུ་ཕི་མ་ིའབོར་བ་དག་གི་གནད་དོན་རྟོགས་ཞིབ་སྟངས་
འཛིན་གི་ལས་དོན་གཉྱེར་གི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཡིག་ཚགས་ནང་ཐོ་འགོད་དང་
བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་ཆྱེད་ཡིག་ཚགས་བསྡུ་རུབ་བྱེད་ཀི་རྱེད། 
 

 

Koninklijke Marechaussee (KMar) ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌིའ་ིརྒྱལ་མཚམས་སྲུང་
སོྐྱབ་བྱེད་ཀི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཀང་ཁྱེད་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཡིག་ཚགས་ནང་ཐ་ོའགོད་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད། 
ཁོང་ཚོས་ཀང་ཁྱེད་ཀ་ིཡིག་ཚགས་རྣམས་དངོས་གནས་ཡིན་མནི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀི་རྱེད། (དཔྱེར་ན། 
ཕི་སོྐྱད་ལག་ཁྱེར་སོགས།) 
 
 

 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) དྱེ་ནི་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་
ཌིའི་ནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་རྣམས་ཀི་སྣྱེ་ལྱེན་དང་འབྱེལ་ཡོད་ལས་ཀའ་ིལམ་སོྟན་གནང་མཁན་
གི་འགན་འཁི་ཡོད། ལྷན་ཁང་(COA)དྱེའི་ལས་བྱེད་པས་ཁྱེད་རང་སྣྱེ་ལྱེན་ཁང་དུ་འཁདི་རོགས་བྱེད་
པ་དང་། ཁྱེད་ལ་ཁ་ལག་དང་འཕྲོད་བསྟྱེན་འགན་བཅོལ་ཡོད་པ་བཅས་ཀ་ིལྟ་རྟོགས་བྱེད་ཀ་ིརྱེད།ད་
དུང་ལྷན་ཁང་(COA)དྱེས་ཁྱེད་རང་སྨན་པ་བསྟྱེན་གཏུགས་ལའང་རོགས་པ་བྱེད་ཀི་རྱེད། ལྷན་ཁང་
(COA)དྱེ་དང་ཁྱེད་ཀི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའ་ིཐག་ཆོད་བར་འབྱེལ་བ་དང་ཤུགས་རྱེན་མྱེད། 
www.coa.nl 

 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) དྱེ་ནི་ཌ་ོཆི་གཞུང་དྲང་
བདྱེན་དང་བདྱེ་འཇགས་ལྷན་ཁང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་རྱེད། ལྷན་ཁང་(IND)དྱེའི་ལས་བྱེད་པས་ཁྱེད་
རང་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌིའ་ིནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་སོད་དགོས་ཀ་ིཡོད་དང་མྱེད་ཀི་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀི་རྱེད། 
དྱེའི་ཆྱེད་དུ་ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་རང་སུ་ཡིན་མནི་དང་ཅིའ་ིཕིར་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌིའི་ནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་
མིན་འདྲི་རྩད་བྱེད་ཀ་ིརྱེད། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་རང་སྱེར་ག་ིགནས་ཚུལ་ཉམས་ཞིབ་དང་ཁྱེད་རང་ཡོང་སའི་
རྒྱལ་ཁབ་དྱེ་ཉིད་ཀི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལནོ་བྱེད་ཀི་རྱེད། དྱེ་ནས་ཁྱེད་རང་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌའིི་ནང་དུ་
གནས་སྐབས་སོད་ཆོག་པའམ་གཏན་འཇགས་སོད་ཆགོ་པའ་ིཆོག་མཆན་ཐག་ཆདོ་བྱེད་ཀི་རྱེད། 
www.ind.nl 

 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) དྱེ་ནི་རང་དབང་ཅན་ག་ིའགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དང་དྱེས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་རྣམས་ཀི་མངོན་འདོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
བྱེད་ཀི་ཡོད། ཚོགས་པ་(VWN)དྱེས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྱེལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་དང་བརྒྱུད་
རིམ་འགྲྱེལ་བརོད་བ་ག་ིརྱེད། དྱེ་བཞནི་ཁྱེད་དང་འབྱེལ་ཡོད་བརྡ་ལན་གཏོང་བ་དང་བརྒྱུད་རིམ་དྱེའི་
ནང་ཁྱེད་ལ་རོགས་རམ་ཞུ་གི་རྱེད། ཕོགས་མཚུངས་ཚོགས་པ་གཞན་དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་བར་
འདུམ་རོགས་རམ་གནང་གི་རྱེད།གནད་དནོ་དྱེ་འབྱེལ་ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་ཀ་ིཁིམས་རྩོད་པ་དང་ལྷན་ལས་ཀ་
བྱེད་ཀི་རྱེད། ཚོགས་པ་དྱེས་(VWN)ཁྱེད་ཀ་ིསྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའ་ིཐག་ཆོད་ཐད་འབྱེལ་བ་མྱེད། 
www.vluchtelingenwerk.nl  www.forrefugees.nl 

 

 

 

http://www.coa.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
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དྱེར་གཞསི་སོས་དང་གཞསི་འཇགས་ཞབས་ཞུ་(IND)དང་དབུས་སྐྱབས་བཅོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ཁང་དང་
འབྱེལ་མཐུད་ཁང་(COA)ག་ིནང་དུ་བདྱེ་སྲུང་བ་ཡོད། ཁྱེད་ཀི་ཁོང་ཚོའ་ིསིག་ཆས་བརྒྱུད་ངོས་
འཛིན་བྱེད་ཐུབ། བདྱེ་སྲུང་རྣམས་དྱེ་གར་ཁྱེད་ཀ་ིབདྱེ་འཇགས་ཆྱེད་བཞག་ཡོད། ཁངོ་ཚོས་ཁྱེད་ཀི་ཅ་
ལག་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཅིང་།ཁྱེད་ཀིས་ཁོང་ཚོར་ཁང་པའི་ནང་བྱེད་ཆོག་པ་དང་མ་ིཆགོ་པའི་ཐད་བཀའ་
འདྲི་ཞུ་ཆོགབདྱེ་སྲུང་མི་སྣ་དྱེ་དག་དང་ཁྱེད་ཀ་ིསྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའ་ིཐག་ཆོད་བར་འབྱེལ་བ་མྱེད་པ་
དང་ཁངོ་ཚོས་ཁྱེད་ཀ་ིསྱེར་གི་ཡིག་ཆར་ལྟ་ཞིབ་མ་ིཆོག 
 

 

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) གལ་སིད་ཁྱེད་རང་ན་བའམ་
སྨན་བཅོས་འབྱེལ་ཡོད་དྲ་ིབ་ཡོད་ཚེ་ཚོགས་པ་དྱེར་འབྱེལ་གཏུགས་བྱེད་ཆོག སྐྱབས་བཅོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ལྟྱེ་
གནས་(COA)ཚང་མའི་ཉྱེ་འཁིས་སུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མིའ་ིའཕྲོད་བསྟྱེན་ལྟ་རྟོགས་ཁང་
(GZA)གཅིག་རྱེ་ཡོད།སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མིའི་འཕྲོད་བསྟྱེན་ལྟ་རྟོགས་ཁང་(GZA)གིས་ཁྱེད་རང་
སྨན་པར་བསྟྱེན་གཏུགས་དུས་ཆད་དང་། སྨན་ཞབས་པ་ཐུག་འཕྲད།སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མིའ་ིའཕྲོད་བསྟྱེན་
ལྟ་རྟོགས་ཁང་(GZA)གི་ལས་བྱེད་ཐུག་འཕྲད། རྒྱུན་ལྡན་སྨན་པ་བསྟྱེན་གཏུགས་བཅས་ཀི་རོགས་
རམ་གནང་ག་ིརྱེད། 
www.gzasielzoekers.nl 

 

 

ཁྱེད་རང་ལ་སྣྱེ་ལྱེན་ལྟྱེ་གནས་ཁང་ནས་MediFirstནས་ཡིན་པའི་སྨན་ཞབས་པ་ཞིག་དང་ཐུག་
འཕྲད་དུས་ཆད་སོད་ཀ་ིརྱེད། སྨན་ཞབས་པ་དྱེས་ཁྱེད་རང་སྨན་བཅོས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་སྐོར་
ཤོད་ཀ་ིརྱེད། བརྟག་དཔྱད་དྱེས་ཁྱེད་རང་གཞིས་སོས་དང་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུའི་(IND)འདྲ་ི
རྩད་བཅར་འདྲིའ་ིསྐབས་སྱེམས་ཁམས་དང་གཟུགས་པོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་མྱེད་རྟོགས་ཞིབ་བ་
ཆྱེད་རྱེད། 

 
 

 
 

སྙན་ཞུའ་ིདུས་ཡུན་རངི་ཅ་ིཞགི་འབྱུང་ག་ིརྱེད་དམ། 
 
སྙན་ཞུའ་ིདུས་ཡུན་རྒྱུན་དུ་ཉིན་གསུམ་འགོར་གི་ཡོད།  དཔྱེར་ན་བྱེལ་ཟིང་ཆྱེ་བའི་དུས་སྐབས་ལྟ་བུར།  གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཆྱེད་དུས་ཡུན་དྱེ་ལས་རིང་བ་འགོར་སིད་
པ་རྱེད། སྙན་ཞུའ་ིདུས་ཡུན་སོྐར་གི་གནས་ཚུལ་ཇྱེ་མང་གཤམ་དུ་མཁ་ོསོད་བས་ཡོད། དོ་སྣང་བ་དགོས་རྒྱུར། ལམ་ཀའི་བང་རིམ་དྱེ་དག་དུས་ཀུན་ཏུ་གཅིག་པ་ཡིན་
པའི་ངྱེས་པ་མྱེད།ཁྱེད་ཀིས་རྟག་ཏུ་ལས་ཀ་ཐོག་མར་TerApelལ་ཐོག་འགོད་བས་པ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀི་ཡོད། ལས་རིམ་རྱེས་མ་རྣམས་ས་གནས་གཞན་ཁག་ནས་
བསྒྲུབ་ཀི་ཡོད། 
 

ལས་རིམ། 1 TerApel ཡི་སྙན་ཞུ་ལྟྱེ་གནས་ཁང་དུ་འབོར་བ། 

ལས་རིམ། 2 ཐོག་མའི་ཐོ་འགོད་དང་སྙན་ཞུ་འགྱེངས་བ། 

ལས་རིམ། 3 ངོ་སོད་དང་ཐོ་འགོད། 

ལས་རིམ། 4 སྨན་བཅོས་བརྟག་དཔྱད། 

ལས་རིམ། 5 བཅར་འདྲི།: སྙན་ཞུའི་བཅར་འདྲི། 
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ལས་རམི།1: TerApel ཡ་ིསྙན་ཞུ་ལྟྱེ་གནས་ཁང་དུ་འབརོ་བ། 
ཁྱེད་རང་TerApelཡི་སྙན་ཞུ་ལྟྱེ་གནས་ཁང་དུ་འབོར་བ་དང་། ཁང་པ་དྱེ་ནི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུའ་ིལས་རིམ་འག་ོའཛུགས་ས་དྱེ་རྱེད། ཁྱེད་རང་དྱེ་གར་འབོར་
ཟིན་རྱེས།: 

• བདྱེ་སྲུང་མ་ིསྣ་ཞགི་གིས་ཁྱེད་ཀི་མིང་འབི་བ་དང་། ཅ་དངོས་ལྱེན་ག་ིརྱེད། 

• དྱེ་ནས་ཁྱེད་རང་སྒུག་སོད་ས་གནས་སུ་འཁིད་ཀ་ིརྱེད། དྱེ་ནས་ཁངོ་ཚོས་གཞིས་སོས་དང་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུའ་ི(IND)མི་སྣ་བསྱེབ་ནས་ཁྱེད་རང་འཁདི་
པར་མ་བསྱེབས་བར་དྱེར་སོད་རྒྱུའི་བཀའ་བཀོད་གནང་གི་རྱེད། 

ལས་རམི།2 གཞསི་སོས་དང་གཞསི་འཇགས་ཞབས་ཞུས་(IND)ཐགོ་མའ་ིཐ་ོའགདོ་དང་སྙན་ཞུ་འགྱེངས་བ། 
གཞིས་སོས་དང་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུའི་(IND)ལས་མིས་ཁྱེད་རང་ལ་འདྲ་ིག་ིརྱེད།:  

• ཁྱེད་ཀ་ིསྱེར་ག་ིགནས་ཚུལ་དང་ཁྱེད་རང་གི་འདྲ་པར་ལྱེན་ག་ིརྱེད། དྱེ་ནི་གོག་ཀླད་ཀི་ཡིག་ཚགས་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཀ་ིརྱེད། 

• གཞིས་སོས་དང་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུའི་(IND)ལས་མིས་ཁྱེད་ཀི་གལ་ཆྱེའི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལནོ་བ་ཆྱེད། དྲ་ཐོག་འགྱེངས་ཤོག་གི་དྲི་བ་རྣམས་གཏོང་ག་ིརྱེད། 
དྱེར་སྙན་ཞུའི་འགྱེངས་ཤགོ་ཅྱེས་ཟྱེར། དཔྱེར་ན། དྲི་བའ་ིནང་དུ་ཁྱེད་རང་གང་དུ་སོད་ཀི་ཡོད་མྱེད། ཁྱེད་ཀི་ནང་མི་དང་མ་ིཚེའི་འགྲུལ་བཞུད། ད་དུང་། ཁྱེད་

ཀིས་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་དྱེ་ཉདི་འབུལ་དགོས་དོན་ཅ་ིཡིན་ལན་མདོ་ཙམ་ཞིག་རྒྱག་དགོས།  གཞིས་སོས་དང་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུའ་ི(IND)ལས་མིས་
མཁོ་བསྡུ་བས་པའི་གནས་ཚུལ་དྱེ་དག་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཁྱེད་ཀི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཇ་ིལྟར་བརྒྱུད་དགོས་མིན་གཏན་ཁྱེལ་བྱེད་ཀ་ིརྱེད། འདིར་ཁྱེད་ཀིས་
དྲི་བ་རྣམས་ཀ་ིལན་དྲང་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་གལ་ཆྱེན་དུ་གྱུར་ཡོད། 

ལས་རམི།3 ང་ོསདོ་དང་ཐ་ོའགདོ། 
ཌོ་ཆ་ིགཞུང་གིས་ཁྱེད་ཀི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ཁས་ལྱེན་བ་དགོས་པར་ཁྱེད་རང་སུ་ཡིན་མིན་ཤྱེས་དགོས། དྱེ་ཉདི་གྲུབ་པར་དང་ཐོག་རང་ཉིད་ཀི་ངོ་སོད་དང་། ཐོ་
འགོད་ལྱེགས་གྲུབ་ཟིན་དགོས།: 

• ངོ་སོད་ཅྱེས་པ་ན་ིཁྱེད་རང་སུ་ཡིན་མནི་ར་འཕྲོད་པ་བྱེད་དགོས། དྱེ་ཉདི་ཡིག་ཚགས་དང་ལྷན་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཞགི་དང་ཁྱེད་རང་གི་ཡོང་ཁུངས་གང་
ཡིན་སྐད་ཆ་འདྲ་ིག་ིརྱེད། 

• ཐོ་འགདོ་ཅྱེས་པ་ན་ིཁྱེད་ཀ་ིགནས་ཚུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་། གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་དག་ཕིས་སུ་ཁྱེད་ཀི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའ་ི
སྐབས་སོད་དགོས་ཀ་ིཡོད། 

ངོ་སོད་དང་ཐོ་འགོད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀིས་འགན་འཁུར་ལྱེན་ག་ིཡོད།: ཕི་དོན་ཉྱེན་རྟོག་པ་(AVIM)དང་། ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌའིི་རྒྱལ་སྲུང་ཉྱེན་
རྟོག་པ་(KMar)གཉིས་ཀིས་སྐད་སྒྱུར་(ཁ་པར་)བརྒྱུད་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཀ་ིརྱེད། ཁྱེད་ཀ་ིཐོ་འགོད་བརྒྱུད་རིམ་གཤམ་ནས་ཀོླག་ཆོགདྱེ་ནས་ཕི་དོན་ཉྱེན་རྟགོ་པ་
(AVIM)དང་།ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌིའ་ིརྒྱལ་སྲུང་ཉྱེན་རྟོག་པས་(KMar)འདྲི་འཆར་ཡོད་པ་དག: 

• ཁྱེད་ཀ་ིམིང་འདྲ་ིག་ིརྱེད། སོད་གནས་དང་འགྲུལ་བཞུད།དྱེ་ན་ིཁྱེད་ཀ་ིང་ོསོད་ཆྱེད་དུ་དམིགས་པ་ཞིག་རྱེད། དྱེའ་ིཕིར་ཁྱེད་ཀིས་དྲི་བར་ལན་དྲང་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་
གལ་ཆྱེན་དུ་གྱུར་ཡོད། 

• སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུར་ས་རྟགས་འགོད་ཅྱེས་དྲིས་ཀ་ིརྱེད། ཡིག་ཆ་དྱེ་ནི་ཁྱེད་ཀིས་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱེའི་ནང་དུ་དངོས་སུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་པའི་དཔང་ཡིག་ཆགས་ཀ་ི
ཡོད། 

• ཁྱེད་ཀ་ིང་ོགདོང་ག་ིའདྲ་པར་ལྱེན་གི་རྱེད། ཁྱེད་ཀ་ིམཛུབ་རིས་ལྱེན་གི་རྱེད།ཁྱེད་ཀི་ས་རྟགས་ལྱེན་ག་ིརྱེད། དྱེ་ནི་ཕི་མིའ་ིང་ོསོད་ལག་ཁྱེར་(VI)བཟོ་རྒྱུའི་ཆྱེད་དུ་
རྱེད། ལག་ཁྱེར་དྱེ་སད་ནས་ཁྱེད་ཀིས་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌིའ་ིནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་ཟིན་པའ་ིདཔང་ཡིག་ཏུ་སོྟན་ཆོག 

• ཁྱེད་ཀ་ིཡིག་ཆ་རྣམས་ལྱེན་ག་ིརྱེད། ཕི་སོྐྱད་ལག་ཁྱེར་ལ་སོགས་པ།ཁྱེད་ཀ་ིསྱེར་ག་ིཡིག་ཆ་རྣམས་ཞིབ་འཇུག་འཕར་མ་བ་ཆྱེད་མངགས་གཏོང་བྱེད་ཀི་རྱེད།གལ་སིད་
དྱེ་དག་ང་ོམ་ཡིན་ན་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའི་ལས་རིམ་ག་ིམཇུག་ཏུ་ཁྱེད་ལ་ཕིར་སོད་ཀི་རྱེད། 

• ཁྱེད་ཀ་ིཁ་པར་ཞིབ་འཇུག་བ་ཆྱེད་ལྱེན་ག་ིརྱེད། ཁྱེད་ཀི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་དང་འབྱེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐད་ཁྱེད་ཀ་ིཁ་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀི་རྱེད། ཞིབ་
འཇུག་ཟིན་རྱེས་ཁྱེད་ཀ་ིཁ་པར་ཕིར་སོད་ཀི་རྱེད། དྱེར་ཕལ་ཆྱེར་ཉིན་ཤས་འགོར་སིད། 

• ཁྱེད་ཀ་ིཅ་ལག་ཞིབ་བཤྱེར་བྱེད་ཀ་ིརྱེད། 
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ཐོ་འགདོ་ཟིན་པའ་ིརྱེས་སུ་ཁྱེད་རང་སྣྱེ་ལྱེན་ཁང་དུ་འགྲ་ོདགོས་ཡོད། སྐྱབས་བཅོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ལྟྱེ་གནས་(COA)ཀིས་ཁྱེད་རང་གང་དུ་ཉལ་དགོས་མིན་དང་ཟ་དགོས་
མིན་ལམ་སོྟན་གནང་ག་ིརྱེད། 

 
ལས་རམི།4 སྨན་བཅསོ་བརྟག་དཔྱད། 
ཐོ་འགདོ་ཟིན་པའ་ིསང་ཉིན་དྱེར་ཁྱེད་རང་སྨན་བཅོས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་ཀ་ིཡོད། སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མིའ་ིའཕྲོད་བསྟྱེན་ལྟ་རྟོགས་ཁང་།(GZA) ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་
ལ་ག་ོབའི་གཉན་ནད་(TB)ཡོད་མྱེད་ལྟ་གི་རྱེད།འགོས་ནད་ཅིག་རྱེད། དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མིའ་ིའཕྲོད་བསྟྱེན་ལྟ་རྟོགས་ཁང་གིས་ཁྱེད་ཀ་ིགོ་བར་གོག་
དཔར་རྒྱག་གི་རྱེད། 

 
ལས་རམི།5 གཞསི་སོས་དང་གཞསི་འཇགས་ཞབས་ཞུའ་ི(IND)བཅར་འདྲ།ི: སྙན་ཞུའ་ིབཅར་འདྲ།ི 
སྙན་ཞུའ་ིབཅར་འདྲ་ིན་ིགལ་ཆྱེན་ཞིག་རྱེད་ལ་དྱེའ་ིནང་དུ་གཞིས་སོས་དང་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུའི་(IND)ལས་མིས་ཁྱེད་ལ་བཅར་འདྲ་ིབྱེད་ཀི་རྱེད། གཞིས་སོས་
གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུའ་ི(IND)ལས་བྱེད་ཀིས་ཁྱེད་ཀིས་སོན་ཚུན་ནས་སད་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སད་ནས་དྲི་བ་གཏོང་ག་ིརྱེད། བཅར་འདྲ་ིདྱེ་ཉིད་ནི་སིར་

བཏང་ཉིན་3བར་ལྱེན་ག་ིརྱེད། 

 
སྙན་ཞུའ་ིབཅར་འདྲའིི་དམིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་ཁག་ནི། 

• དྱེ་དག་ག་ིཐད་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལནོ་བྱེད། 

- ཁྱེད་རང་སུ་ཡིན་མནི། 

- ཁྱེད་གང་ནས་ཡིན་མནི། 

- ཁྱེད་ཀིས་འདིར་ཇི་ལྟར་བས་ནས་འགྲུལ་བཞུད་བས་ཡོད་མྱེད། 

• ཁྱེད་ཀིས་ཡིག་ཆ་གང་ཞགི་སད་ཡོད་མྱེད་ལ་ལྟོས་དང་། གལ་སིད་ཁྱེད་ཀིས་ཡིག་ཆ་སད་མྱེད་པར་ལུས་ཡོད་རིགས་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀིས་གཞིས་སོས་གཞིས་འཇགས་

ཞབས་ཞུའི་(IND)ལས་མིར་སད་ཆོག 

• ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གིས་ཁྱེད་ཀི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུར་ཐག་ཆདོ་ཅ་ིབས་རྟོགས་ཞིབ་བོས།གནས་ཚུལ་ཇྱེ་མང་ཡིག་ཆ་འདིའི་ནང་དུ་དུ་འཚལོ་ཐུབ། “ངས་ཡ་ོ
རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡིན།- རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གིས་ངའི་སྙན་ཞུ་ལྱེན་ག་ིརྱེད་དམ།” 

• ཁྱེད་ཀ་ིསྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ཇི་ལྟར་བ་དགོས་མིན་དམིགས་ཀི་ཡོད། 

 
ཁྱེད་ཀིས་གཞིས་སོས་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུའི་(IND)ལས་མིས་ཁྱེད་ལ་འདྲ་ིགི་རྱེད།: 

• ཁྱེད་ཀ་ིང་ོསོད། རྒྱལ་ཁོངས།ཡོང་ཁུངས།གནས་སོད་ས་གནས། 

• ནང་མི། 

• ཡིག་ཚགས་ཁག 

• ཡོན་ཚད། 

• ལས་ཀ་དང་དམག་ཞབས། 

• རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ག་ིནང་དུ་གནས་སོད་བ་ཡུལ། 

• ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌིར་ཇ་ིལྟར་འབོར་ཡོད་མིན། 

• ཁྱེད་ཀ་ིསྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་དགོས་དོན། 

 
བཅར་འདྲི་དྱེའི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀིས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་དགོས་དོན་ཐད་ལན་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བརྒྱབས་ན་ཆགོགཞིས་སོས་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུའི་(IND)ལས་མིས་
གནས་ཚུལ་དྱེ་ཉིད་ལྱེན་རྱེས་སྙན་ཞུའ་ིལས་རིམ་ཏག་ཏག་ཡོང་བ་བྱེད་ཀི་ཡོད། ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྱེན་གནས་ཚུལ་ཞིབ་རྒྱས་ཤོད་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་
སྙན་ཞུའ་ིབཅར་འདྲ་ིརྱེས་མ་དྱེའི་ནང་སོད་ཀ་ིརྱེད། དྱེར་རྒྱུན་དུ་ཞིབ་ཕྲའ་ིབཅར་འདྲི་ཞྱེས་བརོད། 
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གཞིས་སོས་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུའ་ི(IND)ལས་མིས་སྙན་ཐ་ོཞིག་འབི་གི་རྱེད། སྙན་ཐོ་དྱེ་ཉིད་རྱེས་ལ་ཁྱེད་ལ་སོད་ཀི་རྱེད། 

 
ཐོ་འགདོ་སྙན་ཞུའ་ིརྱེས་སུ། གཞིས་སོས་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུའ་ི(IND)ལས་མསི་ཁྱེད་ཀི་སྐད་ཆ་ས་འཇུག་བས་ནས་ཁྱེད་རང་གང་ནས་ཡོང་ཡོད་མྱེད་ལྟ་ཞིབ་
བྱེད་ཀི་རྱེད། སྐབས་དྱེར་ཁྱེད་རང་རྒྱུན་དུ་ནམ་དྱེ་ས་ཤོད་བཞིན་པའ་ིསྐད་དྱེའ་ིནང་སྐད་ཆ་ཅུང་ཙམ་ཤདོ་ཅྱེས་ཟྱེར་ག་ིརྱེད། 
 

 

 
 

 

སྙན་ཞུའ་ིབརྒྱུད་རམི་ག་ིརྱེས་སུ་ཅ་ིཞིག་ཡངོ་ག་ིརྱེད་དམ། 
 
སྙན་ཞུའ་ིབརྒྱུད་རིམ་ག་ིརྱེས་སུ།: 

• ཁྱེད་རང་རྒྱུན་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་སྣྱེ་ལྱེན་ལྟྱེ་གནས་(COA)གཞན་ལ་འགྲ་ོདགོས་ཀི་ཡོད། 

• གཞིས་སོས་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུས་(IND)ཁྱེད་ཀིས་སྙན་ཞུ་ཇི་ལྟར་འགྲ་ོདགསོ་ལྟ་ག་ིརྱེད། 

• གཞིས་སོས་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུས་(IND)ཁྱེད་ཀི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའི་ཐད་ཞིབ་འཇུག་ཅི་ཙམ་དགོས་མནི་ལྟ་ག་ིརྱེད། དཔྱེར་ན།གཞིས་སོས་གཞིས་

འཇགས་ཞབས་ཞུས་(IND)ཁྱེད་ཀིས་ཡིག་ཚགས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སིད་པ་རྱེད། 

• དྱེ་ནས་ཁྱེད་རང་གནད་དནོ་གཞན་རྣམས་དང་གྲ་སིག་དུས་ཡུན་ནང་དུ་ཞུགས་རྒྱུ་རྱེད།(RVT)དྱེ་འབྱེལ་གནས་ཚུལ་ཞིབ་རྒྱས་གཤམ་ལ་བཀོད་ཡོད། 

 
 
གནད་དནོ་གཞན་རྣམས་དང་།གྲ་སགི་དུས་ཡུན་སྐབས་ཅ་ིའབྱུང་ག་ིརྱེད་དམ། (RVT) 

 
གནད་དོན་གཞན་རྣམས་དང་། གྲ་སིག་དུས་ཡུན་(RVT)ལ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་འགོར་སིད། བྱེལ་ཟིང་ཆྱེ་བའི་སྐབས་དྱེ་ལས་མང་བ་འགོར་
སིད།གནད་དོན་གཞན་རྣམས་དང་། གྲ་སིག་དུས་ཡུན་(RVT)རིང་ཁྱེད་རང་འགྲུལ་བཞུད་ལས་ངལ་གསོས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་གི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་(AA)གྲ་སིག་
བྱེད་དགོས།གནས་ཚུལ་ཇྱེ་མང་ཆྱེད། ཡིག་ཆ་འདི་ཉིད་གཟིགས།: ཁྱེད་ཀ་ིསྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ།རྒྱུན་ལྡན་ག་ིསྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ།དྱེ་ཁྱེད་ལ་རྱེས་སུ་འབོར་གི་རྱེད། 
གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་སྐབས། ཁྱེད་ལ་གནད་དོན་གཞན་རྣམས་དང་། གྲ་སིག་དུས་ཡུན་(RVT)འབོར་མྱེད་དྱེ་འདྲའང་ཡོང་སིད། དཔྱེར་ན། ཁྱེད་ཀིས་སྣྱེ་ལྱེན་ཁང་
དུ་དཀའ་ངལ་བཟོས་པ་སོགས་རྱེན་བྱེད། གནད་དོན་དྱེ་རིགས་སུ་AAའག་ོམ་འཛུགས་པའི་སོན་དུ་ཁྱེད་རང་ཁིམས་རྩོད་པ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་དགོས། ཁྱེད་ཀིས་
ཁིམས་རྩོད་པས་ཁྱེད་རང་གཞིས་སོས་གཞསི་འཇགས་ཞབས་ཞུ་(IND)དང་ཐུག་འཕྲད་གྲ་སིག་བྱེད་ཀི་རྱེད། 
གནད་དོན་གཞན་རྣམས་དང་གྲ་སིག་དུས་ཡུན་(RVT)ག་ིགནས་ཚུལ་ཇྱེ་མང་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད། ལས་རིམ་དྱེ་ཉདི་གོ་རམི་གཞན་དང་མ་ིའདྲ་བ་ཡོད་སིད། 

 
 

 
 

 
 
 

སྐད་སྒྱུར། 
ཁྱེད་རང་ཚགོས་པ་སྣ་ཚོགས་དང་ལྷན་དུ་སྐད་ཆ་ཡོང་གི་རྱེད། སྐད་ཆ་དྱེ་དག་ཕལ་མོ་ཆྱེར་སྐད་སྒྱུར་གིས་ཁྱེད་རང་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཀི་རྱེད། སྐད་སྒྱུར་གིས་ཌོ་ཆིའི་སྐད་ཉན་ནས་ཁྱེད་ཀིས་
ཤྱེས་པའི་སྐད་ཀི་ནང་དུ་བསྒྱུར་གི་རྱེད། དྱེ་བཞནི་ཁྱེད་ཀིས་བཤད་པ་རྣམས་ཌོ་ཆའོི་སྐད་ཀ་ིནང་དུ་བསྒྱུར་གི་རྱེད། སྐད་སྒྱུར་བར་ཁྱེད་ཀི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའི་ཐག་ཆདོ་ཐད་ཤུགས་རྱེན་ཅི་
ཡང་མྱེད། གནད་དནོ་ཁ་ཤས་ཐད། སྐད་སྒྱུར་བ་དངོས་སུ་ཐུག་འཕྲད་སྐབས་ཡོང་སིད། འོན་ཀང་།རྒྱུན་དུ་ལས་རིམ་དྱེ་དག་ཁ་པར་བརྒྱུད་བསྒྲུབ་ཀི་ཡོད། ཁྱེད་རང་གཞིས་སོས་གཞིས་
འཇགས་ཞབས་ཞུའ་ི(IND)ལས་མིས་ཅིའི་ཕརི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་དགོས་སྐོར་གི་བཅར་འདྲི་ལྱེན་བཞིན་པའི་སྐབས་རྟག་ཏུ་སྐད་སྒྱུར་བ་ཡོང་གི་རྱེད། གལ་སིད་ཁྱེད་དང་སྐད་སྒྱུར་བར་དུ་

ར་མི་འཕོྲད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡངོ་ག་ིའདུག་ཚེ་ཐད་ཀར་ཤོད་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་རྱེད། གནས་ཚུལ་དྱེ་རགིས་ཡོང་སྐབས་གཞིས་སོས་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུའི་(IND)ལས་མིས་སྐད་སྒྱུར་བ་
གཞན་གོ་སིག་ཞུ་ཐབས་གནང་གི་རྱེད། དྲི་བ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་མ་འཕོྲད་པའི་དབང་གིས་ག་ོལོག་མི་ཡོང་བ་དང་གནས་ཚུལ་ཕན་ཚུན་ཏག་ཏག་ར་འཕོྲད་པ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྱེན་པོ་རྱེད། 
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ལས་རིམ། 1 གནས་ཚུལ། 

ལས་རིམ། 2 ཁིམས་རྩོད་པ། 

ལས་རིམ། 3 སྨན་ཞབས་པའི་བཅར་འདྲི། 

ལས་རིམ། 4 གཞིས་སོས་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུར་(IND)ཡིག་ཚགས་གཏོང་བ། 

ལས་རིམ། 5 ཞིབ་ཕྲའི་བཅར་འདྲིའ་ིཆྱེད་གདན་ཞུ། 

 

ལས་རམི།1: གནས་ཚུལ། 
ཌོ་ཆ་ིསྐྱབས་བཅོལ་ཆྱེད་འཛུགས་ལྷན་ཚགོས་(VWN)ཀིས་ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་འབྱེལ་ཡོད་ལས་རིམ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་བྱེད་ཀ་ིརྱེད། དྱེ་བཞིན་ཚོགས་པ་དྱེ་
ཉིད་ལས་རིམ་སྐབས་ཐུག་འཕྲད་ཡོང་ག་ིརྱེད། 

 
ལས་རམི།2: ཁམིས་རྩདོ་པ། 
ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ་གྲ་སིག་ཆྱེད་ཁིམས་རྩོད་པ་བཀོད་སིག་གནང་གི་རྱེད། ཁྱེད་ཀི་ཁམིས་རྩོད་པས་སྐྱབས་བཅོལ་འབྱེལ་ཡོད་ཁིམས་ལུགས་ཤྱེས་ཤིང་། 
ཞིབ་ཕྲའི་བཅར་འདྲི་དང་འབྱེལ་བའ་ིགལ་ཆྱེའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་ཤྱེས་ཀི་རྱེད། ཁྱེད་ཀིས་ཁིམས་རྩོད་པར་ལས་རིན་སོད་དགོས་ཀ་ིམྱེད། ད་དུང་། ཁྱེད་ཀིས་
ཁིམས་རྩོད་པར་སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་རིང་རོགས་རམ་གནང་རོགས་ཞུས་ན་འགྲིགས།འོན་ཀང་། དྱེའི་ཐད་འགྲོ་དངུལ་ཁྱེད་ཀསི་གྲ་སིག་བྱེད་དགོས་ཤིང་ལས་རིན་སོད་
དགོས་ཀ་ིཡོད། 

 
ལས་རམི།3: སྨན་ཞབས་པའ་ིབཅར་འདྲ།ི 
ཁྱེད་ལ་སྣྱེ་ལྱེན་ཁང་ནས་MediFirstསྨན་ཞབས་པ་ཞིག་ཐུག་འཕྲད་ཀ་ིདུས་ཆད་སོད་ཀི་རྱེད། སྨན་ཞབས་པས་ཁྱེད་ལ་རྨ་རྱེས་དང་ལུས་པོའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་
རིགས་སྐད་ཆ་འདྲ་ིགི་རྱེད། སྨན་ཞབས་པས་དཀའ་ངལ་དྱེ་དག་གིས་ཁྱེད་རང་གཞསི་སོས་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུ་(IND)དང་ཐུག་འཕྲད་ལ་གནདོ་སོྐྱན་ཡོང་
སིད་མིན་ཤྱེས་རྟགོས་དགོས་ཀི་ཡོད། གཞསི་སོས་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུ་(IND)ལྷན་ཁང་གིས་གང་ཐུབ་ཀིས་དཀའ་ངལ་དྱེ་ཉིད་གལ་ཆྱེན་དུ་བརྩ་ིཐབས་བྱེད་ཀི་
རྱེད། 

 
ལས་རམི།4: གཞསི་སསོ་གཞསི་འཇགས་ཞབས་ཞུར་(IND)ཡིག་ཚགས་གཏངོ་བ། 
གལ་སིད་ཁྱེད་ལ་ཁྱེད་ཀི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་ཡིག་གི་སྒྲུང་དྱེ་དག་དཔང་རྟགས་ཀ་ིཡིག་ཆ་གལ་ཆྱེན་དྱེ་རིགས་ཡོད་ཚེ། གང་མགགོས་ཅི་ཐུབ་ཀིས་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌིར་གཏོང་
དགོས། འོན་ཀང་། གཞིས་སོས་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུས་(IND)ཡིག་ཚགས་དྱེ་ཉིད་ངོ་མ་ཡིན་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད། གནས་ཚུལ་ཇྱེ་མང་
ཆྱེད།ཡིག་ཆ་དྱེ་ཉིད་གཟགིས་རོགས།: ཇི་ལྟར་བས་ནས་ཁྱེད་ཀིས་ཡིག་ཚགས་གོང་འབུལ་ཞུ་ཆོག་གམ། 
 

ལས་རམི།5: ཞབི་ཕྲའ་ིབཅར་འདྲའི་ིཆྱེད་གདན་ཞུ། 
གཞིས་སོས་གཞིས་འཇགས་ཞབས་ཞུས་(IND)ཁྱེད་ལ་ཞིབ་ཕྲའི་བཅར་འདྲིའ་ིཆྱེད་གདན་ཞུ་བ་ག་ིརྱེད། ཡིག་ཆ་འདིས་ཁྱེད་ཀི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་དང་། རྒྱུན་
ལྡན་ག་ིསྐྱབས་བཅོལ་ལས་རིམ། དྱེ་བཞིན་ལས་རིམ་གཞན་བཅས་འགྲྱེལ་བརོད་གནང་ག་ིརྱེད། 
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སྱེར་ག་ིཡགི་ཚགས་ལ་འཇུག་པ། 
 
སྱེར་གི་ཡིག་ཚགས་ནི་ཁྱེད་ཀི་སྐོར་གི་གནས་ཚུལ་ཅི་རིགས་ལ་གོགི་ཡོད། ཤོག་བུ་འདི་དང་འབྱེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་རྣམས་གཤམ་དུ་ཐོ་འགོད་ནང་
བཀོད་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་ཀི་སྙན་ཞུའམ། བརྡ་ལན། རྱེ་སྐུལ་བཅས་ལ་ལྟ་ཞིབ་གནང་སྐབས་སྱེར་གི་གནས་ཚུལ་ལ་འཇུག་གི་རྱེད། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་
ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་འདྲི་གི་རྱེད་ལ་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་པ་གཞན་ནམ་གང་ཟག་སྱེར་པས་ཀང་འདྲི་གི་རྱེད།  ཚོགས་པ་དྱེ་དག་གིས་ཁྱེད་
ཀི་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་སམ་བྱེད་སོད་བཏང་ནས་ཁིམས་ལུགས་འོག་ནས་དགོས་མཁོ་བཞིན་ཚོགས་པ་གཞན་ལ་མཁོ་སོད་བྱེད་ཀི་རྱེད། ཚོགས་
པ་གང་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ཀི་ཡིག་ཚགས་ལ་འཇུག་ཀང་སྱེར་གི་གསང་བའི་འགན་འཁུར་ཁིམས་དོན་བཞིན་ལས་དོན་སྐྱོང་དགོས་པ་གོ་སིག་བས་ཡོད། 
དཔྱེར་ན། ཁོང་ཚོས་ངྱེས་པར་དུ་ཁྱེད་ཀི་ཡིག་ཚགས་ལ་འཇུག་སྐབས་གཟབ་ནན་དང་བདྱེ་འཇགས་འགན་སྲུང་བྱེད་དགོས། སྱེར་གི་གསང་བའི་
ཁིམས་ལུགས་གནད་དོན་གིས་ཁྱེད་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཚུད་ཡོད། དཔྱེར་ན།: 

• ཚོགས་པ་དག་གིས་ཉར་ཚགས་བས་པའི་ཁྱེད་ཀི་ཡིག་ཚགས་རྣམས་འཇུག་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་།; 

• ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཁྱེད་ཀི་ཡིག་ཚགས་དང་ལྷན་དུ་ཅི་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་མྱེད་ཤྱེས་རྟོགས་བ་ཆོག; 

• ཚོགས་པ་གང་དག་དང་ལྷན་ཁྱེད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་མཉམ་སོད་བས་ཡོད་མྱེད་ཤྱེས་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
ཁྱེད་ཀི་ཐོབ་ཐང་དང་སྱེར་གི་ཡིག་ཚགས་ཇི་ལྟར་འཇུག་གི་ཡོད་མྱེད་ཐད་ཇྱེ་མང་ཤྱེས་རྟོགས་བ་ཆྱེད། འབྱེལ་ཡོད་ཚོགས་པའི་དྲ་ཚིགས་ལ་ཕྱེབས་
རོགས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ཡིག་ཆ་འདི་ཉིད་མཉམ་འབྱེལ་དཔར་འགྲྱེམས་ཤིག་ཡིན།: 
Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie 

en Mensenhandel (AVIM) 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

Koninklijke Marechaussee (KMar) 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 

Internationale Organisatie voor Migratie 

(IOM) 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 

 

 

བཀའ་བཀོད་པ་གཏོང་མཁན།: 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
དཔར་འགྲྱེམས་ཡིག་ཆ་འདིའ་ིནང་དོན་ཁདོ་ནས་ཁྱེ་དབང་ཅ་ིཡང་ཐོབ་
དབང་མྱེད། 
གལ་སིད་ཡིག་སྒྱུར་གིས་ནང་དོན་’འགྱུར་ལོག་ཐྱེབས་བཞིན་འདུག་ན། 
ཌོ་ཆ་ིདཔར་རྩ་དྱེ་ཉིད་གཙ་ོབོོར་འཛིན་དགོས། 
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