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ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ། 
རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་འབྱེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ། 
 
 
 
 
 
 
 
ཁྱེད་ལ་ཤགོ་བུ་འདྱི་ཉྱིད་ཅྱི་ཕྱིར་འབརོ་བ་རྱེད་དམ། 
ཁྱེད་རང་ནྱེ་རྡར་ལན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་རྱེད། སྐྱབས་བཅོལ་ཞྱེས་པའྱི་དོན་ནྱི་མྱི་སུ་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་དུ་བདྱེ་འཇགས་མྱེད་པའྱི་རྱེན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ནང་དུ་སྲུང་སྐྱོབ་འཚོལ་བའྱི་དོན་རྱེད། 
 
ནམ་ཞྱིག་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་དུས། ཐད་ཀར་ཁྱེད་ཀྱིས་ཌོ་ཆྱི་གཞུང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་སོད་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ནྱེ་
རྡར་ལན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་སོད་པར་ཆོག་མཆན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ནམ་ཞྱིག་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་རྱེས་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་འགོ་
འཛུགས་ཞུ་གྱི་རྱེད། སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་ནྱི་ཌོ་ཆྱི་གཞུང་གྱིས་ཁྱེད་རང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་སོད་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་སོད་མྱིན་ཐག་ཆོད་བ་རྒྱུའྱི་
ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་རྱེད། 
 
ཤོག་བུ་འདྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་འགྱེལ་བརོད་ཞུ་གྱི་རྱེད། དྱེས་ཁྱེད་རང་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་མྱིན་(ཁྱེད་ཀྱི་འགན་འཁུར་)དང་། 
ཁྱེད་ཀྱིས་ཌོ་ཆྱི་གཞུང་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་རྱེ་བ་རྒྱག་ཆོག་མྱིན་འགྱེལ་བརོད་ཞུ་གྱི་རྱེད།(ཁྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་།) 
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ཁྱེད་དང་ཐུག་འཕྲད་འབྱུང་རྒྱུའྱི་ཚགོས་པ་ཁག 
 
 

 

The Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ནྱི་ནྱེ་རྡར་
ལན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་རྱིང་སྱེ་ལྱེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་རོགས་
སོྐྱར་བ་རྒྱུའྱི་འགན་འཁུར་ལྡན་ཡོད། COAཡྱིས་ཁྱེད་ལ་ཁ་ལག་དང་འཕྲོད་བསྱེན་འགན་བཅལོ་ག་སྱིག་
བྱེད་ཀྱི་རྱེད་ལ་ལྷག་པར་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་སྨན་པར་བསྱེན་གཏུགས་ཀང་བྱེད་རོགས་ཞུ་གྱི་རྱེད། དྱེ་
ཡང་COAནྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་དྱེས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའ་ིཐག་
ཆོད་ལ་འབྲེལ་བ་མྱེད། 
www.coa.nl 

 

 
GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) ཡྱིས་གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་ན་བའམ་
འཕྲོད་བསྱེན་འབྱེལ་ཡོད་དྱི་བ་ཡོད་ཚ་ེརོགས་རམ་མཁོ་སོད་ཞུ་གྱི་རྱེད། COAསྱེ་ལྱེན་ཁང་ཚང་མའྱི་
འཁྱིས་རྱེ་རྱེར་GZAའཕྲོད་བསྱེན་ལྱེ་གནས་རྱེ་ཡོད། GZAཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཆྱེད་དུ་སྨན་པའམ་སྨན་ཞབས་
པའྱི་རམ་འདྱེགས་ཐུག་འཕྲད་ག་ོསྱིག་བྱེད་ཀྱི་རྱེད་ལ།  དྱེ་བཞྱིན་GGZཡྱིས་རམ་འདྱེགས་མྱི་སའམ་ཡང་
ན་རྒྱུན་ལྡན་ལས་བྱེད་པའྱི་རམ་འདྱེགས་འཚོལ་ཆྱེད་ཐུག་འཕྲད་དུས་ཆད་བཟོ་རྒྱུའྱི་རོགས་པ་བྱེད་རྱེད། 
www.gzasielzoekers.nl 

 

 
VluchtelingenWerk Nederland (VWN) ནྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་ ཚགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་ཁོང་ཚོས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་གྱི་འདོད་འདུན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་
གྱི་ཡོད། VWNཡྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་བྱེད་པ་དང་། ལས་རྱིམ་ཁོད་
བརྡ་ལན་གཏོང་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སོྐྱར་ཞུ་གྱི་རྱེད། དྱེ་བཞྱིན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་ལྷན་དུ་དཀའ་ཚེགས་བྱུང་ཚེ་
བར་འདུམ་གནང་རོགས་ཞུ་གྱི་རྱེད། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རདོ་པ་དང་ལྷན་དུ་ཉྱེ་འཁྱིས་ནས་ལས་ཀ་
བྱེད་ཀྱི་རྱེད། VWNཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུར་ཐག་ཆདོ་མྱེད། 
www.vluchtelingenwerk.nl 
www.forrefugees.nl 

 

 
The Raad voor Rechtsbijstand (RvR) ཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱིམས་རོད་པ་གླ་ཐུབ་
ཀྱི་མྱེད་ཚ་ེཁྱིམས་རོད་པ་འཚལོ་རོགས་ཏག་ཏག་ཞུ་གྱི་རྱེད། RvRཡྱིས་ཁྱིམས་རོད་པར་ཞབས་ཞུའྱི་རྱིན་
པ་སོད་ཀྱི་རྱེད། ཁྱིམས་རོད་དྱེ་དག་RvRའོག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་མྱེད། 
ཁྱིམས་རོད་པ་དྱེ་ནྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་བའྱི་ལས་རྱིམ་ཁོད་ཁྱིམས་ལུགས་རོགས་
རམ་མཁ་ོསོད་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  
www.rvr.org 

 

 
The Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)ནྱི་ཌ་ོཆྱི་གཞུང་
བདྱེན་དོན་དང་བདྱེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན། INDལས་བྱེད་པས་ཁྱེད་རང་ནྱེ་རྡར་ལན་ཌྱིའྱི་
ནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ཆ་རྱེན་ཚང་ཡོད་མྱེད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་རྱེད།  གནད་དོན་དྱེའྱི་ཆྱེད་དུ་ཁོང་
ཚོས་ཁྱེད་ལ་འདྱི་རད་བྱེད་པ་ནྱི། ཁྱེད་རང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ནྱེ་རྡར་ལན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་སྐྱབས་
བཅོལ་ཞུས་ཡོད་མྱེད་སོགས་འདྱི་གྱི་རྱེད། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲུང་དང་ཁྱེད་རང་ཡོང་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
གནས་སངས་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏྱེ། ཁྱེད་ལ་ནྱེ་རྡར་ལན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་གཏན་འཇགས་སོད་ཆགོ་པའྱི་
ཆོག་མཆན་སོད་མྱིན་ཐད་ཐག་ཆདོ་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། 
www.ind.nl 

 

 
INDཁང་པ་དང་COAསྱེ་ལྱེན་ལྱེ་གནས་སུ་ནང་དུ་བདྱེ་འཇགས་མྱི་ས་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་སྱིག་
ཆས་ནས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་རྱེད། ཁོང་ཚོ་དྱེ་གར་ཁྱེད་ཀྱི་བདྱེ་འཇགས་ཀྱི་ཆྱེད་དུ་བཞག་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་
ཀང་ཁངོ་ཚོར་INDདང་COAཁང་པ་དང་ཉྱེ་འཁོར་དུ་ བྱེད་ཆགོ་པ་དང་མྱི་ཆོག་པ་ཅྱི་ཡོད་སྐད་ཆ་
འདྱི་ཆགོ་གྱི་རྱེད་ལ། བདྱེ་འཇགས་མྱི་ས་རྣམས་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའྱི་ཐག་ཆོད་ཐད་ཤུགས་
རྱེན་ཅྱི་ཡང་མྱེད། 

http://www.coa.nl/
http://www.gzasielzoekers.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.rvr.org/
http://www.ind.nl/
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The Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ནྱི་
འཛམ་གླྱིང་ནང་དུ་གནས་སོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རྱེད། གལ་སྱིད་
ཁྱེད་རང་ནྱེ་རྡར་ལན་ཌྱི་ནས་རང་དབང་ངང་ཕིར་ཐནོ་འདོད་ཚེ་IOMཡྱིས་རོགས་རམ་ཞུ་གྱི་རྱེད། 
IOMཡྱིས་ཁྱེད་རང་ཕྱིར་ལོག་དང་བསྐྱར་འཛོམས་ཐད་དངོས་ཐོག་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསོད་བ་རྒྱུ་དང་
ཁྱེད་རང་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱི་ནས་ཐོན་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་བྱེད་ཪོགས་གནང་གྱི་རྱེད། VWNལས་མྱིའམ་ཁྱེད་ཀྱི་
ཁྱིམས་རོད་པར་དྱེ་དོན་རོགས་རམ་དགོས་ན་ཞུ་དགོས། 
www.iom-nederland.nl 

 

The Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) ནྱི་ཌ་ོཆྱི་བདྱེན་དོན་དང་
བདྱེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རྱེད། གལ་སྱིད་INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ངོས་ལྱེན་མ་
བས་ན། DT&Vཡྱིས་ཁྱེད་རང་ཡོང་ཁུངས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕྱིར་ལོག་ག་སྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་གྱི་རྱེད། 
www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

The Dienst Justitiële Inrichtingen  (DJI) ནྱི་ཌོ་ཆྱི་གཞུང་བདྱེན་དོན་
དང་བདྱེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་གནས་སོས་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་སོད་སྐབས་བདྱེ་
འཇགས་ཀྱི་ས་གནས་སུ་སོད་བཞྱིན་ཡོད། DJIཡྱིས་ཁང་པ་དྱེ་ཉྱིད་སངས་འཛིན་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། 
DJIལས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སྱིག་ཆས་གོན་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་རང་བདྱེ་འཇགས་ཁང་པའྱི་ནང་དུ་སོད་རྱིང་
ལ་རོགས་དང་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། 
www.dji.nl 

 
 
 
 
 
ཁྱེད་ཀྱིས་བ་དགསོ་རྱིགས་ཅྱི་ཡདོ་དམ། 
 
ལས་རྱིམ་ཁོད་ཁོད་ཀྱི་སྐད་ཆ་རྣམས་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའྱི་གནད་དོན་གལ་ཆྱེན་དུ་གྱུར་ཡོད། དྱེའྱི་མཚུངས་ཁྱེད་
ཀྱིས་INDལ་འབྱེལ་ཡོད་དཔང་རགས་སོན་རྒྱུ་ཡོད་རྱིགས་སམ་དཔང་རགས་འཐོབ་པར་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་སོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། (དཔྱེར་ན། ཁྱེད་
ཀྱི་སྐད་ཆར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་ཡྱིག་གྱེའྱི་རྱིགས།)  
 
ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་ཞུའྱི་བཅར་འདྱིའྱི་སོན་དུ། ཁྱེད་ལ་INDནས་ཡྱིག་ཆ་བསྐུར་རྒྱུའྱི་ཐད་ཤོག་བུ་ཞྱིག་འབོར་གྱི་རྱེད། ཤོག་བུ་དྱེའྱི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་
བཅོལ་སྙན་ཞུ་དང་འབྱེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་ཇྱི་ལར་བས་ནས་INDལ་གཏོང་དགོས་མྱིན་འགྱེལ་བརོད་བས་ཡོད། 
 
གལ་སྱིད་ཁྱེད་ལ་སྱེར་གྱི་གནས་སངས་གལ་ཆྱེའྱི་གནད་དོན་དུ་འཛིན་དགོས་རྱིགས་ཡོད་ཚེ་INDལ་བརྡ་ལན་སོད་དགོས། INDཡྱིས་བཅར་
འདྱིའྱི་སྐབས་སམ་COAསྱེ་ལྱེན་ཁང་དུ་དགོས་ངྱེས་དོ་དམ་ཡོད་རྱིགས་དོན་འཁོལ་གནང་གྱི་རྱེད། INDཡྱིས་ཁྱེད་ལ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་
དང་རམ་འདྱེགས་གནང་གྱི་རྱེད། 
 
 
 
ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅལོ་ལས་རྱིམ་ག་སྱིག་བྱེད་པ། 
 
ག་སྱིག་དང་གནད་དོན་གཞན་རྣམས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལས་རྱིམ་རྱིང་། ( Rust- en Voorbereidingstermijn,RVT) ཁྱེད་རང་COAསྱེ་ལྱེན་
ལྱེ་གནས་ཁང་དུ་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 
 
RVTདུས་ཡུན་རྱིང་། ཁྱེད་རང་གྱིས་ང་ཚོར་ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགྱེལ་བརོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྱེད་འཕྲོད་བསྱེན་བརག་
དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། RVTདུས་ཡུན་རྱིང་། ཌ་ཆྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལྷན་ཚོགས་(VWN)ལས་མྱིས་ཀང་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་འབྱེལ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་གནང་རོགས་ཞུ་གྱི་རྱེད། VWNཡྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་ཁོད་གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་བ་རོགས་དང་རོགས་རམ་རྒྱབ་སྐྱོར་

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
http://www.dji.nl/
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བཅས་རྱིན་མྱེད་ངང་མཁོ་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་མ་བས་པའྱི་སོན་དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པ་ཐུག་
འཕྲད་ཡོང་གྱི་རྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པས་སྐྱབས་བཅོལ་འབྱེལ་ཡོད་ཁྱིམས་ལུགས་དང་སྱིག་ཁྱིམས་རྣམས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད། དྱེ་བཞྱིན་ཁྱེད་ལ་ཞྱིབ་
ཕྲའྱི་བཅར་འདྱིའྱི་ག་སྱིག་བྱེད་རོགས་གནང་གྱི་རྱེད།  INDདང་ལྷན་གྱི་བཅར་འདྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྐྱབས་བཅོལ་རྱེ་སྐུལ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་མྱེད་འགྱེལ་བརོད་བྱེད་དགོས། རྒྱུན་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པའྱི་རོགས་རམ་ནྱི་རྱིན་མྱེད་ཡྱིན། 
 
 
གལ་སྱིད་ཁྱེད་ལ་ཕྲུ་གུ་ལོ་ན་15འམ་ཡན་ཆད་ཡོད་ན། དྱེ་ཚོར་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱི་གཞན་ཞྱིག་ལོགས་སུ་ཡོད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ལ་ཕྲུ་གུ་ལོ་ན་12-
15ཅན་ཁོང་ཚོར་རང་ཉྱིད་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་རྱིགས་རྣམས། ཁོང་ཚོ་འདོད་པ་ཡོད་ཚེ་INDདང་ལྷན་དུ་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་
འདྱི་ལོགས་སུ་བྱེད་ཆོག དྱེ་འབྱེལ་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པར་བརྡ་ལན་སོད་དགོས། 
 
 
 
 
སྐྱབས་བཅལོ་ལས་རྱིམ། ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན། 
 
ཁྱེད་ཀྱི་INDདང་ལྷན་བཅར་འདྱིའྱི་ཉྱིན་མོ་དྱེར། ཁྱེད་རང་ངྱེས་པར་དུ་INDལས་ཁུངས་སུ་འགོ་དགོས།  དྱེ་ན་གཞྱི་རའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་
(Algemene Asielprocedure, AA)འགོ་འཛུགས་བྱེད་ས་དྱེ་རྱེད། AAཡྱིས་རྒྱུན་དུ་ཉྱིན་གངས་6འགོར་གྱི་རྱེད། དྱེར་ད་དུང་གཞྱི་རའྱི་
སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་དྱེ་ལས་མང་བ་འགོར་མཁན་ཡང་ཡོད།: AA+རྒྱུན་དུ་ཉྱིན་གངས་9འགོར་གྱི་ཡོད། སྱིར་AA+ནྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་
INDནས་ཞྱིབ་འཇུག་འཕར་མ་བྱེད་དགོས་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆྱེད་དུ་དང་། སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མྱི་སྱེམས་ཁམས་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྱིགས་རྱེན་ལ་
རོགས་མང་བ་དགོས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆྱེད་དུ་ཡྱིན། RVTརྱེས་སུ། INDཡྱིས་ཁྱེད་རང་AAདང་ཡང་ན་AA+ཅྱི་ཞྱིག་བརྒྱུད་དགོས་མྱིན་ཐག་
ཆོད་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། 
  
སྐྱབས་བཅོལ་ལས་ཀའི་བརྒྱུད་རྱིམ་རྱིང་། དྱེ་སོན་ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོལ་ག་སྱིག་ཞུ་རྱིང་སོད་ཡུལ་སྱེ་ལྱེན་ལྱེ་གནས་ཁང་དྱེ་རང་དུ་མུ་མཐུད་སོད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད།  གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་འོག །ཁྱེད་རང་ག་སྱིག་དང་གནད་དནོ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་རྱེས་སུ་INDལས་ཁུངས་དང་ཉྱེ་འགམ་དུ་
འཁྱེལ་བའྱི་སྱེ་ལྱེན་ས་གནས་སུ་སོ་དགོས་བྱུང་སྱིད། ཧ་ཅང་ཐག་ཉྱེ་གོམ་པ་བརྒྱབས་ནས་བསྱེབས་ས་མྱིན་ཕྱིན་INDཡྱིས་ཁྱེད་རང་INDལས་
ཁུངས་སུ་འཁྱིད་རོགས་བྱེད་ཀྱི་རྱེད།  གཤམ་དུ་མཁོ་སོད་ཞུས་པའྱི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་རྱེ་བཞྱིན་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་འབྱེལ་ཡོད་
འགྱེལ་བརོད་གསལ་བཀོད་བས་ཡོད། 
 
 
  
གཞྱི་རའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ། (AA) 
 
 
ཉྱིན། 1: ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱི། 
ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱི་ནྱི་INDལས་མྱི་དང་ཐུག་འཕྲད་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་རྱེད། བཅར་འདྱི་དྱེའྱི་རྱིང་། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཞྱིབ་ཚགས་འགྱེལ་བརོད་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བཅར་འདྱིའྱི་རྱིང་INDལས་མྱིས་ཁྱེད་ལ་འདྱི་རད་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་འདོད་པ་
ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་VWNལ་ཁྱེད་དང་ལྷན་དུ་བཅར་འདྱིར་ཞུགས་རོགས་བ་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཆོག་རྱེད།  ད་དུང་ཁྱེད་ཀྱིས་འདྱི་ཉྱིད་རང་ཉྱིད་
ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པ་བརྒྱུད་གོ་སྱིག་ཞུ་ཆོག 
 
ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་སྒྱུར་མཉམ་དུ་ཡོང་གྱི་རྱེད། INDལས་མྱིས་ཁྱེད་ལ་ཌོ་ཆྱི་སྐད་ནང་དུ་དྱི་བ་གཏོང་གྱི་རྱེད། སྐད་སྒྱུར་བས་དྱི་
བ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤོད་ཤྱེས་པའྱི་སྐད་རྱིགས་དྱེའྱི་ནང་དུ་བསྒྱུར་ཀྱི་རྱེད།  དྱེ་བཞྱིན་ཁྱེད་ཀྱི་ལན་རྣམས་ཌོ་ཅྱི་ནང་དུ་ཕར་སྒྱུར་གྱི་རྱེད། སྐད་སྒྱུར་
བ་ནྱི་རང་དབང་ཅན་རྱེད། ཁོང་ཚོ་INDལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་མྱེད་ཅྱིང་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་དང་འབྱེལ་ཡོད་ཐག་ཆོད་གནད་དོན་
ཐད་ཤུགས་རྱེན་མྱེད། ངྱེས་པར་དུ་དོ་སང་བོས།: གལ་སྱིད་སྐད་སྒྱུར་དང་ཁྱེད་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག་ན། ཁྱེད་
ཀྱིས་ཐད་ཀར་ཤོད་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་རྱེད། གནད་དོན་དྱེ་འབྱེལ། INDཡྱིས་སྐད་སྒྱུར་བ་གཞན་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། དྱི་བ་ཏག་ཏག་ར་འཕྲོད་
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པར་བ་རྒྱུ་ནྱི་གནད་དོན་གལ་ཆྱེན་ཡྱིན་པས་ར་མ་འཕྲོད་པར་གོ་ལོག་ཐྱེབས་མྱི་ཉན། INDལས་མྱིས་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅྱེར་འདྱིའྱི་སྙན་ཐོའྱི་ཡྱིག་ཆ་
བཟོ་སྱིག་གནང་གྱི་རྱེད། 
གལ་སྱིད་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ལྷན་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ལ་INDལྷན་དུ་བཅར་འདྱི་ལོགས་བཀར་ཞྱིག་ཡོད། 
 
ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའྱི་དཔང་རགས་དང་བཅས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འགྱེལ་བརོད་བ་དགོས། དང་པོ་དང་གཞག་བས་
ནས་ཤོད་དགོས། ཁྱེད་རང་སོ་སོའྱི་ཡོང་ཁུངས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་སྲུང་སྐྱོབ་རག་གྱི་མྱེད་པ་དང་གནས་ཚུལ་ཅྱི་བྱུང་གཙང་མ་དང་ཆ་ཚང་གསལ་
བརོད་བྱེད་དགོས། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བྱེ་བག་པ་ཁ་གསལ་དན་གྱི་མྱི་འདུག་ན། INDལས་མྱིར་ཤོད་དགོས། ཁོང་ཚོ་རྒྱུན་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་སངས་འགྱེལ་བརོད་བ་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་དུ་གྱུར་ཡོད།: ཁྱེད་རང་སྱེར་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྲུང་
སྐྱོབ་དགོས་སམ། ཁྱེད་ཀྱིས་དྱེ་འབྱེལ་གནས་ཚུལ་གང་ཐུབ་མཁོ་སོད་གནང་རོགས། གལ་སྱིད་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནང་དུ་གཟུགས་
པོའྱི་ཐོག་རྨ་རྱེས་སམ་སྱེམས་ནད་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་INDལས་མྱིར་དྱེ་ཚོ་ཤོད་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་རྱེད། གཅྱིག་བས་ན་INDལས་མྱིས་ཁྱེད་
ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་དང་དྱེ་དག་ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་ཞུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གཞྱིར་འཛིན་ཆོག་གྱི་རྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འགོ་
སོང་བཏང་ནས་སོ་སོས་སྨན་བཅོས་བརག་དཔྱད་བས་ནའང་འགྱིགས་ཀྱི་རྱེད། 
སྨན་བཅོས་བརག་དཔྱད་སྐབས་སྐད་སྒྱུར་ཡོང་གྱི་རྱེད། དྱེ་འབྱེལ་ཁྱེད་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱིའྱི་སྙན་ཐོ་INDཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པའྱི་
ལག་ནས་རག་གྱི་རྱེད། 
 
ཉྱིན། 2: ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱིའྱི་གསོ་བསྡུར། 
ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པས་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱིའྱི་སྙན་ཐོའྱི་ཐད་ཁྱེད་ལ་གསོ་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། དྱེར་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པས་ཅྱི་བཤད་
ཐམས་ཅད་བསྒྱུར་མཁན་སྐད་སྒྱུར་མཐུན་རྱེན་ལྷན་དུ་ཡོད། གལ་སྱིད་སྙན་ཐོ་ནང་དུ་འཁོད་མྱེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལྷག་ཡོད་རྱིགས་དང་ཏག་ཏག་
བྱིས་མྱེད་པ་སོགས་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པས་དྱེ་འབྱེལ་INDལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སྙན་སྱེང་ཞུ་གྱི་རྱེད། 
 
ཉྱིན། 3: ཐག་ཆདོ་ས་མ།  
ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོལ་སོད་དབང་ཆོག་མཆན་གནས་བབས་ལོན་ཡོད་མྱེད་ལ་མ་ལོས་པར་INDཁྱེད་ལ་རོགས་རམ་ཞུ་གྱི་རྱེད། དཔྱད་ཞྱིབ་དྱེའྱི་
གྲུབ་དོན་གྱིས་འབྱུང་འགྱུར་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་ཅྱི་འད་ཡོང་མྱིན་ས་གོན་ཐག་ཆོད་ཡོང་གྱི་ཡོད། འབྱུང་སྱིད་པ་ཁག་3ཡོད།: 
1. ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོལ་སོད་དབང་ཆོག་མཆན་གནས་བབས་ལོན་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ལ་IND(ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པ་བརྒྱུད་)ནས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་

བཅོལ་སྙན་ཞུ་ཁས་ལྱེན་བྱུང་སྐོར་བཀོད་པའྱི་ཡྱི་གྱེ་འབོར་གྱི་རྱེད། ཁྱེད་རང་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་གཏན་འཇགས་སམ་གནས་སྐབས་
སོད་ཆོག་གྱི་རྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པས་དྱེས་ཁྱེད་ལ་ཁད་པར་ཅྱི་ཙམ་བཟོ་གྱི་ཡོད་མྱེད་འགྱེལ་བརོད་བ་གྱི་རྱེད།   

2. INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ཉྱིན་གངས་6(ཉྱིན་གངས་9ཡང་ན་AA+)རྱིང་ཐག་ཆོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་པས་དུས་ཚོད་འཐོལ་པ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་འདུག  དྱེ་འབྱེལ་སྐྱབས་བཅོལ་འཕར་འགངས་བས་པའྱི་དུས་ཡུན་(VA)རྱིང་INDཡྱིས་མུ་མཐུད་ལས་འཕྲོ་རྒྱུན་འཁོངས་
གནང་གྱི་རྱེད།  ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའྱི་ཐག་ཆོད་རྱེས་སུ་རྒྱུན་མཐུད་བ་གྱི་རྱེད། ཁྱེད་ལ་ཤོག་བུ་གཞན་ཞྱིག་འབོར་ནས་དྱེའྱི་ནང་དུ་
སྐྱབས་བཅོལ་འཕར་འགངས་ལས་རྱིམ་འབྱེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་བཀོད་ཡོད། 

3. INDཡྱིས་ཐག་ཆོད་བྱུང་བ་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་སོད་དབང་ཆོག་མཆན་གྱི་གནས་བབས་ལོངས་མྱེད། INDནས་(ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་
པ་བརྒྱུད་)ཁྱེད་ལ་ཡྱི་གྱེ་ཞྱིག་འབོར་གྱི་རྱེད། དྱེའྱི་ནང་དུ་INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ངོས་ལྱེན་བས་མྱེད་སྐོར་བཀོད་ཡོད། དྱེར་
དགོས་དོན་ཐག་ཆོད་ཀྱི་སོག་ཚིག་ཅྱེས་འབོད།  ཡྱི་གྱེ་དྱེའྱི་ནང་དུ་འགྱེལ་བརོད་བས་ཡོད་པ་ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ངོས་ལྱེན་བས་མྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དང་དྱེས་ཁྱེད་ལ་མཇུག་འབས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྱེད་འགྱེལ་བརོད་བས་ཡོད།  རྱེས་སུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པས་དྱེ་འབྱེལ་གོས་བསྡུར་བྱེད་
ཀྱི་རྱེད། 

 
ཉྱིན། 4: ཐག་ཆདོ་ལ་ལན་འདྱེབས།  
གལ་སྱིད་INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ངོས་ལྱེན་བ་འདོད་མྱེད་ན། དྱེ་དོན་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་དང་གོས་བསྡུར་བྱེད་
དགོས། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་INDལ་ལན་འདྱེབས་གཏོང་ཐུབ་ཅྱིང་དྱེའྱི་ནང་དུ་INDཡྱི་ཐག་ཆོད་སོག་ཚིག་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་མོས་
མཐུན་མྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགྱེལ་བརོད་བ་རྒྱུ་ཡོད། 
 
ཉྱིན། 5 དང་ 6: ཐག་ཆདོ།   
ཁྱེད་ཀྱི་ལན་འདྱེབས་བཀླགས་ཟྱིན་པའྱི་རྱེས་སུ། INDཡྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་འདོད་བོ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་མྱིན་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་གྱི་རྱེད། དཔྱད་ཞྱིབ་
དྱེའྱི་གྲུབ་དོན་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་འབྱུང་འགྱུར་སྐྱབས་བཅོལ་གནད་དོན་ཐག་ཆོད་བ་གྱི་ཡོད། INDཡྱིས་ཁྱེད་ལ་(ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པ་བརྒྱུད་)དཔྱད་
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ཞྱིབ་དྱེའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་བསྐུར་ཡོང་གྱི་རྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པས་དྱེས་ཁྱེད་ལ་ཁད་པར་ཇྱི་ལར་བཟོ་གྱི་ཡོད་མྱེད་འགྱེལ་བརོད་བ་གྱི་རྱེད། 
འབྱུང་སྱིད་པ་ཁག་3ཡོད།: 
1. ཁྱེད་ཀྱི་ལན་འདྱེབས་བཀླགས་པའྱི་རྱེས་སུ། INDཡྱིས་ཡྱིད་ཆྱེས་བས་དོན་ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོལ་སོད་དབང་གནས་བབས་ལོངས་འདུག་པ་

དང་། ཁྱེད་ལ་INDནས་(ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པ་བརྒྱུད་)བསྐུར་བའྱི་ཐག་ཆོད་འབོར་གྱི་རྱེད་ལ་དྱེའྱི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་
ཁས་ལྱེན་བྱུང་བ་གསལ་བས་ཡོད། ཁྱེད་རང་མུ་མཐུད་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་གཏན་འཇགས་སམ་གནས་སྐབས་སོད་ཆོག ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་
རོད་པས་དྱེ་ཁྱེད་ལ་ཁད་པར་ཇྱི་ལར་བཟོ་མྱིན་འགྱེལ་བརོད་བ་གྱི་རྱེད། 

2. INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ཉྱིན་གངས་6(ཉྱིན་གངས་9ཡང་ན་AA+)རྱིང་ཐག་ཆོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་པས་དུས་ཚོད་འཐོལ་པ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་འདུག  དྱེ་འབྱེལ་སྐྱབས་བཅོལ་འཕར་འགངས་བས་པའྱི་དུས་ཡུན་(VA)རྱིང་INDཡྱིས་མུ་མཐུད་ལས་འཕྲོ་རྒྱུན་འཁོངས་
གནང་གྱི་རྱེད། 

3. INDཡྱིས་ཐག་ཆོད་བྱུང་བ་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་སོད་དབང་ཆོག་མཆན་གྱི་གནས་བབས་ལོངས་མྱེད། INDནས་(ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་
པ་བརྒྱུད་)ཁྱེད་ལ་ཡྱི་གྱེ་ཞྱིག་འབོར་གྱི་རྱེད། དྱེའྱི་ནང་དུ་INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ངོས་ལྱེན་བས་མྱེད་སྐོར་བཀོད་ཡོད།  ཡྱི་གྱེ་
དྱེའྱི་ནང་དུ་འགྱེལ་བརོད་བས་ཡོད་པ་ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ངོས་ལྱེན་བས་མྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་དྱེས་ཁྱེད་ལ་མཇུག་འབས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
མྱེད་འགྱེལ་བརོད་བས་ཡོད།  དཔྱེར་ན། ཁྱེད་རང་མུ་མཐུད་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་སོད་མྱི་ཆོག་པ་དང་རང་ཉྱིད་ཡོང་ཁུངས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་
ཕྱིར་ལོག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱི་གྱེ་དྱེས་ད་དུང་འགྱེལ་བརོད་བྱེད་པ་ནྱི་གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐག་ཆོད་དྱེར་མསོ་མཐུན་མྱེད་པ་དང་ཕྱིར་སོ་
སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལོག་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་ཡོད་གདམ་ཀ་གཞན་འཆར་གཞྱི་སྱིག་གྱི་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པ་དྱེ་འབྱེལ་ཁྱེད་ལ་གོས་བསྡུར་
བྱེད་ཀྱི་རྱེད། 
 

 
 
གཞྱི་རའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ། ཉྱིན་གངས། 9 (AA+) 
 
 
གལ་སྱིད་INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་AA+ནང་དུ་བཏང་ན། རྒྱུན་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་ཞུར་ལས་རྱིམ་ལ་ཉྱིན་གངས་9འགོར་གྱི་རྱེད།: 

• ཉྱིན། 1དང་2: ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱི།;  

• ཉྱིན། 3དང་4: ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པ་དང་ལྷན་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱིའྱི་ཐད་གོས་བསྡུར།; 

• ཉྱིན། 5: ཐག་ཆོད་ས་མ།; 

• ཉྱིན། 6དང་7: ཐག་ཆོད་ལ་ཡ་ལན། (ལན་འདྱེབས།) ཁྱིམས་རོད་པ་བརྒྱུད།; 

• ཉྱིན། 8དང་9: ཐག་ཆོད་གཉྱིས་པ། 
 
 
 
 
ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་འཐྱེན། 
 
ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དུས་ངྱེས་མྱེད་ངང་ཕྱིར་འཐྱེན་བ་ཆོག  །གནད་དོན་དྱེ་འབྱེལ། ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུར་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པར་ཐད་ཀར་
འབྱེལ་བ་གནང་དགོས། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱིས་INDདང་ལྷན་ཡོད་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་འཐྱེན་བས་ན། ཁྱེད་རང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞྱིག་
གྱི་འོག་ཏུ་འདྱིར་སོད་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཡོད་ན་ལས། ཁྱེད་རང་མུ་མཐུད་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་སོད་ཆོག་གྱི་མྱེད། ཁྱེད་རང་མུ་མཐུད་
སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་མྱིང་བང་ཡང་ཐོགས་ཀྱི་མ་རྱེད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་འཐྱེན་བས་ན། ཁྱེད་རང་འདྱིར་འཛུལ་མྱི་ཆོག་
པའྱི་བཀའ་རྒྱའྱི་འོག་ཏུ་ཚུད་སྱིད། དྱེའྱི་དོན་ནྱི་ཁྱེད་རང་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིར་འགྲུལ་བཞུད་མྱི་ཆོག་ཅྱིང་འདྱིར་སདོ་ཆོག་གྱི་མྱེད་ལ་དྱེ་དོན་སུ་ཡོ་
རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་མོ་ཆྱེའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།  ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་འཐྱེན་བས་ཏྱེ་ཁྱེད་རང་འཛུལ་ཞུགས་བཀག་སོམ་
བཀའ་རྒྱ་ཕོག་ཀང་། ཡང་བསྐྱར་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཆོག་གྱི་རྱེད། 
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སྐྱབས་བཅལོ་ལས་རྱིམ་རྱེས་སུ།  
 
AAདང་ཡང་ན་AA+རྱེས་སུ། ཁྱེད་རང་COAསྱེ་ལྱེན་ལྱེ་གནས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་སོ་དགོས། 
 
ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ངོས་ལྱེན་བྱུང་ཡདོ། 
གལ་སྱིད་INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ངོས་ལྱེན་བས་ཚེ། ཁྱེད་རང་གནས་སྐབས་སམ་གཏན་འཇགས་ངང་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་
སོད་ཆོག ཁྱེད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སོད་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་འབོར་གྱི་རྱེད། ཁྱེད་རང་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོག་གྱི་རྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་འདྱིར་ནང་མྱི་འཐྱེན་ཆོག་
གྱི་རྱེད། COAཡྱིས་ཁྱེད་ལ་ཁང་པ་འཚོལ་རོགས་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་གྱི་གནད་དོན་འབྱེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གལ་ཆྱེན་རྣམས་COAལྷན་དུ་
ཐུག་འཕྲད་སྐབས་ཡྱིག་འགོད་བ་གྱི་རྱེད། གནས་ཚུལ་དྱེར་གཞྱི་བཅོལ་ནས་ཁྱེད་རང་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིའྱི་གོང་ཁྱེར་སྱེ་ཁུལ་བགོ་བསྐོ་གནང་གྱི་རྱེད། 
གོང་ཁྱེར་སྱེ་ཁུལ་དྱེས་ཁྱེད་ལ་འཚམས་པའྱི་ཁང་པ་འཚོལ་རོགས་བ་གྱི་རྱེད། ཁྱེད་ལ་ཁང་པ་གཅྱིག་སོད་ཀྱི་རྱེད། དྱེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ངྱེས་པར་དུ་ཁས་
ལྱེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་སྱེར་གྱི་ཁང་པ་མ་རག་བར་དུ་ཁྱེད་རང་སྱེ་ལྱེན་ལྱེ་གནས་སུ་བསད་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རྱེད། ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་
ཆོག་མཆན་སད་རྱེས་INDཡྱིས་ཁྱེད་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འགན་འཁུར་ཅྱི་ཡོད་གསལ་བརོད་བ་གྱི་རྱེད། VWNལས་མྱིས་ཁྱེད་རང་ཌོ་
ཆྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཚུད་ཐབས་རོགས་རམ་གནང་གྱི་རྱེད། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་རང་ཚོགས་པ་འད་མྱིན་དང་འབྱེལ་མཐུད་བ་རོགས་དང་། ཁྱེད་རང་གོང་
ཁྱེར་སྱེ་ཁུལ་དུ་སོ་རྒྱུ། སོབ་གྲྭ་དང་ལས་ཀ་འཚོལ་རྒྱུ་བཅས་རམ་འདྱེགས་གནང་གྱི་རྱེད། VWNཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ནང་མྱི་སོ་རྒྱུའྱི་རོགས་རམ་ཡང་བྱེད་
ཀྱི་རྱེད། 
 
ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ངོས་ལྱེན་བས་མྱེད། 
གལ་སྱིད་INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ངོས་ལྱེན་མ་བས་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཁྱིམས་རོད་པའྱི་སོབ་སོན་འོག་ཐག་ཆོད་དྱེ་ཉྱིད་ཌོ་ཆྱི་
ཁྱིམས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་ཆོག དྱེའྱི་དོན་ནྱི་ཁྱེད་རང་གྱིས་ཡོངས་ཁབ་ངང་INDཡྱི་ཐག་ཆོད་ལ་མོས་མཐུན་མྱེད་ཅྱེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྱེད། 
རྒྱུན་དུ་ཞུ་གཏུགས་དྱེའྱི་རྱིང་ཁྱེད་རང་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་སོད་ཆོག་གྱི་ཡོད།  གལ་སྱིད་དྱེ་ཉྱིད་ཆོག་གྱི་མྱེད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱིམས་ཁང་ལ་
ཞུས་ནས་ཞུ་གཏུགས་རྱིང་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་སོད་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་དྱེ་འབྱེལ་ཁྱེད་ལ་རོགས་རམ་གནང་
གྱི་རྱེད། ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་ཞྱིབ་གཅོད་འོག་INDཡྱིས་ཐག་ཆོད་དྱེ་ཉྱིད་ཌོ་ཆྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གཞྱི་བཅོལ་ཏག་ཏག་ཕྱིན་ཡོད་མྱེད་ལ་གྱི་རྱེད།  
 
གལ་སྱིད་INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ངོས་ལྱེན་མ་བས་ན། ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མྱིའྱི་ལྱེ་གནས་འད་མྱིན་ལ་འཁྱིད་ཀྱི་རྱེད། ཁྱེད་
ལ་རང་ཉྱིད་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱི་ནས་ཐོན་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་བ་ཆྱེད་ཉྱིན་གངས་28ཡོད། དུས་ཚོད་དྱེའྱི་རྱེས་སུ། ཁྱེད་རང་སྲུང་སྐྱོབ་ཁང་པ་མྱེད་ཅྱིང་། 
སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མྱིའྱི་ལྱེ་གནས་སུའང་སོད་ཆོག་གྱི་མྱེད། ད་དུང་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་རྱེས་ཀྱི་རོགས་རམ་དང་གནས་ཚུལ་ཤྱེས་རོགས་
བ་ཆྱེད་NWNལ་འབྱེལ་བ་བྱེད་ཆོག་གྱི་རྱེད། 
 
ཕྱིར་ལགོ 
ཡོངས་གགས་ངང་། ཁྱེད་རང་ཡོང་ཁུངས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕྱིར་ལོག་བ་རྒྱུའྱི་འགན་འཁུར་ཚང་མ་ཁྱེད་སྱེར་ལ་ལྡན་ཡོད། འོན་ཀང་། ཕྱིར་ལོག་དང་
རྒྱལ་ཐོན་ཞབས་ཞུ་(DT&V)ཡྱིས་ཁྱེད་རང་ཕྱིར་ལོག་བ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་གྱི་རྱེད། སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ངོས་ལྱེན་མ་བས་པའྱི་རྱེས་
སུ་DT&Vཡྱིས་ཁྱེད་ལ་འབྱེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་བཀའ་བཞྱིན་དུས་ཆད་སད་པའྱི་ནང་ཚུན་དུ་ཐོན་ཚར་མྱེད་ན། ཁྱེད་རང་ཕྱིར་
འབུད་བ་གྱི་རྱེད། 
 
གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་གང་མགོགས་ཕྱིར་ལོག་བ་རྒྱུའྱི་ཆྱེད་ DT&Vདང་སྐད་ཆ་ཤོད་འདོད་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པའམ་ཡང་ན་NWNལས་
མྱིས་འབྱེལ་མཐུད་བ་རོགས་ཞུ་ངྱེས། ད་དུང་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ངོས་ནས་DT&Vད་ཚིགས་ངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་འགྱེངས་ཤོག་སད་ནས་
DT&འབྱེལ་བས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རྱེད། 

• ཌོ་ཆྱི།: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv 

• དབྱིན་ཡྱིག: https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-
no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands 

 

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
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གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་དང་བངས་ངང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་ཕྱིར་ལོག་འདོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་སོས་ལྷན་ཚོགས་(IOM)ལ་འབྱེལ་
བས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རྱེད། IOMཡྱིས་ཁྱེད་ལ་འབྱེལ་ཡོད་དངོས་དོན་གནས་ཚུལ་འཚོལ་རོགས་དང་ཕྱིར་ལོག་ཐོན་རྒྱུའྱི་ཐད་རོགས་རམ་ཞུ་གྱི་རྱེད། 
རྒྱུན་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་གནས་ལྱེ་གནས་ཁག་ཏུ་ཐད་ཀར་IOMལམ་སོན་ཞུ་སའྱི་ཞབས་ཞུ་ཡོད། 
 
 
 
 
སྱེར་གྱི་ཡྱིག་ཚགས་ལ་འཇུག་པ། 
 
སྱེར་གྱི་ཡྱིག་ཚགས་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཅྱི་རྱིགས་ལ་གོགི་ཡྡོད། ཤོག་བུ་འདྱི་དང་འབྱེལ་ཡོད་ཚོགས་པ་རྣམས་གཤམ་དུ་ཐོ་འགོད་ནང་
བཀོད་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་ཞུའམ། བརྡ་ལན། རྱེ་སྐུལ་བཅས་ལ་ལ་ཞྱིབ་གནང་སྐབས་སྱེར་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་འཇུག་གྱི་རྱེད། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་འདྱི་གྱི་རྱེད་ལ་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་པ་གཞན་ནམ་གང་ཟག་སྱེར་པས་ཀང་འདྱི་གྱི་རྱེད།  ཚོགས་པ་དྱེ་དག་གྱིས་ཁྱེད་
ཀྱི་ཡྱིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་སམ་བྱེད་སོད་བཏང་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་འོག་ནས་དགོས་མཁོ་བཞྱིན་ཚོགས་པ་གཞན་ལ་མཁོ་སོད་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། ཚོགས་
པ་གང་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཡྱིག་ཚགས་ལ་འཇུག་ཀང་སྱེར་གྱི་གསང་བའྱི་འགན་འཁུར་ཁྱིམས་དོན་བཞྱིན་ལས་དོན་སྐྱོང་དགོས་པ་གོ་སྱིག་བས་ཡོད། 
དཔྱེར་ན། ཁོང་ཚོས་ངྱེས་པར་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཡྱིག་ཚགས་ལ་འཇུག་སྐབས་གཟབ་ནན་དང་བདྱེ་འཇགས་འགན་སྲུང་བྱེད་དགོས། སྱེར་གྱི་གསང་བའྱི་
ཁྱིམས་ལུགས་གནད་དོན་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཚུད་ཡོད། དཔྱེར་ན།: 

• ཚོགས་པ་དག་གྱིས་ཉར་ཚགས་བས་པའྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡྱིག་ཚགས་རྣམས་འཇུག་ཆོག་པའྱི་ཐོབ་ཐང་།; 

• ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཡྱིག་ཚགས་དང་ལྷན་དུ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་མྱེད་ཤྱེས་རོགས་བ་ཆོག; 

• ཚོགས་པ་གང་དག་དང་ལྷན་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་མཉམ་སོད་བས་ཡོད་མྱེད་ཤྱེས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
ཁྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་སྱེར་གྱི་ཡྱིག་ཚགས་ཇྱི་ལར་འཇུག་གྱི་ཡོད་མྱེད་ཐད་ཇྱེ་མང་ཤྱེས་རོགས་བ་ཆྱེད། འབྱེལ་ཡོད་ཚོགས་པའྱི་ད་ཚིགས་ལ་ཕྱེབས་
རོགས། 
 
 
 
 
ཕྱི་མྱི་བཀག་ཉར་ནང་གྱི་སྐྱབས་བཅལོ་སྙན་ཞུ། 
 
མྱི་སུ་ཞྱིག་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་སོད་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་སད་མྱེད་པའྱི་རྱེས་སོ་སོའྱི་འགོ་ལུགས་ལར་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་མྱེད་གས་
རྣམས་ཕྱི་མྱི་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་བཅུག་གྱི་ཡོད། ཕྱི་མྱི་བཀག་ཉར་ཁང་གྱི་དོན་ནྱི་དོ་དམ་ཡོད་པའྱི་འོག་བཀག་ཉར་བྱེད་པར་ཟྱེར།(བཀག་ཉར་
ཁང་།) དྱེའྱི་ནང་དུ་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་སོད་འཛུགས་ཞུགས་མྱི་ཆོག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱི་ནས་ཕྱིར་འབུད་ཆྱེད་བཅུག་ཡོད། 
 
གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་ཕྱི་མྱི་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་ཡོད་པ་དང་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་གྱི་ཡོད་ན། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དང་དྱེ་རྱེས་
ཕྱི་མྱི་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་བཅུག་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་དྱེ་བཞྱིན་ཤྱེ་ཧ ོལ་ཁྱིམས་དོན་ལྷན་ཁང་(JCS)གྱིས་ལས་ཀྱི་རྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་
སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའྱི་ཐད་INDཡྱིས་ངྱེས་པར་དུ་བདུན་ཕྲག་དྲུག་ནང་ཐག་ཆོད་བ་དགོས། 
 
ཁྱེད་དུ་རྒྱུན་དུ་JCSཁང་རྱེགས་ལ་འཁྱིད་འགོ་གྱི་རྱེད། འོན་ཀང་ཁྱེད་རང་ད་ལ་གང་དུ་བསད་ཡོད་ཀང་དྱེར་བསད་ན་འགྱིགས། གལ་སྱིད་ཁྱེད་
རང་JCSཕྱིན་ནས་ཆྱེས་ཐོག་མར་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ན། INDལས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱེད་ལ་དྱེར་འབོར་མཚམས་ཤོག་ཐོག་གམ་ཡང་ན་གློག་
ཀླད་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་འདྱི་གྱི་རྱེད། དྱེར་སྙན་ཞུའྱི་འགྱེངས་ཤོག་ཅྱེས་འབོད། 
 
དྱེ་ནས་ཁྱེད་ལ་INDལྷན་དུ་ཐོག་མའྱི་བཅར་འདྱི་ཞྱིག་ཡོད། དྱེར་སྙན་ཞུའྱི་བཅར་འདྱི་ཞྱེས་ཟྱེར། INDཡྱིས་འདྱི་རད་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་
དུས་སུ། སྙན་ཞུའྱི་བཅར་འདྱི་དྱེ་ཉྱིད་ཐུག་འཕྲད་གལ་ཆྱེན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། བཅར་འདྱི་འདྱིའྱི་དགོས་དམྱིགས་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་བསྡུ་
བརྒྱུད་ཁྱེད་རང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དང་གང་ནས་ཡོང་ཡོད་མྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་འགྲུལ་བཞུད་དང་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཡོང་བ། ཁྱེད་ལ་དྱེ་དག་
གྱི་སྐོར་འདྱི་གྱི་རྱེད།:  



 

Uw asielaanvraag Maart 2021 | Tibetaans 9 

• ཁྱེད་ཀྱི་ངོས་སོད། རྒྱལ་ཁོངས། ཡོང་ཁུངས་སམ་སོད་གནས།; 

• ནང་མྱི།; 

• ཡྱིག་ཚགས།; 

• ཤྱེས་ཡོན།; 

• ལས་ཀ་དང་དམག་ཞབས།; 

• རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ནང་དུ་སོད་གནས།; 

• ཁྱེད་ཀྱི་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱི་བར་འགྲུལ་བཞུད།; 

• ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག 
 

དང་པོ་དང་རག་ཏུ་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་སོད་དགོས།: ཡྱིག་ཆ་རྫུན་མའྱི་ཡྱིག་ཚགས་བྱེད་སོད་གཏོང་མྱི་ཉན། ད་དུང་ཁྱེད་ཀྱི་མྱིང་ཚབ་གཞན་
སོད་བཞྱིན་ཡོད་ན་INDལ་བརྡ་ལན་སོད་དགོས། སུས་INDལ་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་དང་ནོར་བ་མཁོ་སོད་བྱེད་པ་དྱེས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་
ཞུའྱི་ཐག་ཆོད་ཐད་གནོད་སྐྱོན་ཆྱེན་ཐྱེབས་སྱིད། 
 
INDཡྱིས་བཅར་འདྱིའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་འགོད་བ་གྱི་རྱེད། ཁྱེད་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པ་བརྒྱུད་སྙན་ཐོའྱི་འད་བཤུས་འབོར་གྱི་རྱེད། 
ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་ཐད་རོགས་རམ་ཞུ་མཁན་གྱི་ཁྱིམས་རོད་པ་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པས་སྐྱབས་བཅོལ་
ཁྱིམས་ལུགས་དང་སྱིག་ཁྱིམས་རྣམས་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ཅྱིང་།  ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱིའྱི་གལ་འགངས་ཀང་མཁྱེན་གྱི་ཡོད། ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱི་ནྱི་
INDདང་ལྷན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུས་དོན་འགྱེལ་བརོད་བ་རྒྱུའྱི་རྱེ་བ་ཞུ་གྱི་རྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱིམས་རོད་པར་གླ་ཆ་སོད་མྱི་དགོས། 
ཁྱིམས་ལུགས་རོགས་རམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་གནང་གྱི་རྱེད།  ད་དུང་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའྱི་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ནས་
ཁྱིམས་རོད་པའྱི་རམ་འདྱེགས་དགོས་པའྱི་དགོས་འདུན་འདོན་ཆོག །འོན་ཀང་། དྱེའྱི་ཐད་ཁྱེད་ཀྱི་ག་སྱིག་དང་དངུལ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 
 
ཕྱི་མྱི་བཀག་ཉར་ཁང་ནང་དུ་གཞྱི་རའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་(AA ཡང་ན་ AA+)ནྱི་ཕྱི་མྱི་བཀག་ཉར་ཁང་གྱི་ནང་དུ་མྱེད་པའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་
ཞུ་མྱི་རྣམས་དང་གཅྱིག་པ་རྱེད། ཤོག་བུ་འདྱིའྱི་འགོ་ནས་ AA ཡང་ན་ AA+ ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་རྱེའྱི་ལས་རྱིམ་འགྱེལ་བཤད་ཡོད། 
 
སབས་བདྱེའྱི་སྐྱབས་བཅལོ་ལས་རྱིམ། 
གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་རྒྱལ་ཁབ་བདྱེ་འཇགས་ནས་ཡོང་ཡོད་ན། ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་རག་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མྱེད་པ་ལ་བུ་རྱེད། INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱིས་
སྙན་ཞུ་སབས་བདྱེ་དང་གང་མགོགས་གཏོང་གྱི་རྱེད། བརྒྱུད་རྱིམ་དྱེའྱི་ནང་ཁྱེད་རང་INDདང་ལྷན་བཅར་འདྱི་གཅྱིག་ལས་མྱེད། དྱེ་ཡང་ཁྱེད་
རང་ལ་གལ་སྱིད་སོན་ནས་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱི་དང་། ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན། ནོར་ཝྱེ། ཨྱེ་སྱི་ལན་ཌྱི། ལྱེག་ཊན་སྱི་ཊྱེན། སུད་སྱི་
བཅས་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་སོད་དབང་ཆོག་ཡྱིག་ཡོད་གས་ཡྱིན་ཚེ། INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་དཔྱད་ནས་ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་སོད་
དགོས་མྱིན་ཐག་ཆོད་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། 
 
བདྱེ་འཇགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་། 
ཨྱེལ་བྱེ་ནྱི་ཡ།, ཨྱེལ་ཇྱི་རྱི་ཡ།, ཨན་རྡོ་ར།, ཨོ་སྱི་ཁྲུ་ལྱི་ཡ།, བྱེལ་ཇྱེམ།, བོ་སྱི་ནྱི་ཡ་ཧྱེར་ཟྱེ་གོ་ཝྱི་ནྱི་ཡ།, བྱེར་ཛེལ།, བྷུལ་གྱེ་རྱི་ཡ།, ཁྱེ་ན་ཌ།, སྱེབ་རུ་
སྱི།, ཌྱེན་མག, ཨྱེ་སྱི་ཐོ་ནྱི་ཡ།, ཧ ྱིན་ལན་ཌྱི།, ཧ ན་རན་སྱི།, འཇར་མ་ནྱི།, ཇོར་ཇྱི་ཡ།, ག་ན།, གྱི་རྱི་སྱི།, ཧང་གྱེ་རྱི།, ཨར་ལན་ཌྱི།, རྒྱ་གར།, ཨྱི་ཊ་
ལྱི།, ཇྱེ་མའྱེ་ཁ།, ཉྱི་ཧོང་།, ཀོ་སོ་ཝོ།, ཀོ་རྱེ་ཤྱི་ཡ།, ལ་ཐྱི་ཝྱི་ཡ།, ལྱེག་ཊན་སྱི་ཊྱེན།, ལྱི་ཐུའྱེ་ནྱི་ཡ།, ལག་སུམ་བག, མལ་ཊ།, མོ་རོ་ཁོ།, མོ་ན་ཁོ།, མོན་
གོ་ལྱི་ཡ།, མོན་ཊྱི་ནྱི་ག་རོ།, ནྱི་རྡྱེར་ལྱེན་ཌྱི།, ནྱེའུ་ཛི་ལན་ཌྱི།, བང་མྱེ་སྱི་ཌོ་ནྱི་ཡ།, ནོར་ཝྱེ།, ཡུ་ཀྱེ་རན།, ཨོ་སྱི་ཁྲུ་རྱི་ཡ།, པོ་ལན་ཌྱི།, པོར་ཇུ་གལ།, 
རོ་མྱི་ནྱི་ཡ།, སན་མ་རྱེ་ནོ།, སྱེ་ནྱི་གལ།, སྱེར་བྱི་རྱི་ཡ།, སོ་ལོ་ཝྱི་ནྱི་ཡ།, སོ་ལོ་ཝྱེ་ཁྱི་ཡ།, སྱེ་པན།, ཊྱེར་ནྱི་རྡ་ཌྱི་དང་ཏོ་བ་གོ།, ཅྱེག་སྱི་མཐུན།, ཏུ་ནྱི་
ཤྱི་ཡ།, ཝྱེ་ཌྱི་ཁན་སྱེ་ཊྱི།, དབྱིན་ཡུལ།, ཨ་རྱི།, ཨྱེ་སྱི་ལན་ཌྱི།, སུད་ཌན། དང་ སུད་སྱི་བཅས། 
 
ཐོ་གཞུང་འདྱི་ཉྱིད་འགྱུར་ལྡོག་གཏངོ་རྒྱུ་ཡོད།; རྒྱལ་ཁབ་སོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་ལ་བཏོན་ཡང་ཆོག་གྱི་ཡོད། དྱེ་དོན་ཌོ་ཆྱི་གཞུང་ད་ཚིགས་ཐོག་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་བདྱེ་འཇགས་དང་འབྱེལ་བདྱེ་འཇགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་གསར་པར་བརྱེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད།: www.rijksoverheid.nl 

http://www.rijksoverheid.nl/
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སྐྱབས་བཅལོ་ལས་རྱིམ་གྱི་རྱེས་སུ། 
གལ་སྱིད་INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ངོས་ལྱེན་མ་བས་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པའྱི་ལམ་སོན་འོག་ཌོ་ཆྱི་ཁྱིམས་ཁང་ཞུ་
གཏུགས་བརྒྱབ་ཆོག་གྱི་ཡོད། དྱེའྱི་དོན་ནྱི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡོངས་ཁབ་གགས་ངང་INDཡྱི་ཐག་ཆོད་ལ་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་མྱེད་ཅྱེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན། ཞུ་
གཏུགས་དུས་ཡུན་དྱེའྱི་རྱིང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱིམས་ཁང་བརྒྱུད་ཁྱེད་རང་ནྱེ་རྡར་ལན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་སོད་ཆོག་པའྱི་ཆགོ་མཆན་ཞུ་ཆོག དྱེ་འབྱེལ་ཁྱེད་ཀྱི་
ཁྱིམས་རོད་པས་རོགས་རམ་གནང་གྱི་རྱེད།: 
 
ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་དང་འབྱེལ་INDཡྱིས་ཌོ་ཆྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལག་བསར་ཏག་ཏག་བས་ཡོད་མྱེད་དཔྱད་པ་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། 
གནས་ཚུལ་མང་པོའྱི་ནང་། ཁྱེད་རང་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ཐག་ཆོད་མ་འབོར་བར་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་སོད་ཆོག་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་། ཁྱེད་རང་ངྱེས་
པར་དུ་བདྱེ་སྲུང་བཀག་རྒྱའི་འོག་སོད་དགོས། 
 
ཕྱིར་ལགོ 
གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་ནྱེ་རྡར་ལྱེན་ཌྱིའྱི་ནང་དུ་སོད་རྒྱུའྱི་ཆོག་མཆན་མ་སད་ན། ཁྱེད་རང་ཡོང་ཁུངས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕྱིར་ལོག་བ་རྒྱུའྱི་འགན་འཁུར་
ཚང་མ་ཁྱེད་སྱེར་ལ་ལྡན་ཡོད། འོན་ཀང་། ཕྱིར་ལོག་དང་རྒྱལ་ཐོན་ཞབས་ཞུ་(DT&V)ཡྱིས་ཁྱེད་རང་ཕྱིར་ལོག་བ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་
གྱི་རྱེད། སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་ངོས་ལྱེན་མ་བས་པའྱི་རྱེས་སུ་DT&Vཡྱིས་ཁྱེད་ལ་འབྱེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་རྱེད།  གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་གང་མགོགས་ཕྱིར་
ལོག་བ་རྒྱུའྱི་ཆྱེད་ DT&Vདང་སྐད་ཆ་ཤོད་འདོད་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པའམ་ཡང་ན་NWNལས་མྱིས་འབྱེལ་མཐུད་བ་རོགས་ཞུ་ངྱེས། 
ད་དུང་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ངོས་ནས་DT&Vད་ཚིགས་ངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་འགྱེངས་ཤོག་སད་ནས་DT&འབྱེལ་བས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་
རྱེད།: 
 

• ཌོ་ཆྱི།: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv 

• དབྱིན་ཡྱིག: https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-
no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands 

 
གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་དང་བངས་ངང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་ཕྱིར་ལོག་འདོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་སོས་ལྷན་ཚོགས་(IOM)ལ་འབྱེལ་
བས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རྱེད། IOMཡྱིས་ཁྱེད་ལ་འབྱེལ་ཡོད་དངོས་དོན་གནས་ཚུལ་འཚོལ་རོགས་དང་ཕྱིར་ལོག་ཐོན་རྒྱུའྱི་ཐད་རོགས་རམ་ཞུ་གྱི་རྱེད། 
རྒྱུན་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་གནས་ལྱེ་གནས་ཁག་ཏུ་ཐད་ཀར་IOMལམ་སོན་ཞུ་སའྱི་ཞབས་ཞུ་ཡོད། 
 
 
 
 
རྒྱུན་འདྱིའྱི་དྱི་བ་ཁག 
 
ནམ་ཞྱིག་གཞྱི་རའྱི་སྐྱབས་བཅལོ་ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་རྱེད་དམ། 
ཁྱེད་ཀྱིས་ཉྱེན་རོག་པར་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཐོ་འགོད་ལྱེགས་གྲུབ་ཟྱིན་རྱེས་INDདང་ལྷན་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་བཅར་འདྱི་དང་པོ་ཡོང་གྱི་རྱེད། 
དྱེར་སྙན་ཞུ་བཅར་འདྱི་ཅྱེས་འབོད། སྙན་ཞུའྱི་བཅར་འདྱི་ཚར་བའྱི་རྱེས་སུ་ཁྱེད་ལ་(AA or AA+)སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་ག་སྱིག་བྱེད་རྒྱུར་
ཉུང་མཐར་ཉྱིན་གངས་6ཡོད། ལས་དུས་ནང་། རྒྱུན་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་འགོ་མ་བཙུགས་པའྱི་སོན་དུ་མང་བ་འགོར་གྱི་ཡོད། གནས་ཚུལ་ཁ་
ཤས་ཁོད། ཁྱེད་ལ་ག་སྱིག་བྱེད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་སོད་ཀྱི་མྱེད། COA སྱེ་ལྱེན་ལྱེ་གནས་སུ། ཁྱེད་ལ་INDནས་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱིའྱི་མགོན་ཤོག་
འབོར་གྱི་རྱེད། 
 
INDཡྱི་ཐག་ཆདོ་ཆྱེད་ངས་དུས་ཡུན་རྱིང་ལདོ་སྒུག་དགསོ་སམ། 
གཞྱི་རའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་ལས་དུས་ཉྱིན་6(AA)ཡང་ན་9(AA+)འགོར་གྱི་ཡོད། མཚམས་རྱེ་INDཡྱིས་དུས་ཡུན་དྱེའྱི་ནང་
ཚུན་ཐག་ཆོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱེད། དཔྱེར་ན། གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་ཁོད་ན་བ་ལ་བུ། གནད་དོན་དྱེའྱི་ཁོད། INDཡྱིས་འཕར་
འགངས་བས་ཏྱེ་AAཡང་ན་AA+ཐོག་ལས་དུས་ཉྱིན་གངས་6ཁ་སོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། INDལས་ཁུངས་རྣམས་རྒྱུན་དུ་རྱེས་གཟའ་སྱེན་པ་དང་རྱེས་
གཟའ་ཉྱི་མ་གཉྱིས་ལ་སོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད།: དྱེ་གཉྱིས་ལས་དུས་ལ་བརྱི་གྱི་མྱེད། INDཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་འཕར་འགངས་བས་པའྱི་དུས་

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
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ཚོད་ནང་གཏོང་ དགོས་མྱིན་ཐག་ཆོད་བྱེད་ཀྱི་རྱེད། གནད་དོན་དྱེའྱི་ནང་། དྱེ་འབྱེལ་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའྱི་ཐོག་INDཡྱི་ཐག་ཆོད་ས་
རགས་མ་བཀོད་པའྱི་སོན་གྱི་ཟླ་ཚེས་ནས་བརྱིས་འབྱུང་འགྱུར་ཟླ་བ་6བར་དུ་འགོར་སྱིད་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་ལ་འཕར་འགངས་བས་པའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་
ལས་རྱིམ་ཐད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤོག་བུ་གཞན་ཞྱིག་འབོར་གྱི་རྱེད། 
 
གལ་སྱིད་INDཡྱིས་ཟླ་བ་6ནང་ཚུན་ཐག་ཆོད་བྱེད་མ་ཐུབ་ཚེ། ཁྱེད་ལ་དྱེ་འབྱེལ་བརྡ་ལན་སོད་ཀྱི་རྱེད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་ནས་ཟླ་6ཕྱིན་ཡང་INDཐག་ཆོད་ཡྱི་གྱེ་མ་འབོར་བ་དང་གནས་ཚུལ་དྱེ་འབྱེལ་ཡྱི་གྱེ་གཅྱིག་ཀང་མ་འབོར་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་INDལ་ཡྱིག་ཐོག་
ནས་ཁྱེད་རང་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་སྙན་ཞུའྱི་ཐད་ཐག་ཆོད་གང་མགགོས་གནང་དགོས་པའྱི་རྱེ་འདུན་ཞུ་ཆོག གནས་ཚུལ་དྱེ་འབྱེལ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་
རོད་པས་ཁྱེད་ལ་རོགས་རམ་ཞུ་ཐུབ། 
 
ངས་ངའྱི་སྐྱབས་བཅལོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྒྲུང་དྱེ་ཉྱིད་བུད་མྱེད་ཅྱིག་ལ་ཞུ་འདདོ་འདུག དྱེ་སྱིད་ཀྱི་རྱེད་དམ། 
ཡོང་གྱི་རྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་དྱེ་ཉྱིད་སྙན་ཞུ་བཅར་འདྱི་སྐབས་གསལ་འདནོ་བྱེད་དགོས། (དཔྱེར་ན། INDལྷན་དུ་བཅར་འདྱིའྱི་སྐབས།) INDཡྱིས་བུད་མྱེད་INDཡྱི་ལས་
བྱེད་ཅྱིག་དང་སྐད་སྒྱུར་ཞྱིག་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱིའྱི་སྐབས་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐབས་གནང་གྱི་རྱེད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲུང་སྐྱྱེས་པ་ཞྱིག་ལ་ཤོད་འདོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་དྱེ་མཚུངས་
སྙན་ཞུའྱི་བཅར་འདྱིའྱི་སྐབས་གསལ་འདདོ་དགོས། གནད་དོན་དྱེ་འབྱེལ། INDཡྱིས་INDཡྱི་སྐྱྱེས་པ་ལས་བྱེད་ཅྱིག་དང་སྐྱྱེས་པ་སྐད་སྒྱུར་ཞྱིག་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཅར་འདྱིར་
གོ་སྱིག་ཞུ་ཐབས་གནང་གྱི་རྱེད། 
 
གལ་སྱིད་ང་རང་ནད་པ་དང་སྦྲུམ་མ་ཡྱིན་ན་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་དགསོ་སམ། 
གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་ན་བའམ་སྦྲུམ་མ་ཡྱིན་ན། སྨན་བཅོས་བརག་དཔྱད་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སྨན་ཞབས་པར་ཞུ་དགོས། (ཤགོ་བུར་ལོས།: སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་
སོན།) དམྱིགས་བསལ་གལ་ཆྱེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་གལ་སྱིད་ཁྱེད་ལ་འགོས་ནད་རྱིགས་ཡོད་པ་དཔྱེར་ན། ཊྱི་བྱི་དང་། ཟ་རོང་གྱི་ནད། མཆྱིན་ནད་ཁ་སྱེ་
བཅས་ཡོད་ན་ངྱེས་པར་དུ་སྨན་ཞབས་པར་ཤོད་དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་སྨན་ཞབས་པར་བཤད་པ་ཚང་མ་གསང་བ་ཉར་གྱི་རྱེད།  ཁྱེད་ཀྱི་ཆོག་མཆན་མྱེད་པར་སྨན་ཞབས་
པས་ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནམ་ཡང་གཞན་ལ་ཤོད་ཀྱི་མ་རྱེད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་ཁདོ་ན་ཚེ། COAལ་ཤདོ་དགོས། INDཡང་ན་VWNལས་
བྱེད་པར་ཤོད་དགོས། ཁངོ་ཚོས་ཁྱེད་ལ་དགོས་ངྱེས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྱེན་སོར་རོགས་ཞུ་གྱི་རྱེད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པ་ཐུག་འཕྲད་དམ་ཡང་
ན་INDདང་ཐུག་འཕྲད་ཉྱིན་ན་ཚེ། COAལས་བྱེད་པར་ཞུས་ནས་INDཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པར་བརྡ་ལན་གཏོང་རོགས་ཞུ་དགོས། 
  
དྱི་བ་ཁག 
གལ་སྱིད་ཁྱེད་ལ་ཤོག་བུ་འདྱི་ཉྱིད་བཀླགས་རྱེས་དྱི་བ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པའམ་ཡང་ན་COA, IND, ཡང་ན་NWNལས་བྱེད་ལ་ཤོད་རོགས་གནང་། 
 
གདོ་ཞུ། 
སྐྱབས་བཅོལ་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པའྱི་ཚགོས་པ་ཚང་མ་ཚད་ལྡན་དང་ད་ོབརན་ཤ་སག་ཡྱིན། ད་དུང་གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་ཚགོས་པ་གང་ཡང་རུང་བས་བརྱི་
མཐོང་ཏག་ཏག་མ་ཞུས་པའྱི་ཚོར་སང་བྱུང་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་གདོ་ཞུ་བས་ན་འགྱིགས་ཀྱི་རྱེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམས་རོད་པའམ་ཡང་ན་ VWNལས་བྱེད་པས་ཁྱེད་ལ་དྱེ་འབྱེལ་
རོགས་རམ་ཞུ་ཐུབ། 
 
 

 

 

 

 

ཤོག་བུ་འདྱི་ཉྱིད་མཉམ་འབྱེལ་དཔར་མ་ཞྱིག་ཡྱིན།: 
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།: 
Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
དཔར་མ་འདྱི་ནས་ནང་དོན་པར་བཤུས་བ་རྒྱུའྱི་ཆོག་མཆན་མྱེད། 
གལ་སྱིད་མ་ཡྱིག་དང་ཡྱིག་སྒྱུར་བར་ལ་ཁད་པར་ཐོན་ཚེ། ཌོ་ཆྱི་
སྐད་ཀྱི་མ་ཡྱིག་གཙོ་འཛིན་གནང་དགོས། 

http://www.rijksoverheid.nl/
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