
 

 

 

 

 
एनएसड%ू पुनर+ापना रणनीित 
जनवरी २०२३ - जुन २०२५ 
एनएसड%ू सरकारको पुनर.ापना रणनीितले एनएसड%ूमा ब7े शरणाथ:ह<को लािग बसोबासको अव.ा 
सुधानA लB राखेको छ। यो रणनीित राG र अHI ेिलयामा यस Jकारको पिहलो हो र यसले शरणाथ: र 
समुदायका लािग छ वटा अMकालीन पNरणामह< JाO गनA िदशामा काम गदPछ। 

शरणाथ&ह(सँग उपयु1 सेवाह( तथा 
जानकारीह(मा प:ँच छ जुन उनीह(ले 

बु? र संलA :न सBछन्। 

शरणाथ&ह(सँग सामािजक र/वा आिथHक 
(पमा भाग िलने अवसर र सहायता छ। 

समुदायमा मािनसह(लाई Mागत गनN सिहत 
Oान-आधाRरत र सामुदाियक सSालह( 

पुनरOापना योजनामा समावेश छन्। 

एनएसडWू सरकारको पुनरOापना योजना 
र मूYाZनलाई [\] अनुभव^ारा सूिचत 

गRरएको छ। 

[माणमा आधाRरत पुनरOापना योजनालाई 
सहायता गनH एनएसडWू सरकारले त_ांक 

सZलन र िव`ेषण [िbयामा सुधार गरेको छ। 

एनएसडWू सरकारले पुनरOापना लc, 
नीित, र पRरणामह( बारेमा रािef य िनणHय 

िलने [भाव बढाएको छ। 

यो रणनीितले एनएसड/ूमा अव56त जिटल पुनर6ापना इकोिस=म र दीघ@कालीन पAरणामहCलाई पिहचान गछ@  जसलाई हािसल गन@का लािग 
सरकारी र गैर-सरकारी JेKका सबै तहहC िमलेर काम गन@ आवNक छ। 

एनएसड%ू सेटलमे, रणनीित 
मु3तया ित शरणाथ8ह:मा के<=त 
छ जो आBनो पुनरDापना याEाको 
पिहलो १० वषJ िभE LनुLMछ र 
एनएसड%ूमा बOुLMछ।  
एनएसड%ू सेटलमे, रणनीितको 
उRेSका लािग, शरणाथ8 शVले 
शरण खोXे मािनसह: सिहत, 
शरणाथ8 तथा शरणाथ8 जYो 
पृ[भूिम भएका सबै मािनसह:लाई 
समावेश गदJछ। 

यो रणनीितले एनएसड/ू सरकारका िवPमान तथा नयाँ SयासहCलाई यी काय@हाCको लािग एकसाथ Tाउँछ: 

• एनएसडWू सरकारको लािग पुनरOापना याhाह(को अथH के हो र सफल पुनरOापना भनेको के हो भनेर jाkा गनH 

• िनणHय िलने bममा [\] अनुभवको आवाज सlोधन गनH 

• एनएसडWू सरकार भरी सहकायH, समmय, रणनीितक योजना र सेवा [वाहलाई बढावा र औपचाRरक बनाउन 

• सफल पुनरOापना पRरणामह( सुिनिoत गनH एनएसडWू सरकार भर िनरpर सुधार, मूYाZन र ]मता िनमाHण 
सुिनिoत गनH  

• शरणाथ&ह( फqाएको सुिनिoत गनH फरक ]ेhका भूिमकाकताH र समुदायह(को िवrृत tंृखलालाई संलA गनH  

• राef मvल, अw राx र ]ेh, र Oानीय सरकारह(सँग रािef य िनणHय [िbयालाई [भाव पानH िवyमान रणनीितक 
साझेदारीह( िनमाHण गनH र बढाउन 

एनएसड/ू पुनर6ापना रणनीितले िनW कुरा समावेश गद@छ: 

काय@ योजना जसले एनएसडWू सरकारले िवyमान 
पहलह(लाई कसरी िनरpरता िदने तथा बिलयो 
बनाउने र पिहचान गRरएका खाडलह(लाई सlोधन 
गनH थप पहलह( लागू गनN भनेर (परेखा तय गदHछ। 

मूTाYन ढाँचा जसले एनएसडWू सरकारलाई 
[गितको िनगरानी र मापन गनH म{त गदHछ र 
एनएसडWूमा उदीयमान आव|कताह(लाई 
[ितिbया िदन स]म :न जानकारी र}छ। 

एनएसड/ू सेटलमे[ रणनीित ब\सां^ृितक 
एनएसड/ू (Multicultural NSW) को लािग एक 
रणनीितक Sाथिमकता हो र एनएसड/ू सरकार 
(NSW Government) ले लागू गAररहेको छ। 


