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ERRIN रा
बािेमा
आप्रवासीहरूरो गितती ि प्रर्सा्कपरा सम्बन्धमा 
संय्क्त पद्धगतमा सहजीरिण गर्दै
य्िोपेली गितती त्सा प्रर्सा्कपरा सञ्ाल (ERRIN – European 
Return and Reintegration Network) भनेको १५ स्झेद्र 
देशहरूको कन्ोफटथारम हो जसले रुरोपम् बस्न नप्उने व् बस्न 
नच्हने आप्व्सीहरूको फिरती र्स् पुन: सम्रोजन् प्फक्रर्म् 
सहजीकरण ग्छथा  । सञ््लले आफनो मूल देश िकथा न गइरहेक् 
व्यल्तिहरूक् फवफभन्न प्क्रक् आवश्यकर्हरूल्ई पूर् गनथा 
पर्मशथा लग्रर आफनै स्वदेशम् पुनर्स थ्ापन् गर्उन सहरोग प्द्न 
ग्छथा  ।

रो क्रथाक्रम अन्तगथार क्ररर्स इन्टरनेसनल बेल्जिरम (CIB) 
नेप्लक् ल्फग सेव् प्द्रक रूपम् क्म गनने समझौर् गररएको 
संर्स् हो । सै्वल्छिक र गैर-सै्वल्छिक दुवै रूपम् स्वदेश िकथा ने 
व्यल्तिहरूल्ई नेप्लम् पुनर्स थ्ापन् गनने क्रमम् सुरुव्री चरणम् 
सहरोग पुर थ्ाउन CIB ले र्स्नीर सेव् प्द्रकक् रूपम् क्ररर्स 
नेप्लसँग फमलेर क्म ग्छथा  ।

ERRIN रुरोपेली संघको शरण, आप्व्स र सम्रोजन कोष (AMIF) 
ब्ट फवत्ीर सहरोग प््प्त संर्स् हो र रसले सहभ्गी र्फट्रि र 
फनक्रहरूब्ट सह-फवत्ीर सहरोग प््प्त ग्छथा  ।

्सप ज्नक्रीहरू: www.returnnetwork.eu

ERRIN रा
साझेर्ाि रे्शहरू

य्िोपेली साझेर्ाि संर्साहरू
अस्ट्रिया संघीर आन्तररक म्फमल् मन्त्लर
गरिस आन्तररक म्फमल् र्स् प्श्सफनक पुनफनथाम थ्ाण मन्त्लर
जम्करी संघीर आन्तररक म्फमल्, फनम थ्ाण र्स् समुद्र मन्त्लर – 

आप्व्स र्स् शरण््सतीसम्बन्ी संघीर क्र थ्ालर
डेरमार्क  अध््गमन र्स् पुन: सम्रोजन मन्त्लर
रववे नवनेफजर्ली अध््गमन फनदनेशन्लर
रेर्िल्ान्स न््र र्स् सुरक्् मन्त्लर – आगमन र्स् प्र्स्न सेव्
गिरल्ान फिफनस अध््गमन सेव्
फ्ान्स आन्तररक म्फमल् मन्त्लर – अध््गमन र्स् पुन: 

सम्रोजनसम्बन्ी क्र थ्ालर
बेस्जियम शरण््सती ग्रहणसम्बन्ी संघीर फनक्र / संघीर अध््गमन 

क्र थ्ालर
माल्ा गृह म्फमल् र्स् र्फट्रि र सुरक्् मन्त्लर
लके्मबग्क परर्ट्रि  र्स् रुरोपेली म्फमल् मन्त्लर
संय्क्त अगधिाज्य गृह मन्त्लर
से्र श्रम, आप्व्स र्स् स्म्फजक सुरक्् मन्त्लर – आप्व्स 

फवभ्ग
स्विट्जिल्ान र्ज्यस्तरीर आप्व्स सफचव्लर
स्विडेर ल्स्वफडस आप्व्स फनक्र 

िर्क रे आप्रवासीहरूरा लागग

ERRIN रो 
प्रर्सा्कपरा राय्कक्रम

रेपाल 
नेप्ली



रे तपाईं
सहायता प्राप्त गर्क योग्य हुर्हुनछ ?
रफद रप्ईं नेप्ली न्गररक हुनुहुन्छ र कुनै ERRIN को स्झेद्र देश 
(पच थ्ाम् सूचीकृर*) ब्ट िकथा न च्हनुहुन्छ व् िकथा नु भएको ्छ भने 
रप्ईं रस क्रथाक्रमब्ट ल्भ प््प्त गनथा रोग्य हुन सकु्हुन्छ । 

फिर थ्ा हुने व्यल्ति सै्वल्छिक व् गैर-सै्वल्छिक, जुनसुकै उमेर र जुनसुकै 
पृष्ठभूफमक् हुन सक्छन्, रसम् फनम्न व्यल्तिहरू पनथा सक्छन्: 

• शरण म्गे् व्यल्तिहरू
• शरण फदन अस्वीक्र गररएको व्यल्तिहरू
• वैध व् अवैध आप्व्सीहरू
• एक्् न्ब्फलगहरू
• जोल्खमम् रहेक् अन् व्यल्तिहरू

ERRIN पुनर्स थ्ापन् सहरोग प््प्त गनथा स्झेद्र देशको सम्बल्न्र 
फनक्रले फनध थ्ारण ग्छथा  । री फनक्रद््र् गररने प्म्णीकरण ज्ँचले 
रोग्य भएको ठहर गरेपफ्छ म्त्र ERRIN पुनर्स थ्ापन् सह्रर् प्द्न 
गररने ्छ । 

तपाईं
रसिी आवेर्र गर्र सक््हुनछ ?
रप्ईंले ERRIN क् स्झेद्र देशहरूमधे् कुनै एक देशम् अवल्र्सर 
ERRIN को सम्पकथा  र्स्नम्िथा र आवेदन फदन सकु्हुन्छ । रप्ईं 
आफनो सोसल वकथा र (स्म्फजक क्रथाकर थ्ा) व् पर्मशथाद्र्म्िथा र 
्सप ज्नक्री प््प्त गनथा सकु्हुन्छ।

ERRIN को स्झेद्र देशले अनुमोदन गरेपफ्छ म्त्र रप्ईको 
पुनर्स थ्ापन् सेव् सफक्रर गररने ्छ । 

रस्ा
सहायताहरू उपलब्ध  
गिाउर सगरनछ ?
ERRIN क्रथाक्रम अन्तगथार िकथा ने व्यल्तिहरुले स्वदेश िकने पफ्छ िेरर 
पुन: जीफवको प्जथान सुरु गनथा क्ररर्स नेप्लम्िथा र प्द्न गररने 
फिरती र्स् पुनर्स थ्ापन् सम्बन्ी फवफभन्न सेव्हरू प््प्त गनथा रोग्य हुन 
सकु्हुन्छ । 

सेव्हरू सम्न रूपम् प्द्न गररन्छ (अन््स् उले्ख गररएको 
अवर्स्म् ब्हेक) र री सेव्हरू रप्ईं कह्ँब्ट आउनुभएको हो, 
रप्ईंको पृष्ठभूफम के हो र रप्ईंक् फनफचिर आवश्यकर्हरूम् फनभथार 
रहेर िरक-िरक हुन सक्छन् ।

पालरा गर््कपरवे
प्रगक्रया

प्रर्सार गर््कअगि

ERRIN को स्झेद्र देशको फनक्रले रप्ईंको आवेदन अनुमोदन 
गरे पफ्छ रप्ईले पुनर्स थ्ापन् सेव् सम्बफधर आवश्यक सुचन्हरु 
क्ररर्स नेप्ल र क्ररर्स इन्टरनेसनल बेल्जिरम सँग ज्नक्री 
म्ग् सकु्हुन्छ ।

तपाई ंरेपाल आएपगछ

क्ररर्स नेप्लले रप्ईंल्ई नेप्ल िकने पफ्छ आध्रभूर सह्रर् 
प्द्न गनथा सक्छ । 

फवम्नर्सलब्ट फपकअप गनने व् फवम्नर्सलम् फलन आउने व्यवर्स्

देशफभत्र आग्मी गन्तव्यम् ज्ने र्र्र्र सह्रर्

अर्स्री आव्स सुफवध् (अफधकरम ७ फदन) 

अत््वश्यक फचफकत्सकीर सह्रर्क् ल्फग ररिर गनने व्यवर्स् 

अन् आध्रभूर आवश्यकर्हरू

हाम्ोबािे
रारितास रेपाल सन् १९९० म् गैर-न्ि्मुखी संर्स्क् रूपम् 
र्स्पन् भएको फ्सरो र ह्ल नेप्लक् ५० फजल््हरूम् रसको 
उपल्र्सफर रहेको ्छ । रसक् गफरफवफधहरूम् म्नव ओस्रपस्र 
र एचआइभी एड्सको रोक्स्म, जीवनर्पन र्स् क्मर् अफभवृल्धि 
क्रथाक्रम, मफहल् र्स् रुव्हरूको स्म्फजक-आफ्सथाक सशल्तिकरण, 
भुट्नी शरण््सती क्रथाक्रम, फिरती र्स् पुन: सम्रोजन, सुरफक्र 
आप्व्स अफभर्न र म्नवीर क्रथाहरू रहेक् ्छन् ।

रारितास इन्टिरेसरल बेस्जियम (CIB) एक गैर-सरक्री संगठन 
हो र रसले ERRIN क् फवफभन्न स्झेद्र देशहरूब्ट िकने क् 
आप्व्सीहरूल्ई सह्रर् प्द्न गनथा क्ररर्स नेप्लसँग फमलेर 
क्म ग्छथा  । CIB ले सन् २००७ देल्ख सै्वल्छिक फिरतीको के्त्रम् र्फट्रि र 
सरक्री क्रथाक्रम ल्गू गनथा सेव् प्द्रकक् रूपम् फवश्वव्य्पी 
रूपम् क्म गरररहेको ्छ ।

प्रर्सा्कपरा सेवाहरू

क्ररर्स नेप्लले उपलब्ध अनुद्न रकमले भ््एसम्म रप्ईंको 
अवर्स् र आवश्यकर्हरूल्ई ध््नम् र्खदै रप्ईंको अनुकूल हुने 
ख्लको पुनर्स थ्ापन् सम्बन्ी रोजन् बन्उन रप्ईंसँग फमलेर क्म 
गनने ्छ । सेव्हरूम् फनम्न कुर्हरू पनथा सक्छन्:

स्म्फजक, क्नुनी र्स् फचफकत्सकीर सह्रर्

दीघथाक्लीन आव्स सह्रर्

फवद््लर भन थ्ा र्स् भ्ष्सम्बन्ी र्फलम

रोजग्रीम् लग्उनेसम्बन्ी सह्रर् 

प््फवफधक र्स् व्य्वस्फरक र्फलम

व्य्वस्र र्स्पन् गननेसम्बन्ी सह्रर् 

जोल्खमम् रहेक् समूहहरूक् हकम् ्सप सह्रर्

*कृपया याद राख्नुहोस् कक यस सञ्ालका सबै साझेदार देशहरूले 
हाल नुेपालका लाकि ERRIN ले प्रदानु िनुने पुनुर्साथापनुा सहायता 
प्रयोि िददैनुनु् । यो कुरा पररवतथानु पकनु हुनु सक्छ । नुवीनुतम 
जानुकारीका लाकि आफनुो परामशथादातासँि बुझ्नुहोस् ।


