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एउटा उजुरी गर्ने
अष्ट्रेलियाई मानव अलिकार आयोग(Australian Human Rights Commission) एक स्वतन्त्र लनकाय हो जसिे
अवैि यौन सम्बन्त्ि, जालत, अशक्तता र उमेर भेदभाव, ILO III भेदभाव र मानव अलिकारको उल्िघं न सम्बन्त्िी उजरू ीको
छानलबन र समािान गददछ।

हामीलाई के को बारेमा उजरु ी गर्नन सक्र्नुहुर्नेछ
• यौन भेदभावले यौन उत्पीडन र लिंंङ्गको आिारमा भेदभाव, िैङ्लगक पलहचान,अन्त्तर िैंङ्लगक लस्िलत,
गभादवस्िा, वैवालहक वा नाता सम्बन्त्िको लस्िलत, स्तनपान, पाररवाररक लजम्मेवारी र यौन झक
ु ावको आिारमा
भेदभाव समावेश गददछ।
• अशक्तता भेदभावले शारीररक, बौलिक, संवेदीनलशिता, अध्ययन र मनोवैज्ञालनक अशक्तता; रोग वा लबमारी;
लचलकत्सा अवस्िा; काम सम्बलन्त्ित चोटपटकहरू; भतू , वतदमान र भलवष्ट्यका अक्षमताहरू; र अशक्तता एड्स;
सहायताको िालग जनावरहरू र एक अशक्तताको व्यलक्त सगं को लमरता गनेहरुमा आिाररत भेदभाव समावेश गददछ।
• जातत भेदभावले जालत, रंग, वंश, रालष्ट्रय वा साम्रदालयक मि
ू र आरवासी लस्िलतको आिारमा जातीय घृणा र
भेदभाव समावेश गददछ।
• उमेर भेदभावले िेरै जवान वा िेरै उमेर भएको(बृिता)मा आिाररत भेदभाव सामवेस गददछ।
• ILO III d भेदभावले िमद, आपरालिक अलभिेख, रेड यलू नयन गलतलबिी, राजनैलतक लवचारिारा र सामालजक
मि
ू को आिारमा रोजगारीमा भेदभाव समावेस गददछ।
•

मानव अतिकार िे राष्ट्रमण्डिको वा त्यसका मातहतका कायदहरू जनु नागररक र राजनीलतक अलिकार सम्बन्त्िी
अन्त्तरादलष्ट्रय अनुबन्त्ि, बच्चाको अलिकार सम्मेिन र अशक्त व्यलक्तको अलिकार सम्मेिन जस्ता लवलशष्ट
अन्त्तरादलष्ट्रय मानव अलिकार सािनहरूको उल्िंघन गरे को आरोप िगाइएको कुराहरु समावेश गददछ ।

तपाइँ अष्ट्रेलियामा जहाँ बस्नु भएको छ भनेपलन आफ्नो गनु ासो गनद सक्नुहुन्त्छ र गनु ासो गनदको िालग यसको कुनै खचद
िाग्नेछैन। उजरू ी रलियाका चरणहरू ति वणदन गररएका छन्।

एउटा सोधपुछ गर्ने
• यलद तपाईिाई लनश्चय छै न लक यलद तपाईिे के लह कुराको बारे मा उजरु ी गनद सक्नहु ुन्त्छ हुन्त्न भएमा, तपाईिे आयोगको
रालष्ट्रय जानकारी सेवािाई १३०० ८६८ ४१९ मा फोन गरेर वा ई-मेि द्वारा
infoservice@humanrights.gov.au मा सम्पकद गनद सक्नहु ुनेछ।
• हामी रकृ या शरुु गनदकोिालग गजरु ीको फारम पठाईलदन सक्नेछौं।
• यलद हामीिे मद्दत गनद नसके मा, हामी कसिे गनद सक्दछ उलनहरुको मा लसफाररस गनद रयास गनेछौं।
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एउटा उजुरी गर्ने
• उजरु ी अलनवायद रुपमा लिलखत हुनपु ददछ। तपाईिे उजरु ी फारम भनद सक्नहु ुनछ
े र हुिाक वा फ्याक्स बाट हामीिाई
लफताद पठाउन सक्नहु ुनछ
े वा तपाईिे उजरु ी अनिाईनमा www.humanrights.gov.au वेभसाईटमा गएर गनद
सक्नहु ुनेछ।
• तपाईिे आफ्नो सहजको भाषामा उजरु ी गनद सक्नहु ुनछ
े र यलद आवश्यक परे को खण्डमा हामी तपाईको उजरु ी
िेख्नकोिालग मद्दत गनद सक्नेछौं।
• उजरु ी गनदकोिालग तपाईिाई वलकिको आवश्यकता पदैन।
•

यलद हामी तपाईको उजरु ी सामना गनद नसके मा, हामीिे लकन नसके को कारण बताउनेछौं

अर्नस
ु न्धार्न
• हामी तपाइँको गनु ासोको बारे मा कुरा गनद तपाइँिाई सम्पकद गनेछौं र हामी तपाइँिाई िप जानकारी रदान गनद भन्त्न
सक्छौं।
• सामान्त्यतया, आयोगिे तपाईिें गनु ासो गरररहनु भएको व्यलक्त वा संस्िािाई सम्पकद गददछ र उलनहरुिाई तपाईको
ं
गनु ासोको रलतलिलप रदान गददछ। हामी उनीहरूिाई लवशेष जानकारी र / वा तपाईको
ं गनु ासोको जवाफ रदान गनद
भन्त्नेछौं। तपाइँको गनु ासोको जवाफमा आयोगिाई रदान गररएको जानकारीमा व्यलक्तगत सम्वेदनशीि सलहत
तपाइँको जानकारी समावेश हुन सक्छ।
• के लह पररलस्ितीहरुमा, हामी तपाईको
ं गनु ासोको सामना गनद लनरन्त्तरता नगने लनणदय गनद सक्छौं। यलद यस्तो भयो भने,
हामी लकन यसंो भएको हो व्याख्या गनेछौं।
•

हामी तपाईसँं ग आपसी मेिलमिापबाट गनु ासो सल्ु झाउने रयासको बारे मा कुरा गनद सक्छौं।

मेलममलाप
• मेिलमिापको अिद हो लक हामी तपाईिाई
ं र व्यलक्त वा सगं ठनिाई तपाईिें समस्या सल्ु झाउने उपाय पत्ता िगाउन
मद्दत गने रयास गनुद भएको छ।
• मेिलमिाप आमन्त्ु ने सामन्त्ु ने भेटघाट बाट हुन सक्छ जसिाई "मेिलमिाप सम्मेिन" भलनन्त्छ वा टेलिफोन सम्मेिन
माफद त पलन हुन सक्दछ। के लह पररलस्ितीहरुमा, गनु ासोहरू ई-मेि र वातादिापहरूको मेिलमिाप सल्ु ्याउने व्यक्ती
माफद त समािान गनद सलकन्त्छ।
•

गनु ासोहरू लवलभन्त्न तरीकाहरुिे समािान गनद सलकन्त्छ। उदाहरण को िागी, एक माफी मागेर, नीलत या क्षलतपलू तदमा
पररवतदन गरे र।

सभ
ं ामित अदालती करिाही – मलङ
ं ् ग, अशक्तता, जामत र उमेर भेदभाि
• यलद गैरकानूनी भेदभाव भएको छ भने आयोगको लनणदय गने अलिकार
• यलद तपाईको
ं गनु ासो समािान भएन भने वा के ही अन्त्य कारणिे रोलकन्त्छ भने, तपाईिें मद्दु ािाई अदाितमा िैजान
सक्नुहुन्त्छ। अदाितिे यलद गैरकाननू ी भेदभाव भएको छ लक छै न लनणदय गनद सक्दछ।
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• तपाईसँं ग आयोगिे गनु ासो अन्त्त्य गरे को लदन देखी तपाई अष्ट्रेलियाको संघीय सलकद ट अदाित(Federal Circuit
Court of Australia) वा अष्ट्रेलियाको संघीय अदाित(Federal Court of Australia)मा आवेदन लदन संग ६०
लदनको म्याद हुनछ
े ।
• आयोगिे यो कुरा तपाईको
ं िालग अदाितमा िैजान वा तपाईको
ं मद्दु ा अदाितमा पेश गनद सहयोग गनद सक्दैन।
•

यलद तपाई ंअदाित जान चाहानहु न्त्ु छ भने तपाईिें वलकि वा काननू ी सेवासँग कुरा गनपदु ने हुन सक्छ।

मर्नर्नय/ ररपोटन – ILO III भेदभाि र मार्नि अमधकार
• यलद गनु ासो कुनै अन्त्य कारणिे समािान गररएको छै न वा समाप्त गररएको छै न भने आयोगका अध्यक्षिे यलद ILO
III भेदभाव वा मानव अलिकार उल्िङ्घन भएको छ छै न लनणदय लिन सक्नेछ।
• यलद रमख
ु अलिकारी सन्त्तष्टु छन् लक भेदभाव वा मानव अलिकार उल्िङ्घन भएको छ भनेर, रमख
ु अलिकारी िे
संघीय महालिवक्तािाई उक्त मद्दु ा ररपोटद गनद सक्दछन्। रलतवेदनमा, रमख
ु अलिकारी िे कुनै व्यलक्तिे भोगेको कुनै पलन
क्षलत वा चोटपटकको क्षलतपलू तदको लसफाररश गनद सक्दछन्। यो रलतवेदन संसदमा पलन रस्तुत गनद सलकन्त्छ।.
•

रमख
ु अलिकारीको मानव अलिकर लनणदय को उदारहणहरुआयोग को वेभसाईट मा
http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act उपिब्ि छ।

मैले थप जार्नकारी कहााँ हामसल गर्नन सक्दछु?
अष्ट्रेलियािी मानव अलिकार आयोग(Australian Human Rights Commission)को सम्पकद लववरणहरु:
टेमलफोर्न
रालष्ट्रय जानकारी सेवा: १३०० ६५६ ४१९
TTY: १८०० ६२० २४१
NRS: १३३ ८७७
फ्याक्स: (०२) ९२८४ ९६११
यलद तपाईिाई दोभाषेको आवश्यक परे मा तपाईिे १३१ ४५० मा फोन गरेर अष्ट्रेलियािी मानव अलिकार
आयोग(Australian Human Rights Commission)मा सम्पकद गराईलदन भन्त्न सक्नुहुनछ
े ।
यलद तपाई बलहरा वा कान कम सन्त्ु ने व्यक्ती हुनुहुन्त्छ भने तपाईिे TTY को १८०० ६२० २४१ मा सम्पकद गनद सक्नुहनु ेछ।
यलद तपाई बलहरा वा कान कम सन्त्ु ने व्यक्ती हुनुहुन्त्छ भने तपाईिे National Relay Service (NRS) को १३३ ६७७
द्वारा सम्पकद गनद सक्नहु ुनेछ। यलद तपाईिाई असिान दोभाषेको आवश्यक परे मा, हामी त्यसको व्यवस्िा गररलदन सक्नेछौं।
यलद तपाई अन्त्िा वा आँखा कम देख्ने व्यक्ती हुनहु ुन्त्छ भने, हामी अनुरोिको आिारमा वैकलल्पक संरचनाको जानकारीहरु
उपिब्ि गराउन सक्नेछौं।
हुलाक
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
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अर्नलाईर्न
ई-मेि: infoservice@humanrights.gov.au
वेभसाईट: www.humanrights.gov.au
तपाईिे अनिाईनमा उजरु ी गनद सक्नुहुनछ
े
http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint.

साधारर् कार्नूर्नी सुझािको लामग
यलद तपाई ंगनु ासो गने बारे मा सोच्दै हुनुहन्त्ु छ भने, तपाई ंिे कानुनी सल्िाह लिन सक्नुहुनछ
े । त्यहाँ समदु ाय कानूनी सेवाहरू
छन् जसिे भेदभाव र उत्पीडनको बारेमा लनिःशल्ु क सल्िाह रदान गनद सक्छ।
तपाईिे कानलू न सहायता अगं (Legal Aid body) िाई (https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/)
वा तपाईको नलजकको सामदु ालयक काननू ी के न्त्र (www.naclc.org.au/directory) मा सम्पकद गनद सक्नहु ुनछ
े ।
अपिाद: यस तथ्य पत्रका जार्नकारीहरु के िल एक गाईडको रुपमा मात्र लमित गररएको हो। यो कार्नर्नू ी
सल्लाहो मिकल्प हैर्न।
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