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तथ्यपत्र: 

अष्ट् रेलियामा आप्रवासी कामदारहरू र 
उनीहरूका अलिकारहरू

आप्रवासी कामदारहरूसलहत सबै मालनसहरूको 
मानवअलिकार हुन््छ। मानवअलिकारिरे मयायादािाई 
बढावा लदन््छ र दुर्वयावहारबाट सुरक्ा प्रदान गदया्छ। 
आप्रवासी कामदारहरूको मानवअलिकारको सम्ान 
गनुया र्ववसाय र रोजगारदाताहरूको दालयत्व हो। सबै 
कामदारहरूिाई शोषण र हालनबाट जोगाउन 
अष्ट् रेलियामा कानूनहरू ्छन्। यी सुरक्ाहरूका करे ही 
उदाहरणहरू ति उल्रेखित ्छन्: 

रोजगारीगर्ादाको न्यूनतम अधिकार

िरेरैजसो अवस््थामा अष्ट् रेलियाका कमयाचारीहरू 
आिारभूत नू्नतम रोजगारी मापदण्डहरूको हकदार 
हुन््छन्। यसमा स्ीकृत लबदा, कायया लदनको समयमा 
लवश्ाम, सुपरएनुएसन र रोजगार समाखतिको सूचना 
समावरेश ्छ। श्लमकहरूिाई लनष्पक् कायया आयोग 
(Fair Work Commission) िरे तोकरे को नू्नतम 
पाररश्लमकभन्ा ति भुक्ान गनया पलन पाइँदैन।

के तपाईलंाई थाहा छ? 

एक कामदारिाई बैठक र  
प्रलशक्ण समयसलहत काम गररेको 
सबै समयको नू्नतम पाररश्लमक 
वा सोभन्ा माल्थ भुक्ानी 
गररनुप्छया । 

प्रधतशोिबाट स्वतन्त्रता

काययास््थिमा हुनरे भरेदभावको बाररेमा उजुरी गनने 
अलिकारसलहत आफ्नो काययास््थिको अलिकारको 
प्रयोग गररेकोमा कामदारिाई दखण्डत वा बरेवास्ा गनुया 
कानूनको लवरुद्ध हो।

कामदारिरे आफ्नो वालषयाक लबदाको 
अलिकार प्रयोग गनया रोज्ा वा लतनीहरूको 
संघमा सामरेि भएमा रोजगारदातािरे 
कामदारको काम गररेको घण्ा घटाउन 
सकै्न।

के तपाईलंाई थाहा छ? 

जबरजस्ी श्रम गराउनेबाट स्वतन्त्रता

अष्ट् रेलियामा कसैिाई जबरजस्ी श्म गराउनु, कसैिाई 
जबरजस्ी श्ममा राख्न वा जबरजस्ी श्ममा समावरेश 
गनने र्ववसाय सञ्ािन गनुया अपराि हो। जबरजस्ी श्म 
भनरेको कुनै पलन तकया संगत र्वखक्िरे जबरजस्ी, िम्की 
वा िोकाको कारण काम गनया ्छोड्न वा काम गनने ठाउँ 
्छोड्नरे स्तन्त्र नपाउनु हो।

उर्ाहरण: एक कामदार जबरजस्ी श्ममा हुन सक््छ 
यलद रोजगारदातािरे आफ्नो काम ्छोड्नबाट रोक्नको 
िालग कामदारहरुको राहदानी लिताया गनया अस्ीकार 
गररेमा। 

यस तथ्यपत्रका जानकारी करे वि एक लनदने लशकाको रूपमा अलभप्ररेत ्छन्। यो कानुनी सल्ाहको लवकल्प होइन।
यो प्रकाशन CEGP को अुनदान सहयोगबाट तयार गररएको हो।
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काममा भेर्भाव

रोजगारदातािरे सामान्तया  कामदारको र्वखक्गत 
संरलक्त लवशरेषताहरूको कारण उक् कामदारिाई 
अरूभन्ा िराब र्ववहार गनुया कानूनको लवरुद्ध हुन््छ। 
त्यस्ो र्ववहार गनुयािाई प्रत्यक् भरेदभाव भलनन््छ। 

उर्ाहरण: यलद रोजगारदातािरे कुनै कामदारको जात 
वा जालतयताको कारण उसको रोजगारी समाति गररेमा 
यो कामदारको लवरुद्धको प्रत्यक् भरेदभाव हुन््छ 

रोजगारदातािरे सबैिाई समान र्ववहार गननेजस्ो 
दरे खिनरे तर वास्वमा संरलक्त लवशरेषता भएका करे ही 
र्वखक्हरूको अलहतमा हुनरे अनुलचत लनयमहरू राख्न 
पलन सामान्तया कानूनको लवरुद्ध हो। त्यस्ो र्ववहार 
गनुयािाई अप्रत्यक् भरेदभाव भलनन््छ।

उदाहरण: एक रोजगारदातािरे कामदारको लवरुद्धमा 
अप्रत्यक् रूपमा भरेदभाव गदया्छ जब उनीहरूिरे 
बताउँ्छन् लक कामको िालग योग्य हुन उम्रेदवारको 
पलहिो भाषा अंग्रेजी हुनुप्छया । 

आप्रवासको स््थथधत 

आप्रवासी कामदारहरू जसिरे शोषणको सामना 
गरररहरेका ्छन् र आफ्नो लभसाको खस््थलतको बाररेमा 
लचखतित ्छन्, उनीहरूिरे आश्ासन प्रोटोकि  
(Assurance Protocol) अतिगयात लभसा रद्दको 
डरलबना मद्दत लिन सक्नरे्छन्। सतयाहरू िागू हुन््छ। 
्थप जानकारी यहाँ उपिब्ध ्छ: https://immi.

homeaffairs.gov.au/visas/working-in-

australia/work-rights-and-exploitation 

लभसा गृह लवभाग (Department of Home 

Affairs) द्ारा मात्र रद्द गनया सलकन््छ। 
तपाईंको रोजगारदातासँग तपाईंको लभसा रद्द 
गनने अलिकार ्ैछन। 

के तपाईलंाई थाहा छ? 

मैले कहाँ मद्दत पाउन सक्छछु ? 

अष्ट् ेधलयाली मानवअधिकार आयोग (Australian Human 
Rights Commission)

रालष्ट् य सूचना सरेवा (National Information Service): 
िोन: 1300 656 419 वा (02) 9284 9888 
1800 620 241 (लनः शुल्क कि)
इमरेि: infoservice@humanrights.gov.au 
वरेबसाइट: www.humanrights.gov.au

धनष्पक्ष कायदा अनछुपालक (Fair Work Ombudsman)

िोन: 13 13 94
वरेबसाइट: https://www.fairwork.gov.au

को रालष्ट् य लनदने शलशकामािया त आफ्नो संघ िरे िा पानया सकु्नहुन््छ: 
https://www.actu.org.au/about-the-actu/directory

यलद तपाईंिाई काममा आफ्नो अलिकारको िालग सहयोग चालहन््छ 
भनरे, वा यलद तपाईं उजुरी गनया चाहनुहुन््छ भनरे, तपाईंिाई मद्दत गनया 
सक्नरे िरेरै संस््थाहरू ्छन्। तिका सरेवाहरूिरे लनः शुल्क र गोप्य 
सहायता र मागयादशयान प्रदान गनया सक््छन्। 

तपाईकंो राज्य वा के्षत्रको कानछुनी सहायता आयोगहरू

आफ्नो स््थानीय सरेवा िरे िा पानया यहाँ जानुहोस्: https://www.
nationallegalaid.org/for-individuals/

तपाईकंो ्थथानीय सामछुर्ाधयक कानयूनी केन्द्र

आफ्नो स््थानीय सामुदालयक कानूनी करे न्द्र िरे िा पानया यहाँ 
जानुहोस्: https://www.fclc.org.au/find_a_community_
legal_centre

अष्ट् ेधलयाको संघीय पछुधलस (Australian Federal Police)

आपतकालिन अवस््थामा 000 (तीन शून्) मा िोन गनुयाहोस्।
रालष्ट् य खस्चबोडया: (02) 5126 0000

संघहरु
तपाईंिरे अष्ट् रेलियन काउखसिि अि टट् रेड युलनयन  
(Australian Council of Trade Unions) 

यस तथ्यपत्रका जानकारी करे वि एक लनदने लशकाको रूपमा अलभप्ररेत ्छन्। यो कानुनी सल्ाहको लवकल्प होइन।
यो प्रकाशन CEGP को अुनदान सहयोगबाट तयार गररएको हो।
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