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आफ्ो अधिकारहरु थाहा पाइराख््नहोस ्। 
अस्ट्रेलियामा आप्रबासी कामदार वा प्रबरेशाज्ामा आएका कामदारको 
पनि यहाँका अन्य कामदार जत्तिकै अधिकार हुन्छ । त्य अधिकारहरु 
कािुिबाट संरलषित हुन्छि् । फरे यर वक्क  अम्बड्समििरे निःशुल्क सरेवा 
प्रदाि गद्कछ र तपाँइिाइ काम सम्बन्धि आफ्ो अधिकारहरु बुझ्न 
साहायता गि्क सक्दछ । यसमा समाबरेस छि्:

•  न्युितम तिब दर

•  त्बदा वा कामबाट त्बश्ाम िगायत अन्य न्युितम   
काय्कस्थि अवस्थाहरु 

•  भरेदभावबाट मुक्त रहि पाउिरे अधिकार सहहत सुरलषित काय्कस्थि

हररेक रोजगारदातािरे त्य कािुिहरुको पाििा गिु्कपद्कछ । जस्ै, कम्कचारी 
सहमत भएपनि उनिहरुिरे कम्कचारीिाइ कािुििरे तोकरे को न्ययूितम रकम 
भन्ा कम तति्क तमलै्ि । 

तपाँइको काय्कस्थि अधिकार बाररे जािकारीको िातग  
www.fairwork.gov.au मा जाि सक्ुहुन्छ वा फरे यर वक्क  
अम्बड्समििाइ १३ १३ ९४ मा फोि गि्क सक्ुहुन्छ । यहद तपाँइिाइ 
दोभासरेको आवश्यकता पद्कछ भिरे टान्सिरेनटङ तथा इन्टरप्ररेनटङ सतभभि स 
िाइ १३ १४ ५० मा सम्पक्क  गिु्कहोस् ।

अस्ट्रेललयामा 
आि्नननक 
दासत्व हुन्छ
अस्ट्रेलियामा काय्कस्थिमा हुिरे गन्भिर शोषणिाइ अपराि 
मानिन्छ । यहद तपाइँ वा तपाइँिरे चचिरेको कसैिाइ काय्कस्थिमा 
शोषण भइरहरेको छ भिरे साहायता उपिब्ध छ ।
अस्ट्रेलियामा हररेक कामदारका काििुिरे सरंषिण गररेका 
आिारभयूत अधिकारहरु हुन्छि् । त्य कािुििरे अन्य दरेशबाट 
आगन्कु कामदार, जतत समयको िातग वा जिु प्रबरेशाज्ामा 
आएका भएपनि, िगायत सबै कामदारहरुिाइ ढाकरे का हुन्छि ्। 

काय्कस्थलमा तपाँइलाइ ननश्पक्ष्य ब्यवहार हुन्न पद्कछ
NEPALI

This Modern Slavery grant activity received grant funding from 
the Australian Government.



शोषणका सकंरे तहरु
•  काम गि्क बाध्य हुिुपिने 

•  कम त्बस्ाम समय लिएर िामो समयसम्म काम गिु्कपिने
•  उपयुक्त तिब िपाउिरे
•  रोजगारदाता वा काम िगाइहदिरे िाइ यात्ा, आवास, कपडा, 

खािा, यातायात वा कामका कागजातहरूको िातग ठयूिो  
ऋण ततिु्कपिने 

•  आफ्ो काय्कस्थि छोड्ि िपाउिरे वा काय्क अवस्थाका बाररेमा 
रोजगारदातासँग सहमतत गि्क िपाउिरे 

•  काय्कस्थिमा डर वा िम्ककीको सामिा गिु्कपिने जस्ै, तपाईंिाई  
कामबाट हटाइिरेछ वा पररवारका सदस्यहरूिाइ हािी पुया्कइिरेछ  
भिरेर भनििरे 

•  तपाँइिाइ तपाँइको राहदािी वा अन्य पररचयका कागजातहरुको 
पहँुच िहुिरे 

•  चचहकत्सकिाइ भरेट्ि वा उपचार गराउि िपाउिरे

यनद तपाइँ कसकैो घरमा काम गन्न्कहुन्छ भनरे गय 
पनन शोषणका सकंरे तहरु हुन:्
•   व्यक्क्तगत कारणको िातग घरबाट कहहल्ै वा त्बरिै  

निस्कि पाउिरे 
•  रोजगारदाताको निगहरािीमा मात् घरबाट निस्कि पाउिरे 
•  घरपररवार वा साथीभाइिाइ सम्पक्क  गि्क िपाउिरे 
•  आफ्ो फोि खोधसिरे 
•  साझा स्थािमा वा अिुपयुक्त स्थािमा सुत्ु पिने र आफ्ो 

व्यक्क्तगत ठाँउ िपाउिरे 
•  अपमाि, हरेिा, दवु्य्कवहार वा हहंसाको भातगदार हुिुपिने 
•  खािा वा निद्ा िपुग्रे

आिुनिक दासत्व त्यततबरेिा हुन्छ जब व्यक्क्तको शोषण गि्क 
जबरजस्ी, िम्ककी वा छिको प्रयोग गररन्छ वा उनिहरुको स्वतन्त्रता 
हिि गररन्छ । अस्ट्रेलियामा त्य गन्भिर अपराि हुि् र त्यिमा बाध्य 
श्म, मािव ओसारपोसार, बधिि र ऋण बंिि समावरेश छि् । 

बाध्य श्म भिरेको कसैिाइ इच्ा त्बपररत बाध्य पाररेर वा सजाँयको 
डर दरेखाएर गराइको श्म हो । मािव बरेचत्बखि यततबरेिा हुन्छ जब 
कसैिाइ छिकपट गररेर, डर दरेखाएर वा बि पयोग गररेर शोषण गि्कको 
िातग भतती वा ओसारपसार गररन्छ । यस्ो कृत्ष, आततथ्य सत्ार, 
निमा्कण,  सरसफाइ तथा योि िगायत जुिसुकै उिोगमा हुि सक्दछ । 

बधिि तब हुन्छ जब व्यक्क्तिरे डर, िम्ककी वा छिकपटमा परी 
आँफुिाइ काम गि्क रोक् वा काम छोड्ि स्वतन्त्र छु भिरेर सोच्न 
सकै्दि र व्यक्क्त काम बाहहर आफ्ो व्यक्क्तगत चजवि चजउि स्वतन्त्रा 
गुमाएको छ । बधिि घररेिु काम गिने ठाँउमा घट्दछ जब कामको 
पररस्स्थतत वा अवस्थामा दास जस्ो व्यबहार व्यहोिु्क पद्कछ ।

ऋण बंिि भिरेको यस्ो पररस्स्थतत हो जहाँ कसैको व्यक्क्तगत सरेवाहरू 
ऋण तति्कको िातग प्रयोग गररन्छ र त्यो ऋण वा दाबी गररएको 
ऋणको राशश अत्यधिक हुन्छ अथवा त्यो व्यक्क्तिरे ऋण चुक्ता गि्क 
गररेको काम हद तभत् छैि ।

साहायता उपलब्ध छ  
ररेड क्रसिरे तपाइँिाइ सझुाब र साहायता हदन्छ र तपाइँिाइ अन्य सरेबाहरुमा 
साहायताको िातग धसफाररस गि्क सक्दछ । दोभासरेको सतु्बिा उपिव्ि छ । 

०३ ९३४५ १८०० मा फोन गन्न्कहोस् वा  
national_stpp@redcross.org.au 
मा इमरेल गन्न्कहोस् 

यहाँ एक साहायता काय्कक्रम पनि छ जसिरे व्यक्क्तिाइ पिुःस्थातपत हुि 
र आफ्ो जीवि पुिनिभि मा्कण गि्क मद्दत गछ्क । यो काय्कक्रमिरे व्यक्क्तिाइ 
कुि ैसरुलषित बासस्थाि खोज्न, चचहकत्सा सरेवा लिि, परामश्क, काििुी तथा 
आप्रबासी सल्ाह, आधथभि क साहायता, अध्यि तथा तालिम लिि र रोजगार 
खोज्न सहयोग तथा सामाचजक सजंाि त्बस्ार गि्क सहयोग गद्कछ । ररेड 
क्रसिरे यो काय्कक्रमको बाररेमा थप जािकारी हदि सक्दछ । 

अस्ट्रेलियि ररेड क्रसिरे सपोर्कट फर ट्ाहफक्ड तपपि प्रोग्ाम (बरेचत्बखि भएका 
मािबकािातग साहायता काय्कक्रम) सचंािि गि्कको िातग हडपाट्कमरेन्ट अफ 
सोसि सतभभि सरेस (सामाचजक सरेवा तवभाग) बाट अिदुाि प्राप्त गररेको छ ।

ननःश्नल्क तथा गोप्य कान्ननी सल्ाहको लागग एन्ी-स्रेभरी 
अस्ट्रेललयामा ०२ ९५१४ ८११५ मा फोन गन्न्कहोस् वा 
ASALegal@uts.edu.au मा इमरेल गन्न्कहोस्

यहद आपतकालिि अवस्था हो वा कसकैो सरुषिा खतरामा छ भिरे पलुिसिाइ 
००० मा फोि गिु्कहोस ्। सभिातवत आिुनिक दासत्वको मदु्दा रीपोट्क गि्कको 
िातग अस्ट्रेलियि फरे डरि पलुिसिाइ १३१ २३७ मा फोि गिु्कहोस ्। 

यहद उक्त पररस्स्थततमा बािबालिका सिंग् छि् भिरे बािबालिका सरुषिा 
काििु अन्रगत अनिवाय्क ररपोट्क गिु्कपिने हुि सक्छ । 


