Nepali - नेपाली

बाहिरिने (अप्ट आउट) बािे सूचना
अष्ट्रेहियाको संघीय अदाित (Federal Court of Australia)

शिण खोज्ने माहनस (शिणार्थी) िरूको अवै धाहनक हििासत हबरूद्ध वर्गीय काययवािी
(Unlawful detention of people seeking asylum class action)

DBE17 (उसको मुद्दाको संिक्षक Marie Theresa Arthur) द्वािा
अष्ट्रेहियाको िाष्ट्रमंडि हवरूद्ध
(2019 को VID1392)

ध्यान हदनु िोस्ः
तपाईंले यो सूचना ध्यान दिएर पढ् नुपर्छ ।
यदि तपाईं अष्ट्रेदलयामा २७ अर्गस्त २०११ र २५ फेब्रुअिी २०२० को अवदिमा २ वा बढी कामकाजी दिन पक्राउ
हुनु भएको दियो भने अध्ययागमन दिरासतमा तपाईंले दबताएको समयको बारे मा तपाईं र अन्य व्यक्तििरूको लादग
अिालतको मु द्दा सुरू भएको र्।
तपाईंलाई यो सूचना पठाउन िामीलाई अिालतले आिे श दिएको र् दकनदक तपाईंले मु द्दामा सिभागी हुन
चािनु हुन्र् दक हुुँ िैन भनेर दनर्छय गनुछ पने पर्छ ।
यदि तपाईंसुँग यस सूचनाको बारे मा कुनै प्रश्न र् भने तपाईंले कानु नी सल्लाि दलनु पर्छ । तपाईंले अिालतमा सम्पकछ
र्गने िोइन ।
यदि तपाईं अंग्रेजी पढ् नुहुन्न भने , यो सूचना दनम्न वेबसाइटमा अन्य भाषािरूमा "शरर्ािी वगीय कायछवािी खोज्ने
मादनसिरूको अवैिादनक दिरासत (Unlawful detention of people seeking asylum class action)"
अन्तगछत

उपलब्ध

र्:

https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-

actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/। तपाईं Maurice Blackburn
Lawyers

लाई

1800 930 956

नम्बरमा

सम्पकछ

गरे र

वा

asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au मा ईमे ल पठाएर पदन तपाईंको भाषामा सूचनाको
प्रदतदलदपका लादग अनु रोि गनछ सक्नुहुन्र्।

1.

मैिे यो हकन प्राप्त र्गदै छु?
यो सूचना एक अिालत मु द्दाको बारे मा िो जु न "DBE17" भने र दचदनने एक व्यक्तिले सुरू गरे को िो। कानू नी
कारर्ले गिाछ िामी उिाुँ को वास्तदवक नाम प्रयोग गनछ सक्दै न ।ं उिाुँ १८ वषछ भन्दा कम उमे रका र्न् , त्यसैले यो
मु द्दा उिाुँ का मु द्दा संरक्षक Marie Theresa Arthur द्वारा शुरू गररएको दियो।
यो मु द्दा अष्ट्रेदलयाको संघीय अिालातमा (Federal Court of Australia) र्। यो अष्ट्रेदलयाको राष्ट्रमंडल (The
Commonwealth of Australia) ("अष्ट्रेहियन सिकाि") दवरूद्ध िो।
DBE17 िावी गर्छ न् दक उनी र अन्य व्यक्तििरू ("समूि सदस्यिरू") जो २७ अगस्ट २०११ र २५ फेब्रुअरी २०२०
बीच अष्ट्रेदलयामा अध्यागमन दिरासतमा दिए उनीिरूलाईअवैि रूपमा अष्ट्रेदलयन सरकारद्वारा पक्राउ परे का दिए।
तपाईं यो सूचना प्राप्त गिै हुनु हुन्र् दकनदक तपाईं अष्ट्रेदलयामा २७ अगस्ट २०११ र २५ फेब्रुअरी २०२० बीच
अध्यागमन दिरासतमा भएको हुन सक्नुहुन्र्। त्यसैले तपाईं यस समू िको एक सिस्य हुन सक्नुहुन्र्।

2.

अष्ट्रेहियन कानू नी प्रणािी
अष्ट्रेदलयाको कानू नी प्रर्ालीले कुनै व्यक्तिले (जसलाई "आवे दक" भदनन्र्) अको व्यक्ति, वा कम्पनी वा
सरकारदवरूद्ध (जसलाई "प्रहतवादी" भदनन्र्) दवत्तीय क्षदतपूदतछको लादग अिालतमा मु द्दा सु रू गने अनु मदत दिन्र्
यदि आवेिकले दवश्वास गिछ र् दक ऊ वा उनीले प्रदतवािीले केिी गरे को कारर् चोटपटक वा नोक्सान भोगेको र्,
र यदि प्रदतवािीदवरूद्ध आवेिकको िावी (िरू) वा उजु री (िरू) उदचत आिार र् भने ।
अष्ट्रेदलयामा सबै अिालतिरू संसि र सां सििरूबाट स्वतन्त्र हुन्र्न् । अिालतिरूले पछ्याउने कायछदवदिका लादग
उनीिरूसुँग स्पष्ट् दनयमिरू र्न् । यसमा कानूनबमोदजम अिालतको मु द्दाको फैसलाको लादग प्रमार् तयार पानछ
र त्यस प्रमार्मा कानु नी दसद्धान्तिरू लागू गने लगायतका दनयमिरू र्न्।

3.

वर्गीय काययवािी (class action) के िो?
यो अिालतको मु द्दा एक "वर्गीय काययवािी" िो। वगीय कायछवािी एक अिालतको मु द्दा िो जु न कुनै व्यक्तिले (जुन
आवेिक िो) मादनसिरूको समू िको (जु न समू ि सिस्यिरू िो) लादग अको व्यक्ति वा संस्िाको (त्यो प्रदतवािी िो)
दवरूद्ध सुरू गरे को हुन्र्।
वगीय कायछवािीमा, आवेिक र समू ि सिस्यिरूको प्रदतवािीदवरूद्ध उस्तै िावी वा उजु री हुन्र्।

4.

यो वर्गीय काययवािी के िो?
यस वगीय कायछवािीमा, DBE17 भन्र् दक अष्ट्रेदलया सरकारले गरे को गैरकानू नी गैर-नागररकको पक्राउ तब वैि
हुन्र् जब:
1)

सबै समयमा दनम्न प्रयोजनका लादग दिरासतमा राक्तखएको हुन्र्:
a)

अष्ट्रेदलयाबाट िटाउने , क्षे त्रीय प्रशोिन मु लुकबाट िटाउनेलगायत (यस मु द्दामा, Nauru वा Papua
New Guinea);

b)

गैरकानू नी गैर-नागररकलाई अष्ट्रेदलयामा प्रवेश गनछ र बस्न अनु मदत दिने दभसाका लादग आवेिन
प्राप्त गने , र्ानदबन गने र दनर्छय गिाछ ; वा

c)

दभसाका लादग मान्य आवेिनका लादग अनु मदत दिने दक नदिने दनर्छय गिाछ ।

2)

दिरासतको प्रासंदगक उद्दे श्य पूदतछका लादग सक्षम र्।

3)

दिरासतको प्रासंदगक उद्दे श्य जदिले पदन र जदतसक्दो व्याविाररक रूपमा चाुँ डो अगादड बढाइन्र्।
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DBE17 िाबी गर्छ दक उनी र समू ि सिस्यिरूलाई अवैि रूपमा दनम्न एक वा िु वै कारर्का लादग अष्ट्रेदलया
सरकारले दिरासतमा राखे को दियो:
a)

DBE17 र १२ अगस्त २०१२ पदर् अष्ट्रेदलया आइपुगेका ती समू ि सिस्यिरू नउरू वा पपुवा न्यू दगनीमा
लै जान आवश्यक दिए तर गैरकानू नी रूपमा दिरासतमा राक्तखएको दियो दकनदक या त:
i.

ती व्यक्तििरूलाई ती स्िानिरूमा लैजान व्याविाररक वा पूदतछका लादग सक्षम दिएन; वा

ii.

ती व्यक्तििरूलाई ती स्िानिरूमा लदगएको दियो तर व्याविाररक रूपमा यिाशीघ्र िोइन।

b) अष्ट्रेदलया सरकारले DBE17 र समू ि सिस्यिरूलाई अष्ट्रेदलयामा रिन दभसा दिने दक नदिने भने र दनर्छय
गनछ िेरै समय दलयो।
अष्ट्रेदलयन सरकार सिमत र्ै न दक DBE17 र समू ि सिस्यिरू अवैिादनक रूपमा दिरासतमा परे का दिए र वगीय
कायछवािीको लादग प्रदतवाि गिै र्।
5.

के तपाईं समूि सदस्य हुनु हुन्छ?
तपाईं समू ि सिस्य हुनु हुन्र् यदि तपाईं:
२७ अगस्ट २०११ र २५ फेब्रुअरी २०२० बीच अष्ट्रेदलयाको कुनै पदन भाग वा भागिरूमा िु ईभन्दा बढी
कामकाजी दिनको लादग अध्यागमन दिरासतमा बस्नुभएको दियो।
तपाईंको अष्ट्रेदलयन दभसा रद्द भएकोले तपाईंलाई कारागारमा राक्तखएको िोइन।
अष्ट्रेदलया आइपुगेपदर् कुनै पदन समयमा तपाईं अष्ट्रेदलयामा आउनु भन्दा पदिले बसोबास गने तपाईंको
स्विे श वा अरू कुनै िे शमा स्वेच्छाले फदकछनुभएको दिएन।
२७ अगस्ट २०११ िे क्तख अष्ट्रेदलयाबाट तपाईं बस्नुभएको तपाईंको मु लुक वा अन्य कुनै िे शमा फकाछ इएको
दिएन र अष्ट्रेदलया फकछनु भएको र्ै न;
तपाईंको दभसाको समयावदि सदकएर र तपाईं वैि दभसादवना अष्ट्रेदलयामा रिनु भएकोले दिरासतमा
राक्तखएको दिएन, तपाईंलाई पदर् सुरक्षा दभसा दिइएको अवस्िामा बािे क;

अष्ट्रेदलयन सुरक्षा गोप्य सूचना संगठन ऐन १९७९ (Australian Security Intelligence Organisation
Act 1979) (Cth) अन्तगछत प्रदतकूल सुरक्षा मू ल्ां कन कुनै पदन समयमा प्राप्त गनुछभएन।
यदि तपाईं समू ि सिस्य हुनु हुन्र् दक हुनु हुन्न भन्ने कुरामा अदनदित हुनु हुन्र् भने , तपाईं Maurice Blackburn
Lawyers लाई 1800 930 956 नम्बरमा फोन गरे र वा ईमेल:
asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au मा सम्पकछ गनुछ पर्छ वा दढला नगरीकन आफैले
कानु नी सल्लाि खोज्नुिोस्।
6.

म एक समूि सदस्य हुुँ ि म वर्गीय काययवािीमा ििन चािन्छु - मैिे के र्गनुय पछय ?
यदि तपाईं वगीय कायछवािीमा सिभागी चािनु हुन्र् भने तपाईंले अदिले केिी पदन गनछ आवश्यक छै न ।
यद्यदप तपाईंले आफ्नो सम्पकछ दववरर्िरू Maurice Blackburn Lawyers, DBE17 का लादग वदकलिरू, को
वेबसाइटमा िताछ गनछ सक्नुहुन्र्ः https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-classactions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/। यसरी वगीय कायछवािीबारे
भदवष्यका कुनै पदन सूचनालाई तपाईंको इक्तच्छत ठे गाना, ईमे ल वा मोबाइल नम्बरमा पठाउन सदकन्र्।
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यस वगीय कायछवािीमा रिनका लादग तपाईंिे अहििे कुनै पहन पै सा हतनुय पदै न: िप दववरर्लाई तल "खण्ड ८

यदि म वगीय कायछवािीमा रिुँिा मै ले कुनै पैसा दतनुछ पर्छ ?" िे नुछिोस्।
वगीय कायछवािीमा रिनाले तपाईंसुँग हुने कुनै पदन दभसामा असर पािै न। यदि तपाईंसुँग तपाईंको दभसाको बारे मा
प्रश्निरू र्न् भने तपाईंले माइग्रेसन एजे न्टलाई सम्पकछ गनुछ पर्छ ।
यदि तपाईं वगीय कायछवािीमा रिनु हुन्र् भने , तपाईं वगीय कायछवािीको पररर्ामद्वारा "बाुँ दिनु " हुने र्। यसको
मतलब वगीय कायछवािीले दजतेमा वा िारे मा वा सुक्तझिएमा तपाईंले पररर्ाम स्वीकानुछ पनेर् र यो तपाईंलाई लागू
हुने र्।
a)

यदि वगीय कायछवािी सफल भएमा, तपाईं न्याय पुरस्कार वा समािान रकमको अंशको िकिार हुन
सक्नुहुन्र्। त्यो के भने , तपाईंले पैसा प्राप्त गनछ सक्नुहुन्र्।

b)

यदि वगीय कायछवािी असफल वा आशा गररएको भन्दा कम सफल भएमा, तपाईंले कुनै पैसा नपाउन
सक्नु हुन्र् वा िोरै पैसा प्राप्त गनछ सक्नुहुने र्। यद्यदप तपाईंले कुनै पैसा दतनुछ पिै न।

वगीय कायछवािी सफल भए वा नभए, यदि तपाईं त्यसमा रिनु भयो भने , तपाईं पदर् अष्ट्रेदलयन सरकारको
दवरूद्धमा अवैि दिरासतमा राक्तखएको उिी उजुरीका लादग (मादि “३ यो वगीय कायछवािी के िो?" मा वर्छन
गररएको ) अिालतमा आफ्नो मु द्दा
् चलाउन सक्नुहुन्न।
7.

म एक समूि सदस्य हुुँ ति म वर्गीय काययवािीमा ििन चािन्न - मैिे के र्गनुय पछय ?
यदि तपाईं वगीय कायछवािीमा रिन चािनु हुन्न भने तपाईंले अष्ट्रेदलयाको संघीय अिालतलाई जानकारी दिनु पर्छ ।
यसलाई “opting out” अिाछ त् “बादिररने ” भदनन्र्।
यदि तपाईं बादिररनु भयो भने तपाईं:
यस वगीय कायछवािीबाट, पररर्ाम जे भए पदन, कुनै पैसा प्राप्त गनछ सक्नुहुन्न;
वगीय कायछवािीको नदतजामा बादिने र्ै न् र यदि तपाईंले चािे मा अष्ट्रेदलयन सरकारको दबरूद्ध गैरकानूनी
दिरासतको उस्तै उजु रीको बारे मा अिालतमा आफ्नै मु द्दा शुरू गनछ सक्नुहुने र्, यदि तपाईंले कानु नी
समयसीमादभत्र मु द्दा सुरू गनुछभयो भने ।
यदि तपाईं अष्ट्रेदलयन सरकारको दबरूद्धमा अिालतमा आफ्नै मु द्दा चलाउन चािनु हुन्र् भने तपाईंले आफ्नो मु द्दा
र उपयुि समयसीमाबारे मा बादिररनु अहघ पदिला वदकलबाट सल्लाि दलनु पर्छ ।
यहद तपाईं बाहिरिन चािनु हुन्छ भने , तपाईंले यस सूचनाको अन्त्यमा दिइएको बादिररने (अप्ट आउट) फाराम
पूरा भनुछ पने र् र फारामलाई तलको ठे गानामा ईमेल वा हुलाकबाट पठाउनु पर्छ :
The Registrar
Federal Court of Australia
Victorian District Registry
305 William Street
Melbourne VIC 3000
वा
vicreg@fedcourt.gov.au
मित्वपू णय:
बादिररने (अप्ट आउट) अप्ट आउट फाराम रदजस्टर ार (Registrar) किाुँ ४ दडसेम्बर २०२० सम्ममा आइपुग्नु पने र्।
यदि समयमा आइपुगेन भने , तपाईंको बादिररएको (अप्ट आउट गरे को) गर्ना हुने र्ैन र तपाईं अिै यो वगीय
कायछवािीको एक समू ि सिस्य हुनु हुने र्।
बादिररन चािने प्रत्येक समू ि सिस्यले र्ु ट्टै बादिररने (अप्ट आउट) फाराम भनुछ पर्छ ।
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8.

यहद म वर्गीय काययवािीमा ििुँ दा मैिे कुनै पै सा हतनुय पछय ?"
तपाईंले वगीय कायछवािीमा रिनको लादग अदिले केिी भुिानी गनुछ पिै न।
Maurice Blackburn Lawyers ले यस वगीय कायछवािीलाई 'सशतछ दनः शु ल्क (प्रो बोनो)' आिारमा चलाइरिे का
र्न् । यसको मतलब दतनीिरूले तब भु िानी पाउनेर्न् जब वगीय कायछवािी सफल हुन्र्।
यदि वगीय कायछवािी सफल भएमा, Maurice Blackburn Lawyers ले उनीिरूको कानू नी सेवािरूको लादग
पाउने पैसा अष्ट्रेदलयन सरकार वा अरू कुनै पाटीबाट उनीिरूले असुली गनछ सक्ने रकममा सीदमत हुने र्।
यदि तपाईंलाई आफ्नो िावी पूरा गनछ व्यक्तिगत कानूनी सल्लाि चादिन्र् भने तपाईंले मु द्दाको अन्त्यमा केिी भु िानी
गनुछ पने हुनसक्र्। तपाईं Maurice Blackburn Lawyers वा अन्य वदकलिरूलाई तपाईंको लादग त्यो कायछ गनछ
संलग्न गराउन सक्नुहुन्र्। तपाईं Maurice Blackburn Lawyers लाई सम्पकछ राखे र ती सतछिरूको प्रदतदलदप प्राप्त
गनछ सक्नुहुने र् जसमा उनीिरूले यस वगीय कायछवािी गरररिे का र्न् ।

9.

तपाईं प्रासांहर्गक कार्गजातको प्रहतहिहप किाुँ प्राप्त र्गनय सक्नुहुन्छ?
िावीको बयान, र प्रदतवािसदितको प्रासंदगक कागजातको प्रदतदलदप यसरी प्राप्त गनछ सदकन्र्:
(a)

यिाुँ बाट डाउनलोड गरे रः https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/currentclass-actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/;

(b)

Maurice Blackburn Lawyers को कुनै कायाछ लयमा दबिान ९ बजे िे क्तख साुँ ि ५ बजे सम्म उनीिरूलाई
भे टेर, जसका लादग सम्पकछ दववरर् www.mauriceblackburn.com.au मा उपलब्ध र्ः वा 1800 930
956 मा कल गरे र पाउन सदकन्र्;

(c)

संघीय अिालतको दजल्ला रदजस्टर ी (District Registry) मा सम्पकछ गरे र (सम्पकछ दववरर्िरू
www.fedcourt.gov.au मा उपलब्ध र्न् ) र उपयुि दनरीक्षर् शु ल्क दतरे र; वा

(d)

संघीय अिालतको वेबसाइटमा गएर िे रेरः https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/classactions/class-actions।

मादिका मादमलािरूलाई ध्यानपूवछक दवचार गनुछ िोस्। यदि त्यिाुँ तपाईं कुनै कुरामा अदनदित हुन हुन्र् भने , तपाईंले
Maurice

Blackburn

Lawyers

लाई

1800

930

956

मा

सम्पकछ

गनुछ िोस्

वा

asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au मा ईमे ल गनुछ िोस् वा आफ्नै कानु नी सल्लाि
दलनु िोस्। तपाईंले आफ्नो दनर्छय गनछ दढलाइ गनुछ हुुँ िैन।
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यहद तपाईं वर्गीय काययवािीमा सिभार्गी हुन ‘चािनु हुन्न’ भने मात्र यो फािाम प्रयोर्ग र्गनुय िोस
फाराम 21
दनयम 9.34
बाहिरिने (अप्ट आउट) सूचना
नम्बरः 2019 को VID1392
Federal Court of Australia
District Registry: Victoria
Division: General
DBE17 (उिाुँको मुद्दाको संिक्षक Marie Theresa Arthur द्वािा)
आवेिक/वािी
अष्ट्रेहियाको िाष्ट्रमंडि (The Commonwealth of Australia)
प्रदतवािी
प्रापक (To):

The Registrar
Federal Court of Australia
VIC District Registry
Owen Dixon Commonwealth Law Courts Building
305 William Street
Melbourne VIC 3000

[तपाईंको पूरा नाम], यस वगीय कायछवािीको कुनै समू ि सिस्यले, संघीय अिालत अष्ट्रेदलयाको ऐन १९७६
(Federal Court of Australia Act 1976) को िारा 33J अन्तगछत यो सूचना दिन्र् दक उिाुँ [तपाईंको पूरा नाम]
वगीय कायछवािीबाट बादिर (अप्ट आउट) हुुँ िै र्न्।
दमदतः [जस्तै ः 19 June 20..]
तपाईंको िस्ताक्षर:
तपाईंको पूरा नाम:
जन्म दमदत:
इमे ल ठे गानाः
फोन नम्बर:
एउटामा र्गोिो हचह्न िर्गाउनु स: समू ि सिस्य वा समू ि सिस्यका लादग कानू नी अदभभावक वा समू ि
सिस्य िै न

