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तथ्य पत्र 

जाततय भेदभाव कानून 

अन्तर्गत को उजुरी 

जाततय भेदभाव ऐन के हो? 

जातिय भेदभाव ऐन १९७५ (Racial Discrimination Act 1975 (Cth) (the RDA)) ले िपाईको  जाति, रंग, वंश, रातरियिा वा 

जनजातिय मलू वा आप्रावासी अवस्थाको कारण िपाईलाई असमान व्यवहार गननु कानूनको तवपररि भएको जनाएको छ।  

यसले जनजातिय घणृातवरुद्ध को कानून पतन बनाऊँदछ। 

यो कतहले प्रयोर् र्नग सतकन्छ? 

िापाईले धेरै सावुजतनक तजवनहरुमा समान व्यवहार पानकोलातग RDA प्रयोग गनु सक्ननहुनेछ: 

• रोजर्ारी – नोकरी पाउने, नोकरीको शिुहरु र अवस्थाहरु, िातलम, पदोन्नति, अवकातशि हुनन। 

• तिक्षा –तनजी िथा सावुजतनक तवद्यालय, कलेज वा तवश्वतवद्यालयम भनाु वा अध्ययन। 

• आवास – घर वा यूतनट भाडामा तलने वा खररद गने। 

• सेवा हातसल वा प्रयोर् र्ने –  जस्िै बैंङ्तकङ्ग वा तवमा, सरकारी तवभागहरु द्वारा उपलब्ध गराईएका सेवाहरु, यािायाि वा 

टेतलफोन सेवाहरु, वतकल, डाक्टर वा व्यवशायीहरु जस्िाले उपलब्ध गराउने पेशेवार सेवाहरुकोलातग, रेषु्टरेन्ट, पसल वा 

मनोरञ्जन स्थलहरु द्वारा उपलब्ध गराउने सेवाहरु।  

• सावगजतनक स्थानहरुको प्रयोर् र्दाग – जस्िै पकुहरु, सरकारी कायाुलयहरु, रेषु्टरेन्टराँहरु, होटेलहरु वा तकनमेल केन्रहरु। 

जाततय भेदभाव के हो? 

जािीय तवभेद िब हुन्छ जब एक व्यतिलाई जाति, रंग, वंश, रातरिय वा जािीय मलू वा आप्रवासी तस्थतिको कारण उस्िै तस्थतिमा अको 

व्यतिको भन्दा कम राम्रो व्यवहार गररएको छ भने त्यसबेला हुन्छ। उदाहरण को लागी, यो 'प्रत्यक्ष भेदभाव' हुनेछ यतद कन नै घर जग्गा 

अतभकिालुे एक व्यतिलाई तवशेष जािीय पषृ्ठभतूम वा छालाको रंगका कारण घर भाँडामा तदन अतश्वकार 

जािीय तवभेद पतन िब हुन्छ जब तनयम वा नीति हुन्छ जनन सबैका लातग समान हुन्छ िर तवशेष जाति, र रंग, वंश, रातरिय वा जािीय मलू वा 

आप्रवासी तस्थतिमा अयोग्यिापणुू प्रभाव पाछु। यसलाई "अप्रत्यक्ष भेदभाव" भतनन्छ। उदाहरण को लागी, यतद कम्पनीले भने कामदारले 

टोपी वा अन्य हेडवेयर लगाउनन हुदँनै, तकनतक यसले केही जािीय / जािीय पषृ्ठभतूमका मातनसहरूलाई अननतिि असर पाने सम्भावना छ भन्नन 

यो एक अप्रत्यक्ष भेदभाव हुन सक्छ।  
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जततय घृणा के हो? 

जातिय, रंग, रातरियिा वा व्यतिको साम्प्रदातयक मलूको आधारमा वा व्यिीहरुको समनह जो अपमातनत, हेलना, आत्मग्लानी वा 

तसागउने गननु कानूनको तवपररि हो। 

जातिय घणृाको उदारहणमा तनम्न घणृाहरु समावेस हुन सक्दछन्: 

• ई-फोरम, सामातजक संञ्जाल साईटहरु र तभतडयो आदान प्रदान गररने साईटहरु लगाएिका आपतिजनक सामाग्रीहरु 

• सामािारपत्रहरु, पत्रपतत्रका पिाुहरु वा पिाुहरु जस्िा प्रकाशनका आपतिजनक तटप्पणीहरु वा ितश्वरहरु 

• सावुजतनक जनलनसका आपतिजनक भाषणहरु 

• पसल, कायुस्थल, पाकु, सावुजतनक यािायाि वा तवद्यालयहरु जस्िा सावुजतनक स्थानहरुमा अपमानजनक तटप्पणीहरु 

• खेलाडीहरु, दशुकहरु, कोिहरु वा आतधकाररक व्यतित्वहरु द्वारा खेलकन द समरोहहरुमा अपमानजनक तटप्पणीहरु। 

आपतिजनक व्यवहारहरु कतहले तजतय आधारका भएर कानूनको तवरुद्ध भने ह ुँदैन? 

RDA ले स्विन्त्र रुपमा संवाद(वाक स्विन्त्रििा) गने अतधकारलाई र जनजातिय घणृाबाट तनधुक्क स्विन्त्र रुपमा तजउने अतधकारलाई 

सन्िनतलन गने लक्ष्य राखेको छ। RDA ले यतद तनम्न कन राहरु “यथोतित र राम्रो तवश्वासका साथ” गररएको छ भने तितनहरु कानूनको 

तवरुद्ध नहुने भनेको छः 

• एउटा कलात्मक कायग वा प्रदिगनी – उदारहणको लातग, एउटा नाटक जसमा जातिय आपतिजनक मोनोविृ िररत्रले व्यि 

गरेको हुन्छ।  

• एउटा बयान, प्रकािन, छलफल वा बहस वास्ततवक िैतक्षक वा वैज्ञातनक  उदे्दश्यको लातर् बनाईएको छ – उदारहणको 

लतग, सावुजतनक तनतिको बारेमा छलफल र बहस जस्िै अध्यागमन, बहुसांस्कृतिकिा वा तवषेश समनहहरुको लातग तवषेश 

अंतगकरण गने। 

• सावगजतनक िासो जस्ता मातमलाहरुमा एक तनष्पक्ष र सतह ररपोटग बनाउने – उदारहणको लतग, जातिय आपतिजनक 

आिरणहरुको बारेमा एक पत्रपतत्रकामा एक तनरपक्ष ररपोटु। 

• एउटा तनष्पक्ष तटप्पणी र्ने, यतद तटप्पणी व्यिीको वास्ितवक तवश्वासको अतभव्यिी हो भने। 

यतद मैले भेदभावपूणग वा जाततय घृणाको अनुभव र्रेमा मैले के र्नग सक्दछु? 

िपाईले यसलाई संलग्न व्यिी वा व्यिीहरु संग प्रत्यक्ष उठाउन सक्ननहुनेछ। 

यतद यो समाधान गदैन भने, वा िपाई यो गनु सहज महसनस गननुहुन्न भने, िपाईले अरिेतलयाली मानव अतधकार आयोग(Australian 

Human Rights Commission) संग सोरकार व्यि गनु सक्ननहुनेछ। िपाईको आफ्नो मािहिमा उजनरी गररतदने एक वतकल, अतधविा वा 

िेड यूतनयन जस्िै कोतह पतन हुन सक्दछ। 

योगलाई उजनरी गनुकोलातग िपाईलाई कन नैपतन खिु लाग्दनै।  
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िपाईको उजनरी तलतखि रुपमा हुनन पनेछ। आयोगमा उजरओको फारम उपलब्ध छन्, िपाईले त्यतह भरेर हुलाक वा फ्याक्स माफुि हामीलाई 

पठाउन सक्ननहुनेछ वा िपाईले हाम्रो वेभसाईटबाटै अनलाई उजनरी गनु सक्ननहुनेछ। यतद िपाई तलतखि रुपमा उजनरओ गनु सक्षम हुननहुन्न भने 

हामी मद्दि गनु सक्दछौं।  

िपाईकंो गननासो वैध हुनको लातग यो यथोतिि िकुसंगि हुननपदछु जनन िपाईलंे गननासो गन ुिाहानन भएको घटनाहरू गैरकानूनी भेदभाव हुन् र 

िपाईले आफ्ना आरोपहरूको बारेमा पयाुप्त तववरण तदननपदछु तक के भएको, कतहले र कहाँ भयो र को संलग्न तथयो भनेर। 

उजनरी कन नैपतन भाषामा गनु सक्ननहुनेछ। यतद िपाईलाई उल्थ्याउने वा दोभाषेको आवश्यकिा परेमा, हामी यो व्यवश्था गनु सक्नेछौं। 

मैले थप जानकारी कहाुँ हातसल र्नग सक्दछु? 

अरिेतलयाली मानव अतधकार आयोग(Australian Human Rights Commission)को सम्पकु तववरणहरु: 

टेतलफोन 

रातरिय जानकारी सेवा: १३०० ६५६ ४१९ वा (०२) ९२८४ ९८८८ 

TTY: १८०० ६२० २४१ (पैसा नलाग्ने) 

फ्याक्स: (०२) ९२८४ ९६११ 

हुलाक 

 

GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

अनलाईन 

ई-मेल: infoservice@humanrights.gov.au  

वेभसाईट: www.humanrights.gov.au  

िपाईले अनलाईनमा उजनरी गनु सक्ननहुनेछ  

www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html. 

यतद िपाई बतहरा वा कान कम सनन्ने व्यिी हुननहुन्छ भने िपाईले TTY को १८०० ६२० २४१ मा सम्पकु गनु सक्ननहुनेछ। यतद िपाईलाई 

असलान दोभाषेको आवश्यक परेमा, हामी त्यसको व्यवस्था गररतदन सक्नेछौं। 

यतद िपाई अन्धा वा आँखा कम दखे्ने व्यिी हुननहुन्छ भने, हामी अननरोधको आधारमा वैकतल्थपक संरिनाको जानकारीहरु उपलब्ध गराउन 

सक्नेछौं। 

जनजाततय घृणाका उनासोहरुकोलातर् हन्य सम्पकग  स्थानहरु 

यतद िपाई ंआपतिजनक तमतडया कथाहरू, प्रसारणहरू वा अनलाइन सामग्रीको बारेमा तितन्िि हुननहुन्छ भने, िपाई ंअरिेतलयाली संिार र 

मीतडया प्रातधकरण (Australian Communications and Media Authority (ACMA)); तवज्ञापनको लातग तवज्ञापन मानक 

बोडु(Advertising Standards Board for advertisements); वा पत्रपतत्रकाका कथाहरूको लातग अरिेतलयाली पे्रस 

काउतन्सल(Australian Press Council) लाई गननासो व्यि गनु सक्ननहुनेछ । िपाइ ँतमतडया संगठनको सम्पादक वा प्रबन्धकलाई पतन 

गननासो व्यि गनु  

यतद िपाई ंतछमेकीहरूको आपतिजनक व्यवहारको बारेमा तितन्िि हुननहुन्छ भने, िपाई ंसामनदातयक न्याय केन्र(Community Justice 

Centre)मा समस्या समाधान गनु मद्दि माग्न सक्ननहुन्छ, वा यतद िपाई ंसावुजतनक आवासमा बस्ननहुन्छ भने, आवास तवभाग संग। 

यतद तपाई ंमाथी तहंसाको धम्की वा तहंस्रक आक्रमण र्ररयो भने प्रहरी कहाुँ जानुहोस।् 

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html
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साधारण कानूनी सुझावको लातर् 

यतद िपाई ंगननासो गन ेबारेमा सोच्द ैहुननहुन्छ भने, िपाई ंले कानननी सल्थलाह तलन वा िपाईकंो िेड यनतनयनलाई सम्पकु गन ुसक्ननहुन्छ। समनदाय 

कानूनी सेवाहरूले भेदभाव र उत्पीडनको बारेमा तनःशनल्थक सल्थलाह प्रदान गनु सक्छ। िपाईकंो नतजकको समनदाय कानूनी केन्रको लातग 

सम्पकु तववरणहरू www.naclc.org.au/directory मा फेला पानु सतकन्छ। 

अपवाद: यस तथ्य पत्रका जानकारीहरु केवल एक र्ाईडको रुपमा मात्र लतक्षत र्ररएको हो। यो कानूनी सल्लाहो तवकल्प हैन। 

http://www.naclc.org.au/directory

