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Nepali 

 

समहू सदस्य (Group Members) लाई सचूना 

 
Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019) 

 

 

ध्यान ददनहुोस:् 

 

यदद तपाईंलाई ३ अगस्ट २०१३ पछि अष्ट्रछेलयाबाट नउरु गणतन्त्रमा लछगएको छियो भन ेतपाईंको तर्फ बाट एक मदु्दा 

लगाईएको ि।  

 

यदद तपाईं अंग्रेजी पढ्न सकु्न हुन्न भन ेphifinneymcdonald.com/projects/ वेबसाइटमा "नउरु क्लास एक्शन" 

(Nauru Class Action) अन्त्तगफत यो सूचना अन्त्य भाषाहरूमा उपलब्ध िन्। तपाईंल ेदर् दर्न्नी म्याकडोनाल्ड (Phi 

Finney McDonald) लाई GMNauru@pfm.law मा ईमेल गरेर  वा Level 4, 325 Flinders Lane, 

Melbourne, Victoria 3000 मा पराचार गरेर तपाईंको भाषामा यो सूचनाको एक प्रछत अनुरोध गनफ सकु्नहुन्त्ि। 

 

If you do not read English, this Notice is available in other languages on the following 

website under “Nauru Class Action”: phifinneymcdonald.com/projects/. You can also request 

a copy of the Notice in your language by emailing Phi Finney McDonald at 

GMNauru@pfm.law or by post at Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

 تحت عنوانالتالي  الموقع اإللكترونيبلغات أخرى على  متوفرإذا كنت ال تقرأ اللغة اإلنجليزية، فإن هذا اإلشعار 

 “Nauru Class Action": phifinneymcdonald.com/projects/ 

 العنوان على Phi Finney McDonald إلى بريد إلكتروني إرسال يمكنك أيًضا طلب نسخة من اإلشعار بلغتك عن طريق 

GMNauru@pfm.law العنوان  أو عن طريق البريد على 

Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 

 

আপনি যনি ইংরেজী পড়তে িা পাতেন তরে এই  বিজ্ঞবিটি নিম্ননিনিত ওর়েেসাইট “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/.  অধীরি অিয ভাষা়ে পাওয়া যাতি । Phi Finney McDonald কে  

GMNauru@pfm.law  - কে, ই-কেইল েতে অথিা   Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 

3000 এই  ঠিোনায় ডাতেে োধ্যতে  আপিাে ভাষা়ে বিজ্ঞবিে একটি অিুনিনপে জনয অিুরোধ কেরত পারেি। 

 

အကယ္၍သင္ အဂၤလိပ္စာမဖတ္တ တ္္လ ွ်င္ ဤအအၾကာင္းားၾကာားစာကိို phifinneymcdonald.com/projects/ 

ဝကဘ္ ိိုက္ကတ င္ “Nauru Class Action” အးခါင္းားစဥ္အးအာက္၌ အျခာားဘာသာစကာားမွ်ာားးျဖင္း   ဖတ္္႐း း းးိိုငပါသည္။ 

သငသည္ ဤအအၾကာင္းားၾကာားစာ၏ မိတ္ ၱဴကိို သင္း  ဘာသာစကာားးျဖင္း   ရယူရန္ Phi Finney McDonald သိို႔ 

GMNauru@pfm.law ၌ အ ားအးမားလပိို႔၍အးသား္လည္းားအးကာင္းား သိို႔မဟိုတ္္ Level 4, 325 Flinders 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 သိို႔ စာပိ္ို႔၍အးသား္လည္းားအးကာင္းား အးတ္ာင္းားခ  းးိိုငပါသည္။ 
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 Nauru Class“اگر انگليسی را خوانده نمی توانيد، اين اطالعيه به لسان های ديگر در ويب سايت ذيل ما تحت عنوان 

Action: phifinneymcdonald.com/projects/ موجود است. همچنان می توانيد يک کاپی اين اطالعيه را به لسان "

 Levelيا به آدرس پستی  GMNauru@pfm.lawبه آدرس  Phi Finney McDonaldخودتان با فرستادن ايميل برای 

4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 .بدست آوريد   

 

 Nauru")" نائۆرۆ وەکۆمەڵ ئقدام" بەش لە خوار ماڵپەر لە ئاگاداریە ئێ بخوەنین، ئنگلیسی زوان وە نیەتوەنین ئەگەر

Class Action"):  دانریاس ترەک زوانەیل وە :phifinneymcdonald.com/projects/ ./دەقێگ داواکردن ئڕای 
 ناودیشان وە (Phi Finney McDonald) مەکدۆنالد فینی فی بیەنە ئێمەیلێگ خوەدان، زوان وە ئاگاداریە لەی

 ,Level 4, 325 Flinders Lane: بکەن کل ئادرسە ئێ ئڕای نامەیگ یا  GMNauru@pfm.law: خوارەوە

Melbourne, Victoria 3000. 

 

به زبانهای ديگر   ("Nauru Class Action")اگر خواندن انگليسی بلد نيستيد، اين اطالعيه با نام "دادخواهی دسته جمعی نارو" 

. همچنين می توانيد با ايميل زدن به فای فينی مک /phifinneymcdonald.com/projectsدر تارنمای زير موجود است: 

 Level 4, 325يا تماس از راه پست به آدرس GMNauru@pfm.lawبه آدرس  (Phi Finney McDonald)دونالد 

Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 .نسبت به دريافت يک نسخه از اين اطالعيه به زبان خودتان اقدام کنيد 

 

Si vous ne lisez pas l'anglais, cet avis est disponible dans d'autres langues sur le site web 

suivant sous la rubrique « Nauru Recours Collectif » ("Nauru Class Action"): 

phifinneymcdonald.com/projects/. Vous pouvez également demander une copie de l'avis 

dans votre langue en envoyant un courriel à Phi Finney McDonald à GMNauru@pfm.law ou 

par courrier à Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

यदद आप अगं्रेज़ी पढ़ पात ेहैं, तो यह नोटटस इस वेबसाइट phifinneymcdonald.com/projects/ पर “Nauru 

Class Action”: के अधीन अन्त्य भाषाओं में उपलब्ध ह।ै आप Phi Finney McDonald को 

GMNauru@pfm.law पर ई-मेल करके या Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 पत े

पर डाक से पर भेजकर भी अपनी भाषा में नोटटस की प्रछत ददए जाने का छनवेदन कर सकते/सकती हैं।  

 

Jika Anda tidak dapat membaca dalam bahasa Inggris, Pemberitahuan ini tersedia dalam 

bahasa-bahasa lain di situs web berikut ini di bawah judul “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/. Anda juga dapat meminta salinan Pemberitahuan ini 

dalam bahasa Anda dengan cara mengirim emal ke Phi Finney McDonald di 

atay dengan mengirim surat lewat pos di alamat Level 4, 325 Flinders  GMNauru@pfm.law

Lane, Melbourne, Victoria 3000 
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Sekiranya anda tidak fasih dalam Bahasa Inggeris, Notis ini telah pun diterjemahkan dalam 

Bahasa asing di laman web dibawah tajuk “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/. Anda juga bolih meminta sesalinan Notis ini dalam 

Bahasa anda dengan menghantar email kepada Phi Finney McDonald di 

GMNauru@pfm.law atau melalui pos ke Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 

3000 

 

/phifinneymcdonald.com/projectsه تاسي انګليسي نشی لوستي، دا خبرتيا په نورو ژبو پدی ويبپاڼه  کي د نارو اکشن  

”Nauru Class Action“پالن  تر نامه الندي شتون لري. تاسو کولي شي يوه کاپي يی پی فينی مکدونالد   Phi Finney 

McDonald ته په ايميل GMNauru@pfm.law استولو وغواړي او يا د پوست له الری Level 4, 325 Flinders 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 غوښتنه وکړئ.   

 

Zedice tuñi Ingílic ót fori nozanilé,ei websaíth ót zaí yara notis yan oínno zuban ót faíba 

“Nauru Class Action”: phifinneymcdonald.com/projects/.Tuñi Notis ór kopí ekan ólla aros gori 

fariba tuáñar zuban ót Phi Finney McDonald or hasé email defeçai yore GMNauru@pfm.law 

ya fúus gori fariba thikana yan ót Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

ඔබට ඉංග්රීසි භාෂාව කියවීමට න ොහැකි  ම්, phifinneymcdonald.com/projects/ වෙබ් අඩවිවේ “නවුරු 

සාමූහික ක්රියාමාර්ගය” (“Nauru Class Action”) යටනේ නමම දැනුම්දීම ඔබට නව ේ භාෂාවකින් ලබාගත 

හැකිය. නමම දැනුම්දීනම් පිටපතක් ඔබනග භාෂානවන් ලබා නද  නලස GMNauru@pfm.law නවත නයොමු 

කළ විද්යුේ තැපැල් ලිපියක් මගින් නහෝ Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 

ලිපි ය නවත තැපැල් මගින් ෆී ෆිනී මැක්න ො ල්ඩ් (Phi Finney McDonald) ආයත නයන් ඉල්ලීමක් 

කිරීමට ද ඔබට පුළුව .   

 

Haddii aadan akhriyi karin Ingiriis, ogeysiiskaan waxaa laga helli karaa luqada kale 

websaytka soo socda “Nauru Class Action”. phifinneymcdonald.com/projects/. Waxaad 

kaloo codsan kartaa koobiga ogeysiiska isaga oo ku qoran afkaaga adigoo email u diraya 

Phi Finney McDonald @ GMNauru@pfm.law ama adiga oo boostada ku diraya: Level 4, 325 

Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 
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நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசாதவர் என்றால், phifinneymcdonald.com/projects/எனும் 

வலலத்தளப்ேக்கத்தில் “நவுரு ஒட்டும ாத்த வழக்கு” (“Nauru Class Action”) என்ற தலலப்பின் கீழ் 

இந்த ‘அறிவிப்’பிலை நீங்கள் இதர ம ாழிகளில் மேறலாம். ‘ஃபி ஃபினி ம க்டாைல்டு’ (Phi Finney 

McDonald)-விற்கு GMNauru@pfm.law எனும் முகவரி மூலம் மின்ைஞ்சல் அனுப்பியும், Level 4, 

325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 எனும் முகவரியில் தோல் மூல ாகவும் உங்கள் 

ம ாழியில் உள்ள பிரதி ஒன்லற நீங்கள் பவண்டலாம்.  
 

" Nauru Class Actionپڑه سکتے تو يہ نوٹس دوسری زبانوں ميں درج ذيل ويب سائٹ پر " اگر آپ انگريزی نہيں

۔ آپ اپنی زبان ميں نوٹس کی ايک نقل طلب کرنے کے /phifinneymcdonald.com/projectsسيکشن ميں دستياب ہے: 

 Level 4, 325 Flindersپر ای ميل کر سکتے ہيں يا  .lawGMNauru@pfmکو  Phi Finney McDonaldلئے 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 پر خط بهيج سکتے ہيں۔ 
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Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019) 

 

मलै ेयो दकन पाउँदैिु?  

 

1. दईु व्यछिले अष्ट्रछेलयाको  संघीय अदालतमा अष्ट्रछेलयामा आप्रवासको लाछग छजम्मेवार हालका र पूवफ मन्त्रीहरू 

तिा  सरकारी छवभागका सछचवहरूको छवरूद्ध मदु्दा हालेका िन्, जसमा  माननीय सांसदहरु स्कट मोटरसन 

(Scott Morrison MP), पीटर डटन (Peter Dutton MP), टोनी बकफ  (Tony Burke MP) तिा श्री 

मार्टफन बाउल्स (Martin Bowles) र श्री माइकल पेज्जलुो (Michael Pezzullo) लाई छवपक्षी बनाइएको 

ि। उि  मुद्दामा यो आरोप लगाइएको दक ती मन्त्रीहरू (जो तात्काछलन अष्ट्रछेलया सरकारका अछत वटरष्ठ 

सदस्य हुनुहुन्त््यो) र सछचवहरू (तात्काछलन अष्ट्रछेलयन सावफजछनक सेवाका अछत वटरष्ठ अछधकारीहरू 

हुनुहुन्त््यो)  हरेकल ेसावफजछनक अछधकारीको रूपमा आफ्नो भूछमकाबाट गैरकानुनी ढंगल ेकाम गरे र त्यछतबेला 

सो हछैसयतमा रहदँा उनीहरूको कायफहरू अवैध छियो दक भन्ने कुरा बेवास्ता गन े छनणफय गरे (अष्ट्रछेलयाको 

कानूनमा यसलाई "लापरवाही उपेक्षा" (reckless indifference) भछनन्त्ि)। यसलाई "सावफजछनक 

कायाफलयको दरुूपयोग" भनरे छचछनन्त्ि। 

 

2. अष्ट्रछेलयाको राष्ट्रमडंल (अष्ट्रछेलया) पछन एक प्रछतवादी हो। ती मन्त्री तिा सछचवहरू र अष्ट्रछेलया सरकारल 

यस मुद्दामा प्रछतवादी हुन।। 

 

3. यो मुद्दा  एक "वगीय कायफवाही"  (क्लास एक्सन) हो। यसको मतलब यो हो दक कुनै व्यछि वा व्यछिहरूल े

"समूह सदस्य" भछनन ेअन्त्य माछनसहरुको समूहको तर्फ बाट यो मुद्दा ल्याइन्त्ि। जुन समूह सदस्यका तर्फ बाट यो 

वगीय कायफवाही अछघ बढाइएको ि छतनीहरुलाई ३ अगस्ट २०१३ पछि अष्ट्रछेलयाबाट नउरु गणतन्त्रमा 

लछगएको  छियो। 

 

4. तपाईंले यो सूचना प्राप्त गदै हुनहुुन्त्ि दकनभने तपाईंलाई ३ अगस्ट २०१३ पछि अष्ट्रछेलयाबाट नउरू लछगएको 

हुन सक्ि र तपाईं त्यो समूहको एक सदस्य हुन सकु्नहुन्त्ि। 

 

5. वगीय कायफवाहीमा सछम्मछलत हुदँा तपाईको छभसा छस्िछतलाई असर पगु्ने िैन। यदद तपाईसँग आफ्नो छभसा 

छस्िछतको बारेमा प्रश्न िन ्भने तपाईल ेमाइग्रेसन एजेन्त्टलाई सम्पकफ  गनुफपिफ। 

 

6. तपाईंल ेवगीय कायफवाहीको छहस्सा बन्नका लाछग कुन ैभुिानी गनुफ पदनै। तपाईंल ेमुद्दाको अन्त्त्यमा मार केही 

भुिानी गनुफहुन्त्ि यदद तपाईंले क्षछतपूर्तफ प्राप्त गनुफभयो वा यदद तपाईंलाई आफ्नो दावीलाई अछन्त्तम रुप ददन 

व्यछिगत कानुनी सल्लाहको आवश्यकता ि भने। वगीय कायफवाहीको सम्बन्त्धमा तपाईंले कुनै भुिानी गनुफपन े
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कुनै कानूनी खचफ तपाईल ेपाउने क्षछतपूर्तफभन्त्दा धरैे हुन ेिैन। अको शब्दमा, वगीय कायफवाहीको कुनै पछन 

कानूनी खचफको लाछग तपाईलाई घाटा पन ेिैन। 

 

7. मुद्दा सम्हाल्न ेवदकलहरु दर् दर्न्नी म्याकडोनाल्ड (Phi Finney McDonald) हुन ्(PFM)। यदद तपाईंलाई 

आरू् समूह सदस्य हो दक होइन छनछित िैन भने तपाईंले PFM लाई  GMNauru@pfm.law मा ईमेल 

गरेर सम्पकफ  गनफ सकु्नहुनिे वा आफ्नो रोजाइको कुनै वदकलसँग कुरा गनुफहोस्। यदद तपाईंसँग कुन ैप्रश्नहरू 

भएमा कृपया संघीय अदालतमा सम्पकफ  नगनुफहोला। 

 

अष्ट्रछेलयाको काननूी प्रणाली 

 

8. अष्ट्रछेलयाको कानूनी प्रणालील ेकुनै व्यछिल े(आवेदक वा वादी भछनन्त्ि) अको व्यछि, वा कम्पनी वा सरकार 

(प्रछतवादी भछनन्त्ि) छवरुद्ध आर्िफक क्षछतपूर्तफको लाछग दावी गने अनुमछत ददन्त्ि यदद आवेदक छवश्वास गिफ दक 

प्रछतवादीको आचरणको कारण उसले वा उनल ेक्षछत वा नोक्सानी व्यहोनुफपरेको ि र यदद उि दावी (हरू) 

का लाछग उछचत आधार ि भने। 

 

9. अष्ट्रछेलयामा सबै अदालतहरू सरकारबाट स्वतन्त्र िन्। अदालतहरूले अनुसरण गन े प्रकृयाका लाछग 

उनीहरुसँग स्पष्ट छनयमहरू हुन्त्िन्। यसमा कानून बमोछजम मदु्दाको छनणफय गनफको लाछग प्रमाण तयार पान ेर 

त्यस प्रमाणमा कानुनी छसद्धान्त्तहरू लाग ूगने छनयमहरूसमेत पिफन्। 

 

वगीय कायफवाही के को बारेमा हो? 

 

10. यो वगीय कायफवाही यो आरोप लगाउँि दक प्रत्येक अध्यागमनका लाछग छजम्मेवार वतफमान तिा पूवफ मन्त्रीहरू 

र अध्यागमनका लाछग छजम्मेवार सरकारी छवभागका सछचवहरूल ेसावफजछनक अछधकारीको भूछमकामा बसेर 

कानून तोडेको ि। वगीय कायफवाहीमा सर्ल हुनका लाछग मुद्दा हाल्ने दईु जना व्यछिले यो  प्रमाछणत पिफ दक: 

 

(a) मन्त्रीहरू र सछचवहरूल ेप्रत्येकले उनीहरूको भूछमका गैरकाननूीरुपमा छनवाफह गरे; र  

 

(b) मन्त्रीहरू र सछचवहरूल े आफ्नो कायफशैली गरैकानुनी हुनसके्न कुरालाई बेवास्ता गने छनणफय गरे 

(अष्ट्रछेलयाको कानूनमा  "लापरवाही उपेक्षा" (reckless indifference) भनरे छचछनन्त्ि)। 

 

mailto:GMNauru@pfm.law
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11. वगीय कायफवाहीले  योआरोप लगाउँि दक गरैकानूनी कायफहरू छनवेदन गदाफ वा अनुरोध गने बेलामा क्षेरीय 

प्रशोधन केन्त्र छभसा िप्दा (RPC छभसा) नौरुमा भएका छिए, छनम्न चार (४) तटरकाले: 

 

(a) अष्ट्रछेलयन कानूनअन्त्तगफत अष्ट्रछेलयाका अछधकारीहरूसँग सामूछहक सदस्यहरूलाई ददइने RPC 

छभसाको आवेदन ददन वा िप्नका लाछग अनरुोध गन ेअछधकार छिएन;  

 

(b) अष्ट्रछेलयाका अछधकारीहरू RPC छभसाको लाछग आवेदन ददन वा िप्नका अनुरोध गन ेप्रकृयामा 

समूहका सदस्यहरूलाई छनष्पक्ष कायफछवछध प्रदान गनुफ पन ेबाध्यता छियो, तर त्यसो उपलब्ध गरेनन;्  

 

(c) अष्ट्रछेलयाका अछधकारीहरुले RPC  छभसाका लाछग छवछधवत् रुपमा मार आवेदन ददन वा िप्नका 

लाछग अनुरोध गनफ सक्िे, यदद समूहका सदस्यहरूलाई मानवाछधकारको मापदण्डअनुरुप व्यवहार 

गटरन्त््यो भन,े तर त्यसो भएन; 

 

(d) समूहका बालबाछलका सदस्यहरूका लाछग अष्ट्रछेलयाका अछधकारीहरूल ेछवछधवत् रूपमा मार RPC 

छभसाका लाछग आवेदन ददन वा िप्न अनुरोध गनफ सक्िे यदद त्यस्ता समूहका सदस्यहरूलाई 

बालबाछलकासम्बन्त्धी मानवाछधकारको मापदण्डअनुसार व्यवहार गटरन्त््यो भन,े तर त्यस्तो भएन। 

 

12. वगीय कायफवाहीले यो आरोप लगाएको ि दक अछभयोग लगाइएका मन्त्रीहरु र सछचवहरु अष्ट्रछेलयाली 

अछधकारीहरुको RPC छभसाको लाछग आवेदन ददने र िप्नका लाछग अनरुोध गने कायफका लाछग छजम्मेवार िन ्

दकनदक जब मन्त्रीहरु र सछचवहरुल े आफ्नो भूछमका छनवाफह गरे त्यछतखेर उनीहरुल े ती अछधकारीहरुको 

गैरकानुनी आचरण रोके्न आफ्नो अछधकारलाई बेवास्ता गन ेछनणफय गरे। 

 

13. वगीय कायफवाहीमा आरोप लगाइएको ि दक वगीय कायफवाहीमा मुद्दा लागईएका मन्त्रीहरू र सछचवहरू र 

उनीहरूले प्रछतछनछधत्व गरेको राष्ट्रमण्डलले समूह सदस्यहरूलाई क्षछतपूर्तफ छतनुफपदफि दकनभन ेसमूह सदस्यहरू 

गैरकानुनी ढंगले नाउरुमा लछगएको छियो र त्यहाँ लछगनुको पटरणामस्वरुप उनीहरुले क्षछत र नोक्सानी 

व्यहोनुफपरेको छियो। 

 

14. प्रछतवादीछवरूद्धको छवस्तृत आरोपहरू आवेदकहरूको दावीको िप संशोछधत बयान (Further Amended 

Statement of Claim) मा खुलाइएको ि। दावीको िप संशोछधत बयान (Further Amended 

Statement of Claim)  र प्रछतवादीहरुको सर्ाइको प्रछतछलछप PFM को वेबसाइटमा हनेफका लाछग उपलब्ध 

िन:् phifinneymcdonald.com/projects/ 
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15. वगीय कायफवाहीले मन्त्री र सछचवहरूले  ३ अगस्ट २०१३ पछि नाउरुमा माछनसहरू लगेर गरेको गरैकानूनी 

कायफ र यसको कारण उनीहरूको व्यछिगत चोटपटक, आम्दानीको नोक्सानी तिा झूठो कारावासका लाछग 

क्षछतपूर्तफ ददन माग गिफ। 

 

म वगीय कायफवाही छहस्सा रहन चाहन्त्िु - मलै ेके गनुफ पिफ?  

 

16. यदद तपाईं वगीय कायफवाहीको छहस्सा रहन चाहनुहुन्त्ि भन ेतपाईंले अछहल ेकेही गनफ आवश्यक िैन। तपाईं 

वगीय कायफवाहीको छहस्सा हुनहुुन्त्ि जबसम्म तपाईं अष्ट्रछेलयाको संघीय अदालतलाई आरू् यसको अंशको 

रुपमा रहन नचाहकेो बताउनहुुन्न। यदद त्यस्तो हो भन े के गनुफपिफ भनरे तपाईलाई यस कागजातको अको 

खण्डले बताउँदि। 

 

17. समूहका सदस्यहरू वगीय कायफवाहीको पटरणामबाट "बाँछधन्त्िन्", जबसम्म उनीहरू प्रदियाबाट बाछहररँदैनन।्  

यसको मतलब  वगीय कायफवाहीले छजत,े हारे वा समाधान जे भए पछन तपाई पटरणामबाट बाँछधनु हुनिे।  

 

(a) यदद वगीय कायफवाही सर्ल भयो भने तपाईं न्त्यायको पुरस्कार वा समाधानको रकमको अंशका 

लाछग हकदार हुन सकु्नहुन्त्ि।   

 

(b) यदद कायफवाही असर्ल भयो वा आशा गटरएको भन्त्दा कम सर्ल भएमा, तपाईंल ेकुन ैरकम प्राप्त 

गनुफहुन्न वा िोरै पैसा प्राप्त गनफ सकु्नहुनेि र माछि उछल्लछखत सोही गैरकानूनी आचरणको आरोपको 

लाछग तपाईं व्यछिगत रुपमा मन्त्री वा सछचवहरुमाछि मुद्दा हाल्न सकु्नहुन ेिैन। साि,ै तपाईंल ेकुनै 

पछन रकम छतनुफपने िैन।  

 

18. जब सबै समूह सदस्यहरूका लाछग साझा समस्याबारेमा छनणफय गटरन्त्ि तपाईले वगीय कायफवाहीको छहस्साको 

रुपमा रहनका लाछग कुन ै भुिानी गनुफ पदैन। तपाईंल ेमुद्दाको अन्त्त्यमा मार केही भुिानी गनुफ हुनिे यदद 

तपाईंल ेक्षछतपूर्तफ प्राप्त गनुफभयो वा यदद तपाईंलाई आफ्नो दावीलाई अछन्त्तम रुप ददन व्यछिगत कानुनी 

सल्लाहको आवश्यकता ि भने।   वगीय कायफवाहीको सम्बन्त्धमा तपाईंल ेभुिानी गनुफपन ेकुनै कानूनी खचफ 

तपाईल ेपाउने क्षछतपूर्तफभन्त्दा धरैे हुन ेिैन।  अको शब्दमा, वगीय कायफवाहीको कुनै पछन कानूनी खचफको लाछग 

तपाईलाई घाटा पन ेिैन। 

 

19. यदद तपाईं चाहनुहुन्त्ि भने, तपाईं PFM लाई  GMNauru@pfm.law ईमले गरेर सम्पकफ  गनफ सकु्नहुनेि 

तादक भछवष्यका अद्यावछधक सूचनाहरू तपाईंको इछछित ठेगाना वा ईमेलमा पठाउन सदकयोस्।  

 

mailto:GMNauru@pfm.law
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म वगीय कायफवाहीको छहस्सा रहन चाहन्न - मलै ेके गर्न ुपरु्? 

 

20. यदद तपाईं वगीय कायफवाहीको छहस्सा रहन चाहनुहुन्न भन ेतपाईंले संघीय अदालतलाई जानकारी ददनु 

पनेहुन्त्ि। यसलाई "बाहिरिर्न" भहर्न्र्। यदि तपाईं बाहिरिर् चािर्नहुन्र् भर् ेतपाईंल ेयस सूचनाको अन्त्त्यमा 

भएको र्ाराम भनुफपनिे र त्यसलाई शिुबार ३१ जलुाई २०२०, साझँ ४:०० बज े(AEST) अगाहि ईमेल 

पठाउर्निोस्  वा हुलाकबाट हर्म्न ठेगार्ामा पठाउर्निोस्: 

 

The Registrar 

Federal Court of Australia  

Victorian District Registry  

305 William Street 

Melbourne VIC 3000 

 

वा 

 

vicreg@fedcourt.gov.au 

 

21. यदद तपाई बाछहटरन ुहुन्त्ि भन ेतपाईल ेवगीय कायवाफहीबाट कुनै क्षछतपूर्तफ प्राप्त गनुफहुने िैन। 

 

22. वगीय कायफवाहीको छहस्सा हुन नचाहने हरेक समूह सदस्यले िुट्टािुटै्ट बाछहटरने र्ाराम भनुफ पिफ। तपाईं एक 

पटरवारको रूपमा एक बाछहटरने र्ारम भनफ सकु्नहुन्न।  

 

तपाईंल ेसान्त्दर्भफक कागजातको प्रछतछलछप कहा ँप्राप्त गनफ सकु्नहुन्त्ि? 

 

23. सान्त्दर्भफक कागजातको प्रछतछलछप, आवेिर्, िावीको बयार्, ि सफाइ वा सफाइिरुलगायतलाई हर्म्न तरिकाल े

प्राप्त गर् ुसदकन्र्: 

 

(a)  PFM को वेबसाइट phifinneymcdonald.com/projects/ बाट यसको िाउनलोड गरेर 

 

(b)  संघीय अदालतको वेबसाइट www.fedcourt.gov.au मा यसलाई हरेेर  

 

 

http://www.fedcourt.gov.au/
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िप जानकारी कहा ँप्राप्त गनफ सक्िु? 

 

24. यदद तपाईंलाई िप जानकारी चाछहएमा, तपाईंलाई यो सूचर्ालाई अको भाषामा अर्नवाि गर्नु  पिेमा, 

तपाईं हर्म्न तरिका अपर्ाउर् सक्नन हुन्र्:  

 

(a) http://phifinneymcdonald.com/projects/वेबसाइटमा जानुहोस्; वा 

 

(b) PFM लाई  GMNauru@pfm.lawमा ईमले गरेर सम्पकफ  गनुफहोस् 

 

 

http://phifinneymcdonald.com/projects/
mailto:GMNauru@phifinneymcdonald.com
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यदद तपाईं वगीय कायफवाहीमा सहभागी हुन चाहनहुुन्न भन ेमार यो र्ाराम मार प्रयोग गनुफहोस ्

Form 21 
Rule 9.34 

बाछहटरन ेसचूना 

 
No. VID816 of 2019 

Federal Court of Australia 
District Registry: Victoria 
Division: General 

Plaintiff M83A/2019 

First Applicant 

 

Plaintiff M83B/2019 (by his litigation representative, Plaintiff M83C/2019) 

Second Applicant 
 

Scott Morrison & Ors (in accordance with the attached schedule) 

Respondents 
 

प्रापक: 

The Registrar 
Federal Court of Australia 
Victoria District Registry 
305 William Street 
Melbourne VIC 3000 
 

वा 

 
vicreg@fedcourt.gov.au 

 
 

म [तपाईको पूरा नाम], यस प्रछतछनछधत कायफवाहीका एक समूह सदस्य, अष्ट्रछेलयाको संघीय अदालत ऐन 1976  को धारा 33J 

अन्त्तगफत सूचना ददन्त्िु दक म [तपाईको पूरा नाम] प्रछतछनछधत कायफवाहीबाट बाछहटरदैिु। 

 

छमछत: 

तपाईंको हस्ताक्षर: 

तपाईंको पुरा नाम: 

जन्त्म छमछत: 

ईमेल ठेगाना: 

र्ोन नम्बर: 

एकमा गोलो छचन्त्ह लगाउनुहोस्: समूह सदस्य वा समूह सदस्यका लाछग काननूी अछभभावक (legal guardian) 


