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घरेलु िहन्शा भनेको के हो? 
घरेल ुिहन्शा निजक को नाता जःतै ौीमान ौीमती, सँगै बःने, ूेिमका या पिरवार िभऽकैो अरु मान्छे मा एक ले अकोर् 
लाई गनेर् एक  ूकार को  दरुव्यबहार हो। घरेलु िहन्सा धेरै रुप मा हुन्छ जःत ैशरीिरक र यौन िहन्सा, दरुबचन, डर 
धम्की देखाउनु, सामािजक र भाबनात्मक दवु्यर्बहार, झन्झट िदनु, आिथर्क समःया मा  पानुर् र सम्पित को 
नोक्सान गिरिदनु। यो हाॆो समाजको  जुनसुकै भाग, सबै सिन्ःबती र सबै उमेर  मा भैरहेको हुन्छ।  

 

घरेल ुिहन्सा लाई किहले काही घरेल ुदवु्यर्बहार अथवा पािरवािरक िहन्सा को रुप मा िलइन्छ। जुनसुकै नाम िदए 

पिन िय सब ैदवु्यर्बहार हरु हाॆो समाज मा आमांय छ र ियिनहरु मध्य केही ूःट रुपमा कनुन को िखलाफ छन। 

 

साउथ अषे्टर्िलया पुिलस लाई यो पिहचान छ िक घरेल ुिहन्सा को असार पीिडत, उिनहरुको बच्चा, पिरवार र साथी मा 
धेरै नोक्सन पयुौर्ने िकिसम को हुन्छ। पुिलस ले सबै भन्दा बदी ूाथिमकता पीिडत र उिनहरुको बच्चा हरुको रक्षा र 
सुरक्षा को लािग िदन्छ। र जसरी हुन्छ िहन्सा गनेर् लाई समते्न ूयास गछर्।  

 

हःतछेप आदेश (पिहले को नाम चेतावनी आदेश) ले तपाईं र तपाईं को पिरवार लाई सुरक्षा गदर्छ यदी तपाईं घरेल ु
िहन्सा बाट पीिडत हुनुहुन्छ भने। यो पचार् ले  यदी तपाईंले पुिलस लाई हःतछेप आदेश को लािग संपकर्  गनुर् भयो भने 
के हुन्छ भनेर बताउछ। हामीलाई आसा छ यःले तपाईंको ूश्न को उत्तर िदनेछ र तपाईंलाई के गनेर् भनेर िनणर्य गनर् 
सहयोग गदर्छ। 

 

हःतछेप आदेश भनेको के हो? 

हःतछेप आदेश पुिलस अथवा अदालत बाट जारी गिरएको आदेश हो, जःले कुन ै ब्यक्ती ले तपाईं मािथ  दवु्यर्बहार 
गिररहेको छ भने उःलाई त्यसो गनर् बाट रोक्छ। अकोर् ब्यक्ती लाई िबिभन्न आदेश िदन सिकन्छ जःत ैतपाईंको घर र 
कायार्लय मा नाउन, तपाईंको बच्चा हरुको ःकुल मा नजान, तपाईंको पछी नलाग्न र तपाईंलाई नहेनर्, तपाईंलाई फोन 
नगनर् र मोबाईल फोन मा खबर नपठाउन। अकोर् ब्यक्ती लाई अरु आदेश  िन हुन सक्छ जःतै उःले तपाईं सँगै घर बाडेर 
बसेको भए घर बाट िनःकेर जान। आदेश िबशेष गरेर तपाईं र तपाईंको अवःथा हेरेर जारी गिरन्छ।  

यो अकोर् मान्छे (जो दोशी छ) त्यःको लािग आदेश नमन्न ुिनयम को उलेघन गनुर् बराबर हुनेछ। यःलाई िनयम 

तोड्नु भिनन्छ। तपाईंलाई  त्यो मान्छे ले िनयम तोडेको जःतो लागेमा पुिलस लाई भन्नु पछर्। 
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म कसरी हःतछेप आदेश पाउन सक्छु ? 

हःतछेप आदेश पुिलस बाट जारी  हुन सक्छ (जःलाई तदथर् हःतछेप आदेश भिनन्छ) अथवा अदालत बाट जारी 
हुन्छ। ूत्यक करण मा आदेश जारी गनर् को लािग केही न केही आधार हुनै पछर्। यःको मतलब पुिलस अथवा 
अदालत लाई लाग्न ुपछर् िक तपाईं अकोर् को दवु्यर्बहार को  पाऽ  भैरहन ुहुनेछ जब सम्म कुन ैहःतछेप आदेश 

तपाईंको मद्त को लािग जारी हँुदैन। दवु्यर्बहार का धेरै उदाहरण छन, पुिलस ले तपाईंको अवःथा बारेमा सुन्छन र 
हःतछेप आदेश जारी गनर् को लािग आधार पयार्प्त छ िक छैन भनेर भन्छन।  

यदी तपाईं सँग आधार छ भने पुिलस ले िनधो गनेर्छन िक या त िसध ैहःतछेप अदेश तपाईं लाई दवु्यर्बहार गनेर् को 
िबरोधमा जारी गनेर् अथवा अदालत मा आदेश ्को लािग िनबेदन िदन सहयोग गनेर्। कुन तिरका को ूयोग गनेर् भन्ने 

कुर पिरिःथती ले िनधो गनेर्छ। ूत्येक् तिरका यो पचार् मा बणर्न गिरएको छ। तपाईंले दबुै तिरका पढ्नु पछर् 
त्यःपछी तपाईंलाई थाहा हुन्छ के गनेर् भनेर। 

पुिलश बाट जारी आदेश   

यदी घरेलु िहन्सा भएको ठाउँ जहाँ कोही मान्छे ले अपराधीक कृयाकलाप गरेको छ, त्यो ठाउँ मा पुिलस लाई 

बोलाएको छ भने, अथवा कसैले  अपरािधक कृयाकलाप गनेर् धम्की िदएको  छ भने र त्यो मिनष त्यही उपिःथत छ 

अथवा पुिलस को िहरासत मा छ भने , त्यःतो अवःथा मा पुिलस तदथर् हःतछेप को आदेश ्जारी गनर् सक्षम हुनेछ 

साथ ्साथ ैलगाएको आरोप को बारेमा अनुसन्धान गनेर्छ।  

सबर् ूथम, पुिलस ले तपाईं सँग के भएको हो भन्ने थाहा पाउन कुरा सोध्नेछन। ितिनहरुले तपाईं र तपाईंको बच्चा 
मािथ हुन सक्ने खतरा को मुल्याङ्कन गनेर्छन। यदी उिनहरुलाई लाग्नेछ िक त्यह हःतछेप आदेश ्को लािग पयार्प्त 

आधार छ, र त्यो आदेश ्ले तपाईंलाई अरु धेरै हानी हुन बाट जोगाउने छ, उिनहरुले अन्तिरम आदेश त्यही बेला 
लेखे्न छन र जारी गनेर्छन। तपाईंको बच्चा बच्ची लाई िन आदेश ्मा समाबेश गनर् सिकन्छ, यदी उिनहरु िन खऽा मा 
छन भने।  

ूकृया को एउटा भाग को रुपमा, पुिलस लाई तपाईंको बयान चािहने छ, जःमा के भएको िथयो र तपाईंलाई िकन 

हःतछेप आदेश चािहयो भन्ने उल्लेख हुनेछ। यदी पुिलस ले तपाईंको बयान पिहले न ैिलएको छ भने, उिनहरु त्यही 
बयान ूयोग गनर् सक्नेछन।  

त्यह अरु  महत्वपूणर् सुचना हरु हुन सक्छन, जुन तपाईंले पुिलस लाई भन्नु पनेर् हुन्छ। उदाहरण को लािग यदी 
तपाईंलाई लाग्छ अकोर् मान्छे सँग बन्दकु छ भनेर, िनिःचत रुपमा पुिलस लाई बताउनु होल। यो िकनकी यदी 
हःतछेप आदेश ्जारी भयो भने, पुिलस ले आरोपी बाट जुनसुकै बन्दकु हितयार खोःनेछन र पुिलस चौकी मा 
राखे्नछन।  

यदी त्यहा पािरवािरक अदालत को आदेश ्छ भने यो पिन तपाईंले पुिलस लाई भन्नु पनेर्छ। यो िकनकी पुिलस ले यो 
सुिनिःचत गछर्न ्िक तपाईंको हःतछेप आदेश ्अदालत को आदेश ्सँगै काम गनेर्छ। यदी तपाईं सँग पािरवािरक 

अदालत को आदेश छ भने, यो पुिलस लाई िददा सहयोगी हुनेछ। यदी तपाईं सँग छैन भने, पुिलस ले एक कपी 
पािरवािरक अदालत बाट िलन सक्नेछ।   
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जब पुिलश ले आदेश जारी गदर्छ अनी के हुन्छ ? 

जब हःतछेप आदेश लेिखन्छ, त्यःपछी पुिलस ले एक  कपी  आरोपी लाई िदन्छ र आदेश ्को बारेमा बुझाउछ। जती 
सक्दो चाडो आरोपी लाई हःतछेप आदेश को ूती दीइन्छ, आरोपी ले सबै आदेश ्मा लेिखएको सतर् हरु मान्न ुपछर्।  

पुिलस द्वारा जारी हःतछेप आदेश ्तरुुन्तै सुरु भाईहाल्छ।  

तपाईंलाई पिन आदेश ्को एक ूती उपलब्ध हुनेछ। वाःतवमा हरेक ब्यक्ती जो रक्षा गनुर् पनेर् ब्यक्ती को रुपमा दतार् 
छ, उःले एक ूती पाउनेछ। त्यसकारण यदी तपाईंको बच्चाहरु को नाम दतार् छ भने, उिनहरुले एक ूती पाउनेछन, 

अथवा यदी उिनहरु धेरै साना छन भने, उिनहरु को ूती तपाईंलाई न ैउपलब्ध हुनेछ।  

आदेश ्जुन पुिलस ले तयार गदर्छ, त्यो आरोपी लाई अदालत मा हािजर हुनको लािग आदेश ्पानी हो। यःमा 
अदालत को सुनुवाई को लािग   समय,  िमती र ठाउँ उल्लेख गिरएको हुन्छ। साधारणतया, यो आदेश ्जारी भेएको  
आठ िदन िभऽमा हुन्छ। गाउ ितर , यःले यो भन्दा लामो समय िलना सक्छ, िकन्की अदालत को सुनुवाई िछटो 
िछटो नहुन सक्छ। तपाईंलाई यो पिहलो अदालत को िमती मा जानु पदैर्न।  

यःको सुनुवाई मा, न्यिधश ले आदेश ्को पुन जाच गछर्न ्र यदी उिनहरु सहमत ्भए, उिनहरु ले यःको ूमािणत 

गछर्न ्, अथवा पिरवतर्न गछर्न ्आथवा रद्द गछर्न।्  

पुिलस को अिधकािर ले तपाईंलाई सुनुवाई को नितजा को बारेमा बताउछन।    

 

 

अदालत बाट जारी आदेश  

अरु पिरिःथतीमा जुन कम जरुरी का हुन्छन, अथवा जव अकोर् मान्छे त्यहा उपिःथत हँुदैन, तपाईंले हःतछेप 

आदेश जारी गराउन अदालत मा िनबेदन िदनु पछर्। पुिलस ले यःको लािग िन तपाईंको तफर्  बाट िनबेदन तयार गरेर 
तपाईंलाई सहयोग गछर्।  

सबै भन्दा साधारण तिरका भनेको पुिलस चौकी जाने, जहाँ पुिलस ले तपाईंलाई के भएको भन्ने सोधखोज गछर् र 
तपाईं सँग हःतछेप आदेश को लािग पयार्प्त आधार छ िक छैन भनेर िनणर्य गछर्। यदी तपाईं सँग आधार छ भने, 

तपाईंको अबःथा र तपाईंलाई आदेश चिहन ुको कारण  हरुको  बयान गदैर्   पुिलस  ले  तपाईं सँग बयान िलन्छ। 

 

 

 

 

 



6 
 

तपाईंको बयान िदनलाई धेरै घण्टा लाग्न सक्छ, त्यसकारण यो समय लाई घटाऊन,ु तपाईंले सके सम्म तयार र 
योजन बद्द हुन कोशीश गनुर्। तपाईंको बयान लाई सहयोग पगु्न सक्ने ूमाण र सुचाना सँगै राख्नु। यःमा िनम्न 

िलिखत कुरा हरु पछर्न: 

• तपाईंले अकोर् मान्छे ले के गिररहेको छ भनेर तयार पारेको लेख, जःमा किहले र कहाँ घटना भएको भन्ने 

उल्लेख हुन्छ।  

• कुन ैतिःबर अथवा त्यो मान्छे ले तपाईंको सम्पित्त मा गरेको छ्यती को कुन ैूमाण।  

• अकोर् मान्छे ले तपाईं लाई  िचट्ठी,  ईमेल अथवा मोबाईल को सन्देश पठाएको हुन सक्छ त्यःको ूती  

• यदी तपाईंले डाक्टर लाई देखाउनु भएको छ भने, ःवाःथ्य सम्बन्धी जानकारी र िबवरण 

• तपाईंको बच्चा मा लागु हुने पािरवािरक अदालत को आदेश को ूती 

 

फेरी पिन , यदी तपाईंलाई  अकोर् मान्छे सँग बन्दकु छ भन्ने लाग्छ भने पुिलस लाई भन्नुहोस।् यदी हःतछेप 

आदेश बन्यो भने, आरोपी बाट बन्दकु खोःन को लािग िन अदालत ले आदेश जारी गदर्छ।  

यदी सम्भब भएमा, तपाईंको बच्चा हरुलाई अदालत मा िलएर नजान ुराॆो हुनेछ, जःले गदार् उिनहरु लाई तपाईंले 

बयान िदद खेरी मा नचिहने दवाब पदैर्न। तपाईंको पिरिःथती को बारेमा पुिलस सँग कुरा गनुर् शायद तपाईंको लािग 

द:ुखद हुन सक्छ, जःले गदार् तपाईंको बच्चाहरुलाई द:ुख पुग्न सक्छ। यद्दपी तपाईं सँग बच्चा हरुको हेचार्हा को 
लािग अकोर् ब्यबःथा छैन भने, तपाईं बच्चा हरुलाई तपाईं सँगै पुिलस चौकी िलएर आउन सक्न ुहुन्छ।  

तपाईंको बयान एकचोटी पुरा भए पछी, पुिलस ले अदालत को कगाजात तयार गछर् जुन पुिलस को अपराधीक न्याय 

िबभाग मा पठाइन्छ। पुिलस का विकल हरुले अदालत मा आदेश को लािग िनबेदन िदन लाई पयार्प्त आधार हरु छ 

िक छैन भनेर जाच बुझ गछर्न।् यदी छ भने पुिलस तपाईंको लािग अदालत मा जान्छ। 

 

तपाईं अदालत सम्म आउनु पछर्, यद्दपी तपाईं ले बोल्नु पनेर् कुरा सबै पुिलस ले बोिलिदन्छ।  

 

अदालत मा िनबेदन को बेला, त्यो मान्छे जःको िबरुद्द मा तपाईं हःतछेप आदेश जारी गराउन चाहन ुहुन्छ, ऊ 

अदालत मा उपिःथत हँुदैन। यदी त्यो मान्छे अदालत मा कुनै अकोर् कारण ले गदर् उपिःथत भएमा र तपाईंले 

असुरिछत महसुस गरेमा, पुिलस अिधकािर अथवा अदालत को कमर्चारी लाई भन्नुस।् 
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अदालत मा िनबेदन को सुनुवाई को लािग उपिःथत हँुदै 

यदी तपाईंले अदालत बाट हःतछेप आदेश जारी गराउनको लािग िनबेदन तयार गनुर् भएको  छ भने, पुिलस ले 

तपाईंलाई कुन िमती र समय मा कुन अदालत मा जाने भनेर भन्छ।  

तपाईं केही िमनट चाडो आउनु भयो भने तपाईंले सुरक्षा जाच सकेर मेरो मुद्दा को सुनुवाई कुन कोठा मा हँुदै छ भनेर 
थाहा पाउन सिजलो हुन्छ। सचुना डेःक मा बसेका कमर्चारी ले तपाईं कुन कोठा मा जान ुपछर् भनेर भन्न सक्छन।  

यदी तपाईं िढला हुनु भयो अथवा अदालत मा पुग्न सक्न ुभएन भने, पुिलस अथवा अदालत मा फोन गनुर्स ्र कारण 

िदनुस।्  

यदी तपाईं महानगरीय अदालत मा जादै हुनहुुन्छ भने, पािरवािरक िहन्सा अनुसन्धान िबभाग को पुिलस अिधकारी 
ले तपाईंलाई भेट्छ र सोध खोज गछर्। यदी तपाईं कन्शी अदालत मा जादै  हुनुहुन्छ भने पुिलस को विकल ले तपाईं 

लाई संपकर्  गनेर्छ।  

त्यहा अदालत मा आदेश को लािग िनबेदन िदएका अरु धेरै मिनस हरु हुन सक्छन, त्यसकारण तपाईंलाई 

न्ययािधश ्ली तपाईंको िनबेदन को सुनुवाई गनेर् पालो आउने बेला सम्म अदालत कोठा को बािहर पखर्न भिनने छ। 
यो तपाईंको ब्यिक्तगत सुचना को रक्षा को लािग हो।  

जब न्ययािधश ्तपाईंको िनबेदन सुन्न तयार हुन्छन, अदालत को अिधकािर ले तपाईंलाई अदालत को कोठा िभऽ 

आएर पछािड को िसट मा बःन भन्नेछन। जब तपाईं त्यो मान्छे जःको िबरुद्दमा आदेश जारी गराउन चाहनु हुन्छ, 

उःको नाम सुन्नुहुन्छ, त्यःपछी मुद्दा सुरु हुन्छ। यो अदालत को औपचािरकता हो र यःको अथर् न्यायािधश 

तपाईंको िनबेदन हेनर् तयार छन।   

 

तपाईं बिसरहन ुपनेर्छ। तपाईंलाई न्यायािधश, अदालत को कमर्चारी अथवा पुिलस अिधकािरले केही नभन्दा सम्म 

केही गनुर् पदैर्न। 

 

यदी न्यायािधश लाई केही कुर ूःट गनर् मन लाग्यो भने, उिनहरुले तपाईंलाई काठघरा मा ूश्न सोध्न को लािग 

बोलाउन सक्छन। ूयजसो उिनहरुले तपाईंलाई पछािड कै  िसट मा  बःदा नै ूश्न सोध्छन, र तपाईंले त्यही बसी 
बसी उत्तर िदन सक्न ुहुनेछ। पिुलस अिधकािर लाई िन अरु धेरै सुचन चिहए तपाईं सँग सोध्न सक्नेछन। ूश्न राॆो 
सँग सुन्नुस ्र सिह उत्तर िदनहुोस।् जब न्यायािधश ले आफ्नो िनणर्य गछर्न,् ऊ अथवा उिनले तपाईंलाई हःतछेप 

आदेश जारी भयो िक भएन र सतर् हरु के के छन भने भन्छन।  

यदी तपाईंले केही छुटाउनु भयो अथवा केही बझु्न ुभएन भने तपाईंले सरकारी विकल अथवा पािरवािरक िहन्सा 
पुिलस अिधकािर लाई सुनुवाई पछी सोध्न सक्नु हुन्छ र उिनहरुले क् भयो भनेर बयन गछर्न ्र तपाईं सँग कुन ैूश्न 

भए उिनहरुले उत्तर िदन्छन। 
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जब हःतछेप अदेश ूदान गिरन्छ अनी के  हुन्छ ?  

जब पुिलस ले हःतछेप आदेश जारी गछर्, यो जब पुिलस अिधकािर ले आरोपी लाई पऽ िदन्छ अनी सुरु भाईहाल्छ। 
जब अदालत ली आदेश जारी गछर् यो बुझ्न ुजरुरी छ िक जब सम्म पुिलस ले आरोपी लाई पऽ िददैन तब सम्म सुरु 

हँुदैन। यःको लािग अदालत को आदेश पछी केही िदन लाग्न सक्छ यद्दपी पुिलस ले जती सक्दो चाडो िदन कोशीश 

गनेर्छ।  

 

यदी सम्भब भएमा, कसैलाई पिन पुिलस ले आरोपी लाई आदेश को पऽ िददैछ भनेर नभन्न,ु िकनकी आरोपी ले 

सुिनयोिजत रुपमा पुिलस लाई छल्न सक्छ र आदेश पऽ बुझाऊन सिकदैन। यदी त्यो आरोपी लाई भेट्न गहोर् भयो 
भने, तपाईंले पुिलस लाई त्यो मान्छे भेट्न सिकने ठेगाना र ठाउँ हरु बताएर पुिलस लाई सहयोग गनर् सक्नु हुनेछ।  

 

पुिलस ले तपाईंलाई किहले आदेश बुझाईयो भनेर भन्नेछ, तरपनी यदी तपाईं आदेश ले काम गनर् सुरु गरय्ो िक 

गरेन भनेर िचिन्तत हुनुहुन्छ भने , निजक को पुिलस चौकी मा कुनै पिन बेला सोध्न सक्नु हुनेछ।  

 

अदालत ले जारी गरेको आदेश संगै, तपाईंले तीन ूती हःतछेप को आदेश य त मेल मा िक अदालत गएअको केही 
िदन पछी पुिलस बाट पाउनु हुन्छ। एक ूती सुरिछत ठाउँ मा राख्नु राॆो हुनेछ, अकोर् ूती तपाईं संगै (हाते झोल वा 
गाडी मा) र तेॐो ूती जो कोही चिहने ब्यक्ती ( काम गनेर् ठाउँ, बच्चा को ःकुल) मा िदनु होल। तपाईंलाई आबःयक 

परे अरु ूती िन बनाउन सक्न ुहुन्छ।  

तपाईं सँग भएको ूती राॆ ैपढ्नुहोस,् जःले गदार् तपाईंलाई थाहा हुन्छ िक आरोिपत ब्यक्ती ले के के गनर् सक्छ र के 

के सक्दैन। त्यसरी आरोिपत ले सतर् हरु तोड्यो भने तपाईंलाई थाहा हुन्छ, यःथो अवःथा मा तपाईंले पुिलस लाई 

संपकर्  गनुर् पछर्। 

 

 

त्यःपछी के हुन्छ ? 

हःतछेप आदेश मा यदी आरोपी लाई सतर् हरु मन्जुर छैन भने अदालत मा जाने िमती तोिकएको हुन्छ। यो  पुिलस 

र अदालत दबुै द्वारा जारी आदेश मा लागु हुन्छ। पुिलस ले असहमती हरु को समाधान गनेर् ूयास गछर् र केही कुर 
पिरवतर्न भएमा तपाईंलाई खबर गछर्।  

यदी आरोिपत ब्यक्ती अदालत को सुनुवाइ पछी िन अजैसम्म असहमत भए, त्यःपछी अकोर् अदालती कारबाही 
हुन्छ। यो अवःथा मा तपाईंलाई अदालत मा बोलाउन सिकन्छ र यदी आदेश  िबबाद्ःपद भाए तपाईंले ूमाण हरु 

पेश गनुर् पछर्। यदी जुनसुकै समयमा अकोर् ब्यक्ती अदालातमा तपाईं संगै छ भने र, तपाईंले सुरिछत महसुस गनुर् 
भएन भने, पिुलस लाई भन्नुहोस,् तपाईंलाई सुरिछत महसुस हुने ब्यबःथा िमलाउन सिकन्छ।  
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यो सम्झन ुमहत्वपूणर् हुन्छकी हःतछेप आदेश अदालत ले नबादले या रद्द नगरे सम्म काम गिररहन्छ। यदी दोधार 
मा हुनुहुन्छ भने पुिलस सँग भैरहेको पिरवतर्न को बारेमा सोध्न सक्न ुहुन्छ। तपाईंले यो बूझ्न ुसािचकै महत्वपूणर् 
हुन्छ िक  हःतछेप आदेश कसरी काम गिररहेको छ र यःले तपाईंलाई कसरी सुरिछत गिररहेको छ।   

 

यदी अकोर् मान्छे ले आदेश तोडे के हुन्छ ? 

यदी आरोिपत ब्यक्ती ले आदेश मा भएको कुन ैपिन सतर् तोडेमा, यःलाई आदेश को उल्लघन भिनन्छ। यो 
अपराधीक काम हो र आरोिपत लाई मुद्दा लगाउन सिकन्छ।  

 

तपाईं होिसयार हुन ुपछर्, त्यःतो कुन ैकाम नगनुर् जःले गदार् आरोिपत ली आदेश को उल्लघन गा॑ोस। उदाहरण को 
लािग यदी अकोर् मान्छे लाई तपाईंलाई भेट्ने अनुमती छैन भने, तपाईंले पिन उिनहरुलाई  भेट्न र संपकर्  गनर् हँुदैन।  

 

यदी आरोिपत ले तपाईंको उपिःथती मा आदेश को उल्लघन गरय्ो अथवा तपाईंलाई लाग्यो िक तपाईं खऽा मा 
हुनुहुन्छ, तपाईंले तरुुन्त १३१४४४ (अथवा एकदम जरुरी मा ०००) मा फोन गनुर् पछर्, त्यःपछी तपाईंलाई मद्त गनर् 
पुिलस पठाउन सिकन्छ।  

 

यदी तपाईंलाई लाग्छ िक आदेश को उल्लघन भएको छ तर तपाईं तरुुन्त खऽा मा हुनुहुदैन ( उदाहरण, आरोपी ले 

तपाईंलाई सतर् हरुको िबरोध मा फोन गरय्ो), तपाईंले यःलाई ःथािनय पुिलस चौकी मा भन्नु पछर् जःले गदर् पुिलस 

ले सत्य तथ्य को अनुसन्धान गनर् सक्छ।  

सम्झनुहोस ्तपाईंको हःतछेप आदेश त्यत्ती न ैूभाबकारी हुन्छ जती तपाईं यःलाई गराउनु हुन्छ। सबै उल्लघन हरु 

राॆो सँग बताउनुहोस। 

 

 

पािरवािरक अदालत को आदेश मा के हुन्छ ?  

यदी बच्चाहरु समाबेश छन भने, तपाईंलाई पािरवािरक अदालत आदेश को लािग पािरवािरक अदालतमा िनबेदन 

िदनु पछर् िक पदैर्न भनेर िनधो गनेर् कानुनी सहायता र सल्लाह िलना पनेर् हुन सक्छ। केही मुद्द हरु मा तपाईं सँग 

पिहलेकै पािरवािरक अदालत आदेश हुन सक्छ।  

यो सम्झन महत्वपूणर् हुन्छ िक पािरवािरक अदालत आदेश मा भएका सतर्हरुले हःतछेप आदेश मा भएका कुनै 
सतर्हरु लाई िनःकृय बनएको हुन सक्छ। पुिलस ले तपाईंलाई यःको अथर् लगाउन सक्छन। 
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यदी मलाई हःतछेप आदेश पिरवतर्न गनुर् परे के हुन्छ ? 

यदी तपाईंको अवःथा पिरवतर्न भयो र तपाईं हःतछेप आदेश मा भएको कुनै सतर् पिरवतर्न गनर् चाहनु हुन्छ या 
आदेश रद्द गनर् चाहन ुहुन्छ भने, तपाईंले पुिलस लाई संपकर्  गनुर् पछर् र उिनहरुलाई भन्नु पछर् िक िकन तपाईं आदेश 

मा पिरवतर्न गनर् चाहनु हुन्छ भनेर।  

 

• महानगिरय के्षऽमा पािरवािरक िहन्सा अनुसन्धान िबभाग मा संपकर्  राख्नुस ् 

• गाउ ितर ःथािनय पुिलस चौकी मा संपकर्  गनुर्स ् 

 

आदेश लाई पिरवतर्न गनर् या रद्द गनर् को लािग अकोर् अदालती सुनुवाई को िमती तय गनुर् पछर्। यो बूझ्न ुजरुरी छ 

िक केबल अदालत ले माऽ आदेश पिरवतर्न गनर् र रद्द गनर् सक्छ। तपाईं र अकोर् मान्छे माऽ सहमत ्भएर आदेश 

पिरवतर्न य रद्द हँुदैन।  

 

तपाईं र अकोर् मान्छे दबुै जनालाई सुनुवाई को िमती र समय बताइने छ। तपाईं यःको लािग अदालत मा उपिःथत 

हुन ुपछर्। ूायजसो अकोर् मान्छे िन उपिःथत हुन ुपछर् तर जिहले सुकै पदैर्न। 

 

पुिलस र अदालत ले जन्दछन ्िक किहले काही पिरिःथती राॆो ितर पिरवतर्न हुन्छ र आदेश पिन पिरवतर्न 

गनर् पनर् सक्छ। तर पिन पुिलस लाई तपाईं अजै पिन सुरिछत हुनु हुन्छ भन्ने सन्तुःटी महसुस गनुर् पछर् र 
तपाईं लाई आदेश पिरवतर्न गरन को लािग जोर लगाइएको छैन, जःले गदार् तपाईंको पिरवार लाई खतरा 
बडाऊछ, भन्ने ूःट हुनु पछर्।   

 

किहलेकाही, पुिलस लाई यःको करण ले तपाईंको पिरवार अरु घरेलु िहन्सा बाट ूभािभत हुन्छन भन्ने लाग्यो 
भने तपाईंको लािग अदालत मा उपिःथत हुन सहमत ्हँुदैनन। 
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मद्दत ्को लािग कहाँ फोन गनेर् ? 

अती जरुरी अवःथामा ०००  

पुिलस को मद्दत ्को लािग १३१४४४  

महानगिरय के्षऽमा, ःथािनय पािरवािरक िहन्सा अनुसन्धान िबभाग मा संपकर्  गनुर्स ्

यद्लेड ८१७२५८९० अिफस समए् भन्दा अिग पछी  ८१७२५००० 

एिलजबेथ ८३०७९५८१ अिफस समए् भन्दा अिग पछी  ८२०७९४११ 

होल्डेिन्हल ८२०७६१५० अिफस समए् भन्दा अिग पछी  ८२०७६००० 

पोट्यर्द्लेड ८२०७६४१३ अिफस समए् भन्दा अिग पछी  ८२०७६४४४ 

िद्शनी ट्तब्र्ती ८३९२९१७२ अिफस समए् भन्दा अिग पछी  ८३९२९००० 

ःततुर्  ८२०७४८०१ अिफस समए् भन्दा अिग पछी   ८२०७४७००  

गाऊबःती तीर भने त्येिहको ूहरी चौकी मा संपकर्  राख्नु होला 

यदी तपाईं को माऽी भाषा अरेजी हैन र घरेल ुिहन्साबाट पीिडत हुनुहुन्छ भने, र हःतछेप आदेश को बारेमा बुझ्न 

सहयोग चिहए देखी, कृपया 'िममन्त वोमेन सुप्पोतर् सिभर्स' म संपकर्  गनुर् फोन  ८३४६९४१७ मा फोन गनुर्।  

सःथा हरुको सुची, जुन सःथा हरु तपाईंलाई घरेल ुिहन्साको पीिडत को रुपमा सहयोग गछर्न,् त्यो निजक को 
ःथािनय पुिलस चौकी मा उपलब्ध हुनेछ ।           

 

यो ूकाशन लाई ूकाश मा ल्याउन मदत गनुर्हुने एश राज्यका सरकारी कमर्चारी एबम ूहरी को सहयोग बाट जाना 
समुदाय िबच ल्येएको कुरा यहाँ इःपःटछ यो आफैमा कानून हैन योत केबल जान कारी मूलक बुलेिटन हो एश बाट 
कसैलाई हनी नोक्सनी परन गयेमा यो बुलेिटन को ूकासक जबाफ देिह हुने छैन  
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२०१२ को माय मिहनाको ूकािशत भएको हःत छेप आदेश को शुचना भन्ने बुलेिटन बाट सरमस मा िनकिलएको हो 
यो सूचना को संिछप्त जानकारी ूकाशन को िजम्मेबार उक्त बुलेिटन का ूकासक को अधीन मा शुरािछत रहनेछ  

येदी तपाई लाई येसबारे धेरै जानकारी िलन चाहेमा तलको ठेगाना मा सोधन सक्नुहुनेछ  
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