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दाइजो दरुुपयोग 
दाइजोसँग सम्बन्धित ह िंसा वा उत्पीडन घरेल ुवा पाररवाररक ह िंसाको एक रूप  ो। 

दाइजो प्रथा न्वन्िन्न देश तथा सिंस्कृन्त रूमा फरक हुन सक्छन्। 

‘दाइजो’ एक रकम, सम्पन्ि वा उप ारसँग सम्बन्धित अभ्यास  ो जुन प्रायः मन् लाको पररवारबाट उनको पन्तलाई न्ववा मा 

 स्ताधतरण गररधछ। दाइजो प्रयोग गनुु आफैमा दरुुपयोगको रूप  ोइन। 

न्ववा अन्घ पन्छको कुनै पन्न समय, जस्तै न्ववा अन्घ, न्ववा को समयमा वा न्ववा पन्छ, दाइजो ददने वा न्लनेसम्बधिमा दवाब 

अथाुत न्ववश गराउने, ह िंसा वा उत्पीडनसँग सम्बन्धित कुनै पन्न कायु दरुुपयोग  ो। दाइजोसँग सम्बन्धित दरुुपयोग अधतगुत 

सामाधयतयाः मन् ला तथा उनको पररवारमान्थ दाइजो नददइएका दावी रू तथा थप रकम वा उप ारका लान्ग दवाबपूणु माग रू 

पछुन्।  

घरेलु तथा पाररवाररक ह िंसा अष्ट्रने्लयामा गैरकानुनी हुधछ। यस्तो अपराि गने व्यन्ि जेल जान सक्छन् , चा े ती पुरुष हुन ्वा 

मन् ला। 

यदद तपाईं वा तपाईंले न्चनकेो माधछे खतरामा िएको था ा छ िने प्र रीलाई  000 मा  सम्पकु गनुु ोस्। 

अष्ट्रने्लयामा प्र रीले सुरक्षा गछु र िरोसा गनु सदकधछ। 

न्नःशुल्क, गोप्य परामशु तथा जानकारीका लान्ग 1800 737 732 मा 1800RESPECT लाई फोन गनुु ोस्। 

यदद तपाईंलाई न्नःशुल्क दोिाषकेो आवश्यकता छ िने, 131 450 मा फोन गनुु ोस्। 

अष्ट्रने्लयन सरकार (Australian Government) ले दाइजोसँग सम्बन्धित ह िंसा वा 

उत्पीडनलाई कुन ैपन्न  ालतमा स ँदैन। 

Australian Government ले दाइजोसँग सम्बन्धित ह िंसा तथा उत्पीडनलगायतका पाररवाररक ह िंसाको समस्यालाई न्नकै 

गम्िीरतापूवुक न्लधछ। सबै अष्ट्रने्लयाबासी रूको न्बना ह िंसा, त्रास वा दवाब बाँच्न पाउने अन्िकार छ, उनी रूको िार्मुक तथा 

सािंस्कृन्तक अभ्यास तथा आस्था ज ेिए पन्न।  

दाइजोसँग सम्बन्धित ह िंसा तथा उत्पीडन अधतगुत दम्पन्त वा उनी रूको पररवारलाई उनी रूको सुरक्षाको िम्की वा डर देखाएर 

उनी रूलाई न्नयधत्रण गन ेउदे्दश्यले गररने व्यव ार वा िम्की पछुन्। 

यदद तपाईं न्िसामा हुनुहुधछ िने पन्न तपाईल ेमद्दत प्राप्त गन ुसकु्नहुधछ। 

तपाईंको जोडी अथातु पाटुनर, पाररवाररक सदस्य रू वा समदुायका कुनै पन्न मान्नसले तपाईंको न्िसाको अवस्थालाई जोन्खममा 

पानु सक्दैनन्। 

यदद तपाईं अस्थायी पाटुनर न्िसा (उपवगु 309 वा 820) वा सम्िान्वत न्ववा  न्िसा (उपवगु 300) मा हुनुहुधछ र उ ाँले दाइजोसँग 

सम्बन्धित पाररवाररक ह िंसाको अनिुव गररर नुिएको छ िने, अष्ट्रने्लयाको आप्रवासी कानुनमा तपाईंलाई स्थायी पाटुनर न्िसा 

(उपवगु 100 वा 801) को आवेदनलाई अन्घ बढाउन ददने पाररवाररक ह िंसासम्बन्धि व्यवस्था रू छन्। 
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कसैलाई न्ववा का लान्ग बाध्य बनाउन दाइजोको प्रयोग गन ुसककँदैन। 

कुनै पन्न व्यन्िलाई उसको पूण ुतथा स्वतधत्र मञ्जुरीन्बना न्ववा  गनुका लान्ग बाध्य बनाउन दाइजोको प्रयोग गररधछ िन ेयसलाई 

जबरजस्ती न्ववा  मान्नधछ ।  

अष्ट्रने्लयामा सबैलाई कोसँग र कन् ले न्ववा  गने वा नगन ेिनी रोज्न पाउने स्वतधत्रता छ। कसैलाई बाध्य बनाएर, िम्क्याएर वा 

जालझेल गरेर न्ववा  गनुु वा गराउन ुअष्ट्रने्लयाको कानुनन्वरुद्ध हुधछ। जबरजस्ती न्ववा का लान्ग मनाउन ेवा त्यस्तो गन ुस योग गने 

र आफू पीन्डत निए पन्न त्यस्तो जबरजस्ती न्ववा मा सम्बन्धित कुनै िुन्मका हुन ुपन्न काननुन्वरुद्ध हुधछ। यो कानुनी, सािंस्कृन्तक वा 

िार्मुक न्ववा  रूमा लागू हुधछ। 

अष्ट्रने्लयामा स योग गन ुसके्न सािंस्कृन्तक सिंवेदनशील सेवा रू उपलब्ि छन्।  

1800RESPECT अष्ट्रने्लयाको रान्ष्ट्रय लैंन्गक ह िंसा, पररवार तथा घरेलु ह िंसाको परामशु सेवा  ो। यसले न्नःशुल्क, गोप्य टेन्लफोन 

तथा अनलाइन परामशु तथा जानकारी प्रदान गछु। परामशुदाता रूले तपाईंका कुरा रू सुने्नछन्, प्रश्न रूका उिर ददनछेन् र तपाईंको 

स्थानीय क्षेत्रमा र ेका अधय स ायता सेवा रूमा न्सफाररश गनछेन्।  

1800 737 732 मा फोन गनुु ोस ्वा 1800RESPECT को वबेसाइट www.1800RESPECT.org.au मा जानु ोस्। 

मेरो नीलो आकाश (My Blue Sky) अष्ट्रने्लयाको रान्ष्ट्रय वेबसाइट तथा  ेल्पलाइन  ो जनु जबरजस्ती न्ववा को रोकावट , 

जानकारी, न्सफाररश तथा न्नःशुल्क काननुी सुझावका लान्ग समर्पुत छ।  

(02) 9514 8115 मा फोन गनुु ोस्, 0481 070 844 मा पाठ्य सधदेश (text) पठाउनु ोस्, help@mybluesky.org.au 

मा इमेल गनुु ोस्, वा My Blue Sky को वबेसाइट www.mybluesky.org.au मा जानु ोस्। 

पररवार ह िंसा तथा न्िसा, जबरजस्ती न्ववा  तथा मानव तस्कारीका बारेमा थप जानकारी गृ  मामला न्विाग (Department of 

Home Affairs) को वेबसाइट www.homeaffairs.gov.au मा पाइधछ र त्य ाँ “फोसु म्याररज” (“forced marriage”) शब्द रू 

राखेर खोज्नु ोस्। 

तपाईंलाई दोिाषे चान् धछ? 

अनुवाद तथा दोिाषे सेवा (Translating and Interpreting Service (TIS))  लाई 131 450 मा फोन गनुु ोस्। TIS को कुनै 

दोिाषेले अधय सेवा रूसँग कुरा गन ुतपाईंलाई मद्दत गनु सक्छन्, तथान्प TIS ले परामशु प्रदान गदैन। सबै फोन कल रू न्नःशुल्क 

तथा गोप्य हुधछन्। 

 

http://www.1800respect.org.au/
mailto:help@mybluesky.org.au
http://www.mybluesky.org.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/family-violence-and-your-visa

