
DSS1626.06.15 

 

महिलाको यौनाङ्ग हिकृत पाने/काट्ने 
महिलाको यौनाङ्ग हिकृत पाने/काट्ने भनेको के िो? 

महिलाको यौनाङ्ग हिकृत पाने/काट्ने भनेको कुनै स्वास्थ्यको कारणहिना महिलाको यौनाङ्गलाई जानाजान काट्ने िा पररिततन 

गने कायत िो। यसका धेरै नामिरु छन् जसै्त कटाइ, महिला हलङ्ग उचे्छदन (“सकत महसजन”) तथा अनुष्ठानअनुसारको महिला 

शल्यकृया। यो महिलाको स्वास्थ्यका लाहग खतरनाक हुन्छ र आिश्यक छैन। 

यहद तपाईं िा तपाईंले हिनेको मान्छे खतरामा भएको थािा छ भने प्रिरीलाई  000 मा  सम्पकत  गनुतिोस्। 

अष्ट्र ेहलयामा प्रिरीले सुरक्षा गछत  र भरोसा गनत सहकन्छ। 

हनिःशुल्क, गोप्य परामशत तथा जानकारीका लाहग 1800 737 732 मा 1800RESPECT लाई फोन गनुतिोस्। 

यहद तपाईंलाई हनिःशुल्क दोभाषेको आिश्यकता छ भने, 131 450 मा फोन गनुतिोस्। 

अष्ट्र ेहलयामा स्वास्थ्योपिार मद्दत तथा सिायता उपलब्ध छ। 

यहद तपाईं यस्ता कुनै पहन प्रहियािाट प्रभाहित हुनुहुन्छ भने तपाईंले अष्ट्र ेहलयामा हनिःशुल्क स्वास्थ्य िेरिाि तथा सिायतामाहथ 

पहुुँि प्राप्त गनत सकु्नहुन्छ। डाक्टर, नसत, अन्य मेहडकल व्यिसायी तथा हशक्षकिरुले तपाईंलाई मद्दत गनत सक्छन्। 

यहद तपाईं िच्चा जन्माउने योजना िनाउुँदै हुनुहुन्छ भने गभातिस्थामा िा सुते्करी हुुँदा अहतररक्त सिायता प्राप्त गनतका लाहग 

तपाईंले डाक्टर, नसत िा अन्य स्वास्थ्य व्यिसायीसुँग कुरा गनत सकु्नहुन्छ। 

अष्ट्र ेहलयामा महिला यौनाङ्ग हिकृत पानुत/काट्नु एक गम्भीर अपराध िो। 

महिला यौनाङ्ग हिकृत पाने/काट्ने काम अष्ट्र ेहलयामा गैरकानुनी िो। यसका साथै त्यसो गनतका लाहग व्यक्तक्तलाई हिदेशमा पठाइनु 

िा त्यसका लाहग संयोजन गनुत, सिायता गनुत िा कसैलाई प्रोत्सािन गनुत समेत गैरकानुनी िो। 

त्यस्तो अपराध गने व्यक्तक्त जेल जान सक्छन्, िािे ती पुरुष हुन् िा महिला। 

यहद तपाईं कुनै पहन यस्ता प्रहियािाट प्रभाहित हुनुहुन्छ भने मद्दत माग्न तपाईंलाई पे्रररत गररन्छ र तपाईंलाई अष्ट्र ेहलयको 

कानुनले सजाय हदुँ दैन। 

मद्दत गनत सके्न अन्य सेिा तथा स्रोतिरु छन्। 

तपाईंले महिला यौनाङ्ग हिकृत पाने/काट्ने सम्बन्धी थप जानकारी महिला यौनाङ्ग हिकृत पाने/काट्नेसम्बन्धी जनिेतनाका लाहग 

राहष्ट्र य हशक्षा साधन (National Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness) को 

वेबसाइट www.netfa.com.au मा प्राप्त गनत सकु्नहुन्छ।  

1800RESPECT अष्ट्र ेहलयाको राहष्ट्र य लैंहगक हिंसा, पररिार तथा घरेलु हिंसाको परामशत सेिा िो। यसले हनिःशुल्क, गोप्य 

टेहलफोन तथा अनलाइन परामशत तथा जानकारी प्रदान गछत । परामशतदातािरूले तपाईंका कुरािरू सुने्नछन्, प्रश्निरूका उत्तर 

हदनेछन् र तपाईंको स्थानीय के्षत्रमा रिेका अन्य सिायता सेिािरूमा हसफाररश गनेछन्।  

1800 737 732 मा फोन गनुतिोस् िा 1800RESPECT को वेबसाइट www.1800RESPECT.org.au मा जानुिोस्। 

http://www.netfa.com.au/
http://www.1800respect.org.au/
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यहद तपाईं िा तपाईंले हिनेको कसैलाई यस प्रहियाका लाहग हिदेश लहगएको िा हिदेश लहगने खतरा भएको तपाईंलाई लाग्छ 

भने िौिी घणे्ट िाहणज्यदूत आकक्तिक केन्द्र (Consular Emergency Centre) लाई 1300 555 135 (अष्ट्र ेहलयािाट फोन 

गदात) मा िा +61 2 6261 3304 (हिदेशिाट फोन गदात) फोन गनुतिोस् िा नहजको अष्ट्र ेहलयन हिदेशी हनयोगलाई dfat.gov.au 

मा सम्पकत  गनुतिोस्। 

तपाईंलाई दोभाषे िाहिन्छ? 

अनुिाद तथा दोभाषे सेिा (Translating and Interpreting Service (TIS))  लाई 131 450 मा फोन गनुतिोस्। TIS को 

कुनै दोभाषेले अन्य सेिािरूसुँग कुरा गनत तपाईंलाई मद्दत गनत सक्छन्, तथाहप TIS ले परामशत प्रदान गदैन। सिै फोन कलिरू 

हनिःशुल्क तथा गोप्य हुन्छन्। 

 


