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बलजफ्ती तथा नाबाललक लबबाह 

अष्ट्रेललयामा कसैलाई बलजफ्ती लििाह गनन लगाउनु गम्भीर अपराध हो। 

अष्ट्रेलियामा मालिसहरुिाई आफ्िो लििाह गिे िगि ेरोज्िे स्ितन्त्रता छ। सामान्त्यतया, कुि ैव्यलि काििूी रुपमा लििालहत हुि उसको उमेर 18 िर्ष 

िाघकेो हुिपुछष। केही पररलस्िलतमा 16 िर्षको उमरे िालघसकेका व्यलििे लििाह  गिष पाउँछि,् तर यसका िालग अदाितको आदशे चालहन्त्छ। 

कुिै पलि व्यलि लििा दिाि िा लििा जािझिे लििाह गिष सहमत हुिपुछष। 

प्रिलन्त्ित मागीलििाह (arranged marriage), जहाँ  लििाह गि ेदिैु व्यलि स्ितन्त्ररुपमा लििाहका िालग राजी हुन्त्छि,् ििजफ्ती लििाहभन्त्दा फरक 

छ। प्रिलन्त्ित मागीलििाह अष्ट्रेलियामा काििुी रुपमा मान्त्य छ । 

यलद तपाई िा तपाईिे लचिेको मान्त्छे खतरामा भएको िाहा छ भिे प्रहरीिाई  000 मा  सम्पकष  गिुषहोस।् 

अष्ट्रेलियामा प्रहरीि ेसरुक्षा गछष र भरोसा गिष सलकन्त्छ। 

लि:शलु्क, गोप्य परामशष तिा जािकारीको िालग 1800 737 732 मा 1800 RESPECT मा फोि गिुषहोस।् 

तपाईिाई लि:शलु्क दोभारे् आिश्यक छ भि े131 450 मा फोि गिुषहोस।् 

बलजफ्ती लििाहका लालग बालहरी मुलुकका कोही मालनसलाई ल्याउने िा लैजाने कायन िा कसैलाई 

यस्तो कायन गराउनु गैरकानूनी हुन्छ।  

कलहिेकाही ँििजफ्ती तिा िािालिग लििाह मालिसिाई उसको ईच्छालिपररत अन्त्य मिुुकमा पठाउि ेिा सीमा पार गराउिे कायषसँग जोलिएको 

हुन्त्छ, र यो गरैकाििूी हो। 

तपाई, िा तपाईले लिनेको कोही मालनस, जोलिममा हुनुहुन्छ? 

अष्ट्रेलियि संघीय(फेदरेि) प्रहरीपलुिस (Australian Federal Police, छोटकरीमा AFP) िाई 131 237 मा सम्पकष  गिुषहोस।् AFP िे 

प्रारलम्भक सल्िाह प्रदाि गछष र ििजफ्ती तिा िािालिग लििाह िा मािि तस्करीका लशकार भएकाहरुिाई आिास, लित्तीय समिषि, परामशष र 

काििुी सल्िाह जस्ता सहयोगहरू उपिब्ि गराउि सक्छ। 

िप जािकारीका िालग AFP को िेिसाईट www.afp.gov.au मा जािहुोिा। 

सहयोगका लालग अन्य सेिाहरू उपलब्ध छन।। 

1800 RESPECT अष्ट्रेलियाको रालष्ट्रय िैंलगक लहसंा, घरेि ुतिा पररिार लहसंा परामशष सेिा (Australia’s National Sexual Assault, 

Family and Domestic Violence Counselling service) हो। यसिे लि:शलु्क, गोप्य फोि तिा अििाईि परामशष तिा जािकारी लदन्त्छ। 

परामशषदातािे तपाईको कुरा सनु्त्छि,् प्रश्नहरूको जिाफ लदन्त्छि ्र उिीहरूिे तपाईिाई तपाईको स्िािीय क्षेरमा रहकेा अन्त्य सहयोगी सेिामा 

लसफारीस गिष सक्छि।् 

1800 737 732 मा फोि गिुषहोस ्िा 1800 RESPECT को िेिसाईट www.1800RESPECT.org.au. मा जािहुोस।् 

 

 

 

 

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking
http://www.1800respect.org.au/


Forced and Early Marriage                                                                                                                                                     (Nepali) 
DSS1801.02.16 

 

तपाईलाई दोभाषे िालहन्छ? 

अििुाद तिा दोभार्े सेिा ( Translating and Interpreting Service, छोटकरीमा TIS) िाई 131 450 मा लि:शलु्क फोि गिुषहोस।् TIS 

िे तपाईिाई अन्त्य सेिा प्रदायकहरुसँग कुराकािी गिष मद्दत गछष। TIS िे परामशष प्रदाि गदिै। 

बलजफ्ती लबबाह तथा मानि तस्करी बारे थप जानकारी: 

िप जािकारीका िालग महान्त्यायलिििा लिभाग (Attorney-General’s Department) को िेिसाईट www.ag.gov.au मा जािहुोिा। 

http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/HumanTrafficking/Pages/ForcedMarriage.aspx

