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बलजफ्ती तथा बाल वििाह 

अष्ट्र ेलियामा कसैिाई बिजफ्ती लििाह गर्न िगाउरु् गम्भीर अपराध हो। 

अष्ट्रवेलयामा माविसहरूलाई आफ्िो वििाह गिन रोज्िे तथा कोसगँ गिे छाने्न स्ितन्त्रता छ। सामान्त्यतया, कुिै व्यवि कािूिी रुपमा 

वििावहत हुि उसको उमेर 18 िर्न िाघेको हुिुपछन। केही पररवस्थवतमा 16 िर्नको उमेर िावघसकेका व्यविले 18 िर्न िाघेको 

ब्यविसँग वििाह गिन पाउँछि्, तर यसका लावग अदालतको आदेश चावहन्त्छ। 

कसैलाई बाध्य बिाएर, धम्क्याएर िा जालझेल गरेर वििाह गिुन िा गराउिु अष्ट्रवेलयाको कािुिविरुद्ध हुन्त्छ। यदद आफू बलजफ्ती 

वििाहको पीवित हैि भिे जबरजस्ती वििाहका लावग मिाउि ेिा त्यस्तो गिन सहयोग गि ेर त्यस जबरजस्ती वििाहसँग सम्कबवन्त्धत 

कुिै पवि भवुमका खेल्िु पवि कािुिविरुद्ध हुन्त्छ। यो कािुिी, साांस्कृवतक िा धार्मनक वििाहहरूमा लागू हुन्त्छ। 

प्रबवन्त्धत मागीवििाह (arranged marriage), जहा ँवििाह गिे दिैु व्यवि स्ितन्त्ररुपमा वििाहका लावग राजी हुन्त्छि,् बलजफ्ती 

वििाहभन्त्दा फरक छ। प्रबवन्त्धत मागीवििाह अष्ट्रवेलयामा काििुी रुपमा मान्त्य छ । 

यदद तपाईं िा तपाईंले वचिकेो मान्त्छे खतरामा भएको थाहा छ भिे प्रहरीलाई 000 मा  सम्कपकन  गिुनहोस्। 

अष्ट्रवेलयामा प्रहरीले सुरक्षा गछन र भरोसा गिन सदकन्त्छ। 

तपाईंलाई वि:शुल्क दोभार्े आिश्यक छ भिे 131 450 मा फोि गिुनहोस्। 

बिजफ्ती लििाहका िालग बालहरी मुिुकका कोही मालर्सिाई ल्याउरे् िा िैजारे् कायन िा 

कसैिाई यस्तो कायन गराउरु् गैरकारू्र्ी हुन्छ।  

बलजफ्ती वििाह गराउि कवहलेकाही ँमाविसलाई उसको ईच्छाविपररत िा जालझेल गरेर विदेश पठाउि ेगररन्त्छ। यो गैरकाििूी हो र 

यस्तो कायन गरेमा जेल सजाँय पाउि स्छ। 

तपाई,ं िा तपाईिें लिरे्को कोही मालर्स, जोखिममा हुरु्हुन्छ? 

यदद तपाईं िा तपाईंले वचिकेो मान्त्छे बलजफ्ती वििाहको खतरामा छ भिे अष्ट्रवेलयि सांघीय (फेदेरल) पुवलस (Australian 

Federal Police, छोटकरीमा AFP) लाई 131 237  (131AFP) मा सम्कपकन  गिुनहोस्।  

AFP ले तपाईंलाई सुरक्षा, सुझाि ददि स्छ िा सहायताका लावग अन्त्य सेिाहरूको वसफाररश गिन स्छ जस्तै आिास, वित्तीय 

सहायता, परामशन तथा कािुिी तथा आप्रिाससम्कबन्त्धी सुझाि। थप जािकारीका लावग AFP को िेबसाईट www.afp.gov.au मा 

जािुहोला। 

सहयोगका िालग अन्य सेिाहरू उपिब्ध छर््। 

मरेो िीलो आकाश (My Blue Sky) अष्ट्रवेलयाको रावष्ट्रय िेबसाइट तथा हेल्पलाइि हो जिु जबरजस्ती वििाहको रोकािट , 

जािकारी, वसफाररश तथा वििःशुल्क काििुी सुझािका लावग समर्पनत छ।  

(02) 9514 8115 मा फोि गिुनहोस,् 0481 070 844 मा पाठ्य सन्त्देश (text) पठाउिुहोस्, help@mybluesky.org.au 

मा इमेल गिुनहोस्, िा My Blue Sky को िबेसाइट www.mybluesky.org.au मा जािुहोस्। 

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking
mailto:help@mybluesky.org.au
http://www.mybluesky.org.au/
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1800RESPECT अष्ट्रवेलयाको रावष्ट्रय लैंवगक हहांसा, पररिार तथा घरेलु हहांसाको परामशन सेिा हो। यसले वििःशुल्क, गोप्य टेवलफोि 

तथा अिलाइि परामशन तथा जािकारी प्रदाि गछन। परामशनदाताहरूले तपाईंका कुराहरू सुने्नछि्, प्रश्नहरूका उत्तर ददिछेि् र तपाईंको 

स्थािीय क्षेरमा रहेका अन्त्य सहायता सेिाहरूमा वसफाररश गिछेि्।  

1800 737 732 मा फोि गिुनहोस ्िा 1800RESPECT को िबेसाइट www.1800RESPECT.org.au मा जािुहोस्। 

तपाईिंाई दोभाषे िालहन्छ? 

अिुिाद तथा दोभार्े सेिा (Translating and Interpreting Service (TIS))  लाई 131 450 मा फोि गिुनहोस्। TIS को कुिै 

दोभार्ेले अन्त्य सेिाहरूसँग कुरा गिन तपाईंलाई मद्दत गिन स्छि्, तथावप TIS ले परामशन प्रदाि गदैि। सबै फोि कलहरू वििःशुल्क 

तथा गोप्य हुन्त्छि्। 

बिजफ्ती लबबाह बारे थप जार्कारी: 

जबरजस्ती वििाह बारेमा थप जािकारी गृह मामला विभाग (Department of Home Affairs) को िेबसाइट 

www.homeaffairs.gov.au मा जािुहोस् र त्यहा ँ“फोसन म्कयाररज” (“forced marriage”) शब्दहरू राखेर खोज्िुहोस्। 

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

