
मिहलाह� र ितनीह�का बालबािलकाह�ले धेरै फरक ��पह�मा िहंसा र दु��वहार 
अनुभव गन� सक्छन्। य�ा �वहार मु�तया पु�षह�ले गछ� न् भनी त�ा�ले 
देखाउँछ। 

घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा (DFSV) भोिगरहेका ���ह� र प�रवारह�लाई 
प्रभावकारी�पले पिहचान गन�, म�त गन� र  आव�कता अनुसार कदम चाल्नको 
लािग तपाईलाई सहयोग पुया�उन, �ो के हो र सहयोग गन�को लािग तपाईले के 
गन� स�ु�न्छ भनी थाहा पाउन आव�क छ। 

घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा के हो?
घरेलु र पा�रवा�रक िहंसा भनेको पाट�नर (पित, पि� स�ै बसेका), पूव� 
पाट�नर, पीिडतस� अित घिन� स�� राखेका कोही ���, वा 
मिहलाका अिघ�ा पिछ�ा पु�ा लगायतका पा�रवा�रक सद�ले 
गन� दु��वहार हो, जुन पीिडतलाई िनय�ण गन� वा तसा�उन 
ग�रन्छ। 

�ो शा�ररीक मात्र हैन 

घरेलु िहंसामा िन� लगायत पन� सक्छन्: 

• चोटपटक पान� शा�ररीक िहंसा – िपट्नु, टो�ु, धकेल्नु,
लात हा�ु, घाँिट िथ�ु

• यौिनक िहंसा – कसैलाई यौन स�क�  रा� दबाव िदनु।
यसमा बला�ार र यौिनक आक्रमण, हाडनाताकरणी र बाल
यौिनक दु��वहार लगायत पन� सक्छन्।

• भावाना�क   वा      मनोबै�ािनक दु��वहार – पाट�नरलाई
अपमानजनक ढ�ले नाम िलएर बोलाउनु वा
साव�जिनक�पले ल��त तु�ाउनु

• मौ�खक दु��वहार –  पाट�नरलाई  िच�ाउनु, गािल गनु� वा
लगातार आलोचना गनु�

• सामािजक दु��वहार – कसैलाई एक्�ाउनु र सािथह� र
प�रवार भेट्नबाट रो�ु

• आ�ा��क दु��वहार – कसैलाई िनय�ण गन� र हैकम
चलाउन, आ�ा��क वा धािम�क आस्थाह� प्रयोग गनु� वा
मा� र अ�ास गन� निदनु

• स�ितमा �ित – िनय�ण गन�को लािग तसा�उनु,
धम्�ाउनु वा अपमान गनु�

• आिथ�क दु��वहार – पैसा चलाउनमा िनय�ण  गनु� वा
पैसाको अित आव�क पदा� पिन निदनु

• हानी गन�को लािग धम्�ाउनु – घरपालुवा जनावार र
बालबािलकाह� लगायत

• िपछा गनु� – आमने सामने �ँदा वा अनलाईन माफ� त
कसैको इ�ा िव�� पिछ ला�ु

• काय�स्थल र साव�जिनक स्थानमा यौिनक उ�ीडन र
ध�म्क िदनु

• मिहलाको योिनको बािहरी अ�ह� काट्नु (Female
genital mutilation)

• जबज��� िववाह र बाल िववाह गनु� वा गराउनु 

• तथाकिथत ‘स�ान’ स���त अपराधह� – मिहलाले
प�रवारको बदनाम गन� िकिसमले  काय� गय� भ�े
धारणामा आधा�रत मानेर मिहलालाई िनय�ण गन�,
िहंसा र डर समावेश गनु�

• दाइजो स���त दु��वहार – जहाँ उपहार िदइएको
दाइजोस� दुलहा र/वा उसको प�रवार अस�ु� भएको
मािनन्छ। प�रणाम��प िववाह �नु अिघ, िववाह
भइरहेको बखत र पिछ दुलहीलाई उ�ीडन िदइएको
�न सक्छ र दु��वहार र िहंसा माफ� त दाइजो बढाउन
दबाव िदइन्छ। अ��ै चरम केसमा यसले मृ�ु गराउन
सक्छ।

 त� पत्र १ 

घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक 
िहंसाको पिहचान गन� 

Fact Sheet 1 - Nepali 



कानून अ�ग�त 
सुरि�त भएर ब�े र स�ानपूव�क �वहार पाउने  अिधकार 
सबैस� छ। अ�� ेिलयको कानूनले पु�ष र मिहलालाई समान 
�वहार गछ� । घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसालाई कानून 
िव��को अपराधह� मािनन्छ र �ीकार ग�रंदैन। 

साउथ अ�� ेिलयामा, कानून अ�ग�त, घरेलु, पा�रवा�रक र 
यौिनक िहंसाका पीडकह�लाई आक्रमणको वा यिद 
चोटपटकले पीडा िदएको छ भने हानी पुया�एको मु�ा 
ला� सक्छ। 

 
यिद कसैले घरेलु, पा�रवा�रक र 
यौिनक िहंसा भोिगरहेका छन् भनेर 
मैले कसरी बताउन सक्छु? 

घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसाले पीिडतह�, ितनीह�का 
बालबािलकाह�, प�रवार र सािथह�लाई �ित पुया�इरहेका छन्। 
यो कुनै उमेर, वग�, यौन झुकाव, �मता, जातीयता, िल� वा धम� 
जे भए पिन जोसुकैलाई �नसक्छ ।  

मिहलाले घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा भोिगरहेका केही 
ल�णह� िन� लगायत पद�छन्: 

• कुनै कारण िबना अक�ात बािहर जानबाट रोिकनु 

• खास ���लाई �रस उठायो भनी अित िच�ा िलनु 

• कसैको नकारा�क �वहारको लािग धेरै बहानाह� 
बनाउनु 

• मिहलाको शरीरमा िनसानह� र चोटपटक �नु तर �सको 
खास कारणह� नबताइनु 

• सािथह� र प�रवारस� समय िबताउनबाट रोिकनु 

• िवशेष ���स� डराएको वा होिशयार भएको दे�खनु 

• ितनीह�लाई केही तरीकाह� अपनाएर िनगरानी ग�रएको, 
िपछा ग�रएको वा िनय��त ग�रएकोले िच��त भएको 
दे�खनु। 

 

 

 

 

 

िहंसा�क वा दु��वहारका ल�णह� के 
�न्? 
िहंसा र दु��वहार गन� पीडकले िन� काय� गन� सक्छन्: 

• ितनीह�का श्रीमती / गल�फे्र� / पाट�नरलाई त्रिसत बनाउने 
कृयाकलाप गन� 

• ितनीह�का श्रीमती / गल�फे्र� / पाट�नरलाई सध�भ�र तल 
पान� 

• ितनीह�का श्रीमती / गल�फे्र� / पाट�नरलाई हानी गन�को 
लािग धम्�ाउने 

•  ितनीह�का श्रीमती / गल�फे्र� / पाट�नरलाई िन� लगायत 
िनय�ण गन�:                                            

o उनीह� कहाँ जान्छन् 

o उनीह�ले कसलाई भेट्छन् वा कोस� कुराकानी गछ� न् 

o उनीह�को पैसा के �न्छ 

o उनीह�को फोन, कार, वा कम्�ुटर उनीह�ले 
कसरी र किहले प्रयोग गन� सक्छन् 

o उनीह�ले कसरी �वहार गन� सक्छन् भनी धेरै 
िनयमह� बनाउने 

o यिद मिहलाले िनयमह� पालना गरेन भने �रसाउने । 

 
अक� कदम चाल्ने 

घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा कुनै पिन समूह वा सं�ृितमा 
�ीकाय� �ँदैन।  तपाईले घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा �नबाट 
रो� र सोही अनुसार स�ोधन गन� साथै मिहलाह� र 
बालबािलकाह� सुरि�त रा�, मु� भूिमका खेल्न स�ु�न्छ।   

कसैले घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा भोिगरहेका छन् भनी थाहा 
पाउन समय िलएर उनीह�को कुरा सु�ुहोस् र उनीह�लाई सहयोग 
गनु�होस्। 
 
थप जानकारी 
1800RESPECT (1800 737 732) वा 
www.1800RESPECT.org.au मा उपल� छ। 

 
आपतकािलन �स्थितमा वा यिद कोही खतरामा 
�नु�न्छ भने तु��ै 000 (ितन शु�) मा फोन 
गनु�होस्। 

 
यो घरेलु पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा बारेको ४ त� पत्रह� म�े एक हो। घरेलु, पा�रवा�रक र यौिनक िहंसा 
भोिगरहेका कसैलाई सहयोग गन� तपाईले के गन� स�ु�न्छ भ�े थप जानकारी त� पत्र २ मा उपल� छ। 
लैि�क समानता र स�ान प्रब��नको बारे थाहा पाउन त� पत्रह� ३ र ४ हेनु�होस्। 

http://www.1800respect.org.au/
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