Final apprehended domestic violence order
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007

यो कागजात कानन
ु ी कागजात है न। यो तपा�लाई अदालतको आदे श बझ्
ु न मद्दत गनर् अ�भप्रे�रत छ।
तपा�ले प्रहर� / अदालतको आदे शहरु पालना गनुर् पदर्छ। प्रहर� / अदालतका आदे शहरु पालना नगनुर्
एक आपरा�धक दोष हो।

तपा�ले �नम्न आदे शहरुको पालना गनुप
र् दर् छ । यी आदे शहरू पालना नगनुर्

कानून

�बप�रत हुन्छ। तपा� प्रहर�को �हराशतमा पनर् पनर् सक्नुहुनेछ र आरोपीत बनाई
अदालत ला�गन स�कन्छ। य�द तपा� अदालत द्वारा दोषी पाइएमा, तपा� २ बषर्

सम्मको ला�ग जेल जान सक्नु हुनेछ र ५,५०० डलर सम्मको ज�रवाना �तनुप
र् न� हुन्छ।

तपा�लाई अन्य अपरा�धक ग�त�ब�धमा प�न आरो�पत बनाई अदालत ल�गन
स�कन्छ।य�द अदालत द्वारा तपा� यी अपराधहरुका ला�ग दोषी पाउनु भएमा, तपा�ले
झनै ठूलो सजाय पाउन सक्नु हुनेछ ।
तपा�ले यसमा �दइएको �म�त सम्म यी आदे शहरुको पालना गनुर् पदर् छ।
यी आदे शहरु यस्मा नाम �दइएका व्यिक्तहरुको र�ा गनर् बनाइएका हुन ्।
तपा�ले यी आदे शहरुको पालना गन�पछर्

चाहे संर��त व्यिक्त द्वारा आफैले तपा�लाई यसको पालना

गरे को हे नर् नचाहे ता प�न वा पालना नगनर् भनेता प�न । य�द तपा�ले �नम्न उल्ले�खत कुनै प�न कुरा

गन� को�शश गनुर् भएमा, यो अझै प�न कानन
ू �वरुद्ध हुनेछ जसलाई आदे श तो�डएको भ�नन्छ।

व्यवहारको बारे आदे शहरु
१. तपा�ले संर��त व्यिक्त वा उनीहरुसंग घरे लु सम्बन्ध भएका जो सक
ु ै संग प�न �नम्न कुनै प�न

कुराहरु गनुर् हुँदैन:
क) उ�नहरु मा�थ आक्रमण या उ�नहरु लाई धम्काउनु

ख) उ�नहरुको �पछा गन,ुर् सताउनु या उ�नहरुलाई भयभीत बनाउन,ु र

ग) जानीजानी वा लापरवाह� �क�समले सरु ��त व्यिक्तको वा सरु ��त व्यिक्तको साथमा
रहे को कुनै प�न सम्पित्त नाश गरे मा वा ��त पय
ु ार्एमा
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यो कागजात कानन
ु ी कागजात है न। यो तपा�लाई अदालतको आदे श बझ्
ु न मद्दत गनर् अ�भप्रे�रत छ।
तपा�ले प्रहर� / अदालतको आदे शहरु पालना गनुर् पदर्छ। प्रहर� / अदालतका आदे शहरु पालना नगनुर्
एक आपरा�धक दोष हो।

उदाहरणको ला�ग:
•

तपा�ले यी कुनै प�न कामहरु ब्यिग्तगत रुपमा, अरु व्यिक्त द्वारा या कुनै प�न

�वद्यत
ु ीय संचार माध्यम र उपकरणहरू द्वारा (उदाहरणको ला�ग, फोन द्वारा , टे क्स्ट
मेसेजहरू, इमेलहरू, फेसबक
ु या अन्य सामािजक संजालहरू, या जीपीएस ट्या�क्रं ग )
•

गनुर् हुँदैन ।
तपा�ले त्यस्तो के�हप�न गनुर् वा भन्नु हुन्न जसले संर��त व्यिक्तले भय�भत महसश
ु
गरोस, या कुनै प�न त�रकाले उ�नहरूलाई महसश
ु होस ् �क तपा� उ�नहरूलाई वा
उ�नहरूका संपित्त हा�न गनर् सक्नह
ु ु न्छ, संयक्
ु त स्वा�मत्व भएको सम्प�त र घरपालव
ु ा
जनावरहरुलाई ��त पय
ु ार्उनु लगायत।

सम्पकर्को बारे मा आदे श
२.

तपा�ले संर��त व्यिक्तसँग कुनैप�न त�रकाले निजक हुने वा उ�नहरुलाई सम्पकर् गनुर् हुँदैन,

जबसम्म उक्त सम्पकर् व�कल माफर्त हुँदैन।
उदाहरणको ला�ग:
•

तपा�ले संर��त व्यिक्तसंग ब्यिग्तगत रुपमा, या कुनै प�न �वद्यत
ु ीय संचार माध्यम

द्वारा (उदाहरणको ला�ग, फोन द्वारा , टे क्स्ट मेसेजहरू, इमेलहरू, फेसबक
या अन्य
ु
सामािजक संजालहरु) या अन्य कुनै प�न त�रकाहरु बाट, अरू कसै लाई अरुकसैलाई
•

सम्पकर् गनर् लगाएर उ�नहरुसंग निजक हुने वा उ�नहरुलाई सम्पकर् गनुर् हुँदैन, ।
य�द संर��त व्यिक्तले तपा�लाई सम्पकर् गछर् र तपा� जवाफ �दनह
ु ु न्छ भने, ज�तसक
ु ै

पटक उनीहरुले तपा�लाई सम्पकर् गरे ता प�न या यसो गनुर् को कारण भएता प�न, तपा�
यो आदे शलाई तो�ड रहे को हुँनह
ु ु नेछ।
३. तपा� निजक जानु हुँदैन:

क) �बद्यालय वा अन्य कुनै ठाउँ जहाँ संर��त व्यिक्त पढ्न जान सक्छन ्,

ख) अन्य कुनै ठाउँ जहाँ उ�नहरु बाल स्याहारको ला�ग ला�ग जान सक्छन ्, वा
ग) अन्य कुनै ठाउँ हरु जन
ु आदे शमा उल्ले�खत छन ्।
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यो कागजात कानन
ु ी कागजात है न। यो तपा�लाई अदालतको आदे श बझ्
ु न मद्दत गनर् अ�भप्रे�रत छ।
तपा�ले प्रहर� / अदालतको आदे शहरु पालना गनुर् पदर्छ। प्रहर� / अदालतका आदे शहरु पालना नगनुर्
एक आपरा�धक दोष हो।

उदाहरण को ला�ग:
•
•

तपा� ब्यिग्तगत रुपमा �य ठाउँ हरुको निजक जानु हुँदैन,
यसको अथर् तपा� �वद्यालयको समारोहमा भाग �लन सक्नह
ु ु न्न, �वद्यालयको �बशेष
समारोहमा वा �बद्यालयमा हुने अ�भभावक �श�क साँझ।

४. तपा� म�दरा �पए प�छ वा अवैध लागप
ू दाथर्हरु सेवन गरे प�छ किम्तमा १२ घन्टा सम्म

संर��त व्यिक्तको निजक जान अथवा उनीहरुसँग रहनु हुँदैन।
उदाहरणको ला�ग:
•

तपा� म�दरा �पए प�छ वा अवैध लागप
ू दाथर्हरु सेवन गरे प�छ किम्तमा १२ घन्टा

सम्मको ला�ग संर��त व्यिक्तको निजक जान अथवा उनीहरुसँग रहनु हुँदैन। उदाहरण
को ला�ग, य�द तपा� ले आफ्नो अिन्तम पेय रात को ९ बजे �पउनु भएको भए, तपा�
उ�नहरु को घर या उ�नहरु को काम को निजक भो�ल पल्टको �बहान को ९ बजेसम्म
जान सक्न्नु हुन्न। य�द तपा� सँगै बस्नह
ु ु न्छ भने, यसको मतलब तपा�ले १२ घण्टा
सम्म अरु कतै बस्ने ठाउँ खोज्नु पछर् ।
•
•

तपा�ले संर��त व्यिक्तसँग म�दरा �पउन या अवैध लागप
ू दाथर्हरु सेवन गनुर् हुँदैन
�तनीहरूले तपा� लाई पद� न भनेप�न तपा� टाढा बस्नु पछर् ।

५. तपा�ले संर��त व्यिक्तलाई अदालतले आदे श �दएको बेला बाहे क खोज्ने को�शस गनुर् हुँदैन।
उदाहरणको ला�ग:
•

तपा�ले संर��त व्यिक्तलाई �वद्यत
ु ीय संचार माध्यम द्वारा (उदाहरणको ला�ग, फोन द्वारा ,
टे क्स्ट मेसेजहरू, इमेलहरू, फेसबक
या अन्य सामािजक संजालहरू), इन्टरनेट वा अरु
ु
कसैलाई य�द उ�नहरु बसेको स्थान थाहा छ �क भनेर खोज्ने को�शस गनुर् हुँदैन।

पा�रवा�रक कानन
ू र छोराछोर� हुकार्उने बारे आदे श
६. तपा�ले कुनै त�रकाले संर��त व्यिक्तको निजक जाने वा उ�नहरुलाई संम्पकर् गनुर् हुँदैन, जबसम्म
सम्पकर् :
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यो कागजात कानन
ु ी कागजात है न। यो तपा�लाई अदालतको आदे श बझ्
ु न मद्दत गनर् अ�भप्रे�रत छ।
तपा�ले प्रहर� / अदालतको आदे शहरु पालना गनुर् पदर्छ। प्रहर� / अदालतका आदे शहरु पालना नगनुर्
एक आपरा�धक दोष हो।

क ) व�कलको माध्यम द्वारा वा

ख ) आ�धका�रक वा अदालत-अनम
ु ो�दत परामशर्, मध्यस्थता र / वा समझौतामा उपिस्थत

हुन, वा
ग ) यो अथवा अन्य अदालतले बच्चा /हरुसँग सम्पकर् गन� बारे मा �दइएको आदे श बमोिजम,
वा

घ) बच्चा/ हरु / को सम्पकर् बारे मा तपा� र अ�भभावक (हरु) �बच �ल�खत रुपमा सहम�त
भए बमोिजम
वा
ङ) तपा� र अ�भभावक (हरु) र बच्चा/ हरु को अ�भभावकको िजम्मेवार� �लएको व्यिक्त
�बच �ल�खत रुपमा सहम�त भए बमोिजम,
उदाहरणको ला�ग:
•

तपा�ले संर��त व्यिक्तलाई �वद्यत
ु ीय संचार माध्यम द्वारा उदाहरण को ला�ग), फोन द्वारा,
टे क्स्ट मेसेजहरू, इमेलहरू, फेसबक
ु या अन्य सामािजक संजालहरू द्वारा(, वा अन्य कुनै प�न

•

साधनहरू, अरुकसैलाई सम्पकर् गनर् लगाएर निजक जाने या सम्पकर् गन� को�शस गनुर् हुँदैन।

य�द संर��त व्यिक्तले तपा� सँग सम्पकर् गछर् र तपा� जवाफ �दनह
ु ु न्छ भने, ज�तसक
ु ै पटक
उनीहरुले तपा�लाई सम्पकर् गरे ता प�न या यसो गनुर् को कारण को भएता प�न, तपा� यो

•

आदे शलाई तो�ड रहे को हुनह
ु ु नेछ र तपा�लाई अदालत अ�घ उपिस्थत गनर् स�कनेछ ।
य�द तपा�सँग आफ्नो बच्चाहरु को हे र�वचार सम्बिन्ध पा�र/वा�रक कानन
ु को आदे श वा अन्य
कुनै प�न अदालतको आदे श छ भने, के गनर् सक्नह
ु ु न्छ वा हुँदैन भन्ने बारे मा कुनै प�न शंका
छ भने वक�ल लाई सम्पकर् गनप
ुर् छर् ।

(खपा�रवा�रक कानन
ू ी मा�मलाहरु का ला�ग :को ला�ग (, मान्यता प्राप्त भनेको पा�रवा�रक कानन
ू ऐन
१९७५ अन्तगर्त मान्यता प्राप्त।

(ङउदाहरणको ला�ग :को ला�ग (, य�द तपा� र सरु ��त व्यिक्तको बच्चाहरु छन/् तर तपा�को

बच्चाहरु को अ�भभावकको/ िजम्मेवार� अरू कसैसग
ँ छ भने, तपा�ले त्यसप�छ बच्चाहरु सँग सम्पकर् /
गन� बारे मा उ�नहरुसँग प�न सम्झौता �ल�खत रुपमा �लनैपछर् । अन्य व्यिक्तहरु, पा�रवा�रक र

सामद
ु ा�यक सेवा मन्त्रीका प्र�त�न�ध, अदालतले जार� गरे को आदे श बमोिजम �नयक्
ु त कानन
ु ी संर�क
वा गोद �लने व्यिक्त, अ�भभावक हुन सक्दछन ्।
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यो कागजात कानन
ु ी कागजात है न। यो तपा�लाई अदालतको आदे श बझ्
ु न मद्दत गनर् अ�भप्रे�रत छ।
तपा�ले प्रहर� / अदालतको आदे शहरु पालना गनुर् पदर्छ। प्रहर� / अदालतका आदे शहरु पालना नगनुर्
एक आपरा�धक दोष हो।

तपा� कहाँ जाना सक्नुहुन्न भन्ने आदे शको बारे मा
७. तपा� त्यहाँ बस्नु हुन्न:

क ) संर��त व्यिक्त बस्ने एकै ठे गानामा, वा

ख ) आदे शमा उल्ले�खत कुनै प�न ठाउँ मा।
उदाहरणको ला�ग:
•

य�द तपा� यो ठे गानामा बस्दै आउनु भएको छ भने र आफ्नो सामानहरु �लनु परे मा,

तपा�ले अदालत सम� आफ्नो सम्पित्त �फतार् �लन आदे शको ला�ग आवेदन �दन सक्नु
हुनेछ, जसलाई संपित्त वसल
ू �को आदे श भ�नन्छ वा तपा� प्रहर�लाई सम्पकर् गनर्
सक्नह
ु ु न्छ।
८. तपा� जानु हुँदैन:

क ) कुनै प�न ठाउँ जहाँ संर��त व्यिक्त बस्दछ, वा

ख ) कुनै प�न ठाउँ जहाँ संर��त व्यिक्त काम गदर् छ, वा
ग ) आदे शमा उल्ले�खत कुनै प�न ठाउँ मा।
उदाहरणको ला�ग:
•
•

तपा�लाई ती स्थानहरूको सीमा �भत्र जाने अनम
ु �त छै न।

य�द तपा� यो ठे गानामा बस्दै आउनु भएको छ भने र आफ्नो सामानहरु �लनु परे मा,

तपा� अदालत सम� संपित्त वसल
ू �को आदे श को ला�ग आवेदन �दन सक्नु हुनेछ वा
तपा� प्रहर�लाई सम्पकर् गनर् सक्नह
ु ु न्छ।
९. तपा� आदे शमा उल्ले�खत मीटरको संख्या भन्दा �भत्र जानु हुन्न:
क ) कुनै प�न ठाउँ जहाँ संर��त व्यिक्त बस्दछ, वा

ख ) कुनै प�न ठाउँ जहाँ संर��त व्यिक्त काम गदर् छ, वा
ग ) आदे शमा उल्ले�खत कुनै प�न ठाउँ मा।
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यो कागजात कानन
ु ी कागजात है न। यो तपा�लाई अदालतको आदे श बझ्
ु न मद्दत गनर् अ�भप्रे�रत छ।
तपा�ले प्रहर� / अदालतको आदे शहरु पालना गनुर् पदर्छ। प्रहर� / अदालतका आदे शहरु पालना नगनुर्
एक आपरा�धक दोष हो।

उदाहरणको ला�ग:
•
•

तपा� लाई ती स्थानहरूको सीमा को १०० �मटर �भत्र जान अनम
ु �त छै न।

य�द तपा� यो ठे गानामा बस्दै आउनु भएको छ भने र आफ्नो सामानहरु �लन
आवश्यक भएमा, तपा� अदालत सम� संपित्त वसल
ू �को आदे शको ला�ग
आवेदन �दन सक्नु हुनेछ वा तपा� प्रहर�लाई सम्पकर् गनर् सक्नह
ु ु न्छ।

ह�तयार बारे आदे शहरु

१०. ह�तयार �नषेधा�ा ऐन १९९८ मा सच
ू ीबद्ध रुपमा उल्ले�खत अनम
ु �त नभएको कुनै प�न

हातह�तयार वा ह�तयारहरु तपा�को साथमा रहनु हुँदैन।
उदाहरण को ला�ग:
•

तपा�ले ह�तयारहरू �नषेधा�ा ऐन १९९८ मा सच
ू ीबद्ध रूपमा उल्ले�खत �नषेध ग�रएका
आफ्ना सम्पण
ू र् हातह�तयार र ह�तयारहरु प्रहर�लाई समपर्ण गनुर् पछर् । �य�नहरुलाई

राख्नु एक छुट्टै अपराध हो। य�द तपा� कुन ह�तयार आफुसँग राख्न सक्न्नह
ु ु न्न भन्ने
बारे �निश्चत हुनह
ु ु न्न भने, प्रहर� अ�धकार� लाई सोध्नह
ु ोस ्।

अन्य आदे शहरु
११. प्रहर� वा अदालतले तपा� अथवा तपा�को प�रवार �बशेषको ला�ग अरु आदे शहरू बनाउन
सक्दछन ्।

6

Final apprehended domestic violence order
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007

यो कागजात कानन
ु ी कागजात है न। यो तपा�लाई अदालतको आदे श बझ्
ु न मद्दत गनर् अ�भप्रे�रत छ।
तपा�ले प्रहर� / अदालतको आदे शहरु पालना गनुर् पदर्छ। प्रहर� / अदालतका आदे शहरु पालना नगनुर्
एक आपरा�धक दोष हो।

धेरै सम्बन्धहरुमा भय, �नयंत्रण या �हंसा सामेल हुँदैन। तपा�का कायर्हरु अस्वीकायर्

छन ्।अब तपा�लाई यो आदे श �दइएकोछ जुन तपा� ले पालना गन�पछर् ।यो आदे श एन
एस डब्लुको प्रहर� कम्प्यट
ु र प्रणाल�मा छ ।

घरमा हुने �हंसाले सबै लाई प्रभा�वत पाछर् र चोट पुयार्उछ ।जब बाल-बा�लकाहरुले घरमा

�हंसा दे ख्दछन ्, उनीहरु नैराश्यता बाट प्रभा�वत हुने, �चिन्तत र आक्रामक हुने
सम्भावना रहने र उनीहरुलाई �बद्यालयमा क�ठनाइ हुन सक्छ।
यो तपा� को ला�ग प�रवतर्न गन� एक मौका हो ।

य�द तपा� आफ्नो भावना वा तनाव ब्यबिस्थत गन� बारे मा कसैसँग कुरा गनर् चाहनुहुन्छ भने,

सहायता उपलब्ध छ। कल गनुह
र् ोस ्:
•

Men’s Referral Service on 1300 766 491 - पुरुषहरुको ला�ग सहायता
उपयोग गनर् एक सेवा

•

Relationships Australia on 1300 364 277 - एक प�रवार सहायता सेवा

• The Parent Line on 1300 1300 52 - आमाबाबुहरुलाई सहायता गनर् एक सेवा
य�द तपा�ले आदे शमा भने बमोिजम गनुर् भएन भने:
•
•

तपा� दईु वषर् सम्म जेल जान सक्नह
ु ु नेछ र ५,५०० डलर सम्मको ज�रवाना हुने छ।

यो आदे श तोडेको स�हत तपा�लाई अन्य अपराधमा आरो�पत बनाई अदालत ल�गन स�कने छ
(उदाहरणको

ला�ग, हमला या धमक�को ला�ग) य�द �त अपराधहरु को ला�ग अदालत द्वारा

दोषी पाइएमा, तपा� ले ठुलो सजाय पाउन सक्नु हुनेछ, जस्तो �क जेलमा बढ� समय समय

जेलमा।

ह�तयार �नषेधा�ा ऐन १९९८ को सच
ू ीको अनरु
ु प तपा�सँग अनम
ु �त नभएका सबै बन्दक
ु र ह�तयारहरु,
सम्बिन्धत लाइस�स र अनम
ु �त पत्रहरु स�हत तरु
ु न्तै प्रहर� लाई बझ
ु ाउनु होस ्। य�द तपा�ले यी कुनै
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यो कागजात कानन
ु ी कागजात है न। यो तपा�लाई अदालतको आदे श बझ्
ु न मद्दत गनर् अ�भप्रे�रत छ।
तपा�ले प्रहर� / अदालतको आदे शहरु पालना गनुर् पदर्छ। प्रहर� / अदालतका आदे शहरु पालना नगनुर्
एक आपरा�धक दोष हो।

प�न सामग्री राख्नह
ु ु न्छ भने, तपा� यो आदे शको उल्लंघन ग�र रहनु भएको हुन सक्नह
ु ु न्छ र तपा�
मा�थ अन्य आपरा�धक आरोप प�न लगाइन स�कनेछ।

तपा�सँग आदे शको बारे मा कुनै प्रश्न छ भने, तपा� सम्पकर् गनर् सक्नह
ु ु न्छ:
•
•
•
•
•

एक व�कललाई

�लगल एड एन एस डव्लु (०२) ९२१९ ५००० मा

स्थानीय प्रहर� चौक� र घरे लू �हंसा सम्पकर् अ�धकार�को ला�ग सोध्नह
ु ोस (य�द तपा� सरु ��त

व्यिक्त हुनह
ु ु न्छ भने)
ल एक्सेस एन एस डव्लु १३०० ८८८ ५२९ मा वा www.lawaccess.nsw.gov.au
उल्थाकार सेवा १३१ ४५० मा वा www.tisnational.gov.au.
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