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कम्वचारीहरुल ेकुन ैरालयत्व र लजम्मरेारी स्वीकार गरदैनन ्। 
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घरषेल ुहहरा र्नषेको कषे  हो ? 
घरेल ुहहसा भनकेो अलत लनकट सम्वन्ध अन्तग्वत 
जस्ो लक लरराह, सहरास, डेरटङ्ग, रा फरक पसु्ाहरु 
लरच लगायत परररारलभत्रकै एक व्यलतिल ेअकको 
व्यलति लररुद् गररन ेदुव्य्वरहारहरुको नमनुा हो। भौलतक 
र यौलनक (Sexual) हहसा, मौस्खक दुव्य्वरहार, िमकीहरु 
र त्रास, भारनात्मक र सामालजक दुव्य्वरहार, पछ्ाएर 
लनगरानी गनु्व, आर्थकरुपल ेरस्न्चत गनु्व र सम्पलत्त क्लत गनु्व 
लगायत घरेल ुहहसाल ेिरैे स्रुप ललएका हुन्छन ्। यो हाम्ो 
समरुायको सरै तप्ा, सरै उमरे समहूहरु र सरै सलंसृ्लतहरुमा 
रहेको हुन्छ ।

घरेल ु हहसालाई करहलकेाहह घरेल ु दुव्य्वरहार रा पाररराररक हहसा भनी उल्खे गररन्छ । 
जनुसकैु नाम ररए पलन, हाम्ो समुरायमा यवी सरै दुव्य्वरहारहरुलाई अस्वीकार गररन्छ, र ती 
मध्े कलतपय दुव्य्वरहारहरु प्रष्टरुपमा काननू लररुद् हुन्छ । 

घरेल ु हहसाल े पीरडतहरु, लतनीहरुको बालबाललका, परररार र साथीहरुलाई हालनकारक 
प्रभार पाछ्व भनी साउथ अषे्टललया प्रहरील े ठहर गरेको छ । पीरडतहरु र लतनीहरुको 
बालबाललकाको सलंरक्ण र लनरन्तर सरुक्ालाई प्रहरील े उच्च प्राथलमकता ररन्छ, र सलंभर 
भएसम्म हहसा फैलाउन े व्यलतिलाई उनीहरुको हहसाजन्य काय्वमा लजम्मरेार बनाउन प्रयत्न 
गर्वछ । 

यरर तपाई घरेल ु हहसाबाट पीरडत हुनहुुन्छ भन े इन्भभेनशन अड्वस्व (परहल े लनयनत्रत आरेश 
भलनन)े ल े तपाई र तपाईको परररारलाई बचाउन सक् । यरर तपाईल े इन्भभेनशन अड्वस्व  
ललन ेबारे प्रहरीसङ्ग सम्पक्व  गनु्व भयो भन ेके हुन सके्छ भनी यो पसु्स्काल ेबताउँछ । यसल े
तपाईको प्रश्नहरुको जराफ ररनछे, र तपाईलाई के गनभे भनी लनण्वय गन्व सघाउँछ भनी हामी 
आशा गछछौं । 
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इन्टर्भेन्शन अर्डर (हस्तक्षेप गनभे आदषे्श) 
र्नषेको कषे  हो ?
इन्भभेनशन अड्वस्व  भनकेो त्स्ो आरेश हो जनु लक त प्रहरी रा अरालतद्ारा जारी गररन्छ तालक 
कुन ैव्यलति (प्रलतरारी) बाट तपाई (सलंरलक्त व्यलति) लाई सताउन,े िमकी ररन ेरा दुव्य्वरहार गनभे 
रा हहसात्मक हुन सके् व्यरहारहरुलाई लनषिे गररएको हुन्छ । त्ो अकको व्यलतिलाई लरलभन्न 
कुराहरु नगन्व जस् ैतपाईको घरमा र काम गनभे थिानमा नआउन, तपाईको बालबाललकाहरुको 
सू्लमा नजान, तपाईको लपछा रा लनगरानी नगन्व, तपाईलाई फोन नगन्व रा खबर नपठाउन 
आरेश ररएको हुन सक् । त्ो अकको व्यलतिलाई लरलभन्न कुराहरु गन्व जस् ैतपाईसङै्ग साझरेारी 
भएर बसकेो घरबाट लनस्न आरेश ररन पलन सक् । त्स्ो आरेश लरशषे गरी तपाईको लालग 
र तपाईको पररस्थिलतलाई हेरेर ररन सलकन्छ । 

त्ो अकको व्यक्ति (प्रक्िवादी) लषे ददइएको आदषे्शको पालना नगनु्ड र्नषेको अपराध हो । 
यरलाई आदषे्शको ‘उल्लंघन’ र्क्नन्छ । यदद त्ो व्यक्तिलषे आदषे्शको उल्लंघन गरषेको िपाईलषे 
क्वश्ार गनु्डहुन्छ र्नषे िपाईलषे प्रहरीलाई बिाउन ुपर्ड ।

इन्टर्भेन्शन अर्डर (हस्तक्षेप गनभे आदषे्श)  
मलैषे कररी ललन रकु् ?
इन्भभेनशन अड्वस्व  प्रहरीद्ारा जारी गन्व सलकन्छ (अन्तररम इन्भभेनशन अड्वस्व  भलनछ) रा 
अरालतद्ारा जारी गन्व सलकन्छ । प्रत्ेक मालमलामा आरेश जारी गन्वको लालग आिारहरु 
हुनपैछ्व । यसको मतलब जबसम्म तपाईलाई सहयोग गन्व केही हस्क्ेप हँुरैन तपाईलाई अकको 
व्यलतिल ेदुव्य्वरहार गन्व सक् भनी प्रहरी रा अरालतल ेिारणा बनाएको हुनपुछ्व । दुव्य्वरहार 
काय्व के के हुन ् भनी त्हाँ िरैे उराहरणहरु छन,् र प्रहरील े तपाईको अरथिा बारे सनु्छन ् र 
बुझछन,् र इन्भभेनशन अड्वरको लालग आिारहरु यरर लाग ूभएमा तपाईलाई बताउँछन ्।

यरर तपाईसङ्ग आिारहरु भएमा, दुव्य्वरहार गनभे व्यलतिलाई लक त लसि ै
अन्तररम इन्भभेनशन अड्वर  जारी गनभे रा आरेश जारी गन्व अरालतमा लनरेरन 
ररनको लालग तपाईलाई सहयोग गनभे भनी  प्रहरील ेलनण्वय गनभेछ । कुन लरलि 
अपनाउन े भन्नको लालग पररस्थिलतहरुल े लनिा्वरण गनभेछ । यो पसु्स्कामा 
प्रत्ेक लरलिलाई व्याखा गररएको छ । यवी दुरै लरलिहरु तपाईल ेपढन ुपछ्व 
तालक तपाईल ेके गनु्व पछ्व भनी थाहा पाउन ुहुन्छ ।
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प्रहरीद्ारा जारी गदरएको आदषे्शहरु

प्रहरीलाई उपस्थित हुन बोलाइएको घरेल ुहहसा घटनामा, जहाँ एक व्यलतिल े
आपरालिक काय्व (जस् ैतपाईलाई रहका्वउन ेरा तपाईको सम्पत्तवी क्लत गनभे) 
गरेका छन ्भन,े रा आपरालिक काय्व गन्व िमकीहरु ररएका छन,् र त्ो व्यलति 
उपस्थित छ रा प्रहरी रहरासतमा छ भन ेत्सपलछ प्रहरील ेअन्तररम इन्भभेनशन 
अड्वर जारी गन्व साथसाथ ैकलथत अपरािको अनसुन्धान गन्वसक् । 

परहलो कुरा त प्रहरील े के भयो भनी थाहा पाउन तपाईसङ्ग कुराकानी गनभेछ । अकको 
व्यलतिबाट तपाई र तपाईका बालबाललकाहरुलाई कलत्तको जोस्खम छ भनी लतनीहरुल े
आँकलन गनभेछन ्। यरर इन्भभेनशन अड्वस्व को लालग त्हाँ आिारहरु छन ्भनी लतनीहरुलाई 
लागमेा र आरेशल ेअरु थप हानी हुनबाट तपाईलाई जोगाउँछ भन्न ेलागमेा, लतनीहरुल ेयस्ो 
समयमा अन्तररम आरेश जारी गनभेछन ्। यरर तपाईको बालबाललकाहरु जोस्खममा रहेका 
छन ्भन,े लतनीहरुलाई पलन आरेशमा समारेश गन्व सलकन्छ ।

प्रकृयाको एउटा भाग अन्तग्वत तपाईको कथन (लरररण) जसमा के भयो र लकन तपाईलाई 
इन्भभेनशन अड्वर चारहयो भन्न े तपाईको भनाइको प्रहरीलाई आरश्यकता पनभेछ । यरर 
प्रहरील ेआपरालिक काय्व (जस् ैयरर तपाईलाई आक्रमण भएको लथयो) को बारे तपाईको 
कथन ललइसकेको छ भन ेलतनीहरुल ेसोही कथन उपयोग गन्व सक्न ्। 

त्हाँ अन्य महत्वपणू्व जानकारी हुन सक्न ् जनु बारे तपाईल े प्रहरीलाई भन्नु पछ्व । 
उराहरणको लालग यरर अकको व्यलतिसङ्ग बन्कु छ भनी तपाईलाई लागकेो छ भन ेप्रहरील े 
त्ो जानकारी थाहा पाउनमा सलुनश्त गनु्वहोस ् । लकनभन े यरर इन्भभेनशन अड्वर लाग ू
भएको छ भन ेप्रहरील ेप्रलतरारीसङ्ग रहेको बन्कुहरु उसको कब्ाबाट हटाउन ेछन ्र ती 
बन्कुहरु प्रहरी से्शनमा राख्ेछन ्।

यरर फेलमली कोट्व अड्वर  (परररार सम्वन्धी हेनभे अरालतल े ररन ेआरेश) लाग ूभएको छ भन े
पलन तपाईल ेप्रहरीलाई बताउन ुपछ्व । यो लकन हो भन ेतपाईको इन्भभेनशन अड्वर, फेलमली 
कोट्व अड्वरसङ्गको सहकाय्वमा प्रहरील ेसुलनश्त गन्व सक्न ्। यरर तपाईसङ्ग फेलमली कोट्व 
अड्वरको प्रलतललपी छ भन ेत्ो प्रहरीलाई ररन सहयोगी हुन्छ । यरर तपाईसङ्ग प्रलतललपी छैन 
भन ेप्रहरील ेफेलमली ल कोट्व (पाररराररक काननु सम्वन्धी हेनभे अरालत) बाट एकप्रलत प्राप्त 
गन्व सक्न ्। 
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जब प्रहरीलषे आदषे्श जारी गर्ड िव कषे  हुन्छ ?
जब एकपल्ट इन्भभेनशन अड्वर (हस्क्ेप गनभे आरेश) जारी गररन्छ, प्रहरील े एकप्रलत 
प्रलतललपी अकको व्यलति (प्रलतरारी) लाई ररनछे र आरेशको व्याखा गनभेछ । प्रलतरारीलाई 
इन्भभेनशन अड्वरको प्रलतललपी ररनासाथ उनीहरुल ेआरेशमा सलुचकृत सरै सत्वहरु पालना 
गनु्व पछ्व ।

प्रहरीको अन्तररम इन्भभेनशन अड्वर  (हस्क्ेप गनभे आरेश) ररनासाथ त्सको 
काया्वन्वयन सरुु हुन्छ ।

तपाईलाई पलन आरेशको प्रलतललपी ररइन्छ । खासमा सलंरलक्त व्यलतिको रुपमा नामारकित 
प्रत्ेक व्यलतिल े प्रलतललपी प्राप्त गनभेछन ् । त्सलै े यरर तपाईको बालबाललकहरुलाई 
सलुचकृत गररएको छ भन े लतनीहरुल ेएक एक प्रलतललपी पाउनछेन ्रा यरर लतनीहरु िरैे 
साना उमरेका छन ्भन ेउनीहरुलाई ररन ुपनभे प्रलतललपीहरु तपाईलाई ररइन्छ । 

प्रहरी अलिकृतल े प्रलतरारीलाई जारी गनभे आरेश भनकेो त्स व्यलतिलाई अरालतमा 
उपस्थित हुनको लालग बोलारट (समन्स) पलन हो । त्सल ेअरालतमा हुन ेसनुरुाइको समय, 
लमलत र थिान उल्खे गनभेछ । सामान्यतया, यो आरेश जारी गरेको आठ ररन लभत्रै हुन्छ । 
ग्ालमण भगेमा यो भन्ा लामो समय पलन लाग्न सक् लकनकी त्हाँ अरालतहरुका रैठक 
प्रायजसो नबस्न सक् । अदालिलषे उपलथिि हुन ददएको यो पदहलो क्मक्िमा िपाई जान ै
पर्ड र्न्षे रैन । 

यो सनुरुाइमा, ररइएको आरेशको न्यालयक अलिकारील े सलमक्ा गनभेछ र यरर त्ससङ्ग 
लतनीहरु सहमत भएमा, त्ो अन्तररम आरेशको रुपमा लनरन्तर हुनसक्, रा लतनीहरुल े
त्सलाई पक्ा गछ्वन (थिायवीरुपमा राखछन)्, रा त्सलाई बरलछन ् (आरेशको सत्वहरु 
बरलछन ्र प्रलतरारीलाई पनु: जारी गछ्वन)्, रा त्सलाई भङ्ग गछ्वन  (आरेशलाई रद् गछ्वन)् ।

मदु्ा चलाउन े प्रहरी अलभयोजक रा अन्य प्रहरी अलिकृतल े सनुरुाइको नलतजा तपाईलाई 
थाहा ररन्छन ्।
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अदालिद्ारा जारी गदरएको आदषे्शहरु
अन्य अरथिाहरुमा जनु कम जरुरी छ, रा जब अकको व्यलति त्हाँ छैन भन,े तपाईल े
इन्भभेनशन अड्वर  (हस्क्ेप आरेश) जारी गन्वको लालग अरालतमा लनरेरन ररन ु पछ्व । 
तपाईको तफ्व बाट प्रहरील ेलनरेरन तयार पारेर यसो गन्व तपाईलाई अझ ैसहयोग गनभेछ ।  

प्रहरी से्शनमा जान ुसरैभन्ा सामान्य तरीका हो, जहाँ तपाईलाई के भयो 
भनी प्रहरील ेसनु्छन ्र यरर तपाईसङ्ग इन्भभेनशन अड्वरको आिारहरु भएमा 
लनण्वय ललन्छन ् । यरर त्स्ो भएमा प्रहरील े तपाईको पररस्थिलतहरुको 
व्याखा गछ्वन ्र लकन तपाईलाई इन्भभेनशन अड्वर आरश्यक छ भनी तपाईबाट 
लरररण ललनछेन ्।
 
तपाईको लरररण ररन केही घण्ा लाग्न सक् । त्सलै ेयो समय कम गराउन, हुन सके् जलत 
तयारी र व्यरस्थित बन्न कोलशस गनु्वहोस ्। तपाईको भनाइलाई समथ्वन गन्व सहयोग गछ्व 
जस्ो तपाईलाई लागे्न कुन ैपलन प्रमाण रा जानकारी साथ ैलजैानहुोस ्। यो लनम्न लगायत 
पर्वछन:् 

•  करहल ेर कहाँ ती कुराहरु भयो लगायत अकको व्यलतिल ेके गरररहेछन ्भन्न ेबारे तपाईल े
बनाउन ुभएको हुनसके् कुन ैरटप्पणीहरु 

•  अकको व्यलतिल ेतपाईको सम्पलत्त क्लत गरेको रेखाउन ेकुन ैफोटोहरु रा अन्य प्रमाण 

•  रटप्पलणहरु, लचठ्ीपत्रहरु, इमलेहरुका प्रलतललपीहरु रा अकको व्यलतिल े मोबाइलबाट 
पठाएको हुनसके् खबरहरु 

•  मरेडकल जानकारी रा डक्टरल ेतपाईलाई पररक्ण गरेको भए मरेडकल ररपोट्वहरु  

•  तपाईको बालबाललकाहरुलाई लाग ू हुन े फेलमली कोट्व अड्वस्व (पाररराररक मालमला  
हेनभे अरालतल ेररन ेआरेशहरु) को प्रलतललपीहरु ।
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यरर तपाईलाई अकको व्यलतिसङ्ग बन्कु छ जस्ो लागछ भन ेप्रहरीलाई फेरर भन्नहुोला। यरर 
इन्भभेनशन अड्वर जारी गरेको छ भन,े अकको व्यलति (प्रलतरारी)  को कब्ाबाट हटाउन सके् 
आरेश अरालतल ेररनछे । 

यरर सलंभर भए, तपाईको बालबाललकाहरुलाई हेरचाह गन्व रैकस्पिक व्यरथिा लमलाउन ु
राम्ो लरचार हो तालक जर तपाईल े आफना लरररण ररइरहँरा, लतनीहरुल े अनारश्यक 
तनारको सामना गनु्व परदैन । तपाईको पररस्थिलतहरु बारे प्रहरीसङ्ग कुराकानी गनु्व तपाईको 
लालग लनराशाजनक हुनसक्, र यस्ो गना्वल ेतपाईको बालबाललकाहरुलाई दुखी बनाउन 
सक् । तापलन, बालबाललकालाई हेरचाह गनभे  रैकस्पिक व्यरथिा यरर तपाईसङ्ग छैन भन,े 
उनीहरुलाई तपाईसङै्ग प्रहरी से्शनमा ल्ाउन सलकन्छ । 

जर तपाईको लरररण ररन ेकाय्व सलकन्छ, प्रहरील ेअरालती फायल तयार गनभेछ जनु प्रहरी 
अलभयोग शाखा (Prosecution Section) मा पठाइन्छ । प्रहरी अलभयोजक (मदु्ा चलाउन े
व्यलति) ल ेतपाईको लालग आरेश ररनको लालग अरालतलाई अनरुोि गन्व प्रशस् ैआिारहरु 
त्हाँ छन ् भनी जाँच गनभेछ। यरर त्स्ो पाएमा, तपाईको तफ्व बाट प्रहरी अरालतमा 
उपस्थित हुनछे । 

रामान्यिया िपाई अदालिमा आउन ुपनभेर, िापक्न प्रहरीलषे िपाईको िर्ड बाट कुराकानी 
गनभेर । 

जनु व्यलतिको लररुद्मा तपाईल ेइन्भभेनशन अड्वर  (हस्क्ेप गनभे आरेश) जारी 
गन्व अरालतमा लनरेरनहरु ररन ुभएको छ, उति व्यलति तपाईको लनरेरन ररन े
रेलामा  अरालतमा हँुरैन । यरर त्हाँ लतनीहरु अरु न ैकारणको लालग छन ्र 
तपाईल े सरुलक्त महशसु गनु्व हँुरैन भन,े प्रहरी रा अरालतका कम्वचारीलाई 
भन्नहुोला । 
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क्नवषेदन रनुवुाइको लाक्ग अदालिमा 
उपलथिि हुुँदा  
यरर तपाईल ेइन्भभेनशन अड्वर (हस्क्ेप गनभे आरेश) जारी गन्वको लालग अरालतमा लनरेरन 
ररन ुभएको छ भन,े कुन अरालतमा जान ुपनभे हो,  त्सको लमलत र समय बारे प्रहरील ेतपाईलाई 
थाहा ररनछे ।

ररइएको समय भन्ा केही लमनटे अगारड तपाई आउन ुपछ्व तालक तपाईल ेसरुक्ा जाँच गन्व सकु् 
हुन्छ र अरालतको कुन कक्मा तपाईको सनुरुाइ गररन्छ भनी थाहा पाउन सकु् हुन्छ । तपाई 
अरालतको कुन कक्मा जान आरश्यक पनभे हो, जानकारी डेस्मा रहेका कम्वचारील ेबताउन 
सक्म हुन्छन ्।

यरर तपाई अरालत आउन रिलो भइरहेछ रा आउन सकु् हँुरैन भन,े अगारड न ै प्रहरी रा 
अरालतमा फोन गरेर थाहा ररन ुहोला र कारणहरु बताउन ुहोला ।

यरर तपाई  महानगरीय  अरालतमा उपस्थित हुन ु हँुरैछ भन,े चाइल्ड एणड फेलमली 
इन्से्ष्टगशेन सके्शन (Child and Family Investigation Section) का प्रहरी अलिकृतल ेतपाईसङ्ग 
भटेेर कुराकानी गनु्व हुनछे । यरर तपाई  ग्ाक्मण  भगेका अरालतमा उपस्थित हुन ुहँुरैछ भन,े 
प्रहरी अलभयोजकल ेतपाईलाई भटेन ुहुनछे । 

अरालतमा केही अन्य मालनसहरु पलन हुन सक्दछन ् जसल े इन्भभेनशन अड्वरको लालग पलन 
लनरेरन ररएका हुन सक्न,् त्सलै ेजरसम्म न्यालयक अलिकारी तपाईको लनरेरनको सनुरुाइ 
गन्व तयार हुन ुहँुरैन, तपाईलाई अरालती कक् बारहर पख्वन आग्ह गररन्छ । यसो गनु्वको कारण 
तपाईको गोपनीयतालाई सरुक्ा ररन ुहो ।

जब न्यालयक अलिकारी तपाईको लनरेरन सनु्न तयार हुनहुुन्छ, अरालतका अलिकृतल े
तपाईलाई अरालती कक्मा आउन र पलछल्ो लहरको लसटमा बस्न अनरुोि गनु्व हुनछे । 
तपाईल ेजसको लररुद् लनरेरन ररन ुभएको छ, जब त्स व्यलतिको नाम सनु्न ुहुन्छ, मदु्ा सरुु गन्व 
बोलाइएको (‘called on’) मालनन्छ । यो अरालतको  औपचाररकता हो र यसको अथ्व तपाईको 
लनरेरनलाई लरचार गन्व न्यायवीक अलिकारी तयार  हुन ुहो ।

िपाई लरटमा बस् ु पनभेर । जवरम्म न्यायीक अक्धकारी, अदालिी कम्डचारी वा प्रहरी 
अक्धकृिलषे रोध् ुहुुँदैन, िपाईलषे यर चरणमा कषे ही गनु्ड पददैन । 
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यरर न्यायवीक अलिकारील ेकेही कुरा प्रष्ट पान्व आरश्यक भएमा, लतनीहरुल ेतपाईलाई 
साक्वी रस्ने ठाउँमा जान भन्नछेन ् तालक तपाईलाई प्रश्न सोध्न सलकयोस ् । प्रायजसो, 
लतनीहरुल े तपाई अरालतमा पछारड बसु्न भएको बेला सोध्नछेन,् र तपाईल े त्हाँबाट 
जराफ ररन सकु्हुन्छ । यरर थप जानकारी आरश्यक भएमा प्रहरी अलिकृतल ेपलन प्रश्न 
सोध्न सकु् हुनछे । प्रश्नहरु ध्ान ररएर सनु्न ुहोला र सत्परक िङ्गल ेजराफ ररनहुोला 
। जर न्यायवीक अलिकारील े लनण्वय ललन ुहुन्छ, इन्भभेनशन अड्वर (हस्क्ेप गनभे आरेश) 
ररइयो लक र के के अरथिाहरु हुन ्भनी उहाँल ेतपाईलाई बताउन ुहुनछे ।

यरर तपाईल ेकेही कुरा छुटाउन ुभयो रा केही कुरा बुझ्ु भएन भन ेसनुरुाइ 
पलछ तपाईल े अलभयोजक रा फेलमली भायोलने्स (Family Violence) 
प्रहरी अलिकृतलाई  सोध्न सकु्हुन्छ र लतनीहरुल े के भयो भनी प्रष्ट पानु्व 
हुनछे र तपाईको प्रश्नहरु भएमा जराफ ररन सकु्हुनछे ।
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जव इन्टर्भेन्शन अर्डर (हस्तक्षेप गनभे 
आदषे्श) प्रदान गदरन्छ िव कषे  हुन्छ?

जब प्रहरील े इन्भभेनशन अड्वर जारी गछ्व, प्रहरील े प्रलतरारी भनी नामारकित 
व्यलतिलाई अदालिमा उपलथिि हुनका लाक्ग काय्डलयको पत्र ददनाराथ त्ो 
काया्डन्वयन हुन ररुु हुन्छ । जर अरालतल े आरेश जारी गछ्व, यो रझु् जरुरी छ लक 
त्ो आरेश प्रहरील ेअकको व्यलति (प्रलतरारी) लाई त्रको प्रक्िललपी (अदालिमा 
उपलथिि हुनका लाक्ग काय्डलयको पत्र) व्यक्तिगिरुपमा नबझुाएरम्म आरेश  
काया्वन्वयन सरुु हँुरैन । प्रहरील ेसकेसम्म लछटो गन्व कोलशस गरे पलन अरालती 
सनुरुाइ पश्ात यस्ो गन्व केही ररनहरु लाग्न सक् । 

यरर सलंभर भए, प्रहरील े इन्भभेनशन अड्वर ररन लालगरहेछन ् भनरे अकको व्यलतिलाई बताउन ु
हँुरैन । त्सो गरा्व उनीहरु जानीजानी प्रहरीबाट टािा हुन खोजछन ्तालक अरालतमा उपस्थित 
हुनका लालग काया्वलयको पत्र उनीहरुलाई ररन सककरैन । यरर त्ो व्यलति भटे्ाउन गाह्ो भएमा, 
तपाईल ेप्रहरीलाई त्स व्यलति कहाँ भटे्ाउन सलकन्छ जस्ो लक काम गनभे ठाउँको ठेगाना रा 
उनीहरु प्रायजसो घुमलफर गनभे थिान बारे  बताएर सहयोग गन्व सकु्हुन्छ । 

इन्टर्भेन्शन अर्डर (हस्तक्षेप गनभे आदषे्श)को लाक्ग अदालिमा उपलथिि हुनका 
लाक्ग प्रहरीलषे कदहलषे पत्र ददयो र्नी प्रहरीलषे िपाईलाई बिाउनषेरन,् तापलन 
आरेश काया्वन्वयन हुन सरुु भइसक्ो लक भएन भनी यरर तपाई लचस्न्तत हुनहुुन्छ 
भन,े तपाईल े तपाईको नजीकैको प्रहरी से्शनमा कुन ै पलन समय गएर सोध्न 
सकु्हुन्छ । 

अरालतद्ारा जारी आरेशसङै्ग तपाईल ेहुलाकबाट रा अरालतमा उपस्थित भएको केही ररन 
पश्ात प्रहरीबाट तपाईको हस्क्ेप गनभे आरेशको क्िनवटा प्रक्िललपीहरु प्राप्त गनु्वहुनछे 
। एकप्रलत सरुलक्त ठाउँमा राख्े, अकको प्रलत तपाईसङै्ग राख्े (उराहरणको लालग, तपाईको 
ह्ाण्डब्ाग रा कारमा), र तसे्ो प्रलत कुन ैपलन व्यलति जसलाई चारहनसक् (उराहरणको लालग, 
तपाईको काय्वथिल रा तपाईको बालबाललकाहरु पढने सू्ल), उसलाई ररन ुराम्ो लरचार हो । 
यरर तपाईलाई आरश्यक भएमा थप प्रलतललपीहरु बनाउन सकु्हुन्छ । 

तपाईलाई ररइएको प्रलतललपीहरु ध्ान ररएर पढनहुोला तालक अकको व्यलति (प्रलतरारी) ल ेके 
गन्व सक्न ्र के गन्व सकै्दनन ्(सत्वहरु) तपाईलाई थाहा हुन्छ । त्स्ोमा यरर अकको व्यलतिल े 
कुन ै कुरा गरा्व तपाईको रुझाइ अनसुार सत्वहरु उल्लंघन गरेको लागछ भन े त्स्ो बेलामा 
तपाईल ेप्रहरीलाई सम्पक्व  गनु्वपछ्व ।
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त्रपक्र कषे  हुन्छ ? 

आरेशमा उल्से्खत सत्वहरु प्रलत यरर प्रलतरारी असहमत भएमा उनीहरुको 
लालग अरालतमा जान ुपनभे लमलत इन्भभेनशन अड्वर (हस्क्ेप गनभे आरेश)मा 
उल्खे गररएको हुनछे । यो प्रहरीद्ारा जारी आरेश र अरालतद्ारा जारी 
आरेश दुरैमा लाग ूहुन्छ । प्रहरील ेकुन ैपलन असहमती लमलाउन कोलशस गनभेछ 
र यरर आरेशमा केही परररत्वन गररएमा तपाईलाई जानकारी गराउनछे । 

अरालती सनुरुाइ पश्ात यरर त्ो व्यलतिल ेअझ ैअसहमत जनाउँछ भन,े त्सपलछ त्हाँ 
अरालती मदु्ा लाग ूहुन्छ । यस बेलामा, तपाईलाई अरालतमा आउनको लालग सोध्न सक् 
र यरर आरेश लरराररत भएमा तपाईल ेप्रमाण ररन आरश्यक पन्व सक् । यरर कुन ैपलन 
समयमा, तपाई र अकको व्यलति एकै समयमा अरालतमा भएमा र तपाईल ेसरुलक्त महशसु 
गनु्व नभएमा, त्सपलछ प्रहरीलाई बताउन ु होला र तपाईलाई सरुलक्त महशसु गराउन े
बन्ोबस् लमलाउन कोलशस गन्व सलकन्छ ।

यो समझन जरुरी छ लक इन्भभेनशन अड्वर  (हस्क्ेप गनभे आरेश)ल ेतरसम्म काम गरररहेको 
हुन्छ जरसम्म त्सलाई अरालतल ेबरलकेो रा खारेज गरेको हँुरैन । यरर के भइरहेछ भनी 
शकिा लागमेा, अपडेट र व्याखा गन्वको लालग प्रहरीलाई सोध्न ु होला । इन्भभेनशन अड्वरल े
कसरी काम गरररहेको छ र कसरी त्सल ेतपाईलाई सरुक्ा ररन्छ भनी तपाईल ेरुझ् अलत 
न ैजरुरी छ ।  
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यदद अकको व्यक्तिलषे आदषे्श उल्लंघन 
गरषेमा कषे  हुन्छ ?

यरर अकको व्यलति (प्रलतरारी) ल ेआरेशको कुन ैपलन सत्वहरु उल्लंघन गरेमा, 
यसलाई आरेश भङ्ग गरेको भलनन्छ । यो आपरालिक काय्व हो र प्रलतरारीलाई 
अलभयोग लगाउन सलकन्छ । 

अकको व्यलतिल ेआरेशको उल्लंघन गराउन ेगरी तपाईल ेकुन ैकुरा नगनु्व हुन होलशयार रहन ु
होला । उराहरणको लालग, यरर अकको व्यलतिल े तपाईसङ्ग सम्पक्व  गन्व अनमुलत छैन भन,े 
तपाई उनीहरुलाई भटेन नजान ुहोला  रा उनीहरुलाई सम्पक्व  नगनु्व होला ।

यरर तपाईको उपस्थिलतमा प्रलतरारीद्ारा इन्भभेनशन अड्वर  (हस्क्ेप ररन े
आरेश)को उल्लंघन भइरहेको छ भन ेरा तपाईल ेखतरा महशसु गनु्व भएको 
छ भन,े तपाईल ेतरुुन्त ै131 444 (वा आपिकाललन लथिक्िमा 000) मा फोन 
गनु्वपछ्व र तपाईलाई सहायता गन्व गस्स्मा रहेका प्रहरीलाई पठाउन सलकन्छ । 

यरर इन्भभेनशन अड्वरको उल्लंघन भएको तपाईलाई लागछ तर तपाई अलबलम्ब खतरामा 
हुन ुभएको छैन (उराहरणको लालग, आरेशमा भएको सत्व लरपरीत प्रलतरारील ेतपाईलाई 
फोन गरेमा) भन,े िपाईको थिानीय प्रहरी स्षे्शनमा िपाईलषे यरको दरपोट्ड  गनु्डपर्ड  तालक 
प्रहरील ेत्स मालमलाको छानलबन गन्व सक् । 

रमझनहुोर ्– िपाईको इन्टर्भेन्शन अर्डर  िपाईलषे अनमुिी ददएरम्म मात्र प्रर्ावकारी 
हुन्छ । रव ैउल्लंघनहरुको दरपोट्ड  ित्ाल ैगनु्डहोर ्।
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रषे क्मली कोट्ड अर्डर्ड (Family Court 
Orders) बारषे कषे  हो ि ? 
यरर बालबाललकाहरु सलंलग्न छन ्भन,े फेलमली कोट्व अड्वर (पाररराररक अरालती आरेश) 
को लालग फेलमली कोट्व (पाररराररक मालमला हेनभे अरालत) मा लनरेरन ररन ेलक नररन ेभनी 
लनण्वयमा तपाईलाई सहयोग गन्व  काननुी रल्ाह ललन आवश्यक पन्ड रक् ।  कलतपय 
मालमलाहरुमा भन,े फेलमली कोट्व अड्वर तपाईल ेपरहल ेन ैललइसकु् भएको हुनसक् । 

फेलमली कोट्व अड्वरमा भएका सत्वहरुल ेइन्टर्भेन्शन अर्डरमा र्एका कुन ैपक्न रि्डहरुलाई 
रद् गन्ड रक् भलन समझन जरुरी हुन्छ । प्रहरील ेयो कुरा तपाईलाई प्रष्ट पान्व सक्न ्।  

25 नोर्षेम्बर 2017 पश्ाि जारी इन्टर्भेन्शन 
अर्डर्ड (हस्तक्षेप गनभे आदषे्शहरु) 
अषे्टललयामा नयाँ काननुहरु भन्नकुो मतलब घरेल ुहहसा सम्बस्न्धत अषे्टललयाको कुन ैपलन 
ठाउँमा 25 नोर्षेम्बर 2017 मा वा त्र पश्ाि जारी गररएको इन्भभेनशन अड्वस्व रास्ष्टयरुपमा 
काया्वन्वयन हुन्छ ।  यसको अथ्व तपाईको इन्भभेनशन अड्वरल ेअषे्टललयामा जनुसकैु ठाउँमा 
रहन ुभए पलन तपाईलाई सरुक्ा ररन्छ । अकको व्यलति (प्रलतरारी) ल ेअषे्टललयाको जहाँसकैु 
भए पलन इन्भभेनशन अड्वरको पालना गनदै पछ्व । 

तपाईको आरेशको कतलैतर, सामान्यतया सत्वहरुको सचुीको मालथ, तपाईल े‘रास्ष्टयरुपमा 
मान्यताप्राप्त रड भी ओ’ (‘Nationally recognised DVO’) शब्दहरु रेख्ुहुन्छ ।  जनुसकैु से्ट रा 
टेररटोरीमा जारी गरेको भएता पलन रास्ष्टयरुपमा मान्यताप्राप्त इन्भभेनशन अड्वरको उल्लंघन 
भएमा प्रहरील े कारराही गन्व सक् । त्स् ै रास्ष्टयरुपमा मान्यताप्राप्त इन्भभेनशन अड्वर 
जनुसकैु ठाउँमा जारी भएता पलन अरालतल ेकाया्वन्वयन गन्व, बरलन र खारेज गन्व सक् ।
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25 नोर्षेम्बर 2017 अक्घ जारी इन्टर्भेन्शन 
अर्डर्ड (हस्तक्षेप गनभे आदषे्शहरु)
यरर तपाईको इन्भभेनशन अड्वर 25 नोभमे्बर 2017 अलघ जारी गररएको हो भन,े जनु से्ट 
रा टेरीटोरील ेजारी गरेको हो त्स से्ट र टेरीटोरीमा मात्र काया्वन्वयन हुन्छ (उराहरणको 
लालग, एरडलडेमा जारी गररएको आरेश साउथ अषे्टललयामा मात्र काया्वन्वयन हुन्छ) । 

यरर तपाईल ेइन्भभेनशन अड्वर अलतररति से्ट र टेररटोरीमा काया्वन्वयन गराउनको लालग 
लरगतमा रता्व गराउन ुभएको लथयो भन,े यो लगातार बरकलरैन । जनु से्ट र टेररटोरील े
तपाईको इन्भभेनशन अड्वर जारी गरेको लथयो,  त्हाँ र जनु जनु से्ट र टेररटोरीको लालग 
तपाईल ेरता्व गनु्वभएको लथयो, त्स से्ट र टेररटोरीमा तपाईलाई इन्भभेनशन अड्वरल ेसरुक्ा 
ररन्छ । 

यरर तपाईको इन्भभेनशन अड्वर अषे्टललया भरी काया्वन्वयन गराउन तपाई चाहन ुहुन्छ भन,े 
तपाईको आरेश अरालतद्ारा घोषणा गराउन ेगरी तपाईल ेछान्न सकु्हुन्छ । 

साउथ अषे्टललयामा, तपाईल ेअरालती फाराम – फाराम ४६ए (46A) भन्व आरश्यक छ । 
यो फाराम www.courts.sa.gov.au बाट डाउनलोड गन्व सलकन्छ रा अनरुोि गनु्व भयो भन े 
अरालती काया्वलयल ेतपाईलाई सक्ल प्रलतललपी ररन सक् । फाराम ४६ए (46A) लसि ै
अरालती काय्वलयमा पशे गन्व सकु्हुन्छ । 

रैकस्पिकरुपमा, इन्भभेनशन अड्वर  घोषणा गराउनको लालग सहयोग गन्व तपाईल ेफेलमली 
भायोलने्स (Family Violence) अनसुन्धानराता रा प्रहरी अलभयोजकलाई (यरर तपाईको मदु्ा 
अरालतहरुमा चललरहेको छ भन)े अनरुोि गन्व सकु्हुन्छ।
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यदद मलैषे इन्टर्भेन्शन अर्डर (हस्तक्षेप गनभे 
आदषे्श) बदलन चाहषे र्नषे कषे  हुन्छ ?
यरर तपाईको पररस्थिलतहरु बरललयो र तपाईल ेइन्भभेनशन अड्वरमा भएका कुन ैसत्वहरु 
बरलन (लभन्न गन्व) रा आरेश खारेज (रद्) गन्व चाहन ुहुन्छ भन,े त्लतखरे तपाईल ेप्रहरीलाई 
सम्पक्व  गरी लकन तपाई आरेश बरलन चाहन ुहुन्छ भनी कारणहरु बताउन आरश्यक पछ्व । 

• महानगरीय क्ेत्रमा, चाइल्ड एण्ड फेलमली इन्से्ष्टगशेन सके्सन (Child and Family 
Investigation Section) मा सम्पक्व  गनु्वहोस ्।

• ग्ालमण क्ेत्रमा, थिानीय प्रहरी से्शनमा सम्पक्व  गनु्वहोस ्।

आरेश खारेज गन्व रा बरलनको लालग अकको अरालती सनुरुाइको व्यरथिा गन्व आरश्यक 
पछ्व । यो तपाईल ेरुझ् जरुरी छ लक अरालतल ेमात्र आरेश बरलन रा खारेज गन्व सक् । 
तपाई र अकको व्यलति मात्र सहमत भएर तपाईको आरेश बरलन सककरैन । 

तपाई र अकको व्यलति दुरैलाई सनुुराइको समय र लमलत बारे जानकारी गराइन्छ । यसको 
लालग तपाई अरालतमा उपस्थित हुन आरश्यक पनभेर । प्राय, अकको व्यलति पलन उपस्थित 
हुन आरश्यक पनभेछ तर सिभैरर भन ेनपन्व पलन सक् । 

कदहलषेकहह अवथिाहरु राम्ोको लाक्ग पदरवि्डन हुनरक् र आदषे्शहरु पक्न बदललन 
आवश्यक पन्डरक् र्नी प्रहरी र अदालिहरुलषे स्ीकार गर्डन ्। िापक्न, िपाई अझ ै
ररुलक्ि हुन ुहुनषेर र िपाई र िपाईको पदरवारलाई  बढदो जोलिम हुनरक्षे  गरी िपाईलाई 
पदरवि्डन गन्डको लाक्ग दबाब ददइएको रैन र्नी प्रहरीलषे रन्षु्ट र्एको मह्शरु गन्ड 
पक्न आवश्यक पर्ड । 

कदहलषेकहह, यदद त्ो काय्डलषे िपाई र िपाईको पदरवारलाई अझ थप घरषेल ुहहरा र्ोग्ु 
पनभे जोलिम बढनषे क्वश्ार उनीहरुलषे गरषेमा इन्टर्भेन्शन अर्डर बदलन वा िारषेज गन्ड 
िपाईको क्नवषेदनको लाक्ग अदालिमा उपलथिि हुन प्रहरी रहमि हुनषे रैन । 
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रहायिाको लाक्ग कहाुँ रोन गनभे
आपतकाललन अरथिाको लालग  000 
प्रहरी सहायता/उपस्थिलतको लालग  131 444
महानगरीय क्ेत्रमा, तपाईको थिानीय चाइल्ड एण्ड फेलमली इन्से्ष्टगशेन 
सके्सन (Child and Family Investigation Section) मा सम्पक्व  गनु्वहोस:् 

इष्टन्व रडस्ट्रिक्ट (Eastern District)    7322 4890 
काया्वलय लागे्न समय अलघ रा पलछ 7322 4800 
नर्वन रडस्ट्रिक्ट (Northern District)     8207 9381 
काया्वलय लागे्न समय अलघ रा पलछ 8207 9411 
साउरन्व रडस्ट्रिक्ट (Southern District) 8392 9172 
काया्वलय लागे्न समय अलघ रा पलछ 8392 9000

रेस्न्व रडस्ट्रिक्ट (Western District)     8207 6413  
काया्वलय लागे्न समय अलघ रा पलछ 8207 6444

ग्ालमण क्ेत्र (country areas) मा, तपाईको थिानीय प्रहरी 
से्शनमा सम्पक्व  गनु्वहोस ्। 
थिानीय प्रहरी से्शनको बारेमा थाहा पाउन यो रेबसाइट  
www.police.sa.gov.au हेनु्वहोला ।

यरर 
तपाईको 
पषृ्ठभमूी गरै अङे्गजी भाषा बोलन ेहो 
साथ ैतपाई घरेल ुहहसाबाट पीरडत हुनहुुन्छ, र इन्भभेनशन 
अड्वर प्रकृया बारे बुझ्को लालग, सहयोग र सहायताको आरश्यक पछ्व भन,े 
कृपया माइग्षेन्ट वमुषेन्स रपोट्ड प्रोग्ाम (Migrant Women’s Support Program) (रुमने्स सफे्ी 
सर्भसजे एस ए अन्तग्वत) को टेललफोन  08 8152 9260 मा सम्पक्व  गनु्वहोस ्। 

हहसा पीरडतको रुपमा तपाईलाई थप सहायता र सहयोग हुन सके् एजने्सीहरुको सलुच, 
तपाईको थिानीय प्रहरी से्शनबाट उपलब्ध हुन्छ ।
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