
राष्ट्रिय घरेलु हिसंा आदशे योजना 
प्रचलनमा लयाई सकेको छ 

रा्रिबयापी
कायायान्वयन
घरेलु हिसंा आदशेिरूको 

थप जानकारी
तपाईंले केिी गनया आ्वशयक छ कक छैन भनेर 
अष्टनष्टचित हुनुहुनछ ्वा तपाईंलाई थप ष्टजज्ासा 
भएमा www.ag.gov.au/ndvos गएर 
तपाईंको राजय ्वा प्रानतसँग सानदरभयाक 
जानकारी पाउन सकु् हुनछ ्वा तपाईंको 
सथानीय अदालतलाई समपकया  गनुयािोस्।

यो याद गनया जरूरी छ कक राष्ट्रिय घरेलू हिसंा 
आदशे योजना बमोष्टजम 25 नोभेमबर 2017 भनदा 
अगाडी ष्टभक्ोररयामा जारी गररएका सबै परर्वार 
हिसंा आदशेिरू स्वतः राष्ट्रिय मानयता प्राप्त हुनेछ।

मैले के गनुयापछया?
यस यस-कदन अगाडी जारी गररएको 
DVO (घरेलु हिसंा आदशे) िरूका 
लाष्टग: आफुलाई दशेभरर सुरष्टषित 
राख्न सुनषु्टचित गनया तपाईं आफनो 
DVO लाई कुनै पष्टन समयमा 
घोष्टित गनया सकु्हुनछ।

यसको लाष्टग अ्रिषे्टलयाको कुनै पष्टन सथानीय 
अदालतमा तपाईं ष्टनबेदन कदएर गनया सकु्हुनछ। 
यसलाई आदशे जारी गररएको राजय ्वा 
प्रानतको अदालतमै गनुया पछया भन्े छैन।

यकद अ्रिषे्टलयाको अनय राजय ्वा प्रानतमा यात्ा गनने 
्वा बस्े तपाइँको ष्टबचार छैन भने तपाइँको आदशेलाई 
घोिणा नगनया सकु्हुनछ। DVO जारी गररएको राजय 
्वा प्रानतमा तपाईं सुरष्टषित रष्टिरिनेछ।

यस कदनमा ्वा यसपष्टछ जारी 
गररएका DVO (घरेलु हिसंा आदशे) 
िरूका लाष्टग: तपाईंको DVO स्वतः 
रा्रिबयापी मानयता प्राप्त हुनेछ र 
तपाईंले केिी गनया आ्वशयक छैन।
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रा्रिबयापी
कायायान्वयन
घरेलु हिसंा आदशेिरूको

पीष्टडतिरूको सुरषिा
राष्ट्रिय घरेलु हिसंा आदशे योजनाले पीष्टडतिरू र उनीिरूका 
परर्वारिरूको सुरषिालाई बष्टलयो बनाउँछ। 

तपाईंको DVO अब यो प्र्वतयानीय हुन लाष्टग अ्रिषे्टलयाको 
अकको राजय ्वा प्रानतमा तपाईंको DVO लाई लागु गराउन 
यसलाई तयिाँ दताया गराउनु पददैन।

यकद 25 नोभेमबर 2017 भनदा अगाडी तपाईको DVO 
जारी गररएको छ भने यसलाई अदालतमा एक ष्टन्वेदन 
कदएर राष्ट्रियबयापी मानयता कदलाउन सकु्हुनछ। 

राष्ट्रियबयापी मानयता प्राप्त DVO लाई जिाँबा् जारी 
गररएको भएता पष्टन अ्रिषे्टलयाको सथानीय अदालतले 
यसलाई संशोधन गनया सकछ।

DVO लाई जिाँबा् जारी गररएको भएता पष्टन सथानीय 
पुष्टलसले यसका समपुणया शतयािरू आफनो राजय ्वा प्रानतमा 
लाग ूगननेछ।

घरेलु हिसंाबा् पीष्टडतिरू र उनीिरूका परर्वारलाई 
सुरष्टषित गनने राजय र प्रानतका प्रचष्टलत कानूनिरूमा 
परर्वतयान भएको छैन।

पृष्ठभूष्टम 
परर्वार तथा घरेलु हिसंा अस्वीकायया छ। 
पीष्टडतको सुरषिा मित््वपणूया छ।

घरेलु हिसंाबा् पीष्टडतिरूको सुरषिामा सुधार लयाउन 
रा्रिव्ापी रूपमा नयाँ कानूनिरू लयाईएको छ।

ष्ट्वगतमा, घरेलु हिसंा आदशे (DVO) िरू जारी ्वा दताया
भएको राजय ्वा प्रानतमा मात् लागू हुन्थयो। 

अष्टिले यो परर्वतयान भएको छ।

25 नोभेमबर 2017 मा, राष्ट्रिय घरेलू हिसंा आदशे 
योजना चालु भयो। 25 नोभेमबर 2017 दषे्टि जारी 
गररएका सबै DVOs अब स्वतः राष्ट्रिय मानयता प्राप्त 
हुनछ र लागूयोगय हुनछ।

DVO िरूको 
कायायान्वयन
DVO को शतयािरूको पालना नगनुया एक फौजदारी 
अपराध िो।

एक DVO कुनै राजय ्वा प्रानतको ष्टसमानामा मात् सीष्टमत 
छैन। सबै जारी DVO िरू अ्रिषे्टलयाभर लागू हुनछ। 

तपाईंको राजय ्वा प्रानतमा DVO लाई िसतषिेप आदशे 
(ईन्रभेनसन अडयार), परर्वार हिसंा आदशे, ष्टिरासती 
घरेलु हिसंा आदशे ्वा सुरषिा आदशे पष्टन भष्टनन सकछ।

अब िामी अ्रिषे्टलयाबासीिरूलाई  
राम्ररी सुरषिा कदन सकछौं  

www.ag.gov.au/ndvos

ि्ाउँदै
राजय र प्रानत

ष्टसमानािरू 


