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सानै उमेरमा र करकापमा  गररने वििाह 
भनेको के हो?
सानै उमेरमा गररने वििाह भनेको १८ िर्ष मुवनको उमेरमा विहे 
हुनु हो। यसलाई िाल वििाह पवन भवनन्छ।

करकापको वििाह भनेको जि कसैलाई विहे गन्ष दिाि वदइन्छ, 
धम्क्ाइन्छ  िा वनम्न अनुसारले ्छक्ाइन्छ:

 > उनीहरूले विहे नगरे आफनो पररिार शवम्षन्ा हुन्छ भने् 
िनाएर

 > आफुलाई िा आफना वरियजनहरूलाई वहंसा िा धम्की वदएर

 > विहे गन्ष मनजुर नहुनजेल आफनो राहदानी जस्ा यात्ाका 
कागजातहरू कब्ा गरेर

 > ्छक्ाएर िा झटू िोलेर - उनीहरू ्ुछट्ीमा घुम्न िा मगनी गन्ष 
मात् विदेश जाने हो भनेर।

बाल वििाह र करकापमा गराइने वििाह अष्ट् ेवलयाका सबै राज्य र के्त्रहरूमा कानून 
विरुद्ध हो। कसैलाई बाल वििाह िा करकापमा वििाह गराउन अकको देशमा लैजानु पवन 
कानून विरुद्ध हो।  

यवद परम्परा िा धावम्षक 
चलनहरू अस्ट् ेवलयाको 

कानून भन्ा फरक ्छन् भने, 
जवहले पवन कानून नै पवहला 

आउँ्छ।  

अस्ट् ेवलयाको कानूनले के भन्छ?
कानूनले यसो भन्छ:

 > १८ िर्ष र माविको उमेरका व्यक्तिले विहे गनने िा नगनने, र 
कोवसत गनने भने् विचार स्वतन्त्र रूपमा आफै गन्ष सक्छ

 > १८ िर्ष भन्ा मुवनको कसैले पवन वििाह गन्ष वमलै्न। धेरै 
विशेर पररक््िवतहरूमा १६ िा १७ िर्षको ब्यक्तिले वििाह गन्ष 
अनुमवत माग्न अदालतमा आिेदन वदन सक्छ

 > सांस्कृ वतक या धावम्षक वििाह समारोह र १८ िर्ष भन्ा कमको 
कोवहसंग सम्बन्ध दता्ष गनु्ष िैधावनक हँुदैनन्।

सानै उमेरमा र करकापमा गररने वििाहहरू प्ायजसो 
केटीहरूको हुन्छ तर केटाहरूलाई पवन असर गन्न सक्छ। 
आमाबाबुलाई पररिार िा सामुदायको दबािले आस्ट्ेवलयामा 
आए प्छी पवन यो चलनलाई जारी राख्न पनने जस्ो महसुस 
हुनसक्छ। याद गनु्नहोस् वक, यस्ा वििाहहरू अपराध हुन् र 
यो भएमा गम्ीर दण्ड लगाइन्छ।
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सेिा (सं्िा)हरु
एस.ए. पुवलस (SA Police)
000 मा फोन गनु्षहोस, यवद कोही अवहलै खतरामा ्छ भने 
13 14 44 मा फोन गनु्षहोस, यवद खतरा ्छ तर तत्ाल होईन भने

अष्ट् ेवलयन फेडरल पुवलस (ए.एफ.पी.) (Australian Federal Police (AFP))
13 12 37 मा फोन गनु्षहोस, ए.एफ.पी जिरजस्ी वििाहको जोक्खममा परेका 
मावनसहरूलाई मद्दत पुया्षउन विशेर गरी रिवशवषित गररएको ्छ  
www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking

बाल दुर््निहार ररपोट्न लाइन (Child Abuse Report Line)
13 14 78 मा फोन गनु्षहोस, वदन िा रातको कुनै िेला 
यदी तपाईं िा तपाईंले वचनेको कोही जोक्खममा हँुदा  
www.childprotection.sa.gov.au/reporting-child-abuse

घरेलु वहंसा संकट फोन सेिा (Domestic Violence Crisis Line)
1800 800 098 मा फोन गनु्षहोस, वदन िा रातको कुनै िेला 
वहंसा,आपतकावलन िास र वसफाररशहरुका लागी सहयोग  
http://womenssafetyservices.com.au

एस.ए.को कानुनी सेिा आयोग (Legal Services Commission of SA)
सल्ाह फोन लाईन1300 366 424 मा फोन गनु्षहोस, ९ िजे विहान - ४ ३० िजे 
साँझ्, सोम देखी शुक्र 
वनशुल्क, जरुरी र सामान्य कानुनी सल्ाह www.lsc.sa.gov.au

पररास्ट् र बाविज्य विभाग (Department of Foreign Affairs and Trade)
1300 555 135 मा फोन गनु्षहोस, वदन िा रातको कुनै िेला यवद तपाईं अष्ट् ेवलयामा 
हुनुहुन्छ भने, र यवद तपाईं विदेशमा हुनुहुन्छ भने र मद्दत चावहयो भने +61 2 6261 
3305 मा फोन गनु्षहोस, +61 421 269 080 मा एस.एम.एस गनु्षहोस  
http://dfat.gov.au

दास प्था विरुद्ध अस्ट्ेवलया (Anti-Slavery Australia)
02 9514 8115 मा फोन गनु्षहोस, ९ िजे विहान - ५ िजे साँझ्, सोम देखी शुक्र िा 
इमेल antislavery@uts.edu.au 
दास रििा िारे कानुनी तिा रििास सल्ाह्, ओसार पसार र दास्-जसै् चलन  
www.antislavery.org.au

माइ बु् स्ाई (My Blue Sky)
करकाप विहे र वनशुल्क कानुनी सल्ाह् www.mybluesky.org.au

अस्ट्ेवलयन रेड क्रस (Australian Red Cross)
8100 4666 मा फोन गनु्षहोस, ९ िजे विहान - ५ िजे साँझ्, सोम देखी शुक्र िा यो 
समय िावहर सहयोग चावहएमा 1800 986 401 मा फोन गनु्षहोस िा  
national_STPP@redcross.org.au मा इमेल गनु्षहोस

अनुिादन तथा दोभषि सेिा (वटस नेसनल्) (Translating and Interpreting 
Service (TIS National))
13 14 50 मा फोन गनु्षहोस, वदउँसो िा रावतको कुनै पवन समयमा फोन दोभारेका 
लावग www.tisnational.gov.au

युिा मावनसहरूलाई वििाह गन्ष करकाप 
नगराउनुको फाइदाहरू
जि युिा ब्यक्तिहरूलाई वििाह गन्ष िाध्य गराइदैन, उनीहरुले 
सम्भित वनम्न कुराहरु गला्षन्:

 > सू्ल पढी सक्ान्

 > राम्ो काम पाउलान्

 > स्वास्थ्य गभा्षि्िा र सुते्री हुन्छन

 > आदरपूर्ष ब्यिहार हुन्छ

 > यौन वहंसा सवहत वहंसाको जोक्खम कम हुन्छ।

मागी वििाह
मागी वििाह अष्ट् ेवलयामा िैधावनक हो। आमािािु िा अन्य कसैले 
खोजी वदएको कसैसंग विहे गन्ष सहमत हुनुलाई मागी वििाह 
भवनन्छ। तिावप, वििाह गनने दुिै व्यक्तिहरू १८ िर्ष िा माविको 
हुनुपद्ष्छ र स्वतन्त्र रुपले नै वििाह गन्ष सहमत हुनुपद्ष्छ।

मद्दत वलने
यदी कसैलाई विहे गररवदनका लागी अकको देशमा लैजादै गरेको 
िा कोवह करकापको वििाह िा िाल वििाहको जोक्खममा भएको 
तपाईंलाई िाहा भयो भने तुरन्त सहयोग वलनुहोस। तपाईंले:  

 > सं्िालाई सम्पक्ष  गन्ष सकु्हुन्छ। वय गोपनीय हुन्छन्। तपाईंले 
दोभारे माग्न सकु्हुन्छ

 > पुवलसलाई िोलाउन सकु्हुन्छ

 > िाल दुव्य्षिहार ररपोट्ष लाइन (Child Abuse Report Line) मा 
फोन गन्ष सकु्हुन्छ

 > विद्ालयका कोही कम्षचारीलाई भन् सकु्हुन्छ।

िाल वििाह र करकापको 
वििाहले युिा ब्यक्तिको भलाइ 
र स्वास्थ्यमा हावन पुऱयाउँ्छ र 
उवनहरूको मानि अवधकार 

उल्ङ्गन गद्ष्छ।  


