मैले के गर्नुपर्छ?

थप जानकारी

यस यस-दिन अगाडी जारी गरिएको
DVO (घरे लु हिंसा आदेश) हरूका
लागि: आफु लाई देशभरि सुरक्षित
राख्न सुनश्ु चित गर्न तपाईं आफ्नो
DVO लाई कु नै पनि समयमा
घोषित गर्न सक्नु हुन्छ।

तपाईंले के ही गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर
अनिश्चित हुनुहुन्छ वा तपाईंलाई थप जिज्ञासा
भएमा www.ag.gov.au/ndvos गएर
तपाईंको राज्य वा प्रान्तसँग सान्दर्भिक
जानकारी पाउन सक्नु हुन्छ वा तपाईंको
स्थानीय अदालतलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
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यसको लागि अष्ट्रेलियाको कु नै पनि स्थानीय
अदालतमा तपाईं निबेदन दिएर गर्न सक्नु हुन्छ।
यसलाई आदेश जारी गरिएको राज्य वा
प्रान्तको अदालतमै गर्नु पर्छ भन्ने छैन।
यदि अष्ट्रेलियाको अन्य राज्य वा प्रान्तमा यात्रा गर्ने
वा बस्ने तपाइँ को बिचार छैन भने तपाइँ को आदेशलाई
घोषणा नगर्न सक्नु हुन्छ। DVO जारी गरिएको राज्य
वा प्रान्तमा तपाईं सुरक्षित रहिरहनेछ।

यस दिनमा वा यसपछि जारी
गरिएका DVO (घरे लु हिंसा आदेश)
हरूका लागि: तपाईंको DVO स्वतः
राष्ट्रब्यापी मान्यता प्राप्त हुनेछ र
तपाईंले के ही गर्न आवश्यक छैन।

राष्ट्रब्यापी
कार्यान्वयन
घरे लु हिंसा आदेशहरूको

राष्ट्रिय घरे लु हिंसा आदेश योजना
प्रचलनमा ल्याई सके को छ
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राष्ट्रब्यापी
कार्यान्वयन
घरे लु हिंसा आदेशहरूको

पीडितहरूको सुरक्षा
राष्ट्रिय घरे लु हिंसा आदेश योजनाले पीडितहरू र उनीहरूका
परिवारहरूको सुरक्षालाई बलियो बनाउँ छ।
तपाईंको DVO अब यो प्रवर्तनीय हुन लागि अष्ट्रेलियाको
अर्को राज्य वा प्रान्तमा तपाईंको DVO लाई लागु गराउन
यसलाई त्यहाँ दर्ता गराउनु पर्दैन।
यदि 25 नोभेम्बर 2017 भन्दा अगाडी तपाईको DVO
जारी गरिएको छ भने यसलाई अदालतमा एक निवेदन
दिएर राष्ट्रियब्यापी मान्यता दिलाउन सक्नु हुन्छ।

पृष्ठभूमि
परिवार तथा घरे लु हिंसा अस्वीकार्य छ।
पीडितको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ।
घरे लु हिंसाबाट पीडितहरूको सुरक्षामा सुधार ल्याउन
राष्ट्रव्यापी रूपमा नयाँ कानूनहरू ल्याईएको छ।
विगतमा, घरे लु हिंसा आदेश (DVO) हरू जारी वा दर्ता
भएको राज्य वा प्रान्तमा मात्र लागू हुन्थ्यो।

राष्ट्रियब्यापी मान्यता प्राप्त DVO लाई जहाँबाट जारी
गरिएको भएता पनि अष्ट्रेलियाको स्थानीय अदालतले
यसलाई संशोधन गर्न सक्छ।

DVO हरूको
कार्यान्वयन
DVO को शर्तहरूको पालना नगर्नु एक फौजदारी
अपराध हो।
एक DVO कु नै राज्य वा प्रान्तको सिमानामा मात्र सीमित
छैन। सबै जारी DVO हरू अष्ट्रेलियाभर लागू हुन्छ।

तपाईंको राज्य वा प्रान्तमा DVO लाई हस्तक्षेप आदेश
(ईन्टरभेन्सन अर्डर), परिवार हिंसा आदेश, हिरासती
घरे लु हिंसा आदेश वा सुरक्षा आदेश पनि भनिन सक्छ।

DVO लाई जहाँबाट जारी गरिएको भएता पनि स्थानीय
पुलिसले यसका सम्पुर्ण शर्तहरू आफ्नो राज्य वा प्रान्तमा
लागू गर्नेछ।
घरे लु हिंसाबाट पीडितहरू र उनीहरूका परिवारलाई
सुरक्षित गर्ने राज्य र प्रान्तका प्रचलित कानूनहरूमा
परिवर्तन भएको छैन।

अहिले यो परिवर्तन भएको छ।
25 नोभेम्बर 2017 मा, राष्ट्रिय घरे लू हिंसा आदेश
योजना चालु भयो। 25 नोभेम्बर 2017 देखि जारी
गरिएका सबै DVOs अब स्वतः राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त
हुन्छ र लागूयोग्य हुन्छ।

हटाउँ दै
सिमानाहरू
राज्य र प्रान्त

अब हामी अष्ट्रेलियाबासीहरूलाई
राम्ररी सुरक्षा दिन सक्छौं
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