सदैव सख
ु ी ... पहिला र पहि
हववािलाई सबल बनाउने
हववाि पूववः वैवाहिक हिक्षा
बलियो सम्बन्धिे जीवनका परिवर्तन र्था चनु ौर्ीहरुको सामना गनत र्पाईिाई र्याि बनाउँछ।
शिु वार् मै िाम्रो सञ्चाि र्था बलियो सम्बन्ध सम्बन्धी सीपहरुको लवकास गनतु महत्वपर्ू त हुन्छ, र्ा
लक अप्ठ्यािो समयमा र्ी सीपहरुमा र्पाई भि पनत सक्नु हुन्छ।
लववाहपवू तको लशक्षािे जीवनभिका िालग लववाहिाई स्थालपर् गनतका िालग सीप र्था जानकािीहरु
प्रदान गिे ि जोडीहरुिाई लववाहका िालग र्याि बनाउँछ। अलिल्िा सम्बन्धहरुबाट जन्मेका
बािबच्चाका कािर् लववाहमा आइपने थप आयाम र्था जलटिर्ािाई लनयाल्नका िालग पाठ्यक्रम
(कोसत) हरु उपिब्ध छन।्

हववािका समयमाः पाररवाररक परामिव
सम्बन्धिाई सही बाटोमा िालििाख्न सधै ँ सलजिो हुदँ नै । सम्बन्धजन्य समस्याहरु हाम्रो जीवनका
लवलभन्न चिर्हरुमा उत्पन्न हुन्छन।् सम्बन्धमा डग्मगाउँदो क्षर् आउनक
ु ो अथत र्पाईको सम्बन्ध
समस्यामा छ भन्ने होइन, बरु यसिाई के ही सहयोगबाट समाधान गनत सलकने संकेर्को रुपमा लिन
सलकन्छ।
पारिवारिक पिामशतिे जोडीहरुिाई लववाहका समयमा आउने थप्रु ै परिवर्तनिाई सहमलर्मा ल्याउन
मद्दर् गनत सक्छ, जस्र्ैैः बािबालिका ि परिवािसँगको व्यलिगर् ि अन्र्िव्यलिगर् मामिाहरु।
पारिवारिक पिामशतदार्ािे र्पाईको पलर्पत्नी वा साथीसँगको भावनात्मक समस्याको लनदानमा
सहयोग गनत सक्छ, वा र्पाईको अलभभावकीय लजम्मेवािीका लवषयमा सहमलर्मा पग्ु न सिाउ गनत
सक्छ।

यो जानकािी Marriage Act 1961 (वििाह ऐन १९६१) को उपिर्ड् 42 (5A) Marriage Regulations 1963
(वििाह विवनयम १९६३) को लनयम 39A को आधािमा उपिब्ध गिाइएको हो।

सदैव िश
ु ी…
पलहिे ि पलछ
हववाि बन्धनमा बााँहधने
योजनामा रिेका जोडीिरुका
लाहि जानकारी

वैवाहिक असफलताः Family Dispute Resolution (हववाद समाधान)
Family Dispute Resolution (FDR) (पारिवारिक लववाद समाधान - एफडीआि) िे सम्पलि,
िकम, ि अझ महत्वपर्ू त रुपमा– छुरटँदै गिे का जोडीहरुिाई कुनै बािबच्चाको सम्बन्धमा सहमलर्मा
पग्ु न सिाउ गछत । अलभभावकत्वको लववाद भएका छुरटएका परिवाििाई FDR माफत र्् समस्या
सल्ु झाउने काननु ी आवश्यकर्ा िहन्छ।
मान्यर्ाप्राप्त FDR कमीहरुिे र्पाईिाई समस्यामालथ छिफि गनत, लवकल्पको िोजी गनत ि
सहमलर्मा पग्ु न सहयोग गछत न।् महत्वपर्ू त रुपमा, कुनै पलन बािबच्चाको अलभभावकीय योजनाको
लवकास गिे ि चाँजोपाँजो लमिाउन FDR िे सहयोग गनत सक्छ।
जोडी ि परिवािका िालग सेवा र्था सझु ावबािे थप जानकािीका िालग Family
Relationships (पारिवारिक सम्बन्ध) को अनिाइन वेबसाइट
www.familyrelationships.gov.au हेनतहु ोस् वा Family Relationships
को सझु ाव िाइन 1800 050 321 मा फोन सम्पकत गनतहु ोस।्

हववाि मित्वपर्
ू वि
र्पाईको लववाहको लवलध पिू ा गिाउने अलधकािीिे र्पाईिाई यो कागजार् हस्र्ान्र्िर् गदैछ लकनलक
लववाहको लनर्तय एउटा जोडीिे गने सबैभन्दा ठूिो लनर्तय हो। लववाह एउटा महत्वपर्ू त कदम हो, जस्िे
र्पाई, र्पाईको जोडी ि र्पाईको परिवािमा थप्रु ै परिवर्तनहरु ल्याइलदन्छ। यो कागजार्िे र्पाईिाई लनम्न
कुिा बर्ाउँछैः
 अष्ट्रेलियामा लववालहर् हुने प्रलक्रया,
 लववालहर् भएपलछको के ही महत्वपर्
ू त काननु ी परिर्ामहरु, ि
 लववाह लशक्षा, पारिवारिक पिामशत वा लववाद समाधान सेवा जस्र्ा सम्बन्ध सहायर्ा
सेवाहरुको उपिब्धर्ा बािे जानकािी।

अष्ट्रेहलयामा हववाहित िुने
अष्ट्रेलियामा लववाहिाई Marriage Act 1961 (वििाह ऐन १९६१) द्वािा लनयमन गरिन्छ, जसिे
लववाहको प्रलक्रया ि वैधालनक लववाहका िालग काननु ी प्रावधानहरुको व्यवस्था गदतछ।
Notice of Intended Marriage (हववाि इच्िाको सच
ू ना) फािाम भिे ि
लववाहको कम्र्ीमा एक मलहना (ि १८ मलहनासम्म) अलि र्पाईको लववाह गिाउने
अलधकािी (celebrant) िाई बझु ाइसक्नु पनेछ।
र्पाई ि र्पाईको जोडीिे लववाह गिाउने अलधकािीिाई तपाईिरुको जन्महमहत र
जन्मस्थानको प्रमार्, पहिचान र पहिलाको हववािको तोहडएको जनाउने
कािजात पेश गनतु पछत ।
र्पाईहरु दवु ि
ै े ‘Declaration of no legal impediment to marriage’
(लववाहको िालग कुनै काननु ी व्यवधान निहेको िोषर्ा) गने कागजार्मा हस्र्ाक्षि
गनतपु छत । यो िोषर्ामा हस्र्ाक्षि गिे ि, र्पाईिे आफू लववाहको िालग योग्य उमेिको
भएको, ि लववाहका लनलम्र् अन्य कुनै व्यवधान निहेकोमा आफू लवश्वस्र् भएको िोषर्ा
गनतु हुन्छ।
र्पाईको हववािको हदनमा र्पाईको लववाह अलधकािीिे लववाह सम्पन्न गनहतु ुनछ
े ।
उहाँिे र्पाई ंि र्पाईको जोडी र्था त्यहाँ उपिब्ध साक्षीिाई तीन वटासम्म
वैवाहिक प्रमार्पत्रमा िस्ताक्षर गनत अनिु ोध गनहतु ुनछ
े ।
लववाहपश्चार्् र्पाईको लववाह भएको स्थानको प्रान्र्को Registry of Births,
Deaths and Marriages (जन्म, मृत्यु ि लववाह दर्ात गने कायातिय) मा तपाईिरुको
हववाि िराउने अहधकारीले हववाि दताव गिाउनु हुनछ
े ।

.

अष्ट्रेहलयामा हववािः
तपाईले जान्नुपने के िी मित्वपूर्व कुरा
स्वास््य तथा कल्यार्कारी सहु वधा
यलद र्पाईिे स्वास््य वा कल्यार्कािी सलु वधा प्राप्त गनतहु ुन्छ भने र्पाईिे र्ी सम्बलन्धर् लनयोगहरुिाई
सम्पकत गिे ि लर्नीहरुिाई र्पाई अब लववालहर् भएको जानकािी लदनु पने हुन्छ। र्ी लनयोगहरुिे र्पाईिे
प्राप्त गने सलु वधाहरुमा परिवर्तन आएमा र्पाई जानकािी गिाउनेछन।् लववाहपश्चात्को लनलश्चर् समयलभत्र
र्पाईिे र्ीन लनयोगहरुिाई जानकािी गिाउनु भएन भने आफूिे प्राप्त गने सलु वधाहरु र् गमु ाउनु हुन्छ नै,
अझ सजायको भागीदाि पलन भइनेछ।
तपाईको नाम पररवतवन
लववाह गने व्यलििे आफ्नो जोडीको थि िाख्न पाउनेछ। लववाह गिे पश्चार्् र्पाईिे आफ्नो थििाई
जोडीको थिमा परिवर्तन गनतु पने काननु ी आवश्यकर्ा छै न।
यलद र्पाईिे आफ्नो जोडीको थि आफ्नो नामपलछ िाख्ने भए, र्पाईिे आफ्नो प्रान्र् वा क्षेत्रको
Registry of Births, Deaths and Marriages (जन्म, मृत्यु ि लववाह दर्ात कायातिय) बाट जािी
हुने लववाह प्रमार्पत्र प्राप्त गनतु पने हुन्छ। आफ्नो व्यलिगर् कागजार् (जस्र्ैैः चािक अनमु लर्पत्र) मा
लववाहपश्चार्को थि परिवर्तन गनत यो सामान्यर्ा पयातप्त प्रमार् हुनछ
े ।
लववाहको लदनमा प्राप्त हुने प्रमार्पत्र औपचारिक मात्र हुन्छ ि यसिे िाहदानी कायातिय िगायर्का धेिै
सिकािी लनयोगहरुिाई मान्य हुने पलहचानको आवश्यकर्ा पिू ा गदैन।
नािररकता
यलद र्पाईिे अष्ट्रेलियन नागरिकसँग लववाह गनतभु यो भने र्पाईसँग अष्ट्रेलियन नागरिक हुने
स्वाचालिर् अलधकाि प्राप्त हुदँ नै । त्यसपलछ पलन र्पाईिे नागरिकर्ाको िालग आवेदन लदनपु ने छ ि
त्यसका िालग योग्यर्ाको मापदर्ड् पिू ा गनपतु नेछ। यस सम्बन्धी थप जानकािी Department of
Immigration and Border Protection (आप्रवासी र्था सीमा संिक्षर् लवभाग) को वेवसाइट
www.immi.gov.au मा प्राप्त गनत सलकन्छ।
इच्िापत्र (will) बनाउाँदा
र्पाईको इच्छापत्र िेख्ने बेिामा स्पष्टरुपमा यस लववाहको योजना िहेको देिाइएको अवस्थामा बाहेक
अगालडका अन्य सबै इच्छापत्रहरुिाई वैवालहक इच्छापत्रिे बदि गरिलदन्छ।
जब र्पाईको व्यलिगर् अवस्थामा परिवर्तन आउँछ, र्ब नयाँ इच्छापत्र बनाउनु महत्वपर्ू त हुन्छ। यसिे
र्पाईको मृत्यपु श्चार्् र्पाईको सम्पलि कसिी बाँडफाँड हुनछ
े भन्ने आफ्नो इच्छािाई मान्यर्ा प्राप्त
इच्छापत्र र्पाईसँग भएको सलु नलश्चर् गछत ।
हववािपश्चातको कर हनयम
जब र्पाई वैवालहक बन्धनमा बाँलधनहु ुन्छ, र्पाईिे लर्ने किको िकममा परिवर्तन आउँछ। किको
दायिाको लवषयमा छिफि गनत लववाहपवू त Australian Taxation Office (अष्ट्रेलियन कि
कायातिय), कि एजेन्ट वा िेिापाििाई सम्पकत गनत सझु ाव लदइन्छ।

