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यौर् द्नर्यनुिहार् एक अपर्ाध हो।

कसैलने तपाईलंाई असवजलो महस्नस हुर्ने क्न रै् पवर् वरियाकलाप 
गर्ाउर्का लावग बल प्योग गर््ननु िा धम्क्याउर््न कवहल्यै पवर् 
उवचत हुर् सक्दैर्।

तपाईलंने िा तपाईलंने वचन्र्ने अरू कसैमावर् यौर् द्नर्यनुिहार्को 
सामर्ा गर््ननुिएको िए, तपाई ंवर्म्र् माध्यमहरूबाट मद्दत प्ाप्त गर्नु 
सक्र््नहुन्छ:

NSW प्हर्ी: 000 (तीर्िटा शून्य) मा फोर् गर््ननुहोस्

NSW र्नेप रिाइवसस सनेिा: 1800 424 017 मा फोर् गर््ननुहोस ्
(वर्ःश्नल्क, 24 घन्टा, हप्ताको 7 वदर्)

वर्ःश्नल्क दोिासने सनेिा: अर््निाद तर्ा दोिाषने सनेिा (TIS) लाई 
131 450 मा फोर् गर््ननुहोस।् उक्त सनेिाका दोिासनेलने तपाईलंने 
अर््नर्ोध गर्ने सहायतासम्बन्धी क्न रै् पवर् सनेिामा वर्ःश्नल्क सम्पकनु  
गर्ने छर्।्

Nepali
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तपाईसंगँ आफू कोसगँ र्वजवकर्ने (सम्पकनु  र्ाख्र्ने) िन्र्ने 
क्न र्ाको वर्र्नुय गर्ने अवधकार् हुन्छ। यौर् तर्ा र्वजवकर्ने 
कायनुअन्तगनुत यौर्जन्य रूपमा छ्न र्ने, यौर् सम्पकनु  गर्ने, 
यौर्जन्य तव्थबर् तर्ा सन्दनेश आदार् प्दार् गर्ने ज्थता 
क्न र्ाहरू पदनुछर्।् तपाईलंने ्थितन्त्र रूपमा र् ्थिनेच्छालने सहमवत 
वदर््निएको छैर् िर्ने तपाईलंाई यी वरियाकलापहरू मध्यने क्न रै् 
पवर् वरियाकलापमा िाग वलर् बाध्य पार््ननु एउटा अपर्ाध हो।

अ्थरिनेवलयामा, तपाईकंो अर््नमवतविर्ा क्न रै् पवर् र्यवक्तलने 
तपाईलंाई छ्न र्, धम्क्याउर्, तपाईसंगँ िा तपाईकंा 
अिाव्छछत यौर्जन्य तव्थबर्हरू आदार् प्दार् गर्नु िा 
तपाईसंगँ िा तपाईबंार्ने यौर्जन्य वटप्पर्ीहरू गर्नु पाउँदैर्। 
यौर् द्नर्यनुिहार्लाई जघन्य अपर्ाध मावर्न्छ र् अपर्ाधीहरूलने 
14 िषनुसम्मको जनेल सजाय पाउर् सक्छर्।् अपर्ाध िएको 
क्न र्ाको जाहनेर्ी वदर््नलने िा अपर्ाधको वशकार् हुर््नलने तपाईकंो 
प्िनेशाज्ञा िा र्ोजगार्ीको व्थर्वतमा क्न रै् प्िाि पार्ने छैर्।

यौर् द्नर्यनुिहार् िर्नेको कने  हो?

यौन दरु्य्यवहार भन्नाले यौनजन्य प्कृथतका थवथभन्न 
अपरा्धहरूलाई जनाउँछ, यसअन्तग्यत थनम्न अपरा्धहरू पद्यछन:्

• बलात्कार्, यो भनेको तपाईलंाई जबज्यस्ती यौन सम्पक्य  (योनी, 
गदुद्ार वा मखु मिैनु) गन्य बाध्य पानु्य हो 

• तपाईकंो कपिाको थभत्र वा बाथहरबाट गररने कुनै पथन 
थकथसमको अिाव्छछत छ्न िाइ

• यौन सम्पक्य  गनु्यअथघ वा गरररहकेा बेला तपाईकंो अनमुथतथवना 
लगाइरहकेो कन्िम फ्न काल्र््न

• यौर्जन्य प्पीिर्, तब हुन्छ जनुको लाथग तपाईलें स्वतन्त्र 
रूपमा र स्वेच्छाले सहमथत नथदएको र बरु कसैले तपाईलंाई 
नचाहकेो यौनजन्य काय्यहरू गन्य दबाब थदन्छ वा छल गछ्य

• पछ्याउर््न, यो तब हुन्छ जब कसैले तपाईलंाई शारीररक वा 
वस्ततुः पछ्याउँछ वा हछे्य

• तपाई ंअन्तरङ वा नग्न अवस्िामा भएका बेला तपाईकंो 
अर््नमवतविर्ा तपाईलंाई हनेर््ननु

• अिद्र प्दशनुर् (र्यिहार्), यो भनेको कसैले तपाईलंाई आफ्नो 
शरीरका गोप्य भागहरू दखेाउन ुहो  

• पोर्नोग्ाफी हनेर्नु िा त्यसमा सहिागी हुर् बाध्य पार््ननु, 
यसअन्तग्यत कसैले तपाईकंो अनमुथतथबना तपाईकंो फोटो थखच्न,ु 
थभथियो बनाउन ुवा कुनै अन्य रेकथि्यङ गनु्य, तपाईलंाई कुनै 
थभथियोमा दथेखन बाध्य पानु्य वा तपाईलंाई कुनै पोननोग्ाथफक 
चलथचत्र हने्य लगाउनलुगायतका थक्याकलापहरू पद्यछन ्

• यौर्जन्य सन्दनेशको आदार् प्दार्, यो भनेको तपाईकंो 
अनमुथतथवना तपाईकंा नग्न तथस्बर, थभथियो वा अन्य 
रेकथि्यङहरू आदान प्दान गनु्य वा तपाईलंाई अवाथ्छछत रूपमा 
नग्न तथस्बरहरू पठाउन ुहो।



आफूलने िर्ोसा गर्ने 
कसैसगँ क्न र्ाकार्ी 
गर््ननुहोस्

2

कुनै थवश्ाथसलो सािी, पररवारको सदस्य वा परामश्य 
सेवासँग कुराकानी गनु्यले तपाईलंाई अब के गनने भनी 
थनण्यय थलनमा मद्दत गन्य सक्छ। तपाईलें यौन 
दरु्य्यवहारका बारेमा उजरुी नगनने थनण्यय नै थलनभुएका 
खण्िमा पथन तपाईलें थवथभन्न ठाउँहरूबाट गोप्य अथन 
थनःशलु्क मद्दत तिा सहायता थलन सक्नहुुन्छ।

NSW र्नेप रिाइवसस सनेिा 
यसले यौन दरु्य्यवहारको सामना गरेका वा त्यसको 
जोथखममा रहकेा NSW थस्ित मथहला तिा परुुष र 
उक्त अपरा्धमा संलग्न नरहकेा थतनका पररवारजन वा 
सािीहरूलाई टेथलफोन र अनलाइनबाट सङ्कटसम्बन््धी 
परामश्य सेवा प्दान गछ्य। 
1800 424 017  
(हरेक थदन 24 घन्टा, हप्ताको 7 थदन)  
nswrapecrisis.com.au

लनेव्थबयर्, गने, रिान्सजनेन्िर्, बाइसनेक्स्नअल, 
इन्टर्सनेक्स र् वक्ियर् (LGBTIQ) विशनेष: 
QLife
यसले सबै उमरेका मान्छेहरूलाई टेथलफोन वा वेबमाफ्य त 
सहायता प्दान गछ्य।
1800 184 527 
मध्यान्ह 3 बजेदथेख मध्यरातसम्म, हप्ताको 7 थदन

तपाईलंने यौर् द्नर्यनुिहार् िा आरिमर्को सामर्ा गर््ननुिएको छ िर्ने 
मद्दत र् सहायता उपलब्ध छ।

यौर्जन्य सहमवत िर्नेको कने  हो?

सहमथत भनेको जब तपाई ंस्वतन्त्र रूपमा छनौट 
गनु्यहुन्छ र स्वेथच्छक रूपमा दबाब, जालझलेथब वा 
लागपूदाि्य वा रक्सीको प्भाव थबना सहमत हुनहुुन्छ।

र्ाजीख्नसीलने वदइर्ने

सवरिय

विशनेष

यौन सम्पक्य को अवथ्धमा तपाई ंजनुसकैु बेला 
आफ्नो थवचार पररवत्यन गन्य सक्नहुुन्छ चाह े
तपाईलें यसअथघ गनु्यभएको होस ्वा तपाईहंरू दवुै 
ओछ्यानमा नग्न अवस्िामा हुनहुोस।्

वफतानु वलर् सवकर्ने

कुनै एक समयमा सहमथत थदनकुो अि्य तपाईलें 
कुनै अकनो समयमा त्यही कामका लाथग सहमथत 
थदनभुएको हो भन्ने हुदँनै।

समयसीमा िएको

्धरैे मान्छेहरू एकदम ैिराएका बेला प्त्यतु्तर थदन 
सक्दनैन।् तपाईलें केही भन्नभुएन भन्दमैा तपाईलें 
सहमथत थदनभुएको हो भन्ने माथनँदनै।

मौर् ब्थर््न िर्नेको सहमवत वदर््न होइर्

यौन सम्बन््धका हकमा, तपाईलें आफूले चाहकेा 
कुरामा मात्र सहमथत जनाउन ुपछ्य, अरूले 
आफूबाट गररने अपेक्षा राख्छन ्जस्तो लागेका 
कुराहरूमा होइन। तपाई ंयौन थक्याकलपका लाथग 
इच्छुक सहभागी हुनहुुन्छ भनेर कुराकानी गन्य केही 
बोलेर वा गरेर सहमथत जनाउन सक्नहुुन्छ।

कुनै एउटा कुरामा सहमथत थदन ु(जस्तै शयनकक्षमा 
जान)ु को अि्य तपाईलें अकनो कुरा (जस्तै यौनसम्पक्य  
गनु्य) का लाथग पथन सहमथत थदनभुएको भन्ने हुदँनै। 
कसैले कन्िम लगाउँछु भनेर पथछ नलगाएको 
खण्िमा त्यसलाई पथन सहमथत माथनँदनै। 
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तपाईलंाई सहायता प्दार् गर्नु सक्र्ने विविन्र् सनेिाहरू छर्।् 
यी सनेिाहरूबाट अन्तर्ानुवट्रिय विद्ार्थी र् पयनुटकलगायत 
जोस्नकैलने पवर् मद्दत र् सहायता प्ाप्त गर्नु सक्छर्।् 

मनेविकल सहायता
तपाईमंाथि यौन दरु्य्यवहार भएको छ भने तपाई ंजनुसकैु सरकारी 
अस्पतालको आकथस्मक थवभागबाट थनःशलु्क मथेिकल सेवा प्ाप्त 
गन्य सक्नहुुन्छ। NSW Health को यौन दरु्य्यवहारसम्बन््धी 
थवशषेज्ञ सेवाहरू 24 घन्टा नै थनःशलु्क उपलब््ध छन ्(यसका 
लाथग तपाईसंँग मथेिकेयर काि्य नभए पथन हुन्छ)।

यी सेवाहरूले यौन दरु्य्यवहारको थशकार भएका जोसकैुलाई  
जानकारी, परामश्य, मथेिकल उपचार र परीक्षण सेवा थनःशलु्क 
प्दान गछ्यन।् ती सेवाहरूले यौनजन्य सरुवा रोग तिा 
गभ्यथनरो्धसम्बन््धी परीक्षणहरू गनने सेवा प्दान गन्य सक्छन।्

मथेिकल प्माणले के भएको थियो भनी प्माथणत गन्यमा मद्दत गन्य 
सक्छ। यौन दरु्य्यवहारसम्बन््धी परीक्षणहरू सरुुका 24 घन्टाथभत्र 
गनु्य उत्तम हुन्छ। यो कुरा लथम्बएका खण्िमा पथन यौन दरु्य्यवहार 
भएको सात थदनसम्म गररएको परीक्षणले अदालतमा प्योग गन्य 
सथकने उपयोगी प्माण प्दान गन्य सक्छ।  

तपाईकंो सबैिन्दा र्वजकैका सनेिाहहरू 
Camperdown व्थर्त Royal Prince Alfred 
Hospital मा आधार् िएको Sydney Sexual 
Assault Service 
9515 9040 (काया्यलय समयमा)
9515 6111 (काया्यलय समयबाहके र सप्ताहान्तहरूमा)

कार््नर्ी सहायता
थनःशलु्क काननुी सेवाहरूले तपाईलंाई तपाईकंा थवकल्पहरूबारे 
गोप्य रूपमा सल्लाह थदन सक्छन।् यस्ता सल्लाहहरूमा तपाईकंो 
बसोबासको र्यवस्िा, थशक्षा र काय्यस्िलसम्बन््धी सल्लाहका 
सािै प्हरीमा उजरुी गनने सम्मका सल्लाहहरू पद्यछन।्  

तल उथल्लथखत सेवाहरू थनःशलु्क र थवशषेज्ञ काननुी सेवा 
प्दायकहरू हुन।्

मवहलाहरूका लावग कार््नर्ी सनेिा NSW
1800 801 501  |  wlsnsw.org.au

र्नेिफर्नु कार््नर्ी कने न्द्र 
NSW अन्तर्ानुवट्रिय विद्ार्थी कार््नर्ी सनेिा 
9698 7277  |  rlc.org.au

इन्र्र् वसटी कार््नर्ी सनेिा 
लनेव्थबयर्, गने, रिान्सजनेन्िर्, बाइसनेक्स्नअल, इन्टर्सनेक्स र् 
वक्ियर्सम्बन्धी विशनेषज्ञ सनेिा 
1800 244 481  |  iclc.org.au

पीवितका लावग सनेिाबाट वदइर्ने सहायतामावर्को पहुचँ

तपाई ंकुनै आपराथ्धक घटनाको पीथित हुनहुुन्छ भने तपाई ंजारी 
परामश्य तिा आथि्यक सहयोगलगायत NSW Victims 
Services बाट थदइने थवथभन्न थनःशलु्क सेवाहरू प्ाप्त गन्यका 
लाथग योग्य हुन सक्नहुुन्छ।
पीवितको पहुचँ लाइर्  
1800 633 063  थनःशलु्क
(हरेक थदन 24 घन्टा, हप्ताको 7 थदन)

प्हर्ीकहाँ उज्नर्ी गर््ननुहोस्
यौन दरु्य्यवहार एक अपरा्ध हो। कुनै अपरा्धको थशकार हुनलेु 
तपाईकंो प्वेशाज्ञा वा रोजगारीको थस्िथतमा कुनै प्भाव पानने छैन।

अस्टे्थलयाली प्हरीले तपाईकंो उजरुीउपर छानथबन गरी तपाईकंो र 
अन्य मान्छेहरूको सरुक्षा सथुनथचित गनने छ। तपाई ंथनम्न माध्यमद्ारा 
प्हरीमा उजरुी गन्य सक्नहुुन्छ:

• तीनवटा शनू्य (000) मा फोन गरेर

• कुनै प्हरी चौकीमा गएर

• क्ाइम स्टपस्यको नम्बर 1800 333 000 मा कल गरी 
बेनामी रूपमा घटनाको उजरुी गरेर

सहायता सेवाहरूले पथन तपाईलंाई प्हरीमा उजरुी गन्य मद्दत गन्य 
सक्छन।् 

यो अवियार् वर्म्र् स्ंथर्ाद्ार्ा सगौर्ि समवर्नुत छ


