शारी1रक

िहंसा

करकाप तथा
ध क को योग गन
मिहला पाटनरलाई चोट पयु ाउनका लािग ध क ह
िदने तथा/वा ध क ह लाई पूरा गन - उनलाई
छाडेर जाने, आ&मह&या गन, उनको बारे मा
वेलफे यरमा )रपोट ग)रिदने भनेर ध क
आिथक
िदने - उनलाई आरोपह िफता
दु यवहारको
िलन लगाउने - उनलाई
गैरकानूनी कायह गन
योग गन
लगाउने ।
मिहला पाटनरलाई काम खो/न वा काम गनबाट
रो0ने - उनले पैसाको लािग भ2नपु न ि3थित बनाइिदने
- उनलाई िनि5त रकम िदने - उनको पैसा खो3ने - उनलाई
प)रवारको आयको बारे मा जानकारी ह6न निदने वा &यसस म
पह6ँच रा8न निदने ।

पु ष िवशेषािधकारको योग गन

डर ासको
गन
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भावना-मक
दु यवहारको
योग गन

मिहला पाटनरलाई होAयाउने - मिहला
पाटनरलाई उनी खराब हो भ2ने महससु गराउने उनलाई नाम काढेर बोलाउने - उनलाई आफू पागल छु िक
ज3तो सोAन लगाउने - Rिमत पान जालझेलयुJ चाल
चHने - उनको अपमान गन - उनलाई अपराध गरे ज3तो
महससु गराउने ।

अल+याउने
मिहला पाटनरले के िLयाकलाप गन, कसलाई भेट्ने र
कोसँग बोलने, के पढ्ने भ2ने कुराह मा िनय2Nण
गन - उनको घरबा िहरको सल
ं Pनतालाई
सीिमत गन - कायह लाई सही
ठहयाउन इQयाको Dयोग गन ।

मिहला पाटनरलाई नोकर ज3तो 9यवहार गन - सबै ठूला
िनणयह आफ< िलने - "घरको राजा" ज3तै गन मिहला तथा प?ु षका भिू मकाह प)रभािषत गन ।

मिहला पाटनरलाई बAचाह को बारे मा
अपराध गरे ज3तो महससु गराउने बAचाह लाई स2देशबाहकको पमा Dयोग
गन - उनलाई द:ु ख िदन बAचाह लाई भेट्ने समयको
Dयोग गन - बAचाह िलएर जाने ध क िदने ।

योग

आँखा तरे र, िLयाकलापTारा, इशाराह को
Dयोग गरे र मिहला पाटनरलाई भयिभत
बनाउने - व3तुह तोडफोड गन - उनको
स पिUह लाई नो0सान पुयाउने पाHतु जनावरह लाई द9ु यवहार
गन - हातहितयार देखाउने ।

शि तथा
िनय ण

ब"चाह$को
योग गन

यौनज य

कम मह&व
िदने, कुरा नमा ने
तथा दोष लगाउने

द9ु यवहारलाई हHका पमा िलने र &यस
बारे को मिहला पाटनरको िच2ताह लाई
ग भीरतापूवक निलने – द9ु यवहार भएको छै न
भ2ने - द9ु यवहारयुJ 9यवहारका लािग िज मेवारी
प2Kयाउने - उनको कारणले गदा य3तो भएको हो
भ2ने ।

िहंसा

यौनज य
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