
अनलाइन प्रत्यक्षफोनबाट

    040 632 9293

RIKU ले मानव तस्करी तथा श्रम 
शोषण्का शश्कार भए्का सबै जनालाई 
सहा्यता प्रदान गर्छ ।   

तपाईं वा तपाईं्को नशज्ेक्का ्ुकनै व्यशतिले 
तल्कामध्ये ्ुकनै अनुभव गरररहनु भए्को र ? 
 • ्कसैले तपाईंलाई ्ुकनै गैर ्कानुनी वा तपाईंले गन्छ 

नचाह्ेको ्ुकरा गन्छ दबाब ददइरह्ेको र ? 
 • ्कसैले (श्रीमान वा श्रीमती, नातेदार, रोजगारदाता) 

तपाईं्को गशतशवशि वा तपाईंले अरूसँग गनने सञ्ार्को 
शन्यन्त्रण गरररह्ेका रन् ? 

 • तपाईंलाई ्कसैले दफनल्याण्ड ल्याए्कोमा पैसा 
माशगरह्ेको र वा तपाईंले पशहले नै ्यसतो पैसा 
शतररसकु्भए्को र ? 

 • तपाईंले भने्को नमानेमा तपाईंलाई सवदशे दफता्छ 
पठाइने र वा तपाईं्को आवास अनुमशत रद्द गररने र 
भनेर ्कसैले तपाईंलाई िम्क्याए्को र ? 

 • ्कसैले तपाईं्को व्यशतिगत जान्कारी खुलासा गररददने 
िम्ककी ददइरह्ेको र ? 

 • तपाईंलाई आफूले आफना रोजगारदाता वा श्रीमान् 
वा श्रीमतीसँग शवमशत राखेमा वा ्काम रो्डमेा वा 
समबन्ि अन्त्य गरेमा तपाईं वा तपाईं्का शप्र्यजनलाई 
क्षशत पुर् ्याइने र भन्े ्ुकरालाई शलएर ्डर लागर ? 

 • तपाईंलाई झु्क्याएर हाल्को पररशसथशतमा हाल्को 
्काम गन्छ लगाइए्को र ? 

 • तपाईंलाई तपाईंले हाल प्राप्त गरररह्ेको तलवभन्दा 
बढी तलव ददने प्रशतज्ा गररए्को शथ्यो ?

 • तपाईं अशतररति तलव प्राप्त नगरर्कन हप्ता्को पाँच ददन 
र ददन्को 8 घणटाभन्दा बढी ्काम गरररहनुभए्को र ? 

 • ्कसैले तपाईं्को नाममा ऋण शलए्को र र तपाईंलाई 
आफूले नबुझने ्कागजातमा हसताक्षर गन्छ लगाए्को र ? 

 • ्कसैले तपाईं्को बैं्क खाता प्र्योग गरररह्ेको र वा 
तपाईं्को ्कमाइ चलाइरह्ेको र ? 

तपाईंले माशथ्का ्ुकनै प्रश्नमा स्कारातम्क तपाईंले माशथ्का ्ुकनै प्रश्नमा स्कारातम्क 
जबाफ (हो) ददनुभए्को र भनेजबाफ (हो) ददनुभए्को र भने, ्ृकप्या जुन सु्ैक 
भाषामा help@riku.fi मा इमेल गनु्छहोस् वा  
riku.fi/trafficking मा उशललशखत ्ुकनै नमबरमा 
टेशलफोन गनु्छहोस् ।

NEPAL

पीश्डत सहा्यता दफनल्याण्ड (RIKU) 
ले अपराि्का पीश्डत, शतन्का नशज्क्का 
नातेदार र साक्षीलाई परामश्छ ददन्र र 
सह्योग गर्छ ।



अनलाइन 

फोनबाट

प्रत्यक्ष

दफनल्याण्डमा रह्ेका RIKU ्का शाखा 
्का्या्छल्यले शनःशुल्क सहा्यता प्रदान गर्छन् 

। हामी गोपनी्यता ्का्यम गनने शपथ शलए्का 
दोभाषे प्र्योग गरेर तपाईंसँग ्ुकरा गन्छ स्करौं । 
riku.fi मा समप्क्छ  शववरण ददइए्को र ।

तपाईं ए्क सह्योगी व्यशति उपलबि 
गराइददन पशन अनुरोि गन्छ सकु्हुने र । 

ती व्यशतिले तपाईंलाई भेटेर तपाईंसँग रलफल 
गन्छ तथा व्यवहारर्क सुझाव प्रदान गन्छ सके् 
रन् । ती व्यशति तपाईंसँगै प्रहरी ्का्या्छल्य वा 
अदालत जान पशन सके् रन् ।

RIKU ए्क गैर राजनैशत्क, गैर िारम्छ्क गैर 
सर्कारी संसथा  (NGO) हो ।राश्रि्य हलेप लाइन 116 006

सोमवार–शुक्रबार शबहान 9 दशेख साँझ 8 समम 
(प्रा्यजसो दफशनस भाषामा उपलबि) 
्कानुनी परामश्छ हलेप लाइन 0800 161 177
सोमवार–शबहीवार साँझ 5 बजेदशेख साँझ 7 
बजेसमम (दफशनस भाषामा)

Riku.fi वेबसाइटमा शवशभन् भाषामा 
RIKU तथा फौजदारी मुद्दा प्रदक्र्या्को 

बारेमा जान्कारी ददइए्को हुन्र । 

तपाईंलाई ्कतै मानव तस्करी वा श्रम 
शोषण भए्को र जसतो लागर भने 

help@riku.fi मा इमेल पठाउनुहोस् ।  तपाईं 
आफनै भाषामा इमेल लेख्न पाउनुहुन्र ।

RIKUchat दफशनस भाषामा उपलबि 
च्याट सेवा हो ।  riku.fi

शनम्न अवसथामा हामीलाई समप्क्छ  
गनु्छहोस्:
 • तपाईं अपराि पीश्डत हुनुहुन्र भने
 • तपाईं अपराि्को साक्षी हुनुहुन्र भने
 • तपाईं्को नशज्क्को नातेदार अपराि्को 

शश्कार हुनुभए्को र भने
 • तपाईंलाई आफू अपराि पीश्डत भए्को 

रु जसतो लागर र तपाईं आफनो अनुभाव 
आदान प्रदान गन्छ तथा व्यवहारर्क परामश्छ 
शलन चाहनुहुन्र भने 

हामीले ददने सेवा पूण्छत्या गोपनी्य हुन्र । 
तपाईं हामीलाई आफनो पररच्य नखुलाइ्कन 
फोनबाट वा अनलाइन माध्यमबाट समप्क्छ  
गन्छ सकु्हुन्र । तपाईं हाम्ो ्ुकनै शाखामा गएर 
प्रत्यक्ष रूपमा आफना अनुभव आदान प्रदान 
गनने अवसर प्रदान गररददने अनुरोि पशन 
गन्छ सकु्हुन्र । हामी तपाईं्को सहमशत शबना 
्कसैलाई तपाईं्को मुद्दा्को बारेमा जान्कारी 
ददने रैनौं ।


