聲請民事暫時保護令、
聲請民事暫時保護令、緊急保護令
ယာယီ ကာြကယ္ေ◌စာင္ ◌့ေ◌ရွာက္ေ◌ရးအမိ န္႕ ၊
ေအရးေ◌ပၚကာြကယ္ေ◌စာင္ ◌့ေ◌ရွာက္ေ◌ရးအမိ န္႕။

家事聲請狀
အိ မ်တွင်းေရးအသနားခံ တင်ြကားလွှ ာ။
年度
ခုနှ စ်

案
號
အမှု တွဲအမှတ်

稱

အေခါ်အဝါ်

謂

字第
စာအမှတ်

號承 辦 股 別
ေဆာင်ရွက်ဌာနခွဲ

依序填寫：國民身分證統一編號或護照等身分證明文件字號、性別、
出生年月日、職業、住居所、公務所、事務所或營業所、郵遞區號、
姓 名 或 電話、傳真、電子郵件位址、指定送達代收人及其送達處所。

名

稱 အစဥ်လိုက်ေရးြဖည့် ရန်။မှတ်ပုံတင်အမှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူ းလက်မှတ်အမှတ်၊

အ မည် ကျား/မ ေမွ းေန့၊ အလု ပ်အကို င်၊ ေနရပ်၊ လု ပ်ငန်းတည်ေနရာ ၊

စာတို က်ခွဲအမှတ် ၊ ဖုန်းနံ ပါတ်၊ ဖက်စ်နံပါတ်၊ အီ းေမးလ်လိပ်စာ လိ ပ်စာ။
သတ်မှတ်သည့် စာလွှ ာလက်ခံသူ (ကို ယ်စား) နှ င့် လိ ပ်စာ။

聲
請
人 ○○○ 國民身分證統一編號或護照等身分證明文件字號：
မှတ်ပုံတင်အမှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူ းလက်မှတ်အမှတ်
အသနားခံ လွှ ာ
ေလျှာက်ထားသူ
性別：男／女 ကျား မ
/

生日 ေမွ းေန့
職業 အလု ပ်အကို င်
住：
（□請保密，詳附件 1）လိ ပ်စာ (□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁)
郵遞區號 စာတို က်ခွဲအမှတ်
電話、手機：
（□請保密，詳附件 1）ဖုန်း, ဆဲ လ်ဖုန်း (□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁)
傳真 ဖက်စ်
電子郵件位址 အီ းေမးလ်လိပ်စာ
送達代收人 စာလွှ ာလက်ခံသူ (ကို ယ်စား)
送達處所：
（□請保密，詳附件 1）လက်ခံလိ ပ်စာ（□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁）
＊ 是否請求法官隔別詢問或為其他適當之安全措施
是否請求法官隔別詢問或為其他適當之安全措施：
：
တရားသူ ြကီ းအားသီ းြခားေမးြမန်းသို ့မဟု တ်အြခားသင့်ေလျာ်ေသာလု ံ ြုခံ မှုစီစဥ်
ေပးရန် ေတာင်းဆို လို မှု
□是
是 လို （原因 အေြကာင်းြပချက် ）
□否
否 မလို
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法 定 代 理 人 ○ ○ ○ 國民身分證統一編號或護照等身分證明文件字號：
မှတ်ပုံတင်အမှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူ းလက်မှတ်အမှတ်
တရားဝင်
ကို ယ်စား
性別：男／女 ကျား မ
/

生日 ေမွ းေန့
職業 အလု ပ်အကို င်
住：
（□請保密，詳附件 1）လိ ပ်စာ (□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁)
郵遞區號 စာတို က်ခွဲအမှတ်
電話、手機：
（□請保密，詳附件 1）ဖုန်း, ဆဲ လ်ဖုန်း (□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁)
傳真 ဖက်စ်
電子郵件位址 အီ းေမးလ်လိပ်စာ
送達代收人 စာလွှ ာလက်ခံသူ (ကို ယ်စား)
送達處所：
（□請保密，詳附件 1）လက်ခံလိ ပ်စာ（□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁）

代
理
အကျ ိုးေဆာင်
ကို ယ်စား

人 ○ ○ ○ 國民身分證統一編號或護照等身分證明文件字號：
မှတ်ပုံတင်အမှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူ းလက်မှတ်အမှတ်
性別：男／女 ကျား/မ
生日 ေမွ းေန့
職業 အလု ပ်အကို င်
住 လိ ပ်စာ
郵遞區號 စာတို က်ခွဲအမှတ်
電話、手機 ဖုန်း, ဆဲ လ်ဖုန်း
傳真 ဖက်စ်
電子郵件位址 အီ းေမးလ်လိပ်စာ
送達代收人 စာလွှ ာလက်ခံသူ (ကို ယ်စား)
送達處所 လက်ခံလိ ပ်စာ
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被
害
နှ ိပ်စက်ခံသူ

人 ○ ○ ○ □即聲請人（如聲請人與被害人為同一人，請逕於下方「◎」部分
填寫資料；如有聲請人以外的其他被害人，仍須詳載其他被害人
資料）
ေလျှာက်ထားသူ（ေလျှာက်ထားသူ နှ င့်နှ ိပ်စက်ခံသူ သည်တဦးတည်းြဖစ်ေနပါက「◎」
အပို င်းကို ြဖည့် စွ က်ပါ
အကယ်၍အြခားသူ ရှိပါက၎င်းတို ့၏အချက်အလက်များကို ြဖည့် စွ က်ပါ။ )
國民身分證統一編號或護照等身分證明文件字號：
မှတ်ပုံတင်အမှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူ းလက်မှတ်အမှတ်
性別：男／女 ကျား/မ
生日 ေမွ းေန့
職業 အလု ပ်အကို င်
住：
（□請保密，詳附件 1）လိ ပ်စာ (□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁)
郵遞區號 စာတို က်ခွဲအမှတ်
電話、手機：
（□請保密，詳附件 1）ဖုန်း, ဆဲ လ်ဖုန်း (□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁)
傳真 ဖက်စ်
電子郵件位址 အီ းေမးလ်လိပ်စာ
＊ 是否請求法官隔別詢問或為其他適當之安全措施
是否請求法官隔別詢問或為其他適當之安全措施：
：
တရားသူ ြကီ းအားသီ းြခားေမးြမန်းသို ့မဟု တ်အြခားသင့်ေလျာ်ေသာလု ံ ြုခံ မှုစီစဥ်
ေပးရန်ေတာင်းဆို လို မှု
□是
是 လို （原因 အေြကာင်းြပချက် ）
□否
否 မလို
◎於審理時
於審理時，
於審理時，是否需聲請親屬或個案輔導之社工人員、
是否需聲請親屬或個案輔導之社工人員、心理師陪同
心理師陪同
到場
တရားရုံ းချိ န်းသည့်အချိ န်တွင်ေဆွ မျိုးများသို ့မဟု တ်လူမှု ေရးဝန်ထမ်းသို ့မဟု တ်စိ
တ်ပညာရှင် အေဖာ်အြဖစ်လိုက်ရန်လိုပါသလား။
□是
是 လို
姓名 အမည်
身分 မည်သူမည်ဝါ
聯絡處所 ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ
聯絡電話 ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း
□否
否 မလို ပါ
送達代收人 စာလွှ ာလက်ခံသူ (ကို ယ်စား)
送達處所：
（□請保密，詳附件 1）လက်ခံလိ ပ်စာ（□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁）
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相

對

人 ○○○

နှ ိပ်စက်သူ

國民身分證統一編號或護照等身分證明文件字號：
မှတ်ပုံတင်အမှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူ းလက်မှတ်အမှတ်
性別：男／女 ကျား/မ
生日 ေမွ းေန့
職業 အလု ပ်အကို င်
住：လိ ပ်စာ
郵遞區號 စာတို က်ခွဲအမှတ်
電話、手機： ဖုန်း၊ဆဲ လ်ဖုန်း
傳真 ဖက်စ်
電子郵件位址 အီ းေမးလ်လိပ်စာ
送達代收人 စာလွှ ာလက်ခံသူ (ကို ယ်စား)
送達處所： လက်ခံလိ ပ်စာ

為聲請民事□暫時保護令
事：
□緊急保護令（只有檢察官、警察機關或直轄巿、縣【巿】主管機關才能聲請）
အသနားခံ လွှ ာတင်ြကားရန် □ယာယီ ကာကွ ယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်အမိ န့်
□အေရးေပါ်ကာကွ ယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအမိ န့် (တရားရုံ းေရှ ့ေန၊ ရဲ စခန်း သို ့မဟုတ်ြုမိ ့
နယ်/ ခရို င်အစို းရ ဌာနသာလျှင် ေလျှာက်ထားနို င်ပါသည်။)
聲請意旨
တင်ြကားြခင်းရည်ရွယ်ချက်။
聲請對相對人核發下列內容的

□暫時保護令
□緊急保護令

（請勾選符合所欲聲請之保護令種類及內容，內容後所示數字為家庭暴力防治法第 14 條第 1 項該款）

နှ ိပ်စက်သူအေပါ်ေအာက်ပါအချက် ချမှတ်ရန် ေတာင်းဆို ချက်
□ ယာယီ ကာကွ ယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်အမိ န်။့
□ အေရးေပါ်ကာကွ ယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် အမိ န်။့
(သင်ေတာင်းခံ လို ေသာအကာအကွ ယ်ေပးမှု အမိ န်အ
့ မျ ိုးအစားကို အမှန်ြခစ်ေပးပါ။ စာေြကာင်းအဆု ံ းရှိအမှတ်စဥ်မှာ
အိ မ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုကာကွ ယ်တားဆီ းေရးအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၄) ၏ပုဒ်မခွဲ အပို ဒ်၁ ြဖစ်ပါသည်။
□相對人不得對下列之人實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行
為（14-1-1）
：
□被害人
□被害人子女＿＿＿＿＿＿
□目睹家庭暴力兒童及少年＿＿＿＿＿＿
□被害人其他家庭成員＿＿＿＿
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□ နှ ိပ်စက်သူသည်ေအာက်ပါပုဂဂိ ုလ်များ၏ရု ပ်ပိုင်းသို ့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆို င်ရာ၊ စီ းပွ ါးအရေနာက်ယှက်ြခင်း၊
ထိ န်းချုပ် ြခင်း၊ ြခိ န်းေြခာက်ြခင်း၊ တရားမဲ့ ချ ိုးေဖာက်ြုပမူ ြခင်း။ (၁၄ -၁-၁)
□ နှ ိပ်စက်ခံသူ
□ နှ ိပ်စက်ခံသူ ၏သားသမီ း＿＿＿＿＿＿
□ အိ မ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုမျက်ြမင်သည့် ကေလးနှ င့်လူ ငယ်＿＿＿＿＿＿
□ နှ ိပ်စက်ခံသူ ၏အြခားမိ သားစု ဝင်များ＿＿＿＿
□相對人不得對於□被害人
□目睹家庭暴力兒童及少年＿＿＿＿＿
□特定家庭成員＿＿＿＿＿＿
為下列聯絡行為（14-1-2）
：
□1.騷擾
□2.接觸
□3.跟蹤
□4.通話
□5.通信

□6.其他 __________。

□ နှ ိပ်စက်သူသည်၎င်းသူ များ
□ နှ ိပ်စက်ခံသူ
□ အိ မ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုမျက်ြမင်သည့် ကေလးနှ င့်လူ ငယ်＿＿＿＿
□ သတ်မှတ်မိသားစု ဝင်များ＿＿＿＿
ေအာက်ပါအြုပအမူ မြုပရပါ။(၁၄ -၁-၂)
□၁။ ေနှ ာင့်ယှ က်ြခင်း

□၂။ ဆက်သွယ်ြခင်း

□၃။ ေနာက်ေယာင်ခံလို က်ြခင်း

□၄။ စကားေြပာြခင်း

□၅။ စာပို ့ြခင်း

□၆။ အြခား __________

□相對人應在
年 月 日 時前遷出下列住居所，並將全部鑰匙交付（請提供房屋權狀
或租約影本）
（14-1-3 前段）
：
□被害人
□目睹家庭暴力兒童及少年_________
□特定家庭成員__________
地址：_________縣(市)_______區(鄉、鎮、市)________街(路)
____號____樓
နှ စ်
လ ရက်
အချိန် ေရှ ့တွ င်ေအာက်ပါေနအိ မ်မှေြပာင်းထွ က်ရန်နှင့်
□ နှ ိပ်စက်သူသည်
ေသာ့အားလု ံ းကို ေပးအပ်ရမည်(အိ မ်ဂရမ်(သို ့)အိ မ်ငှားစာချုပ်မိတ်တူ) (၁၄-၁-၃ ေရှ ့အပို ဒ်)
□ နှ ိပ်စက်ခံသူ
□ အိ မ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုမျက်ြမင်သည့် ကေလးနှ င့်လူ ငယ်＿＿＿＿
□ သတ်မှတ်မိသားစု ဝင်များ＿＿＿＿
လိ ပ်စာ ။ ။ __________________________________________________
□相對人不得就上開不動產（包括建物及其座落土地）為任何處分行為；亦不得為下列有礙
於被害人使用該不動產之行為（14-1-3 後段）
：
□1.出租；
□2.出借；
□3.設定負擔；□4.其他_________。
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□ နှ ိပ်စက်သူသည် မေရွှ ့ေြပာင်းနို င်ေသာ (အေဆာက်အဦ းနှ င်ေြမအပါအဝင်) ပို င်ဆိုင်မှုကိုစွ န့်
လွ တ်ြပီ းေအာက်ပါနှ ိပ်စက်ခံသူ ၏ ပို င်ဆိုင်အသု ံ းြုပမှု မတားြမစ်ရပါ။ (၁၄-၁-၃ ေနာက်အပို ဒ်)：
□၁။ ငှ ားရန်းြခင်း

□၂။ ေငွ ေချးြခင်း

□၃။ ပို င်းြခားသတ်မှတ်ြခင်း

□၄။ အြခား _________

□相對人應遠離下列場所至少____公尺（14-1-4）
：
1、住居所：□被害人
□目睹家庭暴力兒童及少年_________
□特定家庭成員________
之住居所
地址：______________________________________________
2、學校：□被害人
□目睹家庭暴力兒童及少年_________
□特定家庭成員________
之學校
3、工作場所：□被害人
□目睹家庭暴力兒童及少年_________
□特定家庭成員________
之工作場所
地址：______________________________________________
4、經常出入之場所：□被害人
□目睹家庭暴力兒童及少年_________
□特定家庭成員________
經常出入之場所
地址：______________________________________________
□ နှ ိပ်စက်သူသည် ေအာက်ပါေနရာအရပ်မှ____ မီ တာ အကွ ာတားြမစ်ထားသည်။ (၁၄-၁-၄)
၁။ ေနအိ မ်

□ နှ ိပ်စက်ခံသူ
□ အိ မ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုမျက်ြမင်သည့် ကေလးနှ င့်လူ ငယ်＿＿＿＿

□ သတ်မှတ်မိသားစု ဝင်များ＿＿＿＿
（လိ ပ်စာ။ ။
၂။ ေကျာင်း

）

□ နှ ိပ်စက်ခံသူ
□ အိ မ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုမျက်ြမင်သည့် ကေလးနှ င့်လူ ငယ်＿＿＿＿

□ သတ်မှတ်မိသားစု ဝင်များ＿＿＿＿
（ေကျာင်းလိ ပ်စာ။ ။
၃။ အလု ပ်ေဒသ

）

□ နှ ိပ်စက်ခံသူ
□ အိ မ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုမျက်ြမင်သည့် ကေလးနှ င့်လူ ငယ်＿＿＿＿

□ သတ်မှတ်မိသားစု ဝင်များ＿＿＿＿
（အလု ပ်လိပ်စာ။

）

၄။ အြမဲ တမ်းသွ ားေရာက်တတ်ေသာေနရာများ
□ နှ ိပ်စက်ခံသူ
□ အိ မ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုမျက်ြမင်သည့် ကေလးနှ င့်လူ ငယ်＿＿＿＿
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□ သတ်မှတ်မိသားစု ဝင်များ＿＿＿＿
（လိ ပ်စာများ။
□相對人應遠離下列區域（14-1-4）：
□______縣（市）______鄉鎮市以東
□_______鄰里
□其他____________

）

以西 以南 以北

□ နှ ိပ်စက်သူသည်ေအာက်ပါေနရာမှ ေဝးခွ ါရမည်။ (၁၄-၁-၄)
□ _____ြုမိ ့ (ြုမိ ့နယ်)______ ြပည်နယ် ______ ရွ ာ ၏ အေရှ ့ __ အေနာက်__ ေတာင်__ ေြမာက်__
□ ________ ရက်ကွက်
□ အြခား__________
□下列物品之使用權歸被害人（14-1-5）
：
□汽車（車號：
）
□機車（車號：
）
□其他物品__________
□ ေအာက်ပါ ပစစ ည်းများ၏အသုံးြုပခွ င့ ်ကို နှ ိပ်စက်ခံသူ အားေပးအပ်ရမည်။ (၁၄-၁-၅)
；
□ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်（ကားနံ ပါတ်：________）
；
□ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်（ဆို င်ကယ်နံပါတ်：________）
□ အြခားပစစ ည်း

__________

□相對人應於
年 月 日 時前，在
將上開物品連同相關證件、鑰匙等交付被害
人。
（請提供車籍資料或相關證明文件）（14-1-5）
နှ စ် လ ရက် အချိန်တွင် အထက်ပါပစစ ည်းနှ င့်အတူ
□ နှ ိပ်စက်သူသည်
ပတ်သတ်ေသာစာရွ က်စာတမ်းများ ၊ ေသာ့များကို နှ ိပ်စက်ခံသူ အားေပးအပ်ရမည်။
(ေမာ်ေတာ်ယာဥ်လိုင်စင်နှင့်အြခားဆက်စပ်သည့် စာရွ က်စာတမ်းများ) (၁၄-၁-၅)
□下列未成年子女權利義務之行使或負擔，暫定由
□被害人
□相對人
□被害人及相對人共同
以下述方式任之（14-1-6）
：
未成年子女姓名＿＿＿＿＿、性別＿＿、出生日期＿＿年＿月＿日、權利義務行使負擔之
內容及方法：(請詳述)
□အရွ ယ်မေရာက်ေသးေသာသားသမီ း၏ထိ န်းသိ မ်းခွ င့ ်(သို ့)တာဝန်ယူခွ င့ ်ကို ေအာက်ပါသူ အားယာယီ သတ်မှတ်သ
ည်။
□ နှ ိပ်စက်ခံသူ
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□ နှ ိပ်စက်သူ
□ နှ ိပ်စက်ခံသူ နှ င့်နှ ိပ်စက်သူအတူ တကွ
ေအာက်ပါအတို င်းေဆာင်ရွက်ရန် (၁၄-၁-၆)
အရွ ယ်မေရာက်ေသးေသာသားသမီ းအမည်__________၊ကျား/မ_____၊ ေမွ းေန့_____
ထိ န်းသိ မ်းခွ င့ ်(သို ့) တာဝန်ယူခွ င့ ်၏အချက်အလက်များနှ င့်နည်းလမ်းများေဆာင်ရွက်ရန်
(အေသးစိ တ်ေဖာ်ြပပါ)
□相對人應於＿＿＿年＿＿月＿＿日＿＿午＿＿時前，於＿＿＿＿處所前，將子女姓名＿＿
＿＿＿、性別＿＿、出生日期＿＿年＿月＿日交付被害人（14-1-6）
。
အချိန်ေရှ ့ပို င်းတွ င် ＿＿＿＿ေဒသေရှ ့၌ ၎င်းသားသမီ း၏
□ နှ ိပ်စက်သူသည် ____နှ စ် လ ရက်
အမည် ＿＿＿＿＿ကျား/မ____ ေမွ းေန့________ကို နှ ိပ်စက်ခံသူ အားေပးအပ်ရမည်။ (၁၄-၁-၆)
□禁止相對人查閱被害人及受其暫時監護之未成年子女(姓名)＿＿＿＿＿下列資訊（14-1-12）
：
□1.戶籍
□2.學籍
□3.所得來源
□4.其他＿＿＿＿＿＿
□ နှ ိပ်စက်သူသည် နှ ိပ်စက်ခံသူ နှ င့် ၎င်း၏အုပ်ထိန်းထားေသာ အရွ ယ်မေရာက်ေသးသည့် သားသမီ း(အမည်)＿＿＿
＿၏ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို စုံစမ်းရှာေဖွ ခွင့ ် တားြမစ်ထားပါသည်။ (၁၄-၁-၁၂)
□၁။ အိ မ်ေထာင်စုမှတ်ပုံတင်

□၂။ ေကျာင်းမှတ်ပုံတင်

□၃။ ဝင်ေငွ ရရှိမှု

□၄။ အြခား＿＿＿＿＿

□其他保護被害人、目睹家庭暴力兒童及少年暨其特定家庭成員之必要命令（14-1-13）＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
□ အြခားကာကွ ယ်ေစာင့်ေရှာက်ထားသည့် နှ ိပ်စက်ခံသူ ၊ အြကမ်းဖက်မှုမျက်ြမင်သည့် ကေလးနှ င့်လူ ငယ်
အထူ းသြဖင့်မိ သားစု ဝင်တို့အတွ က်ရှိအပ်ေသာအမိ န့် (၁၄-၁-၁၃)＿＿＿＿＿＿＿＿
□程序費用由相對人負擔。
□ အဆို ပါအစီ အစဥ်ေဆာင်ရွက်သည့် စရိ တ်ကို နှ ိပ်စက်သူက ေပးေဆာင်ရမည်။
如果因法院核發暫時保護令或緊急保護令，
如果因法院核發暫時保護令或緊急保護令，視為已聲請通常保護令時，
視為已聲請通常保護令時，一併聲請核發下列內容
之通常保護令（請勾選符合所欲聲請之保護令種類及內容，內容後所示數字為家庭暴力防治法第 14 條第 1 項
該款）
：
တရားရုံ းကယာယီ ကာကွ ယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအမိ န်သ
့ ို ့မဟု တ်
အေရးေပါ်ကာကွ ယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအမိ န်ထ
့ ု တ်ေပးလျှင် သာမန်ကာကွ ယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် ေလျှာက်ထားသည်ဟု
မှတ်ယူကာ ေအာက်ပါအေြကာင်းအရာနှ င့ ်သာမန်ကာကွ ယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရးအမိ န်က
့ ို ထု တ်ြပန်ပါလိ မ့်မည် ။
(သင်ေတာင်းခံ လို ေသာအကာအကွ ယ်ေပးမှု အမိ န်အ
့ မျ ိုးအစားကို အမှန်ြခစ်ေပးပါ။ စာေြကာင်း အဆု ံ းရှိအမှတ်စဥ်မှာ
အိ မ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုကာကွ ယ်တားဆီ းေရးအက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၄) ၏ပုဒ်မခွဲ အပို ဒ်၁ ြဖစ်ပါသည်။
□相對人得依下列時間、地點、方式與前開未成年子女姓名＿＿＿＿＿、性別＿＿、
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出生日期＿＿年＿月＿日會面交往（14-1-7）
：
時間：
地點：
方式：
□ နှ ိပ်စက်သူသည် ေအာက်ပါ အချိန်၊ေနရာ၊အစီ အစဥ် သတ်မှတ်ချက်အတို င်း
အရွ ယ်မေရာက်ေသးေသာသားသမီ းအမည်__________၊ကျား/မ_____၊ ေမွ းေန့_____ ၊
လ
ရက်တွင် ေတွ ့ဆု ံ ဆက်သွယ်ရန် (၁၄-၁-၇)
အချိန်။
ေနရာ။
အစီ အစဥ်။

နှ စ်

□相對人不得與前開未成年子女為任何會面交往（14-1-7）
。
□ နှ ိပ်စက်သူသည်နှိပ်စက်ခံသူ ၏အရွ ယ်မေရာက်ေသးေသာသားသမီ းနှ င့် ေတွ ့ဆု ံ ဆက်သွယ်ခွင့ ်မြုပ (၁၄-၁-၇)
□相對人應按月於每月___日前給付被害人（14-1-8）
：
□住居所租金（新臺幣，下同）________元
□扶養費＿＿＿元
□未成年子女（姓名）＿＿＿＿之扶養費＿＿＿＿元。
□ နှ ိပ်စက်သူသည် လစဥ်___ ရက်ေန့တွင် နှ ိပ်စက်ခံသူ အားစရိ တ်ေပးအပ်ရမည်။ (၁၄-၁-၈)
□ ေနအိ မ်ငှားခ（NTD）______，
□ ေကျွးေမွ းစရိ တ် (NTD)________、
□ အရွ ယ်မေရာက်ေသးေသာသားသမီ း အမည်_______ ၏ ေကျွးေမွ းစရိ တ်（NTD）_________
□相對人應交付下列費用予□被害人 □特定家庭成員（姓名）＿＿＿＿（14-1-9）：
□1.醫療費用＿＿＿＿元
□2.輔導費用＿＿＿＿元
□3.庇護所費用＿＿＿＿元
□4.財物損害費用＿＿＿＿元
□5.其他費用＿＿＿＿＿＿元。
□ နှ ိပ်စက်သူက ေအာက်ပါေပးအပ်ရမည့် ကု န်ကျစရိ တ်များ
□ နှ ိပ်စက်ခံသူ

□ သတ်မှတ်မိသားစု ဝင်များ （အမည်）

□၁။ ေဆးဝါးကုသမှု စရိ တ်NTD____

(၁၄-၁-၉)

□၂။ တို င်ပင်သည့် ကု န်ကျစရိ တ် NTD____

□၃။ ခို လု ံ ေစာင့်ေရှာက်သည့် စရိ တ် NTD____
□၅။ အြခားကု န်ကျစရိ တ်NTD_____

□၄။ ဥစစ ာပစစ ည်းပျက်စီးသည့် ကု န်ကျစရိ တ်NTD_____

□相對人應完成下列處遇計畫（14-1-10）：
□1.認知教育輔導
□2.親職教育輔導
□3.心理輔導
□4.精神治療
□5.戒癮治療（□酒精 □藥物濫用 □毒品 □其他_________）
、
10503 中緬語對照參考 / 第 9 頁

□6.其他
□ နှ ိပ်စက်သူ၏ြုပသင့်သည့် ေအာက်ပါကုသမှု အစီ အစဥ်များကို ြဖည့် စွ က်ရန် (၁၄-၁-၁၀)
□၁။ ဆင်ြခင်မှုဆိုင်ရာေလ့ ကျင့်ြခင်း

□၂။ မိ ဘနှ င့်သက်ဆိုင်ေသာေလ့ ကျင့်ြခင်း

□၃။ အြကံ ဥာဏ်ေလ့ ကျင့်ြခင်း

□၄။ စိ တ်ပိုင်းဆို င်ရာကု သြခင်း

□၅။ စွဲလမ်းမှု ကုသြခင်း（□အရက်

□ေဆးအလွှဲအသု ံ းချြခင်း

□မူ းယစ်ေဆးဝါး

□အြခား_________）
□၆။ အြခား
□相對人應負擔律師費

元（14-1-11）
。

□ နှ ိပ်စက်သူေပးေဆာင်ရမည့် ေရှ ့ေနအခေြကးေငွ NTD______ (၁၄-၁-၁၁)
原因事實（請勾選符合您本件聲請的原因及事實，如有其他補充陳述
如有其他補充陳述，請在
如有其他補充陳述 請在「
請在「其他」
其他」項下填寫）
項下填寫
ြဖစ်ရပ်မှန်အချက်များ（ဤအသနားခံ လွှ ာတွ င်သင်နှင့်ကို က်ညီမည့် အြဖစ်မှန် အချက်များကို
ြဖည့် စွ က်ပါ။အြခားေဖာ်ြပချက်များရှိပါက 「အြခား」 ေနရာတွ င်ြဖည့် စွ က်ေရးသားပါ။）
（一）被害人、相對人的關係：
□婚姻中（□共同生活□分居）
□離婚
□現有或□曾有下列關係：
□1.同居關係
□2.家長家屬
□3.家屬間
□4.直系血親
□5.直系姻親
□6.四親等內旁系血親
□7.四親等內旁系姻親
□8.未同居伴侶
□9.其他：__________。
（၁）နှ ိပ်စက်ခံသူ ၊ နှ ိပ်စက်သူ
□ အိ မ်ေထာင်ဖက်（□အတူ ေန

□ခွဲ ေန）

□ အိ မ်ေထာင်ကွဲ
□ ယခု (သို ့) □ယခင်ကရှိဖူးေသာေတာ်စပ်ပုံ
□၁။ တွဲ ြပီ းအတူ ေနသူ

□၂။ မိ ဘေတာ်စပ်သူ

□၃။ မှီခိုေနသူ

□၄။ ေဆွ မျ ိုးသားချင်းများ

□၅။ ေယာကခ မေဆွ မျ ိုးသားချင်းများ
□၆။ စတု ေတထ မျ ိုးဆက်အတွ င်းေသွ းသားအားြဖင့ ်ေတာ်စပ်သည့် ေဆွ မျ ိုးသားချင်းများ
□၇။ စတု ေတထ မျ ိုးဆက်အတွ င်းေသွ းသားအားြဖင့ ်ေတာ်စပ်သည့် ေယာကခ မေဆွ မျ ိုး သားချင်းများ
□၈။ ရင်းနှ ီးေသာဆက်ဆံေရးမျ ိုး
□၉။ အြခား_________.
□有＿＿＿
（二）被害人的職業：□無
經濟狀況：□低收入戶 □小康之家
□其他＿＿＿

□中產以上
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教育程度：□國小 □國中 □高中（職） □大學（專）
□研究所 □其他＿＿＿
□有＿＿＿
相對人的職業：□無
經濟狀況：□低收入戶 □小康之家 □中產以上
□其他＿＿＿
教育程度：□國小 □國中 □高中（職） □大學（專）
□研究所 □其他＿＿＿
有共同子女＿人；其中未成年子女＿人，姓名＿＿＿＿、年齡＿＿。
(၂) နှ ိပ်စက်ခံသူ ၏အလု ပ်အကို င်

□ မရှိ

စီ းပွ ါးအေြခအေန

□ ရှိ＿＿＿＿

□ဝင်ေငွ နည်းပါးသူ

□လူ လတ်တန်းစား

□အထက်လူလတ်တန်းစား

□အြခား

ပညာအရည်အချင်း

□မူ လတန်း

□အလယ်တန်း

□အထက်တန်း (အသက်ေမွ းမှု အထက်တန်း)
□တကက သိုလ် (ေကာလိ ပ်)
□ဘွဲ ့လွ န်တန်း
နှ ိပ်စက်သူ၏အလု ပ်အကို င်

□ မရှိ

စီ းပွ ါးအေြခအေန
ပညာအရည်အချင်း

□အြခား

□ ရှိ＿＿＿＿

□ဝင်ေငွ နည်းပါးသူ

□လူ လတ်တန်းစား

□အထက်လူလတ်တန်းစား

□အြခား

□မူ လတန်း

□အလယ်တန်း

□အထက်တန်း (အသက်ေမွ းမှု အထက်တန်း)
□တကက သိုလ် (ေကာလိ ပ်)
□ဘွဲ ့လွ န်တန်း

□အြခား

ရရှိေသာသားသမီ း____ေယာက် ၊ အရွ ယ်မေရာက်ေသးေသာသားသမီ း ___ေယာက် ၊ အမည်___
အသက်__
（三）家庭暴力發生的時間、原因、地點：
發生時間：＿＿＿年＿＿月＿＿日＿＿時＿＿分
發生原因：□1.感情問題 □2.個性不合 □3.口角
□4.慣常性虐待 □5.酗酒
□6.施用毒品、禁藥或其他迷幻藥物
□7.經濟（財務）問題 □8.兒女管教問題
□9.親屬相處問題 □10.不良嗜好
□11.精神異常
□12.出入不當場所（場所種類：__________）
□13.其他：__________ 。
發生地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
□聲請緊急保護令（只有檢察官、警察機關或直轄巿、縣【巿】主管機關才能聲請）
，
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被害人有受家庭暴力急迫危險之事由：
（၃）အိ မ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုြဖစ်ပွားသည့် အချိန် ၊ အေြကာင်းရင်းနှ င့်ေနရာ
ြဖစ်ပွားသည့် အချိန်___________________________(နှ စ်/လ/ရက် /နာရီ /မိ နစ်)
ြဖစ်ပွားသည့် အေြကာင်းရင်း
□၁။ စိ တ်ခံစားမှု ြပဿနာများ
□၂။ စိ တ်သေဘာထားမတို က်ဆိုင်ြခင်း
□၃။ အြငင်းပွ ားြခင်း
□၄။ အစဥ် ေစာ်ကားေနှ ာက်ယှက်ြခင်း
□၅။ အရက်ေသစာ စွဲြခင်း
□၆။ မူ းယစ်ေဆးဝါးများ သုံးစွ ဲြခင်း၊ ပိ တ်ပင်တားြမစ်ေသာေဆးပစစ ည်းသို ့မဟု တ်အြခား
စိ တ်ြွကေဆးအသု ံ းြုပြခင်း
□၇။ စီ းပွ ါး (ေငွ ေြကး)ြပဿနာ
□၈။ သားသမီ းဆု ံ းမပဲ့ ြပင်သည့် ြပဿနာများ
□၉။ ေဆွ မျ ိုးဆက်ဆံေရး ြပဿနာများ
□၁ဝ။ မေကာင်းသည့် အမူ အကျင့်
□၁၁။ စိ တ်ေရာဂါ
□၁၂။ မသင့်ေလျာ်ေသာေနရာသို ့သွားေရာက်ြခင်း（ေနရာအမျ ိုးအစား__________）
□၁၃။ အြခား __________ .
အခင်းြဖစ်ပွါးသည့် ေနရာ________________________
□ အေရးေပါ်ကာကွ ယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအမိ န့် (တရားရုံ းေရှ ့ေန၊ ရဲ စခန်း သို ့မဟု တ်ြုမိ ့ နယ်/ ခရို င်အစို းရ
ဌာနသာလျှင် ေလျှာက်ထားနို င်ပါသည်။)
အိ မ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှု၏သားေကာင်ဘာသာရပ်ေြကာင်းအံ့ ဆဲဆဲအန တရာယ်ရှိပါတယ
（四）被害人及其家庭成員是否遭受相對人暴力攻擊？
□否
□是（遭受攻擊者姓名：＿＿＿，係□兒童□少年□成人□老人）
。
遭受何種暴力？□1.普通傷害
□2.重傷害（指毀壞眼睛、耳朵、四肢、言語、味覺、嗅覺、生殖等機能或造成
嚴重損害）

□3.殺人未遂
□4.殺人
□5.性侵害
□6.妨害自由
□7.目睹家庭暴力
□8.其他_____。
10503 中緬語對照參考 / 第 12 頁

□2.使用刀械
攻擊態樣：□1.使用槍枝
□3.使用棍棒
□4.徒手
□5.其他：＿＿＿＿＿＿。
是否受傷：□否
□是（受傷部位：__________。）
是否驗傷：□否
□是（是否經醫療院所開具驗傷單？□否；
□是【請提供驗傷單】
）。
對暴力行為有無具體描述？□無
□有（請描述__________）
被害人是否覺得有生命危險？□否
□是（請描述原因＿＿＿＿＿＿＿）
（၄）နှ ိပ်စက်ခံသူ နှ င့်၎င်း၏မိ သားစု ဝင်သည်

နှ ိပ်စက်သူ၏အြကမ်းဖက်မှုရှိခဲ့သလား။

□မရှိ
□ရှိ（အြကမ်းဖက်ခံရသူ ၏အမည် ________ □ကေလး □လူ ငယ် □လူ ြကီ း □လူ အို ）
အြကမ်းဖက်အမျ ိုးအစား
□၁။ သာမန်အြကမ်းဖက်ြခင်း
□၂။ ြကီ းေလးေသာအြကမ်းဖက်ြခင်း (မျက်စိ၊ နား၊ ေြခ၊ လက်၊ အေြပာ၊ အရသာ၊ အနံ ၊့ မျ ိုးပွ ါးအဂင ါ
စသည်ကို ဖျက်စီး၊ ပျက်စီးေစြခင်း)
□၃။ ေသေစရန်ဒဏ်ရာရေစြခင်း
□၄။ လူ သတ်ြခင်း
□၅။ ဗလက်ကာရြုပြခင်း
□၆။ လွ တ်လပ်မှုကိုထိ န်းချုပ်ြခင်း
□၇။ အိ မ်တွင်းအြကမ်းဖက်ြုပမှု ကိုြပသြခင်း
□၈။ အြခား __________.
အြကမ်းဖက်ြုပမှု ပုံ

□၁။ ေသနတ်အသုံးြုပြခင်း

□၂။ ဓား အသုံးြုပြခင်း

□၃။ ဒု တ် အသု ံ းြုပြခင်း

□၄။ လက်ကိုအသုံးြုပြခင်း

□၅။ အြခား __________.
ဒဏ်ရာရရှိသလား။

□မရ
□ရ（ဒဏ်ရာရသည့် ေနရာ____________）

ဒဏ်ရာစစ်ေဆးမှု ရှိသလား။
□မရှိ
□ရှိ（ေဆးရုံ ၏စစ်ေဆးကု သသည့် မှတ်တမ်းရှိသလား။
(ေဆးစစ်မှတ်တမ်းတင်ြပရန်)）.
အြကမ်းဖက်ပုံကို ြပည့် စု ံ စွ ာေဖာ်ြပနို င်မှုရှိသလား။

□မရှိ

□ရှိ

□မရှိ
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□ရှိ（ေဖာ်ြပရန် ）
သင်၏အသက်အန တရာယ်စိုးရိ မ်မှုရှိသည်ကိုခံ စားရပါသလား။

□မရှိ
□ရှိ（အေြကာင်းရင်းေဖာ်ြပရန်）

（五）被害人及其家庭成員是否遭受相對人恐嚇、脅迫、辱罵及其他精神上不法侵害？
□否
□是（其具體內容為：_____________）
（၅）
နှ ိပ်စက်ခံသူ နှ င့်၎င်း၏မိ သားစု ဝင်သည်နှိပ်စက်ြုပသူ ၏ြခိ မ်းေြခာက်ြခင်း၊အကျပ်ကိုင်ြခင်း၊ဆဲဆိုြကိ မ်းေမာင်းြခင်းနှ င့်
စိ တ်မသက်မသာမတရားြုပြခင်းရှိခဲ့သလား။
□မရှိ
□ရှိ（အေြကာင်းြပည့် စု ံ စွ ာေဖာ်ြပပါ）
（六）被害人及其家庭成員是否遭受相對人經濟上控制、脅迫或其他經濟上不法侵害？
□否
□是（其具體內容為：__________。）
（၆）နှ ိပ်စက်ခံသူ နှ င့်၎င်း၏မိ သားစု ဝင်သည်နှိပ်စက်ြုပသူ ၏စီ းပွ ားေရးထိ န်းချုပ်မှု၊အကျပ်ကိုင်မှု
သို ့မဟု တ်အြခားစီ းပွ ားေရးမတရားြုပြခင်းရှိခဲ့သလား။
□မရှိ
□ရှိ（အေြကာင်းြပည့် စု ံ စွ ာေဖာ်ြပပါ）
（七）是否有任何財物毀損？
□否
□是（被毀損之物品為：_________、__________，屬於___________所有。
【請提供證明文件】）
（၇）ပစစ ည်းဥစစ ာပျက်စီးဆု ံ းရှုံ းမှု ရှိပါသလား။
□မရှိ
□ရှိ （ပျက်စီးဆု ံ းရှုံ းသည့် ပစစ ည်းဥစစ ာမှာ__________________၎င်းက
___________ပို င်ဆိုင်သည်။ （ စာရွ က်စာ တမ်းတင်ြပပါ ）
（八）相對人以前是否曾對被害人及其家庭成員實施暴力行為？
□否
□是（共＿次，距離本次事件之前，上次發生的時間：＿＿年＿月＿日，
被害人＿＿＿，具體內容為：＿＿＿＿＿。）
相對人以前是否曾因家庭暴力行為，經法院核發民事保護令？
□否
□是（共＿次，並請記載案號：○○法院○年度○字第○號民事裁定。）
（၈）နှ ိပ်စက်ြုပသူ သည်ယခင်က နှ ိပ်စက်ခံသူ နှ င့်၎င်း၏မိ သားစု ဝင်တို့ကိုအြကမ်းဖက်ြုပမှု များ ရှိခဲ့သလား။
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□မရှိ
□ရှိ（__ အြကိ မ်ေပါင်း ၊ ေနာက်ဆုံးအြကိ မ်ြဖစ်ပွါးသည့် အချိန်________ (နှ စ် / လ / ရက်)
နှ ိပ်စက်ခံသူ ၏အမည် ________ ၊ ြဖစ်ပျက်သည့် လု ပ်ရပ်ကိုေဖာ်ြပပါ။ _____

）

နှ ိပ်စက်သူ ယခင်က အြကမ်းဖက်မှုေြကာင့်တရားရုံ းမှ ကာကွ ယ်ေစာင့်ေရှာက်မိန့် ထု တ်ြပန်ခဲ့သလား။
□မရှိ
□ရှိ（___ အြကိ မ်ေပါင်း ၊ အမှု တွဲအမှတ်

တရားရုံ း _____နှ စ်

_____ အမှု အမှတ်）

（九）相對人以前是否曾以言詞、文字或其他方法恐嚇被害人不得報警或尋求協助？
□否
□是
（၉）နှ ိပ်စက်သူသည်ယခင်ကနှုတ်စကား၊ စာသား(သို ့) အြခားနည်းလမ်းြဖင့် ရဲ ထံသတင်းပို ့ြခင်း(သို ့)
အကူ အညီ ေတာင်းခံ ြခင်းမြုပရန် နှ ိပ်စက်ခံသူ ကို ြခိ မ်းေြခာက်ခဲ့ပါသလား။
□မရှိ
□ရှိ
（十）相對人以前是否曾經接受治療或輔導：
□否
□是，□1.認知教育輔導
□2.心理輔導
□3.親職教育輔導
□4.精神治療
□5.戒癮治療（□酒精 □藥物濫用 □毒品 □其他__________）
□6.其他________
治療或輔導機構為：__________，成效如何？ __________
（၁ဝ）နှ ိပ်စက်သူသည် ယခင်ကေအာက်ပါကု သနည်းခံ ခဲ့ ရပါသလား။
□မရှိ
□ရှိ

□၁။ ဆင်ြခင်မှုဆိုင်ရာေလ့ ကျင့်ြခင်း
□၂။ အြကံ ဥာဏ်ေလ့ ကျင့်ြခင်း
□၃။ မိ ဘနှ င့်သက်ဆိုင်ေသာေလ့ ကျင့်ြခင်း
□၄။ စိ တ်ပိုင်းဆို င်ရာကု သြခင်း
□၅။ စွဲလမ်းမှု ကုသြခင်း（□အရက်

□ေဆးအလွှဲအသုံးချြခင်း

□မူ းယစ်ေဆးဝါး

□အြခား_________）
□၆။ အြခား__________
ကု သမှု (သို ့) ေလ့ ကျင့်မှု အဖွဲ ့အစည်း __________ ၊ အကျ ိုးတက်ေရာက်မှုများ__________.
（十一）被害人希望相對人交付物品之場所為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
（၁၁）နှ ိပ်စက်ခံသူ သည်နှိပ်စက်သူထံ မှ ဥစစ ာပစစ ည်းများကို လက်ခံရန် ဆနဒ ရှိေသာေနရာမှာ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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（十二）被害人是否要求對其本人及子女的□住居所 □聯絡地址
□電話及手機 予以保密？
□否
□是
（၁၂）နှ ိပ်စက်ခံသူ သည်၎င်းနှ င့်၎င်းသားသမီ းတို ့၏

□ေနအိ မ်

□ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

□ဖု န်းနှ င့်ဆဲလ်ဖုန်းနံ ပါတ်ကိုလျှ ို ့ဝှ က်ရန်အလို ရှိပါသလား။
□မလို
□လို
（十三）其他：(請敘明)
（၁၃）အြခား (အေြကာင်းတင်ြပရန်)

此 致
သို ့
○○○○地方法院（少年及家事法院）家事法庭 公鑒
______________ ေဒသတရားရုံ း (လူ ငယ်နှင့် အိ မ်တွင်းေရးဆို င်ရာတရားရုံ း) အိ မ်တွင်းေရးတရားရုံ းဌာနခွဲ
證
物
名
稱 一、證人姓名及住所：
及
件
數 ၁။ သက်ေသခံ အမည်နှင့်လိ ပ်စာ
သက်ေသခံ ပစစ ည်းအမည် 二、證物：
နှ င့်အရည်အတွ က်
၂။ သက်ေသခံ ပစစ ည်း
中
မင်

華

民
國
______နှ စ် /__ လ /__ ရက်

年

月

日

具狀人
ေလျှာက်လွှာတင်သွင်းသူ

簽名蓋章
(လက်မှတ်နှင့်တံ ဆိ ပ်တုံး)

撰狀人
အကျ ိုးေဆာင်သူ(ေရှ ့ေန)

簽名蓋章
(လက်မှတ်နှင့်တံ ဆိ ပ်တုံး)
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