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အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကင္းေဝးျခင္းသည္ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။  

လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေၾကာက္လန္႔ေနရျခင္း တို႔မွ 
ကင္းေဝးျခင္းဟူေသာ ရပုိင္ခြင့္႐ိွၾကသည္။ လူတိုင္းက သူတို႔၏ မိသားစုအတြင္းႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ ေဘးရန္ကင္းစြာေနလိုၿပီး ေလးစားမႈကိုလည္း ခံယူလိုၾကသည္။ 
မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား႐ိွေနၿပီး ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
အားလံုးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အားလံုးက လက္မခံၾကပါ။ ဩစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ မိသားစုအတြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ဗစ္တိုးရီးယား ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ 
လိုအပ္သူမ်ားကို ကူညီရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းရန္ အသင့္႐ိွေနပါသည္။ 

မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။ တရားဥပေဒက 
မည္သ ဆုိထားသနည္း။ 

၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ 
အက္ဥပေဒ (Victorian Family Violence Protection Act 2008) က မိသားစုအတြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈကို လက္ပြန္းတတီးေနထိုင္ေသာ ၾကင္ေဖာ္၊ ယခင္က ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္၊ 
သို႔မဟုတ္ မိသားစုအတြင္းမွ အျခားသူမ်ားအေပၚ ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္႐ြံ႕ေစျခင္းႏွင့္ 
ဩဇာလႊမ္းမုိးမႈ ဖန္တီးေသာ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦး၏ အျပဳအမူဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္သည္။ 
ထိုအျပဳအမူမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္ - 

● ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႏိွပ္စက္ျခင္း (ဥပမာ၊ ထိုးျခင္း၊ တြန္းျခင္း၊ 
အသက္႐ွဳမရေအာငျပဳျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည့္ေနရာတြင္ ေပါ့ေလ်ာ့စြာ ျပဳမူျခင္း( 

● လိင္ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (ဥပမာ၊ လိင္ဆက္ဆံရန္ 
အတင္းအဓမျပဳလုပ္ခုိင္းျခင္း( 

● ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မတရားျပဳမူျခင္း (ဥပမာ၊ လိုအပ္ေသာ ေငြ၊ အစားအစာ၊ 
ေဆးဝါး၊သို႔မဟုတ္ အိမ္အပ်က္အစီးျပဳျပင္စရိတ္ မေပးဘဲ ထိန္ခ်န္ထားျခင္း၊ 
႐ုိးရာဓေလ့အရ လက္ထပ္ရန္ တင္သြင္းေသာေငြကို မေပးဘဲထားျခင္း ( 

● စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ျဖင့္ ႏိွပ္စက္ျခင္း (ဥပမာ၊ 
ၿခိမ္းေခ်ာက္ျခင္း၊အဖန္တလဲလဲ ခ်ိဳးဖ့ဲေျပာဆိုျခင္း၊ မဟုတ္ေသာနာမည္မ်ား 
ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္း၊ လိင္ပုိင္း၊ လူမ်ိဳးခြဲျခားမႈ၊ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးသူကို ဝုိင္းပယ္မႈ၊ 
မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား ဆိုင္ရာ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း( 

● ကေလးငယ္ကို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္အျပဳအမူမ်ားအား 
ၾကားေအာင္၊ျမင္ေအာင္၊ သို႔မဟုတ္ သတိျပဳမိေအာင္ ျပဳမူျခင္း (ဥပမာ၊ 
ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားသည္ကို ၾကားေစျခင္း၊ ဒဏ္ရာမ်ား သို ႔မဟုတ္ အပ်က္အစီးမ်ားကို 
ျမင္ေစျခင္း( တို႔ျဖစ္သည္။ 

ကေလးမ်ားသည္ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ မေကာင္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
႐ိွသည့္အတြက္ တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ႏုိင္ပါသည္။  

မိသားစုဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

တရားဥပေဒက မိသားစုဆိုသည္ကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ရန္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပါသည္ - 

● လက္ပြန္းတတီးေနထိုင္ေသာ ၾကင္ေဖာ္မ်ား (ခင္ပြန္း၊ ဇနီး၊ 
မိန္းကေလးေဖာသူငယ္ခ်င္း၊ ေယာက်ာ္းေလးေဖာ္ သူငယ္ခ်င္း၊ လက္မထပ္ဘဲ 
ေပါင္းသင္း ေနထိုင္သူ၊ လိင္တူ ၾကင္ေဖာ္မ်ား ႏွင့္ 

● ၾကင္ေဖာ္ေဟာင္းမ်ား 
● ကေလးမ်ား၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၊ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ 

သားသမီးမ်ားသို႔မဟုတ 

 

● အဖုိးအဖြား၊ ေယာကၡမမ်ား၊ ဦးေလး၊ အေဒၚ၊ ေပါင္းသင္းေနထိုင္သူအရျဖစ္ေစ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈအရျဖစ္ေစ မိသားစုဝင္ျဖစ္လာသူ 

● မိသားစုဝင္တစ္ဦးအလားျဖစ္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူတို႔ပါဝင္သည္။ 

အကယ္၍ သင္က တစ္စုံတစ္ဦးကို သင့္မိသားစုဝင္အျဖစ္ သေဘာထားၿပီး ထိုသူ၏ 
အျပဳအမူႈမ်ားက သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစုဝင္ အျခားသူမ်ားအား ေၾကာက္႐ြံ႕ 
ထိတ္လန္႔ျခင္း ျဖစ္ေစလွ်င္ အၾကံဉာဏ္ႏွင့္ အကူအညီ ရယူပါ။ 

အကယ္၍ သင္က သင့္ၾကင္ေဖာ္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုကို ထိခုိက္နစ္နာေစလွ်င္ အကူအညီ ရယူပါ။ 
ဤစာေစာင္၏ ေက်ာဘက္စာမ်က္ႏွာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ႐ိွပါသည္။  

ရဲတပ္ဖြ႕ဲက မည္သုိ႔ အကူအညီေပးႏုိင္သနည္း။ 

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ 
နစ္နာရသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ ၾကင္ေဖာ္ႏွင့္ /သို႔မဟုတ္ မိသားစုကို 

ေနာက္ထပ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အအျပဳအမူမ်ား ထပ္မံ 
မျဖစ္ပြားေအာင္ အေရးယူ ေဆာင္႐ ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ရဲတပ္ဖြ႕ဲက မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ 
ခံေနရသူထံမွျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပူပန္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွျဖစ္ေစ၊ မိသားစု၊ သို ႔မဟုတ္ အိမ္နီးျခင္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံမွျဖစ္ေစ၊ တိုင္တန္းမႈမ်ား လက္ခံရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ 
အျခားတာဝန္ဝတၲရားမ်ား ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္မွာျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ သုညသံုးလံုး 000 ကို 
ဖုန္းဆက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကိုလည္း သိ႐ိွႏုိင္ပါသည္။  

ရဲတပ္ဖြ႕ဲက မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္ကို ကူညီသည့္အခါ သူတို ႔က ထိုအိမ္တြင္ 
မည္သူေနထိုင္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လာေနေၾကာင္းကို ေမးပါလိမ့္မည္။ သူတို႔က လူအားလံုး 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာ ႐ိွ၊မ႐ိွ စစ္ေဆးပါမည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လူတိုင္းကို သီးသန္႔ တစ္ဦးျခင္း 
ေမးျမန္းပါမည္။ သူတို႔သည္ ကေလးမ်ားကိုလည္း ေမးေကာင္း ေမးနုိင္ပါသည္။ သူတို႔က 
လက္႐ိွျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ယခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မ်ားကို ေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။  

သူတို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ဦး ေဆးကုသမႈ လိုအပ္၊ မလိုအပ္စစ္ေဆးၿပီး 
ပ်က္စီးမႈ တစ္စုံတစ္ရာ႐ိွပါက မွတ္တမ္းတင္လိမ့္မည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လူတစ္ဦးျခင္းစီအတြက္ 
ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ား ေရးသားပါလိမ့္မည္။  

တစ္စုံတစ္ဦးသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ သို႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ တုန္႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး 
မိမိတို႔ လိုလားစြာေျပာျပလိုေသာ မသန္မစြမ္းမႈဆိုင္ရာ၊ သို ႔မဟုတ္ ေဆးကုသမႈ ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ 
အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား ႐ိွမ႐ိွ ရဲတပ္ဖြ႕ဲက ေမးျမန္းေကာင္း ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။  

ရဲတပ္ဖြ႕ဲက ကေလးမ်ားအပါအဝင္ တစ္စုံတစ္ဦးသည္ အက္ေဘာရစ္ဂ်င္နယ္ မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္၊မျဖစ္ 
ေမးျမန္ူရန္ တာဝန္႐ိွပါသည္။ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အမ်ားသူငါ အသံုးျပဳေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ မိမိတို ႔ႏွစ္သက္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ရဲတပ္ဖြကဲ ေဘးအႏၲရာယ္႐ိွႏုိင္ေျခကို ယခင္က မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ 
ဆိုင္ရာေနာက္ေၾကာင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ စိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း ျပဳလိမ့္မည္။ သူတို႔က 
မည္သူသည္ အမ်ားဆံုး ထိခုိက္နစ္နာခ့ဲေၾကာင္း (ထိခုိက္နစ္နာသူ သို ႔မဟုတ္ ထိခုိက္နစ္နာေသာ 
မိသားစုဝင္( ႏွင့္ မည္သူက အမ်ားကို ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ျပဳမူေသာ အဓိကလူ (အဓိက 
ရန္ျပဳႏိွပ္စက္သူ သို႔မဟုတ္ ' အျခားအဖြဲ႕') ျဖစ္ေၾကာင္းကို စစ္ေဆး ေဖၚထုတ္မည္။ 
အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေဆာင္႐ြက္ႏူိင္ေသာ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ိွပါသည္။ 
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ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းမႈသည္ ဦးစားေပးအဆင့္ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ 
ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုခု ျဖစ္ပြားပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အမႈဖြင့္ တရားစြဆဲို 
ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ိဳးအစား အားလံုးသည္ ရာဇဝတ္မႈ 
မဟုတ္ၾကပါ။ တရားမေၾကာင္းအရ (ရာဇဝတ္မႈမဟုတ္သည္ကို ဆိုလိုသည္( ရဲတပ္ဖြဲ႕က 
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သည္မ်ားမွာ - 

 အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ မိသားစုအတြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းၾကားစာ 
(family violence safety notice) ထုတ္ေပးျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 

 တရား႐ုံးတြင္ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ (family 

violence intervention order) ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
 လက္႐ိွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 

ပုိမုိရ႐ိွေစရန္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း တို ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာၾကားျဖတ္မိန္႔ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။  

မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ (family violence intervention order) 
ဆိုသည္မွာ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ 
ရည္႐ြယ္ၿပီး တရား႐ုံးက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ျဖစ္ပါသည္။  

မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းၾကားစာ (family violence safety notice) သည္ ျပည္သူမ်ားကို ႐ုံခ်ိန္းရက္အထိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေသာ 
အခ်ိန္ကာလတိုကဲ့သို႔ ၾကားျဖတ္အမိန္႔မ်ိဳး ျဖစ္သည္။  

ဤအမိန္႔ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ 
မည္သည့္ကေလးမဆို အပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ခံရသူကို ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ခ 
ပုဂၢိဳလ္’ ‘protected person’ ဟုေခၚသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ အသံုးျပဳခ့ဲသူကို ‘တရားၿပိဳင္’ 
‘respondent’ သို႔မဟုတ္ ‘အျခားအဖြ႕ဲ’ ‘other party’ ဟုေခၚသည္။ 

ကားျဖတ္အမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ လိုအပ္ေနသူႏွင့္ မည္သည့္ကေလးကိုမဆိုတို ႔၏ အနီးဝန္းက်င္တြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္း႐ွင္းေသာ နယ္ပယ္ ဖန္တီးေပးသည့္ တားျမစ္ေနရာ သတ္မွတ္ေသာ 
စည္းကမ္းခ်က္ (exclusion condition) ပါေကာင္း ပါႏုိင္သည္။ စည္းကမ္းခ်က္က 
မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈအသုံးျပဳခ့ဲေသာသူကုိ ထိုသူမ်ားအနီး သို႔မဟုတ္ သူတို႔ 
သြားလာရာေနရာ အနီးသို႔လာေရာက္ျခင္းမွ တားျမစ္သည္။ ဤတားျမစ္ခ်က္က 
မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ အသံုးျပဳခ့ဲေသာသူက အျခားေနရာ တစ္ခုခုတြင္ 
သြား၍ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုလိုႏုိင္ပါသည္။ 

ဤ တားျမစ္ေနရာ သတ္မွတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္ (exclusion condition) သည္ တရား႐ုံးမွ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္အထိ သို႔မဟုတ္ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ 
(family violence intervention order) အသစ္ကို တရားၿပိဳင္ထံ 
တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားၿပီးသည့္အထိ ဩဇာသက္ေရာက္သည္။ 

တရား႐ုံးေန႔တြင္ တရားသူႀကီးက ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ မျပတ္ေပးႏုိင္မည့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားမည္။ တရားသူႀကီးက တားျမစ္ေနရာ သတ္မွတ္ေသာ 
စည္းကမ္းခ်က္ (exclusion condition) ဆက္လက္ထား႐ိွရန္ လိုအပ္၊မလိုအပ္ 
ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္မည္။ 

ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းၾကားစာ သို႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ တစ္ခုတည္းျဖင့္ 
ရာဇဝတ္မႈ မွတ္တမ္း မဝင္ပါ။  

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ မလုိက္နာပါက မည္သုိ႔ျဖစ္မည္နည္း။ 

တရားၿပိဳင္ (respondent) ဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းၾကားစာ သို႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ကို 
မျဖစ္မေန လိုက္နာရမည့္သူ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တရားၿပိဳင္ (respondent) သည္ အမိန္႔ကို 
အျပည့္အဝ လိုက္နာၿပီး အျခား မည္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳးကိုမွ် မက်ဴးလြန္ပါက သူသည္ 
ရာဇဝတ္မႈ မွတ္တမ္း မဝင္ပါ။ 

တရားၿပိဳင္ (respondent) သည္ မိသားစုအတြင္း မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကိုမဆို 
မက်ဴးလြန္ရပါ။ 

ဆိုလိုသည္မွာ - 
● ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ကာမႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ျဖစ္ေစ 

အၾကမ္းဖက္မႈ မက်ဴးလြန္ရ 
● မည္သူ႕ကိုမဆို ထိခုိက္နာက်င္ေစမည္ဟု မၿခိမ္းေျခာက္ရ၊  
● ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာေရးသား၍ျဖစ္ေစ၊ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း မျပဳရ 
● ညစ္ညမ္းေသာ သို႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ေသာ ပုံမ်ား မပုိ႔ရ 
● ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္း မျပဳရ 
● ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မတရားမႈ မျပဳလုပ္ရ 
● ပစၥည္းဥစၥာ ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳရ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။  

တားျမစ္ေနရာ သတ္မွတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္ (exclusion condition)  

ဆုိသည္မွာတရားၿပိဳင္ (respondent) သည္ - 
● ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးထားေသာသူမ်ားအနီး သို႔မဟုတ္ သူတို႔ ေနထိုင္ရာ 

သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးထိန္းဌာနသို႔ 
သြားစဥ္ အနီးအနားသို႔ မသြားရ။  

● မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးထားေသာသူမ်ားကို 
အျခားသူမ်ားျဖင့္ ထိခုိက္နာက်င္ေစျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ 
ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 
ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ တယ္လီဖုန္းဆက္ျခင္း၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ စာေရးသားဆက္သြယ္ျခင္း၊ အီးေမးလ္ 
သို႔မဟုတ္ လူမႈေရး မီဒီယာကို အသံုးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ေသာ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ႐ိွေကာင္း႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာအေပၚ နာခံမႈမ႐ွိျခင္းကို ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ 
အေၾကာင္းၾကားစာ သို႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ အား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ဆန္႔က်င္က်ဴးလြန္ျခင္း ဟုေခၚသည္။ 

အကယ္၍ တရားၿပိဳင္သည္ တရား႐ုံးအမိန္႔တြင္ပါဝင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခုကို 
မလိုက္နာလွ်င္ ထို႔အျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း စုံစမ္းသိ႐ိွရလွ်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တရားၿပိဳင္ကို 
ဖမ္းဆီးၿပီး ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစြဆဲိုျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ မွတ္တမ္းဝင္ျခင္းႏွင့္ 
ဥပမာအားျဖင့္ ဒဏ္ေငြ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးထားခံရသူသည္ တရားၿပိဳင္အား အေၾကာင္းၾကားစာ သို႔မဟုတ္ 
အမိန္႔ကို လိုက္နာျခင္းမျပဳရန္ ခြင့္မေပးႏုိင္ပါ။ တရားစြဆဲိုမႈ ျပဳလုပ္မည္၊ မျပဳလုပ္ ဆိုသည္ကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးထားခံရသူက မဆံုးျဖတ္ရဘဲ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကသာ ဆံုးျဖတ္ရသည္။ 

အကယ္၍ သင္သည္ တရား႐ုံးအမိန္႔ သို႔မဟုတ္ အမိန္႔၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခုကို 
နားမလည္ပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကို ေမးျမန္းပါ။ 

သင္၏ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ရဲကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျပာျပပါ။ 
အကယ္၍သင့့္အေနႏွင့့္ အဂၤလိပ္စကား ေျပာဆိုရန္ သို႔မဟုတ္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲေနလွ်င္ 
ရဲက စကားျပန္ကို ႐ွာေဖြေပးႏုိင္သည္။ အကယ္၍သင္ႏွင့္ လိင္တူ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ေဒသသံုး 
ဘာသာစကားတူ စကားျပန္အား လိုအပ္လွ်င္ ရဲကို တင္ျပပါ။ 

အေရးေပၚကိစၥ ၾကံဳခ့ဲလွ်င္ သုညသုံးလုံး (000) ကုိဖုန္းဆက္ပါ။  
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သင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ တရား႐ုံး သြားရမည္နည္း။ 

သင့္ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းၾကားစာ (family violence safety notice) သို႔မဟုတ္ မိသားစုအတြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ (family violence intervention order) 
တြင တရား႐ုံးတက္ရမည့္ေန႔ ပါပါလိမ့္မည္။ သင့္အေနႏွင့္ တရား႐ုံးတြင္ ႐ိွေနရမည္ျဖစ္သည္။ 
သင္ တရား႐ုံးတြင္ တေနကုန္႐ိွေနႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားသင့္သည္။ 

တရား႐ုံးမတိုင္မီ သင့္အေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံ 
ေဆြးေႏြးထားႏုိင္ရန္ ကူညီပ့ံပုိးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္သြယ္ထားသင့္သည္။ သင္ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ အခက္အခဲ႐ိွေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ တရား႐ုံးကို ေျပာထားပါက 
စကားျပန္မ်ား လူကုိယ္တုိင္ တရား႐ုံးေန႔တြင္လာေရာက္ကူညီရန္ စီစဥ္ခ်ိန္းဆုိထားႏုိင္ပါသည္။  

တရား႐ုံးေန႔တြင္ တရားၿပိဳင္ (respondent) သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
အေဝးတြင္ေနရန္ တာဝန္႐ိွသည္။ တရားၿပိဳင္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ထိုင္ႏုိင္ေသာေနရာမ်ား ႐ိွတတ္ပါသည္။ တရား႐ုံးတြင္ အမ်ားျပည္သူ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ႐ိွေစရန္အတြက္ လံုျခံဳေရးအရာ႐ိွမ်ား ႐ိွေနပါသည္။ 

တရား႐ုံးတြင္ သင့္ ရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ တရား႐ုံး 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း ႐ွင္းျပေပးႏုိင္ေသာ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အခမ့ဲ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကူညီပ့ံပုိးမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႐ိွၾကပါသည္။ 

သင္ တရား႐ုံးေရာက္ေသာအခါ ဧည့္ႀကိဳေနရာ႐ိွ တရား႐ုံးဝန္ထမ္းအား သင္ ေရာက္႐ိွေၾကာင္း ႏွင့္ 
သင္ ေ႐ွ႕ေန သို႔မဟုတ္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္၊မလိုအပ္ကို ေျပာျပပါ။  

 

 

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ 
(family violence intervention order) ထုတ္ျပန္ေပးရန္ တရား႐ုံးကိုတင္ျပထားပါက 
တရား႐ုံးတြင္ အဖြ႕ဲအားလုံးကုိ ၫႇိႏိႈင္းဆက္သြယ္ေပးသည့္ မိသားစုအတြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တရား႐ုံးဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးအရာ႐ိွ  
(Police Family Violence Liaison Officer) ႐ိွ၊မ႐ိွ ေမးပါ။ 

သင့္အား ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ သင့္အမည္ကိုေခၚသည္ကို နားစြင့္ေနပါ။ တရားခြင္ 
အခန္းထဲတြင္ သင့္ တရားဥပေဒေရးရာ ကိုယ္စားျပဳသူ၏ေနာက္တြင္ ထိုင္ပါ။ တရားသူႀကီးက 
ႏွစ္ဖက္လံုးမွ တရားဥပေဒေရးရာ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားတင္ျပသည္ကို ၾကားနာၿပီး သင့္ကိုလည္း 
ျဖစ္ပြားပုံမ်ားကို တိုက္႐ုိက္ ေမးျမန္းေကာင္း ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။  

တရားသူႀကီးက ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးရန္ႏွင့္ ေနာက္ေနာင္ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ 
အျပဳအမူမ်ားကို တားဆီးနုိင္ရန္အလို႔ငွာ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ 
(family violence intervention order) ထုတ္ျပန္ရန္ လုိအပ္၊မလုိအပ္ကုိ ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ 
တရားသူႀကီးက တားျမစ္ေနရာသတ္မွတ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္က့ဲသုိ႔ေသာ 
မည္သည့္စည္းကမ္းခ်က္္မ်ား လုိအပ္ျခင္း ႐ွိ၊ မ႐ွိႏွင့္ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ကုိ 
မည္မွၾ်ကာၾကာထား႐ိွရမည္ကတုိ႔ို စဥ္းစားလိမ့္မည္။ တရားသူႀကီး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ 
ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းၾကားစာကို အစားထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္႐ိွ 
ၾကားျဖတ္အမိန္႔ကို ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ 

ကားနာစစ္ေဆးၿပီးသည့္အခါ တရား႐ုံးထဲတြင္ ၾကားျဖတ္အမိန္႔အသစ္ကို ယူရန္ 
လိုအပ္၊မလိုအပ္ ေစာင့္ေနပါ။ ထိုၾကားျဖတ္အမိန္႔အသစ္က သင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစုအေပၚ 
မည္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ိွေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား႐ိွပါက 
တရား႐ုံးဝန္ထမ္းကို ေမးပါ။ 

သင့္မွာ ေနာက္ထပ္ ေမးလုိသည္မ်ား ႐ိွေသးသလား။ 
အကယ္၍ သင့္အမိန္႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား႐ိွပါက သင့္နယ္ေျမရဲတပ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈကိုေမးပါ။ 

ရဲတပ္ဖြ႕ဲက သင့္အား ဖုန္းေပၚတြင္ စာျဖင့္ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုဖုန္းဆက္ျခင္းျပဳမည့္ ကူညီပ့ံပုိးေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရည္ၫႊန္းေပးပါလိမ့္မည္၊  
သို႔မဟုတ္ သင္ကိုယ္တိုင္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖုန္းဆက္ႏုိင္ပါသည္။ 

အေရးေပၚကိစၥ ၾကံဳခ့ဲလွ်င္ သုညသုံးလုံး (000) ကုိဖုန္းဆက္ပါ။ 

ပုိမုိသိရန္ အခ်က္မ်ား၊ ကူညီပ့ံပုိးမႈႏွင့္ အကူအညီ  

တရားသူႀကီးမ်ား တရား႐ုံး (Magistrates’ Courts) မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္သည့္ ျပည္နယ္ တရား႐ုံးမ်ား  
www.magistratescourt.vic.gov.au 

ဗစ္က္တုိးရီးယားျပည္နယ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ကူညီေရးအဖြ႕ဲအစည္း (Victoria Legal Aid) 1300 792 387 (တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ နံနက္ ၈.၄၅ နာရီမွ – ညေန ၅.၁၅ နာရီအထိ) 
ဥပေဒေရးရာ အႀကံဉာဏ္ကို ဘာသာစကားေပါင္းစုံႏွင့္ အခမ့ဲရႏုိင္သည္ www.legalaid.vic.gov.au 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဗစ္က္တုိးရီးယားျပည္နယ္ ဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲအစည္း (Women’s Legal Service Victoria) 8622 0600 (ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမအတြင္း( 1800 133 302 (ၿမိဳ႕ေတာ္ျပင္ပ(  
အဂၤါေန႔ ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔ ညေန ၅း၃၀ မွ ၇း၃၀ နာရီအထိ www.womenslegal.org.au 

ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခံၾကရသူမ်ားအား ကူညီေရး ဖုန္းလုိင္း (Victims of Crime Helpline) (နံနက္ ၈ နာရီမွ – ည ၁၁ နာရီအထိ( (၇ ရက္လံုး( 1800 819 817  

www.victimsofcrime.vic.gov.au 

1800 Respect (၂၄ နာရီ( မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ ခံရသူမ်ားအတြက္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း 1800 737 732  

www.1800respect.org.au 

ဗလကၠာရ အေရးေပၚ အက်ပ္အတည္းဆုိင္ရာ ဖုန္းလုိင္း (Sexual Assault Crisis Line (SACL)) 1800 806 292 ဗလကၠာရျပဳက်င့္ခံရသူမ်ားအတြက္ (၂၄ နာရီလံုး) ေထာက္ပ့ံေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား www.sacl.com.au 

အိမ္ရာ (Housing) (၂၄ နာရီ( အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း ရည္ၫႊန္းေပးသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ 1800 825 955  

www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-contacts 

Salvation Army အက်ပ္အတည္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲအစည္း (Salvation Army Crisis Service) (၂၄ နာရီ( ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ေျမအတြင္း အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း 1800 627 727  

www.salvationarmy.org.au/en/Find-Us/Victoria/CrisisServices 

Safe Steps မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈအား တုံ႔ျပန္ေရးဌာန (Family Violence Response Centre) (၂၄ နာရီလံုး) 1800 015 188 အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံ ႏွင့္ လႊဲအပ္ရည္ညႊန္းေပးေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲအစည္း www.safesteps.org.au 

အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ လႊဲအပ္ရည္ညႊန္းေပးျခင္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲအစည္း (Men’s Referral Service) (နံနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ) 
အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံ ႏွင့္ လႊဲအပ္ရည္ညႊန္းေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲအစည္း 1300 766 491 www.ntvmrs.org.au 

MensLine Australia (၂၄ နာရီလံုး) 1300 789 978 အမ်ဳိးသားမ်ားအား တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ပ့ံပုိးေပးသည္ www.mensline.org.au 

http://www.magistratescourt.vic.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.womenslegal.org.au/
http://www.victimsofcrime.vic.gov.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.sacl.com.au/
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-contacts
http://www.salvationarmy.org.au/en/Find-Us/Victoria/CrisisServices
http://www.safesteps.org.au/
http://www.ntvmrs.org.au/
http://www.mensline.org.au/


သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား စာေစာင္  
မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္း - ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေဆာင္႐ြက္ပံု 

 Family Violence: What Police Do 
www.police.vic.gov.au 
Victoria Police ထုတ္ေဝသည္။ 30/05/2017 
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ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အသုံးအႏႈန္း & အဓိပၸါယ္ဖြင့္  

တရားမေၾကာင္းအရ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း (မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္) 
ျပည္သူတို႔၏ ရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ 
တရားဥပေဒအရ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း (ဥပမာ၊ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္း)။ 

မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ 
လက္ပြန္းတတီးေနထိုင္ေသာ ၾကင္ေဖာ္၊ ယခင္က ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္၊ ကေလးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
မိသားစုတြင္းမွ အျခားသူမ်ားကို ထိခုိက္နာက်င္ေစျခင္း၊ ေၾကာက္႐ြံ႕ေစျခင္း၊ ဩဇာလြ်မ္းမုိးမႈ 
ဖန္တီးေသာ မိသားစုဝင္တစ္ဦး၏ အျပဳအမူ ျဖစ္သည္။  

ထိုအျပဳအမူထဲတြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ခံစားမႈပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္း သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးပုိင္းဆိုင္ရာ မတရားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ 
ပါဝင္သည္။  

တရားၿပိဳင္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဖြ႕ဲ  
မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကို ရပ္တန္႔ရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ သို႔မဟုတ္ အမိန္႔ကို 
တရားဥပေဒအရ တရားဝင္ အသိေပးထားျခင္းခံေနရသူ ျဖစ္သည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ခံ ပုဂၢိဳလ္  /ႏိွပ္စက္ခံရသူ /ထိခုိက္နစ္နာေသာ မိသားစုဝင္ (AFM)  
ကားျဖတ္အမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းၾကားစာျဖင့္ မိသားစုအတြင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈေဘးရန္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားခံရသူ ျဖစ္သည္။ 

ကေလးမ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။  

ကာကြယ္ေပးခံထားရသည့္ မိဘ၏ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ေအာက္႐ွိၾကေသာ ကေလးမ်ားအား 
ထည့္သြင္းေပးႏုိင္သည္။ 

မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ  
အေၾကာင္းၾကားစာ (FVSN) 
႐ုံးခ်ိန္းရက္အထိ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကို တားဆီးရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က 
တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႔ ျဖစ္သည္။ 

 

မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ (FVIO) 

တရား႐ုံးက ထုတ္ေပးေသာ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တားျမစ္သည့္ အမိန္႔စာ သုိ႔မဟုတ္ 
ညႊန္ၾကားစာ။ 

တားျမစ္ေနရာသတ္မွတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္  
ကာကြယ္ေပးခံထားရသူ၏ အနီးအနား သို႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္အမိန႔္တြင္ 
ေဖၚျပထားေသာေနရာမ်ား (ဥပမာ၊ ကာကြယ္ေပးခံထားရသူ၏ ေနထိုင္ရာ၊ အလုပ္လုပ္ရာ၊ 
ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးထိန္းဌာန) အနီးအနားသို႔ တရားၿပိဳင္က မလာရန္ တားျမစ္ေသာ 
ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းၾကားစာ သို႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္အမိန႔္တြင္ပါဝင္သည့္ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္။ 

တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးၿပီးျခင္း  
ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းၾကားစာ သို႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္အမိန႔္ကို 
တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တရားၿပိဳင္ထံ ေပးၿပီးပါက ‘တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးၿပီးျခင္း’ 
ျဖစ္သည္၊ မျဖစ္မေန လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း (contravention) သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (breach) 
အကယ္၍ တရားၿပိဳင္သည္ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းၾကားစာ သို႔မဟုတ္ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ပါ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာပါက ထိုအျပဳအမူသည္ ‘ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း’ 
သို႔မဟုတ္ ‘စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း’ မည္သည္။ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းကို ေဆာလ်င္စြာ 
ရဲတပ္ဖြ႕ဲထံ သတင္းပုိ႔ရမည္ျဖစ္္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစြဲျခင္း ခံရႏုိင္သည္။ 

ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းကို ေဆာလွ်င္စြာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ သတင္းပုိ႔ရမည္ျဖစ္ညပီး 
ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစြဲျခင္း ခံရႏုိင္သည္။ 

ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း  
တစ္စုံတစ္ဦးသည္ တရားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕က ယုတၲိ႐ိွစြာ ယံုၾကည္ရလွ်င္ 
ထိုသူကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း  

ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ စြခဲ်က္တင္ျခင္း  
ရဲတပ္ဖြ႕ဲ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းက လူတစ္ေယာက္သည္ တရားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု 
လံုေလာက္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထား၊ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္ ႐ိွခ့ဲလွ်င္ ထိုသူ 
တရား႐ုံးသို႔ လာေရာက္ရန္အတြက္ စြဲခ်က္တင္သည္။ 

ရဲတပ္ဖြ႕ဲ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား  

မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးအရာ႐ိွ (FVLO) 

၂၄ နာရီဖြင့္ေသာ ရဲစခန္းတြင္ တာဝန္က်ၿပီး မိမိ၏ရဲစခန္းနယ္ေျမမွ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူရေသာအရာ႐ိွ။ 

မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တရား႐ုံးဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ ဆက္သြယ္ေရးအရာ႐ိွ (FVCLO) 

တရား႐ုံးႀကီးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တင္ျပေသာ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ၾကားျဖတ္အမိန္႔မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အားလံုးကို ၫႇိႏိႈင္းေပးရေသာ ရဲအရာ႐ိွ။ 

စြခဲ်က္တင္သူ  
တရားစြဆဲိုေသာ ရဲအရာ႐ိွ။ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ  
မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေနေသာ ရဲအရာ႐ိွ။ 

တာဝန္ခံ အရာ႐ိွ (OIC) 

ရဲစခန္းမွ တာဝန္ခံ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္သူ။ 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မ်ိဳးမတူ ကြျဲပားျခားနားျခင္းကို အားေပးပ့ံပုိးရန္အတြက္ မိမိတို႔ဘဝကို ျမႇဳပ္ႏံွၿပီး အလုပ္လုပ္ေသာ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ ဆက္သြယ္ေရးအရာ႐ိွမ်ား ႐ိွၾကပါသည္။ 
သင့္နယ္ေျမရဲစခန္းမွာေမးပါ၊ သို႔မဟုတ္ www.police.vic.gov.au တြင္ၾကည့္ပါ။ 

အကယ္၍သင္သည္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ၏ေဆာင္႐ြက္ပုံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္ပါက သင့္နယ္ေျမရဲစခန္းမွ ႀကီးၾကပ္သူ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခံကို ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းပါ။ သို႔မဟုတ္ 
‘ခ်ီက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္မႈ ဖြင့္ဟခ်က္မ်ား ‘compliments and complaints’ ကို www.police.vic.gov.au တြင္ ၾကည့္ပါ။  

အေရးေပၚကိစၥ ၾကံဳခ့ဲလွ်င္ သုညသုံးလုံး (000) ကုိဖုန္းဆက္ပါ။ 


