What You Should Know About
Sharing Responsibilities after Separation

BURMESE

လငးမယာ့ကျဲ်ပီ့ေနာကး မ္ြေွတာွနးယူ်ခငး့ကိ…
ု … သငးဘာလို ံသိသငးံသနညး?့
၀/ဿ၄/ဿွှ၁အသစးေ်ပာငး့လဲထာ့ပါသညး၈
မိဘမ္ာ့သညး အိမးတျငး့ဆကးဆဵေရ့တရာ့ရဵု့သို ံမေရာကးမြီ သူတို ံ၏အိမးေထာငးေရ့ကို အဆဵု့သပးရပးဆိုငး့ရနး
ေရာကးလာေသာအခါ (သို ံမဟုတး မိဘမ္ိဳ့ႏျယးအမြဳတျငး တရာ့ရဵု့ငယးသို ံမေရာကးမ)ြီ တရာ့ရဵု့သညး သူတို ံ၏
ကေလ့မ္ာ့ မညးသို ံ်ဖစးလိမးံမညးကို ကိုငးတျယးရပါမညး၈ အိမးေထာငးေရ့/ဆကးဆဵပါတးသကးေရ့ ်ပီ့ဆဵု့ေသား
လညး့ ယခငး အိမးေထာငးဖကးမ္ာ့/ေနထိုငးဖကးမ္ာ့ ႏြစးဦ့စလဵု့သညး မိဘမ္ာ့်ဖစးေနပါလိမးံမညး ႏြငးံ သူတို ံ၏
ကေလ့မ္ာ့သညး ႏြစးဖကးေသာမိဘမ္ာ့ႏြငးံ ပဵုမြနးဆကးဆဵရနး လိုအပးေသ့ပါလိမးံမညး၈
တရာ့ဥပေဒသညး မညးသို ံေ်ပာငး့လဲခဲံသနညး?့
ကျာရြငး့ေသာမိသာ့စုမ္ာ့တျငး ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံပါတးသကးေသာ တရာ့ဥပေဒမ္ာ့မြာ လျနးခဲံေသာ ရာစုႏြစးအတျငး့
သိသိသာသာေ်ပာငး့လဲခဲံပါသညး၈ ဿွ ရာစုအမ္ာ့စုအတျကး ကေလ့မ္ာ့သညး သူတို ံ၏မိဘပိုငးဆိုငးေသာ
ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ကို တူညီလုနီ့ပါ့ ကိုငးတျယးႏိုငးပါသညး၈ ႏြစးဖကးစလဵု့သညး ကေလ့၏ကဵတရာ့ကို ထိနး့ခ္ဳပးရနး
အချငးံအေရ့ကို တိုကးခိုကးယူပါလိမးံမညး တရာ့ရဵု့သညး သူတို ံ၏်ငငး့ခဵုခ္ကးမ္ာ့ ၾကာ့ရပါလိမးံ မညး၇ ႏြငးံ
ေနာကးဆဵု့တျငး မိဘတဦး့သညး “ႏိုင”း လိမးံမညး ႏြငးံ ကေလ့ေစာငးံေရြာကးချငးံကို အပးႏြငး့်ခငး့ခဵရပါလိမးံမညး၈
တ်ခာ့တဖကးမိဘသညး လညးပတးချငးံအချငးံအေရ့ကို ခ္ီ့်မြငးံလိမးံမညး ်ဖစးပါသညး၈
အခ္ိနးၾကာလာသညးႏြငးံအမ္ြ တရာ့သူၾကီ့မ္ာ့၇ ေရြ ံေနမ္ာ့၇ စိတးေရာဂါအထူ့ကုမ္ာ့ ႏြငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့သညး
ထိုရလဒး၏အက္ိဳ့သညး ကေလူအေပၚတျငး အၾကီ့မာ့ဆဵု့ႏြငးံ တခါတရဵ ေမ္ြားမြနး့ထာ့သညးထကး ပိုမိုအႏြဳတး
သေဘာကိုေဆာငးသညးဟု ေတျ ံရြိအသိအမြတး်ပဳပါသညး၈ တရာ့ရဵု့မ္ာ့ႏြငးံ ဥပေဒ်ပဳအဖျဲ ံသညး သူတို ံအာရဵု
စိုကးမြဳကို မိဘမ္ာ့၏အချငးံအေရ့မြ ကေလ့မ္ာ့၏အချငးံအေရ့သို ံ စတငးေ်ပာငး့လဲခဲံပါသညး၈
မိဘအုပးထိနး့မြဳ အချငးံအေရ့မ္ာ့ ႏြငးံ တာွနးမ္ာ့ကို မညးသို ံချဲေွသနညး့?
သူတို ံ၏ကေလ့မ္ာ့အတျကးကုနးဆဵု့ေသာမိဘအခ္ိနးမ္ာ့အတျကး လကးရြိအေခၚအေွၚမြာ မိဘအုပးထိနး့ခ္ိနး
(အလညးအပတးမဟုတ)း မိဘအုပးထိနး့မြဳမ္ြေွ်ခငး့ သို ံမဟုတး တေယာကးေသာ အိမးေနမိဘသို ံ တရာ့ွငး
ေစာငးံေရြာကးချငးံ တို ံ်ဖစးပါသညး၈
မိဘအုပးထိနး့မြဳ အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့ကို ချဲေွရနး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့သညး ယခုအခါ
မိဘမ္ာ့သညး တဦ့ႏြငးံတဦ့ အဆငးမေ်ပမြဳမ္ာ့ရြိေသားညာ့လညး့ ကေလ့ကို ခ္စး်ခငး့ ႏြငးံ ေထာကးပဵံမြဳေပ့
ႏိုငးေသာ ဆကးဆဵေရ့ကို ဆကးလကးထိနး့သိမး့ထာ့သညးကို အေလ့ေပ့ခဲံပါသညး၈
မိဘအာ့လဵု့သညး သူတို ံ၏သာ့သမီ့ေစာငးံေရြာကးေရ့ႏြငးံပါတးသကး၍ တိက္ေသာ အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ
တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့ရြိပါသညး၈ မိဘမ္ာ့ ကျာရြငး့်ခငး့ သို ံမဟုတး ကျဲေန်ခငး့ ်ဖစးလာေသာအခါ ပို၍ပငး အေရ့
ၾကီ့ပါသညး၈ တရာ့ရဵု့၏အခနး့ဂ႑သညး ကေလ့၏ “အေကာငး့ဆဵု့အက္ိဳ့” အတျကး ကာကျယးေပ့သညး ကို

1

ေသ်ခာေအာငးလုပးေဆာငးေပ့ရနး ်ဖစးသညး၈ သို ံဘာေသာေၾကာငးံ မိဘအုပးထိနး့မြဳ အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ တာွနး
ွတၱရာ့မ္ာ့ကို မိဘမ္ာ့သို ံ “ချဲေွ်ခငး့” ကို တိက္စျာေဖၚ်ပပါသညး၈
မိဘမ္ာ့ သေဘာတူညီ်ခငး့မရြိေသာအခါ တရာ့ရဵု့သညး ကေလ့(မ္ာ့)၏ အေကာငး့ဆဵု့အက္ိဳ့ ်ဖစးႏိုငးေသာ
သူကို စဵုစမး့ရနး ႏြငးံ အၾကဵ်ပဳရနး တရာ့မြဳအုပးထိနး့သူ ကို ခနး ံအပးရပါမညး၈ ထို ံအ်ပငး မိဘတဦ့ဦ့မြ ေတာငး့ဆို
ေသာ တရာ့ွငးအၾကဵေပ့ခ္ကးတခုကို တငးခဲံလ္ြငး တရာ့ရဵု့သညး ကေလ့(မ္ာ့) ကို သီ့သနး ံေတျ ံဆဵုေမ့်မနး့
ပါလိမးံမညး ႏြငးံ အကယး၍တရာ့ရဵု့သညး ကေလ့(မ္ာ့)သညး သူတို ံ၏ဆႏၵကို ထုတးေဖၚရနး လဵုေလာကးေသာ
ရငးံက္ကးမြဳရြိပါသညး ဟုဆဵု့်ဖတးလ္ြငး တရာ့ရဵု့သညး သူတို ံထုတးေဖၚေသာ ဆႏၵကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ပါလိမးံ
မညး၈
မညးသညးံကေလ့မဆို “ေရျ့ခ္ယး” ရနး လိုအပး ပါသညး ႏြငးံ တရာ့ရဵု့သညး ကေလ့တေယာကး၏ ေတာငး့ဆို
ခ္ကးကို ချငးံ်ပဳ်ခငး့ သို ံမဟုတး ်ငငး့ဆို်ခငး့ အတျကး သမာဓိရြိပါသညး၈ ကေလ့မ္ာ့ကို လာဒးေပ့လာဒးမြဳ သို ံမ
ဟုတး အၾကပးကိုငးမြဳကို ကာကျယးရနး မညးသညးံမိဘမဆို ကေလ့မြ စာ်ဖငးံ သို ံမဟုတး ေ်ပာဆို်ခငး့ ေၾကညာ
ခ္ကးတခုကို တရာ့ရဵု့ကိုေပ့ရနး ချငးံ်ပဳထာ့ပသညး၇ ႏြငးံ အကယး၍ ထိုအရာမ္ို့ကို အဆို်ပဳခ္ကးေပ့ခဲံလ္ြငး
တရာ့ရဵု့သညး ထိုအရာကို စဥး့စာ့ရနး ချငးံ်ပဳမညးမဟုတးပါ၈
ချဲေွထာ့ေသာ မိဘအုပးထိနး့မြဳတျငး မိဘမ္ာ့သညး မိဘချဲေွအုပးထိနး့ေသာ အစီအစဥးႏြငးံ အညီ မိဘ
အုပးထိနး့မြဳ အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ တာွနးွတၱရာ့အတိုငး့ “ချဲေွ” ရပါမညး၈ တဖကး သို ံမဟုတး ႏြစးဘကးစလဵု့
တာွနးမ္ာ့ကိုမညးသို ံခဲျေွယူမညး စေသာ အေသ့စိတး အဆို်ပဳထာ့ေသာ အစီအစဥးကို တရာ့ရဵု့ေတားသို ံ
တငး်ပရပါမညး၈ ကေလ့မ္ာ့၏အခ္ိနးကို မိဘမ္ာ့အတျငး့ ချဲေွ်ခငး့သညး ညီမ္ြရနး မလိုအပးပါ၈ တရာ့ရဵု့သညး
ကေလ့မ္ာ့၏ အေကာငး့ဆဵု့အက္ိဳ့ကို ်ဖစးေစလ္ြငး အစီအစဥးကို ပ
် နးလညးသဵု့သတးပါသညး၈ တရာ့ရဵု့သညး
ထိုအစီအစဥးကို နာယူရနး ႏြစးဖကးကို ်ပငးဆငးရနး ႏြငးံ နာယူရနး သို ံမဟုတး ်ငငး့ပယးရနး ေမ့်မနး့ပါသညး၈
မိဘမ္ာ့သညး တရာ့ရဵု့၏်ငငး့ပယးမြဳကို ်ပနးလညး်ပငးဆငးေသာ အစီအစဥးကို တငး်ပရပါသညး သို ံမဟုတး
တရာ့ရဵု့သညး မိဘချဲေွအုပးထိနး့်ခငး့ကို လဵု့ွ်ငငး့ပယးႏိုငးပါသညး ႏြငးံ အိမတ
း ူတူေနမိဘတေယာကးတညး့သာ
ႏြငးံ တရာ့ွငးေစာငးံေရြာကးသူကို အမညးေဖၚေပ့ပါသညး၈
အိမးအတူမေနနမိဘမ္ာ့သညး သာမနးမိဘအုပးထိနး့ခ္ိနးတျငးပွ
ါ ငးေသာ သေလ့မ္ာ့၏ေက္ာငး့ႏြငးံ ပါတးသကး
ေသာ လြဳပးရြာ့မြဳမ္ာ့၇ ကေလ့မ္ာ့၏ေက္ာငး့ႏြငးံ က္မး့မာေရ့ႏြငးံဆိုငးေသာ မြတးတမး့မ္ာ့ကိုွငးေရာကးၾကညးံ
ရြဳႏိုငး်ခငး့၇ ႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့ အိမးေနမိဘမြ အသစးေနအိမးသို ံမေ်ပာငး့ခငး အေၾကာငး့ၾကာ့်ခငး့ အချငးံအေရ့
ရြိပါသညး၈ အတူမေနမိဘမ္ာ့သညး အခါတရဵ အေလ့အေထာကးအပံဵေပ့ရနး ႏြငးံ ကေလ့၏ က္မး့မာေရ့ကူညီ
ေစာငးံေရြာကးမြဳ ကုနးက္စရိတးကို ရာခိုငးႏြဳနး့်ဖငးံ ေပ့ေ်ခရနး အမိနး ံေပ့ထာ့ပါသညး၈ မိဘ တဦ့ သို ံမဟုတး
ႏြစးဦ့လဵု့ကို ရရြိႏင
ို းလ္ြငး က္မး့မာေရ့အာမခဵကာကျယးမြဳကို ေထာကးပဵံေပ့ရနး အမိနး ံေပ့ထာ့ပါသညး၈
တခ္ိဳ ံအေထျေထျ လမး့ညျနးခ္ကးမ္ာ့ကို စိတးထဲသိမး့ထာ့ရမညးမြာ ဘာလဲ
?
ှ.

ကျာရြငး့်ခငး့ ႏြငးံ ကျဲကျာ့်ခငး့သညး စိတးပိုငး့ဆိုငးရာအ်မငးံမာ့ဆဵု့ အေတျ ံအၾကဵဳတခုအ်ဖစး အမြတရပါ၈
း

သငးကိုယးတိုငးႏြငးံ သငးံကေလ့မ္ာ့၏ အခ္ိနး ညြိႏြိဳငး့ရနး ချငးံ်ပဳပါ၈
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What You Should Know About
Sharing Responsibilities after Separation
ဿ.

BURMESE

ကေလ့မ္ာ့- သူတို ံသညး ကျဲေအာငး်ဖစးေပၚေစ်ခငး့မဟုတးပါ ႏြငးံ ႏြစးဖကးမိဘမ္ာ့သညး သူတို ံကို

ခ္စးၾကညးကို ေသ်ခာေစသညး၈
၀.

သငးသညး သငးံကေလ့ကို သငးမၾကိဳကးေသာ သူ/သူမ တ်ခာ့မိဘမ္ာ့ထကး ပိုခ္စးေသာေၾကာငးံ မိဘ

ကို သငး၏ကေလ့ အခ္စးႏြငးံ ေလ့စာ့မြဳရရနး အချငးံအေရ့ရြိသညး ဟု မေွဖနးပါနဲ ံ၈
၁.

ကေလ့မ္ာ့ကို ဘကးမ္ာ့ယူ်ခငး့ သို ံမဟုတး “ေရျ့ခ္ယး်ခငး့” ကို တျနး့အာ့ေပ့်ခငး့ သို ံမဟုတး အာ့

ေပ့်ခငး့ မ်ပဳရပါ၈
၂.

ကေလ့၏ ပဵုမြနးလုပးရပးမ္ာ့ကို တရာ့ရဵု့အမိနး ံအာဏာမ္ာ့ကို လိုကးနာရနး မတာ့ခဲံလ္ြငး ေ်ပာငးလ
့ ဲ်ခငး့

ေရြာငးရြာ့ရမညး၈
၃.

မိဘအုပးထိနး့မြဳအခ္ိနး မတိုငးမြီ သို ံမဟုတး အတျငး့ အရကးေသာကးထာ့်ခငး့ သို ံမဟုတး မူ့ရစးေဆ့ွါ့

သဵု့စျဲ်ခငး့ မ်ပဳပါႏြငးံ၈
၄.

သငးံကေလ့မ္ာ့သညး မိဘ ႏြစးဦ့လဵု့ လိုအပးပါသညး၈

၅.

ကျာရြငး့်ခငး့ သို ံမဟုတး ကျဲေန်ခငး့သညး ႏြစးဖကးမိဘမ္ာ့အေပၚတျငး တခါတရဵ ေငျေၾက့ဖိစညး့မြဳမ္ာ့

သို ံဦ့တညးေနပါသညး ႏြငးံ စျနး ံလႊတးအနစးနာခဵ်ခငး့ကို တခါတရဵ လူတိုငး့လုပးရပါသညး၈ သငးံ၏ကေလ့မ္ာ့ကို
တ်ခာ့မိဘကို မပုတးခကးပဲ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ ႏြငးံ လို်ခငးသညးမ္ာ့ အတျငး့ကျဲ်ပာ့်ခငး့ ကို သငးၾကာ့ေပ့ပါ၈
၆.

အိမးေထာငးေရ့ ကျဲ်ခငး့သညး ကေလ့မ္ာ့ေပၚတျငး အ်မဲတမး့ ခကးခဲေစပါသညး၈ ကေလ့မ္ာ့ ွမး့နညး့

ခဵစာ့ရနး ႏြငးံ သူတို ံလို်ခငးေသာမညးသညးံအခ္ိနးတျငးေ်ပာချငးံေပ့ရနး ချငးံ်ပဳေပ့ပါ၈ တရာ့ရဵု့ လုပးနညး့မ္ာ့ ႏြငးံ
စာရျကးစာတမး့မ္ာ့အေၾကာငး့ အေသ့စိတးမ္ာ့ကို သူတို ံႏြငးံပစးပယးထာ့်ခငး့မြ ေရြာငးၾကဥးပါ၈
ှွ.

အ်ပစးရြိေသာမိဘမ္ာ့သညး သူတို ံ၏အိမးေထာငးေရ့ဆကးဆဵမြဳ ပ္ကး်ပာ့သျာ့သညးံအတျကး သူတို ံ၏

ကေလ့မ္ာ့ကို စညး့ကမး့ခ္်ခငး့ ႏြငးံဆဵု့မ်ခငး့ ကိွငး
ု ေရာကးလုပးရနးမလိုဟု ခဵစာ့ပါလိမးံမညး၈ စညး့ကမး့ခ္်ခငး့
သညး သူတို ံချဲေနေသာအခါ သညး မိဘအတူတူေနေသာခါ ႏြငးံမေလ္ာံေစရနး အေရ့တၾကီ့ လိုအပးပသညး
ါ
၈
ကေလ့မ္ာ့သညး အုပးခ္ဳပးစညး့ကမး့ တသမတးတညး့ေသာအခါ ဆနး ံက္ငးေသာမိဘ အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့ လြညးံ
စာ့ ်ခငး့ နညး့ပါ့ပါလိမးံမညး၈ သငးံကေလ့၏မ္ကးႏြာသာေပ့်ခငး့ အထူ့လုပးေဆာငးေသာ ွယးေပ့်ခငး့ သို ံမ
ဟုတး သငးံကတိကို တညးေအာငးမထိနး့ႏိုငး်ခငး့ကို ်ပဳလုပး်ခငး့မၾကိဳ့စာ့ပါႏြငးံ၈
မညးသညးံ မိဘအုပးထိးနး့ခ္ိနး လမး့ညျနးမြဳမ္ာ့ကို လိုကးနာ ရမညးနညး?့
ှ.

ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ အိမးမေနသူမိဘအၾကာ့ မၾကာခဏ ဆကးသျယးမြဳကို ထိနး့သိမး့ထာ့ပါ၈ ထိုအရာသညး

ကျာရြငး့သညးံအတျကး ကေလ့မ္ာ့၏ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့်ဖစးေသာ ်ငငး့ဆို်ခငး့ သို ံမဟုတး အ်ပစးရြိ်ခငး့ ကို ေလ္ာံက္
ရနး ႏြငးံ သူတို ံသညး တ်ခာ့မိဘကို ဘယးေတာံမြမေတျ ံႏိုငးေတာံဘူ့ဆိုေသာ ေၾကာကးရျဵ ံမြဳကို ေလ္ာံက္ရနး
အကူအညီေပ့ပါသညး၈ ဤအရာသညး အထူ့သ်ဖငးံ ပိုငယးေသာ ကေလ့မ္ာ့အတျကး မြနးကနးပါသညး၈
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တရာ့ရဵု့တိုငး့သညး မိဘအုပးထိနး့ခ္ိနး အခ္ိနးဇယာ့ကို စဵ သို ံမဟုတး ပဵုစဵ တခု ရြိပါသညး၈ သငးံေရြ ံေနကို
ေမ့်မနး့ပါ သို ံမဟုတး တရာ့ရဵု့၏ကျနးရကး ွကးဘးဆိုကး တျငး စစးေဆ့ၾကညးံပါ၈ စတငးေဆျ့ေႏျ့ ရနးအတျကး
မညးသညးံအခ္ိနးဇယာ့သညး ကေလ့အတျကးအေကာငး့ဆဵု့်ဖစးမညးံ စဵႏြုနး့အမိနး ံကို ရယူပါ၈ ႏြစးဖကးေသာမိဘ
မ္ာ့ စဵႏြဳနး့အမိနး ံတျငးပါေသာ အပိုငးမ္ာ့ ်ဖတးထုတးမညး သို ံမဟုတး ်ပငးဆငးမညး မ္ာ့ကို (သို ံ မဟုတး မိဘ
တဦ့မြ တရာ့ရဵု့ကို ေလ္ာကးတငးရပါမညး) သေဘာတူမြဳ ရယူရပါမညး၈
ဿ.

တခ္ိနး တိုငး့အခ္ိနးတိုငး့ သငးသညး သငးံအခ္ိိနးဇယာ့ကို ညြိရနးလိုအပးပါလိမးံမညး၈ လျဲမြာ့မြဳကို ေရြာငး

ၾကဥးရနး ဂူဂယးလး ်ပကၡဒိနး သို ံမဟုတး အျနးလိုငး့ အခ္ိနးဇယာ့ စကးပစၥညး့မ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳရနး စဥး့စာ့ပါ၈
ကေလ့မ္ာ့သညး မိဘအုပးထိနး့ခ္ိနး အခ္ိနးဇယာ့ႏြငးံ တိုကးဆိုငးေန၍ အစီအစဥးလုပးခ္ငးပါလ္ြငး တ်ခာ့မိဘကို
မိဘအုပးထိနး့မြဳအခ္ိနး သေဘာတူ်ခငး့ ႏြင/သိ
းံ ု ံမဟုတး ်ပနးလညးစီစဥးေပ့်ခငး့မ္ာ့ ေမ့်မနး့သငးံပါသညး၈ မိဘ
မ္ာ့၏အ်ပဳအမူသညး သူတို ံကေလ့မ္ာ့၏ ခဵစာ့ခ္ကးညြိ်ခငး့အတျကး အလျနး လျမး့မို့ေနပါသညး၈ အိမးအတူေန
ချငးံရမိဘသညး ပ႑ိပကၡမ္ာ့ တမငးတကာႏြငးံ ထပးကာတလဲ မဖနးတီ့ရပါ၈
အကယး၍ မိဘအုပးထိနး့ခ္ိနး အခ္ိနးဇယာ့ကို ်ဖတးခ္ငးလ္ြငး သို ံမဟုတး ေႏြာငးံေႏြ့ခဲံလ္ြငး တ်ခာ့မိဘကို ်ဖစးႏိုငး
လ္ြငး ခ္ကးခ္ငး့အေၾကာငး့ၾကာ့ပါရနး ႏြငးံ ကေလ့ကို အ်ပညးံအစဵုရြငး့်ပေပ့ပါ၈ အတူမေနမိဘသညး အိမးအတူ
ေနချငးံရမိဘ ကိုအေၾကာငး့မၾကာ့ပဲ တရာ့ွငးသေဘာတူချငးံ်ပဳထာ့ေသာအခ္ိနးထကး ေနာကးက္်ပီ့ေရာကးလာ
ခဲံလ္ြငး မိဘအုပးထိမး့မြဳအခ္ိနး လကးလျတးဆဵု့ရြဳဵ့ပါမညး၈
၀.

ချဲေွထာ့ေသာ အခ္ိနးမ္ာ့သညး ကေလ့မ္ာ့အတျကး မိဘမ္ာ့အတျကးလညး့ သာယာေသာအခ္ိနး

်ဖစးသငးံပါသညး၈ မိဘမ္ာ့သညး တေယာကးႏြငးံတေယာကး ကေလ့မ္ာ့ရြိေနခ္ိနးတျငး ေွဖနး်ခငး့ သို ံမဟုတး
တိုကးခိုကး်ခငး့ မလုပးရပါ ႏြငးံ ႏြစးဖကးမိဘမ္ာ့ႏြငးံ အ်ပဳသေဘာဆကးဆဵေရ့ ထိနး့သိမး့်ခငး့်ဖငးံ ကေလ့မ္ာ့ကို
ကူညီသငးံပါသညး၈
၁.

ကေလ့မ္ာ့ ေမ္ြားလငးံေသာအခ္ိးနးတျငး ရရြိႏိုငးရနး ႏြငးံ အဆငးသငးံ်ဖစးရပါမညး၈ အိမးအတူေနချငးံရေသာ

မိဘ သညး လညးပတးမြဳမ္ာ့အတျကး ကေလ့မ္ာ့ ရုပးပိုငး့ဆိုငးရာ ႏြငးံ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ အတျကး ်ပငးဆငးရပါမညး
ႏြငးံ မိဘမ္ာ့သညး အခ္ိနးမြီ သယးယူပို ံေဆာငး်ခငး့အေထာကးအပဵံ ေပ့ရပါမညး၈ မညးသညးံ်ပသနာမဆို
ယြဥးေက့္စျာ ဆကးဆဵ်ခငး့သညး ရြဳတးေထျ့မြဳမ္ာ့၇ စိတးပ္ကးမြဳမ္ာ့ ႏြငး ေဒါသၾကီ့မြဳမ္ာ့ကို ေရြာငးၾကဥးရပါမညး၈
၂.

မိဘအုပးထိနး့ေသာအခ္ိနးကာလမ္ာ့တျငး မိဘမ္ာ့ ႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့အခ္ငး့ခ္ငး့ ်မငးေတျ ံချငးံ ်ပဳ်ပီ့ အ်ပဳ

သေဘာဆကးဆဵေရ့ကို ထိနး့သိမး့ပါ၈ တ်ခာ့သူမ္ာ့ပါွငးမြဳရြိ်ခငး့သညး မိဘအုပးထိနး့ခ္ိနးအတျငး့ ကေလ့-မိဘ
အေတျ ံအၾကဵဳကို ေမြ့မြိနးေစ်ခငး့်ဖစးႏိုငးပါသညး ထို ံေၾကာငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ အခ္ိနး်ဖဵဳ့်ခငး့ကို - မိေထျ့ဖေထျ့
အမ္ိဳ့ မိသာ့စုွငးမ္ာ့၇အဖို့အဖျာ့မ္ာ့ သို ံမဟုတး တ်ခာ့ေဆျမ္ိဳ့မ္ာ့ ကိုလညး့- ကနး ံသတးထာ့ရပါမညး၈
ကေလ့ မ္ာ့သညး သူတို ံမဘမ္ာ့၏အခိ္နးႏြငးံ မပိုငး့်ခာ့ထာ့ေသာအာရဵုစိုကးမြဳမ္ာ့ ်ဖစးႏိုငးလ္ြငးမၾကာခဏ
လိုအပးပါသညး၈
၃.

ကေလ့မ္ာ့နြငးံ သူ ံမိဘမ္ာ့ပါွငးပါတးသကးမြဳသညး အလျနးအေရ့ပါပါသညး၈ သငးကိုယးတိုငးေပ့

ရေသာ- သငးၾကာ့်ခငး့၇စကာ့ေ်ပာ်ခငး့ ႏြငးံ ကစာ့်ခငး့- သညး ေငျပိုကးဆဵ်ဖဳနး့်ခငး့ထကး ပိုအေရ့ၾကီ့ပါသညး၈
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What You Should Know About
Sharing Responsibilities after Separation
၄.

BURMESE

ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ မိဘအုပးထိနး့မြဳအခ္ိနးမ္ြေွ်ခငး့ကို တေယာကးအေပၚတေယာကး စစးေဆ့ရာ တျငးအ

သဵု့်ပဳ်ခငး့ မ်ပဳရပါ၈ ကေလ့မ္ာ့ကို သူလ္ြိဳအ်ဖစး အသဵု့မ်ပဳရပါ၈ တခါတရဵ ကေလ့စိတးထဲတျငး မိဘမ္ာ့သညး
အခ္ငး့ခ္ငး့မုနး့သညးဟုထငးမြတးပါသညး၈ ထို ံေၾကာငးံ အကယး၍ ကေလ့မ္ာ့သညး မိဘတေယာကးေက္နပးရနး
မညးသညးံအရာမဆိုလုပးခဲံလ္ြငး သူတို ံသညး တ်ခာ့မိဘကို မၾကိဳကးလိမးံမညးဟု ခဵစာ့ပါလိမးံမညး၈ သူတို ံသညး
သူတို ံမိဘတေယာကးဆဵု့ရြဵဳ့သညးဟုခဵစာ့ရသညး ႏြငးံ တ်ခာ့မိဘကိုဆဵု့ရြဵဳ့မညးကို ေၾကာကးရျဵ ံေနပါသညး၈မိဘ
မ္ာ့သညး ႏြစးဦ့ႏြစးဖကး ေလ့စာ့မြဳရနး ႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့ကိုခ္စးရနးသငးၾကာ့ေပ့ရနး ႏြငးံ မိဘႏြစးေယာကးလဵု့ ကို
ေလ့စာ့ရနး ်ပသသငးံသညး၈
၅.

ကေလ့မ္ာ့သညး သူတို ံ၏လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ ဆကးစပးေသာဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ သေဘာတူညီမြဳအတျကး

ၾကိဳ့ပမး့ရနး လိုအပးပါသညး၈ ထိုအရာသညး အထူ့သ်ဖငးံ စညး့ကမး့ခ္်ခငး့ ႏြငးံ ်ပငးဆငးဆဵု့မေပ့်ခငး့ ႏြငးံပါတး
သကး၍ အလျနးအေရ့ၾကီ့ပါသညး ထို ံေၾကာငးံ မိဘမ္ာ့သညး အခ္ငး့ခ္ငး့အာ့ထုတး်ခငး့်ဖငးံ ပ္ကး်ပာ့ေအာငး
မလုပးပါႏြငးံ၈
၆.

အကယး၍သငးသညး အိမးတျငးေစာငးံေရြာကးချငးံရြိေသာမိဘဖ
် စးခဲံလ္ြငး အိမးတျငးေစာငးံေရြာကးချငးံ

မရေသာ မိဘကို ကေလ့မ္ာ့၏ေက္ာငး့ စျမး့ရညးအစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့ကို မိတၱဴကူ့ ေပ့ပို ံေပ့ပါ၈ အိမးတျငး ေစာငးံ
ေရြာကးချငးံမရေသာ မိဘသညး ကေလ့၏ စျမး့ရညးအစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပငးပသငးရို့ ညျနး့တနး့ေက္ာငး့
လြဳပးရြာ့မြဳမ္ာ့ အေၾကာငး့ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေမ့်မနး့ပါလိမးံမညး၈ ေက္ာငး့လြဳပးရြာ့မြဳမ္ာ့-ဥပမာ
မိဘ-ဆရာ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ တျငး မိဘႏြစးဦ့လဵု့ ွငးေရာကးပါွငး်ခငး့သညးလညး့ အလျနး အေရ့ၾကီ့ပါသညး၈
ှွ.

အိမးတျငးေစာငးံေရြာကးချငးံရြိေသာမိဘသညး အိမးတျငးေစာငးံေရြာကးချငးံမရေသာ မိဘ ႏြငးံအတူေနစဥး

ကေလ့လိုအပးေသာ အွတးအစာ့ေထာကးပဵံ ႏြငးံ ကိုယးပိုငးလိုအပးသညးမ္ာ့ အတျကးေပ့ရနး တာွနးရြိပါသညး၈
သာမနးဆိုလ္ြငး အိမးတျငးေစာငးံေရြာကးချငးံမရေသာ မိဘသညး သူ သို ံမဟုတး သူမအိမးတျငး ကေလ့မ္ာ့
အတျကး ဘီဒိုထာ့မညးမဟုတးပါ၈ ထို ပစၥညး့မ္ာ့ကို ကေလ့ႏြငးံအတူ သို ံမဟုတး ်ဖစးႏိုငးလ္ြငး လညးပတး်ပီ့
ေသာအခါ ်ပနးလညးေပ့အပးရပါမညး၈
ှှ.

ကေလ့အေထာကးအပဵံအချငးံအေရ့ ႏြငးံ မိဘအုပးထိနး့ခ္ိနးသညး တရာ့ရဵု့အမိနး ံမ္ာ့ သီ့်ခာ့စီ်ဖစးပါ

သညး၈ အကယး၍ အိမးတျငးေစာငးံေရြာကးချငးံမရေသာ မိဘ/ေစာငးံေရြာကးချငးံရသူ သညး မြာ့ယျငး့စျာ မိဘ
အုပးထိနး့ခ္ိနးကို ်ငငး့ဆိုခဲံလ္ြငး ကေလ့အေထာကးအပဵံကို အမိနး ံအရေပ့ရပါမညး၈သငးံေရြ ံေန၏ အၾကဵဥာဏးကို
ရယူပါ၈ အေထာကးအပံဵေပ့ရနး ပ္ကးကျကးခဲံပါလ္ြငး ႏြင/းံ သို ံမဟုတး မိဘအုပးထိနး့မြဳအခ္ိနး ွငးေရာကးစျကးဖကး
လ္ြငး ကေလ့အတျကး ထိခိုကးနစးနာႏိုငးပါသညး၈ အကယး၍ သငးသညး တရာ့ရဵု့အမိနး ံကို ေဖါကးဖ္ကးလ္ြငး
တရာ့ရဵု့ကို မထငးမဲံ်မငး်ပဳသညးဟု ထငး်မငးပါသညး ႏြငးံ ဒါဏးေငျေပ့ရနး၇ တ်ခာ့မိဘ၏ ေရြ ံေနခမ္ာ့ေပ့ရနး
ႏြင/းံ သို ံမဟုတး ေထာငးသျငး့အက္ဥး့က္ခဵရနး ်ပစးဒဏးခ္မြတးႏိုငးပါသညး၈
ကၽျႏုးပးအကူအညီ ဘယးတျငးရႏိုငးသနညး့?
မိဘအုပးထိနး့ေသာ အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့၏ ေနရာသညး မိသာ့စု၏အသစးလူေနမြဳပဵုစဵ
တပိုငး့သာ်ဖစးပါသညး၈ အိမးေထာငးပ္ကး်ပာ့်ခငး့ႏြငးံ ေနာကးဆကးတျဲပါလာသေသာ အေ်ပာငး့အလဲအမ္ာ့
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အ်ပာ့ကို သူတို ံညြိႏိုြငး့ရနးအတျကး မိဘမ္ာ့သညး ကေလ့မ္ာ့၏လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို အာရဵုစူ့စိုကးရနး
အလျနးအေရ့ၾကီ့ပါသညး၈ ခရိုငးအမ္ာ့စုသညး ကျာရြငး့ထာ့ေသာ မိသာ့စုမ္ာ့အတျကး မိဘပညာေပ့ ႏြီ့ေႏြာ
ဖလြယးပျဲ က္ငး့ပေပ့ပါသညး ႏြငးံ တခ္ိဳ ံခရိုငးမ္ာ့သညး ကျာရြငး့ထာ့ေသာ မိဘမ္ာ့အတျကးႏြီ့ေႏြာ ဖလြယးပျဲ
တကးရနးလိုအပးပါသညး၈ ထိုအစီအစဥးသညး သာ့သမီ့မ္ာ့သညး သူတို ံမိဘမ္ာ့ကျာရြငရ
း့ နး တုနး ံ်ပနးရနး
နညး့လမး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကို ထို့ေဖါကးသိ်မငးရနးေပ့စျမး့ပါသညး နြငးံ သူတို ံကိုကူညီရနးအတျကး ထိုအေ်ပာငး့အလဲ
မ္ာ့ကို ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနး နညး့လမး့မ္ာ့ အၾကဵ်ပဳပါသညး၈
အမ္ာ့ေသာတရာ့ရဵု့မ္ာ့သညး ကျာရြငး့်ပီ့ သို ံမဟုတး ကျဲေန်ပီ့ေသာအခါ မိသာ့စုၾကာ့ခဵဖ္နးေ်ဖသူမ္ာ့
်ဖစးေသာ မိသာ့စုကူညီရနး ေလံက္ငးံထာ့ေပ့ေသာသူမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳပါသညး၈ ၾကာ့ခဵဖ္နးေ်ဖသူမ္ာ့သညး
မိဘမ္ာ့သေဘာမတူညီေသာအရာမ္ာ့ကို ်ပနးလညးေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး ကူညီႏိုငးပါသညး ႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့ ်ပဳစု
ေရ့တျငး ပူေပါငး့ေဆာငးရျကးေပ့ႏိုငးပါသညး၈
အကယး၍ သငးသညး အိမးေထာငးေရ့ ႏြင/းံ သို ံမဟုတး မိသာ့စု တိုးငးပငး်ခငး့ ကျာရြငး့်ခငး့ မတိုငးမီ၇ အတျငး့ သို ံ
မဟုတး ်ပီ့ေနာကး လိုအပးလ္ြငး သငးသညး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့အတျကး သငးံေရြ ံေန၇အစို့ရ အဖျဲ ံအစညး့၇ သငးံ
မိသာ့စုဆရာွနး သို ံမဟုတး ဘာသာေရ့ သို ံမဟုတး တရာ့ဓမၼဆရာ ကို ေမ့်မနး့ႏိုငးပါသညး၈ သငးံအၾကဵေပ့
သူတေယာကး အ်ဖစး ဆရာွနး တေယာကး သို ံမဟုတး ေရြ ံေနကို ေရျ့ခ္ယးပါ၈ အေထာကးအထာ့မ္ာ့၇
သငးတနး့ ႏြငးံ ေလံက္ငးံခဲံေသာ ႏြစးမ္ာ့ အေၾကာငး့ေမ့ပါ၈
၀/ဿ၄/ဿွှ၁
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þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJonf pm;oHk;olrsm;trsm;qHk;BuHKawGU&aom Oya'a&;&m
jyomemrsm;twGuf a,bk,sowif;tcsuftvufrsm;ay;ygonf/
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tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;\taxmuftyHhjzifh tcsKdUaomOya'a&;&m
tcsuftvufvufurf;pmapmifrsm;tm;t*FvdyfbmomrStm&Sbmomtrsm;tjym;odkYbmomjyefqdkxm;ygonf/
tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;ESif qufEG,f?vufa0cH? (odkYr[kwf)
ywfoufaomolr[kwfyg/ bmomjyefrSefuef?jynfpHkrIrsm;twGuf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;rS
udk,fpm;jyKtmr rcHEdkifyg/ bmomjyefvkyfief;pOfaMumifh Oya'a&;&mt"dyÜg,frsm;tm; tusKd;oufa&mufrI
&SdEdkifonfudkaus;Zl;jyKíowdjyKyg/ þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJtm; wdusaomtajctae
&yfrsm;twGuf Oya'tMuHay;taejzifhtpm;xdk;&efr&nf&G,fyg/ Oya'a&;&mtMuHÓPfrsm;twGuf
oif\tajctaeESifhOya'abmifudkoduRrf;em;vnfaoma&SUaeESifhomwdkifyifoifhonf/
With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was completed by Asian
Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio State Bar Foundation. The views expressed
herein do not necessarily represent those of the Ohio State Bar Foundation.
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