
ለትዳር አጋርዎ የፍቺ ወረቀት መስጠት 
ለትዳር አጋርዎ የ ፍቺ ወረቀት እንዴት መስጠት እንዳለቦት ህግ ስለሚያስቀምጠው ቅድመ ሁኔታ የሚመለከት መረጃ። 

ፍርድ ቤት ውስጥ የፍቺ ወረቀት ካስገባሁኝ በኋላ ቀጣይ ምን ማድረግ አለብኝ? 

የመጥርያውን፣  ክስና የመጀመርያ የፍርድ ሂደት ቅጂ በተገቢ መልኩ ለትዳር አጋርዎ መስጠት ይኖርቦታል። መጥርያውን መስጠት ያለበት ፍርድ 
ቤቱ ሳይሆን እርሰዎ ኖት። 

ወረቀቱን መስጠት የሚችሉበት ሶስት መንገዶች አሉ፡  

 በእጅ በመስጠት ወይም 
 እውቅና ባለው ፖስታ፣  መመለሻ አድራሻ ወይም  
 ተከሳሹ በፅሁፍ እውቅና የሰጠበት መደበኛ ፖስታ  

ወረቀት የምንሰጥበት ሌሎች መንገዶች አሉ፣  ነ ገር ግን በቅድምያ ከዳኛው ፈቃድ ማግኘት ይኖርቦታል።  የበለጠ መረጃ ለማግኘት የትዳር አጋርዎን ማግኘት 
ካልቻሉ ወይም የትዳር አጋርዎ እየተሸሸገ  ከሆነ  የፍቺ ወረቀት መስጠት የሚለውን ይመልከቱ። 

የፍቺ ወረቀቱን ለትዳር አጋሬ ማን መስጠት ይችላል? 

ዕድሜው 18 ወይም ከዛ በላይ የሆነ  ማንኛውም ሰው - ነ ገር ግን እርስዎ አይደሉም።  

 የቤተሰብ አባል ወይም ጓደኛ ሊሆን ይችላል። 

 ይህን እንዲያደርግሎት ሰው መቅጠር ይችላሉ። ማንኛውም ሰው ወይም ባለሙያ መቅጠር ይችላሉ። 

 የፍቺ ወረቀቱን ለትዳር አጋርዎ መስጠት ያለቦት እርስዎ ሊሆኑ አይችሉም። 

ወረቀቱን ለትዳር አጋሬ መስጠት እችላለሁ? 

አይችሉም። ማድረግ አይችሉም። ሌላ አዋቂ መሆን አለበት። 

ከትዳር አጋሬ ውጪ፣  ማለትም የትዳር አጋሬ እናት ለመሳሰሉ ሰዎች ወረቀቱ መሰጠት ይችላል? 

 ወረቀቱ በቀጥታ ለትዳር አጋርዎ እንጂ ለሌላ ሰው መሰጠት አይችልም። 

 የተለየ  ሁኔታ ግን ሊኖር ይችላል። ወረቀቱ ከትዳር አጋሮ ጋር የሚኖር ‹‹ዕድሜው የደረሰና ጠንቃቃ›› ሰው ሊፈርም ይችላል። 
የትዳር አጋርዎ ከሌላ ሰው ጋር እንደሚኖሩ ዳኛውን ማሳመን ይኖርቦታል። 

 የትዳር አጋርዎ ወረቀቱን ሌላ ሰው እንዲቀበል በፅሁፍ ፈቃድ ከሰጡ፣  ለዛ ሰው መስጠት ይችላሉ። 

ወረቀቱ የትዳር አጋሬ ስራ ላይ ለእንግዳ ተቀባይ ወይም የስራ ባልደረባ ወይም አለቃ መስጠት ይቻላል? 

 አይቻልም። ለትዳር አጋርዎ ወረቀቱን መቀበል የሚችለው ሰው ከትዳር አጋርዎ ጋር የሚኖረው ሰው ብቻ ነው። 

 ሌላኛው የተለየው ሁኔታ የትዳር አጋርዎ በእርሳቸው ፋንታ ሌላ ሰው እንዲቀበልላቸው ፈቃድ ከሰጡ ብቻ ነው። 

https://www.lawhelp.org/dc/resource/serving-divorce-papers-if-you-cant-locate-you?lang=EN
https://www.lawhelp.org/dc/resource/serving-divorce-papers-if-you-cant-locate-you?lang=EN


የትዳር አጋሬ ወረቀቱን የት መሰጠት አለባቸው? 

ወረቀቱ የትዳር አጋሮን በሚያገኙበት ማንኛውም ቦታ ላይ መሰጠት ይችላል - እቤት፣  ስራ ቦታ፣  መንገድ ላይ፣  በጓደኛ ቤት፣  ነ ዳጅ ማድያ። 

የትዳር አጋሬ ወረቀቱን ካልተቀበሉትስ? 

 ደብዳቤውን እንዲያደርስ የላኩት ሰው የትዳር አጋርዎን ቢያገኟቸውም የትዳር አጋርዎ ካልተቀበሉ፣  ደብዳቤውን እንዲያደርስ 
የላኩት ሰው የትዳር አጋርዎን ለይተው የሚያውቋቸው ከሆነ  መጀመርያ የፍርድ ቤት ፍቺ ወረቀት መሆኑን በመናገር ወረቀቱን በትዳር 
አጋርዎ አግር ላይ መጣል ይችላሉ።  ዳኛውም ይህ በቂ መሆኑና አለመሆኑን ይወስናሉ። 

‹‹እውቅና የተሰጠው፣  የመመለሻ ደረሰኝ›› ምንድን ነው? 

 እውቅና ያለው ፖስታ ማለት የፖስታ ፅህፈት ቤት ደብዳቤ እንደላኩ የሚሰጦት ማረጋገጫ ስሊፕ ነው። 

 ‹‹መመለሻ ደረሰኝ›› ማለት ተቀባዩ ድበዳቤው እንደደረሳቸው የፈሩሙበትና ፖስታ ቤት የሚልክሎት ድብዳቤ ነው። ፖስታ ቤቱ ግሪን 
ካርዱን መልሶ ለእርስዎ ይልካል። 

 እውቅና ያለውን የፖሰስታ ስሊፕና ግሪን ካርድ ያስቀምጡ። 

ወረቀቱን መላክ የሚችለው ማን ነው? 

ወረቀቱን እርስዎ መላክ ይችላሉ። 

ወረቀቱን በየትኛው አድራሻ መላክ እችላለሁ? 

የትዳር አጋሮ ይደርሳቸዋልና ይፈርሙበታል ብለው ወደ የሚያስቡት አድራሻ ፖስታውን ይላኩ (ለምሳሌ፣  ቤት ወይም ስራ)። 

የመመለሻ ደረሰኙ (ግሪን ካርድ) ከትዳር አጋሬ ውጪ በሌላ ሰው መፈረም ይችላል? 

 አይችልም። ግሪን ካርዱ በትዳር አጋርዎ መፈረም አለበት። 

 የተለየ  ሁኔታ ግን ሊኖር ይችላል። ግሪን ካርዱ ከትዳር አጋሮ ጋር የሚኖር ‹‹ዕድሜው የደረሰና ጠንቃቃ›› ሰው ሊፈርም ይችላል። 
የትዳር አጋርዎ ከሌላ ሰው ጋር እንደሚኖሩ ዳኛውን ማሳመን ይኖርቦታል። 

የትዳር አጋሬ የመመለሻ ደረሰኙን (ግሪን ካርድ) አልፈርምም ካለና ወረቀቱ መልሶ ወደ እኔ ከመጣስ? 
መሞከር መቀጠል አለቦት። በእጅም ለመስጠት ሊሞክሩ ይችላሉ።  በሆነ  ግዜ ላይ መጥርያውን ለመስጠት ጥረት ካደረጉ በኋላ በሌላ መንገድ ለመስጠት 
እንዲፈቀድሎት ጥያቄ ማቅረብ ይችላሉ።  የበለጠ መረጃ ለማግኘት የትዳር አጋርዎን ማግኘት ካልቻሉ ወይም የትዳር አጋርዎ እየተሸሸገ  ከሆነ  የፍቺ ወረቀት 
መስጠት የሚለውን ይመልከቱ። 

በመደበኛ ፖስታ መላክና እውቅና መስጠት በምን መልኩ ይሰራል? 

 በአንደኛ ደረጃ ፖስታ ጋር (1) ሁለት የ  “ማመልከቻና መድረሱን ማሳወቅ” ቅፅ ቅጂ እንዲሁም (2) የመመለሻ ፖስታ፣  የፖስታ 
የከፈሉትና፣  የእርስዎን አድራሻ።  

 ይህ ሂደት ተቀባይነት እንዲኖረው የትዳር አጋርዎ መፈረም ይኖርባቸዋል። 

https://www.lawhelp.org/dc/resource/serving-divorce-papers-if-you-cant-locate-you?lang=EN
https://www.lawhelp.org/dc/resource/serving-divorce-papers-if-you-cant-locate-you?lang=EN
https://www.dccourts.gov/sites/default/files/2018-01/Notice%20and%20Acknowledgement%201-A%20fillable.pdf


መጥርያ ለመስጠት የተሻለው ዘዴ የትኛው ነው? 

ሁሉም ሶስት ዘዴዎች ይፈቀዳሉ።  የትኛው የተሻለ ይሆናል የሚለው ያሉበት ሁኔታ የሚወስነው ይሆናል። በተመሳሳይ ግዜ ከአንድ በላይ ዘዴ 
መጠቀም ይችላሉ። 

ወረቀቱን ለምን ያህል ግዜ መስጠት እችላለሁ? 

 ፍቺ ወረቀት ካስገቡበት ቀን ጀምሮ እስከ ሚሰጡበት 60 ቀን አሎት። 

 በተሰጦት ግዜ መስጠት ካልቻሉ ተጨማሪ ግዜ መጠየቅ ይችላሉ።  ከቻሉ 60 ቀን ሳይሞላ ተጨማሪ ግዜ መጠየቅ አለቦት።  የፅሁፍ 
ጥያቄ ማስገባት ይችላሉ ወይም ከ60 ቀናት በፊት የመጀመርያ የፍርድ ሂደት ካሎት የዛን ግዜ ዳኛውን መጠየቅ ይችላሉ። 

 እነ ዚህን ሂደቶች ካልተከተሉ፣  ጉዳዮ ሊሰረዝ ይችላል፤  ይህን ለማስቆም ሞሽን ማስገባት ወይም ጉዳዮን እንደ አዲስ መጀመር 
ይኖርቦታል። 
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