
ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፍቃድ አግኝተው በመንቀሳቀስ ላይ ያሉ የሲቪክ ማኅበረሰብ ተቋማት ዝርዝር
ተ.ቁ                    ፍቃድ ያገኘው   ድርጅቱ ስም ዋናው መስሪያቤትቅርንጫፍ መ/ቤት ለማስተማር ያመለከተበት ክልልየሚንቀሳቀሱበት ዞን የሚንቀሳቀሱበት ወረዳ የሚንቀሳቀሱበት ቀበሌ

1 ሀሚንግበርድ ኢትዮጵያ ለዘላቂ ሰላምና ልማት ድርጅት አዲስ አበባ ትግራይ ደቡብ
2 ሀሉን ዐቀፍ ራዕይ ለዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ደቡብ ኮንሶ ጋሞጎፋ
3 መልካም እጆች ለሰላም ዲሞክራሲና ሰብዓዊ መብት ግንባታ የበጎአድራጎት ድርጅትአዲስ አበባ አዲስ አበባ ኮልፌ

ደቡብ አዋሳ
አማራ ባህርዳር
ትግራይ
ድሬዳዋ ሳቢያን

4 መሶብ በጎ አድራጎት መርጃ ግብረሰናይ ድርጅት አዲስ አባባ ኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋ ዞን/ገንደ ፈዳ ዞን
5 ማዕዶት የሕፃናትና ሴቶቸ ተኮር ልማት አዲስ አባባ አሮሚያ ምእራብ ሸዋ/ምስራቅ ወሊሶ

ደቡብ ጉራጌ ዞን ቡታጀራ
አማራ
አዲስ አበባ

6 ምዕራፍ ሁለገብ የከተማ ልማት ድርጅት አዲስ አባባ አዲስ አበባ የካ/ንፋስስልክ/አዲስ ከተማ 10/01፣ጀሞ ፣ለቡ፣11/ወረዳ 02፣ 4፣5፣8፣9
7 ሴንተር ፎር አድቫንስመንት ኦፍ ራይት ኤንድ ዲሞክራሲ አዲስ አባባ የለም
8 ሴፈር ኢትዮጵያ አዲስ አባባ ትግራይ ምራብ ዞን
9 ሪዲም ዘ ጀነሬሽን አዲስ አባባ አዲስ አበባ ሶሰት ክፍለከተማ

አፋር
ኦሮሚያ

10 ሻሎም ሂውማኒቴሪያን ዴቨሎፕመንት አዲስ አባባ ኦሮሚያ 5 ከተሞች
11 ብራይት ቪዥን ፎር ኮሚኒቲ አዲስ አባባ አዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ
12 ነርቸር ኤዱኬሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት አዲስ አባባ አማራ ደብረብርሀን/ሚዳ/ጫጫ

ድሬዳዋ ሲደብርና
ሶማሌ

13 አድቮኬትስ ኢትዮጵያ አዲስ አባባ አዲስ አበባ በቦሌ
አማራ ባህርዳር
ኦሮሚያ አሰላ

14 አግሮ ፓስቶራሊስት ኢንሺየቲቭ ፎር ዴቨሎፕመንት አዲስ አባባ አዲስ አበባ
ኦሮሚያ
ሲዳማ አዋሳ
ደቡብ አዋሳ
ድሬዳዋ

15 ኢምፓቲ ፎር ላይፍ ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት አሶሴሽን አዲስ አባባ አማራ ደቡብ ወሎ ዞን ተሀላደሬ፣ወረባቦ፣ደሴ ፣ሀይቅ፣ኮምቦልቻ ተሀላደሬ010/011/ደሴ/ኮምቦልቻ
አፋር አሳይታ/ዱበቲ /ጭፍ ዞን 1 አሳይታ፣ አፋምቦ ዱፍቲ
አፋር ዞን2 ሚሌ ሰመራ ሎጊያ አድአር ኮሪ ጋራኒ
አፋር ዞን 3 አዋሽ ፈንታሌ ቡሬ ገዋኔ
አፋር ዞን4 ጎሊና ፣ቶሪ፣ ያሎ
አፋር ዞን 5 ዳሊፋጌ፣ደዌ፣ያንጉዲ፣ሀዳሊኢላ
አዲስ አበባ የካ/ቦሌ/ኮልፌ/አራዳ/አዲስከተማ 5/6/7/5/6/7/8/5/6/7/8/9/10/1/2/3/4

16 ኢንሺቲቭ ፎር ፒስ ኤንድ ዴቨሎፐመንት አዲስ አባባ ኦሮሚያ
ሲዳማ
ትግራይ

17 ኢንሺየቲቭ አፍሪካ አዲስ አባባ አዲስ አበባ ደቡብ/ምስራቅ/መዕራብ ሸዋ
ደቡብ 
አማራ
ሲዳማ
ትግራይ

18 ኢንተግሬትድ ኮሚኒቲ ኤዱኬሽን ኤንድ ዴቨሎመነት አዲስ አባባ ኦሮሚያ ጅማ ሸቤ ሰምቦ ወረዳ/6 ቀበሌዎች
19 እንወያይ የማኅበራዊ ልማትና የዜግነት ልማት መዕከል አዲስ አባባ አዲስ አበባ ልደታ/የካ/ቂርቖስ

ኦሮሚያ ምዕራብ  ሸዋ
ደቡብ

20 ኦርጋናይዜሽን ፎር ገርልስ አደልት ኤንድ አድቮኬሲ አዲስ አባባ ኦሮሚያ ደቡብ ምራብ ሸዋ /ምስራቅ ሸዋ
አዲስ አበባ ኮልፌ
አፋር ገዋኔ ወረዳ

21 ኩሽ የበጎ አድራጎት ድርጅት አዲስ አባባ አዲስ አበባ 8 ቦታዎች
ኦሮሚያ

22 የሰላምና ልማት ማዕከል አዲስ አባባ ጋምቤላ
ደቡብ 
ቤንሻንጉል ጉምዝ
ትግራይ 
ኦሮሚያ

23 የአዲስ አባባ ወጣቶች ፌዴሬሽን አዲስ አባባ አዲስ አበባ ሁሉም
24 የአዲስ አባባ ወጣቶች ማኅበር አዲስ አባባ አዲስ አበባ ሁሉም
25 የኢትዮጵያ ሠራተኞች መብት ተሟጋች አዲስ አባባ ደቡብ 

ኦሮሚያ
አማራ
ድሬዳዋ

26 የአትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ አዲስ አባባ አዲስ አበባ የካ/ቦሌ/ኮልፌ/አራዳ/አዲስከተማ ፈረንሳይለጋሲዮን፣ገርጂ፣ቤቴል ፒያሳ፣መርካቶ ሽሮሜዳ
ኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን ፍቼ፣ ገብረ ጉራቻ 01 ቀበሌ ፍቼ ፣
ኦሮሚያ ልዩዞን ለገጣፎ ለገዳዲ፣ ሱሉልታ 01 ቀበሌ፣ 01 ቀበሌ
ኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋ ቢሸፍቱ፣ መቂ 01 ቀበሌ፣ 01 ቀበሌ መቂ
ኦሮሚያ ምዕራብ ሸዋ አምቦ፣ አዳማ 02 አምቦ፣ 02 ግምብ ተራ/ አዲስ ከተማ
ኦሮሚያ ምስራቅ ሐረርጌ ሜታ 01 ቀበሌ የተባበሩት
ኦሮሚያ ምስራቅ ሐረርጌ ሀረማያ 01 ቀበሌ መናህሪያ
ኦሮሚያ ምስራቅ ሐረርጌ ሜታ 01 ቀበሌ
ኦሮሚያ ምስራቅ ሐረርጌ ሜታ 01 ቀበሌ
ኦሮሚያ ምስራቅ ሐረርጌ ሜታ 01 ቀበሌ
ኦሮሚያ ምሥ/ወለጋ ዞን ጉቶ ጊዳ 01 ቀበሌ ነቀምቴ አደራሽ
ኦሮሚያ ምሥ/ወለጋ ዞን ጊዳ 01 ቀበሌ
ኦሮሚያ ኢሉአባቦራ ዞን መቱ 03 ቀበሌ
ኦሮሚያ ቡኖ በደሌ ዞን በደሌ 01 ቀበሌ ጅማ በር
ኦሮሚያ ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ሆሮ 02 ቀበሌ ጀርባ ሠፈር
ኦሮሚያ ምዕራብ አርሲዞን ሻሸመኔ 02 ቀበሌ
አማራ ምስ/ጎጃም ደጅን 01 ቀበሌ፣ አራዳ
አማራ ደቡብ ጎንደር ፎገራ 03 ቀበሌ፣ መናህሪያ
አማራ ምዕ/ጎጃም ፍ/ሰ/ከተ/አስተዳደር 02 ቀበሌ፣ ገብያው
አማራ ደ/ጎንደር ሊቦ ከምከም 03 ቀበሌ፣ አስተዳደር
አማራ አዊ ብሔረሰብ እ/ከተ/አስተዳደር 02 ቀበሌ፣ ባህል አዳራሽ
አማራ ደቡብ ወሎ ደ/ከተ/አስተዳደር 06 ቀበሌ፣ ባህል አምባ
አማራ ሰሜን ወሎ ወ/ከተ/አስተዳደር 04 ቀበሌ፣ አዳጎ
አማራ ማዕ/ጎንደር ጎንደር 16 ቀበሌ፣ ጎንደር ከተማ
አማራ ማዕ/ጎንደር ምስ/ደንቢያ 01 ቀበሌ፣ ቆላድባ
አማራ ማዕ/ጎንደር ጎንደር ዙሪያ 02 ቀበሌ፣ ማክሰኝት
አማራ ሰ/ጎንደር ደባርቅ 03 ቀበሌ፣  ደባርቅ
አማራ ሰ/ጎንደር ጃናሞራ 02 ቀበሌ፣ መካነብርሀን
አማራ ምዕ/ጎንደር ቋራ 03 ቀበሌ፣ ደለጎ
አማራ ምዕ/ጎንደር መተማ 01 ቀበሌ፣ ገንድውሃ
ሲዳማ ክልል ሃዋሳ ሀዋሳ 
ደቡብ ክልል ጌዲዮ ዲላ
›› ጋሞ አርባምንጭ
›› ወላይታ ወላይታ ሶዶ
›› ሀላባ ሀላባ
›› ጉራጌ መስቃን
ሀረር ሀረር
ድሬዳዋ ድሬዳዋ
ሶማሌ ጅግጅጋ ጅግጅጋ 6 ቀበሌ 
ሶማሌ ጅግጅጋ ጅግጅጋ 5 ቀበሌ
ሶማሌ ሽንሌ ጎዴ
ሶማሌ ጉርሱም ወረዳ 11 ደገሃሌ
ሶማሌ ጉርሱም  ወረዳ 11 ቦባስ
ጋምቤላ ጋምቤላ ጋምቤላ
ጋምቤላ አኝዋ ዞን አቦቦ
ጋምቤላ አኝዋ ዞን ፑውኝዶ
ጋምቤላ አኝዋ ዞን አኝዋ
ጋምቤላ አኝዋ ዞን ጂካዎ

27 የኢትዮጵያ ሴቶች ፌዴሬሽን አዲስ አባባ በሁሉም ክልሎች ሁሉም
28 የአትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች ኅብረት አዲስ አባባ ደቡብ ገጌዲኦ

ኦሮሚያ አርሲ
አማራ ደቡብ ወሎ
አዲስ አበባ ኮልፌ ቀራንዮ



29 የኢትጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን አዲስ አባባ በሁሉም ክልሎች
ኦሮሚያ

30 ዩዝ ኤንድ ካልቸራል ዴቨሎፕመንት ፈውንዴሽን አዲስ አባባ ደቡብ ወላይታ 
ኦሮሚያ
አዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ

31 ደሊጀንስ ፎር ሂውማን ራይት ፕሮቴክሽን አዲስ አባባ ደቡብ ወላይታ
ኦሮሚያ
አዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ

32 ደጂታል ሮግ ሶሳይቲ ኤክስፐርመንት ግሩፕ አዲስ አባባ ደቡብ
ኦሮሚያ
አዲስ አበባ
ትግራይ 
ቤንሻንጉል ጉምዝ
አፋር

33 ድር ሕዝቦች የሰላምና የልማት ማኀበር አዲስ አባባ አዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ወረዳ 5
ኦሮሚያ 
ሶማሌ
ድሬዳዋ

34 ዶ/ር ሀይሌ ወ/ሚካኤል መታሰቢያ የትምህርት ማዕከል አዲስ አባባ ደቡብ ወላይታ/በሌሶ/አረካ/ባራኮሽ
35 ዶባ ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኦርጋናይዜሽን አዲስ አባባ አዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ

አማራ
36 ጥረት ኮሚኒቲ ኢምፓወርመንት ፎር ቼንጅ አሶሴሽን አዲስ አባባ ደቡብ

ኦሮሚያ ሰበታ
አዲስ አበባ

37 ፌዝ ኢን አክሽን አዲስ አባባ ቤንሻንጉል ጉምዝ መተከል
38 ፕሮ ዴቨሎፕመንት ኔትወርክ አዲስ አባባ አማራ ደሴ

አፋር ሎጊያ
ሶማሌ ጀግጅጋ
አዲስ አበባ ወይራ ሰፈር ብርጭቆ/ቤቴል
ኦሮሚያ ጅማ

39 ቮይስ ኦፍ ጀስቲስ ኤንድ ዴቨሎፐመንት ኢንተርናሽናል አዲስ አባባ ደቡብ እና ኦሮሚያ 9 እና 6 ቦታዎች
40 የኢትጵያ ሠራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን አዲስ አባባ በሁሉም ክልሎች በሁሉም
41 ፕሮሞሽናል ሰርቪስ ፎር ዴቨሎፕመንታል ፕሮግረስ አዲስ አባባ አዲስ አበባ

ደቡብ ጋዳ/ማሎ/ወላይታ/ሁምቦ/ጠበላ/ሶዶ/ኦፎ/ኪንዲ
42 ጣምራ ሶሻል ዴቨሎፕመንት አሶሴሽን አዲስ አባባ ኦሮሚያ ምዕራብ አርሲ/ሻሸመኔ/ነገሌ ቦረና
43 ፍሪ ሶሳይቲ ፎር ሰስቴነብል ዴቨሎፐመንት አዲስ አባባ ቤንሻንጉል ጉምዝ ሁሉም

ደቡብ ሁሉም
ጋምቤላ ሁሉም

44 ቪዥን ኒው ላይፍ ዴቨሎፕመንት አሶሴሽን አዲስ አባባ አማራ 16 ቦታዎች
45 ቪዥን ኢትዮጵያ ኮንገረነስ ፎር ዲሞክራሲ አዲስ አባባ አማራ ደብረ ኤሊያስ/ማቻከል/ደጀን/አዋበል/ምዕራብ ጎጃም

አዲስ አበባ
46 ቮት ለኢትዮጵያ አዲስ አባባ ደቡብ

ሶማሌ
ሀረሪ
ድሬዳዋ 
አፋር

47 የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልዕኮ አዲስ አባባ ሶማሌ 30 ቦታዎች
አፋር
አማራ
ኦሮሚያ
ቤንሻንጉል ጉምዝ

48 የአካባቢ ብቃት ማበልጸጊያና ጥናት ማዕከል አዲስ አባባ ሀረሪ 20 ቦታዎች
49 ዴቨሎፐመንት ስሩ አዱልት ኤንድ ነን ፎርማል ኤዱኬሽን አዲስ አባባ ኦሮሚያ

አዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ 01/02/04/05
50 ሄገሬ ዩዝ ኢምፓወርመንት ድርጅት አዲስ አባባ ኦሮሚያ 23
51 ሴንተር ፎር ዲሞክራሲ ኤንድ ሂውማን ራይት አዲስ አባባ ኦሮሚያ 5ቦታዎች

አዲስ አበባ
አማራ

52 አፍሪካዊ ሙከራ ለዲሞክራሲያ ዓለም ሥርዓት አዲስ አባባ ድሬዳዋ
ቤንሻንጉል ጉምዝ
ጋምቤላ
ሶማሌ
አዲስ አበባ
ኦሮሚያ
ሀረሪ

53 ፕሮግረስ ኢንተግሬትድ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ኦርጋናይዜሽን አዲስ አበባ ደቡብ ሀዋሳ
54 ሴንተር ፎር ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት አዲስ አበባ ትግራይ 5 ቦታዎች በዩኚቨርስቲ

አዲስ አበባ
አማራ 1 ወረዳ
ኦሮሚያ

55 የአዲስ አባባ ከተማ ሴቶች ማኅበር አዲስ አበባ አዲስ አበባ በሁሉም ክፍለ ከተሞች
56 የአዲስ አባባ ወጣቶች ፌደሬሽን አዲስ አበባ አዲስ አበባ በሁሉም ክፍለ ከተሞች
57 ታለንት ዩዝ አሶሴሽን አዲስ አበባ አማራ ሰሜን ሸዋ ቀወት

ቤንሻንጉል ጉምዝ አሶሳ/ካማሺ
አፋር አሳይታ ዱብቲ

58 የኢትዮጵያ ሲቪል ማኀበራት ድርጅቶች ኅብረት ለምርጫ አዲስ አበባ በሁሉም ክልሎች
59 ገዳ ጀነሬሽን አሶሴሽን አዲስ አበባ አዲስ አበባ በሁሉም

ኦሮሚያ 20 ዞኖች በሁሉም ወረዳዎች
ድሬዳዋ በሁሉም
ሲዳማ ባንሳ/አሬሮ/ወንዶገነት
ደቡብ ኮንሶ/ጎፋ/ጋሞ/ጉራጌ/ወላይታ
አማራ ኦሮሚያ ልዩ ዞን
ቤንሻንጉል ጉምዝ አሶሳ/መተከል
ሶማሌ ጅግጅጋ

60 ጌልጌላ ኢንተግሬትድ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ኦርጋናይዜሽን አዲስአበባ አዲስ አበባ ጉለሌ ሽሮሜዳ
አማራ መንዝ/ጌራ/ጣርማ በር

61 ትምህርት ለልማት ማኅበር አዲስ አበባ ኦሮሚያ ወሊሶ/ሆሮ/ሲቡሲሬ/በቾ/ቅልጡካራ/ጉዳያ ቢላ
ቤንሻንጉል ጉምዝ ባምቢስ

62 የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማኅበራት ፌዴሬሽን አዲስ አበባ አዲስ አበባ ጉለሌ/አራዳ/አዲስከተማ/ኮልፌ
ኦሮሚያ አዳማ/ሻሸመኔ/አምቦ/ጅማ
አማራ ባህርዳር/ጎንደር/ደብረማርቆስ/ደሴ
ደቡብ ወላይታ/ አርባምንጭ/ ሆሳዕና
ሲዳማ ሀዋሳ

63 የኢትዮጵያ ሴቶችና ሕፃናት ማኅበራት ኅብረት አዲስ አበባ አማራ ሁሉም
ትግራይ ሁሉም
ደቡብ ሁሉም
ቤንሻንጉል ጉምዝ ሁሉም
ሶማሌ 6 ዞን 270 ወረዳ

64 እውነት ኢትዮጵያ አዲስ አበባ አዲስ አበባ
ኦሮሚያ
አማራ
ደቡብ
አፋር
ትግራይ
ድሬዳዋ
ቤንሻንጉል ጉምዝ አጠቃላይ 270 ወረዳ 

65 ጋደሰ ደርገጎ ጨፌ አራራ ማኅበር አዲስ አበባ ኦሮሚያ ም/ሸዋ/ም/አርሲ/አርሲ/አዲስአበባ ልዩዞን ኤጄራ/ሰበታ/ሻሸመኔ ለገጣፎ/ደንዲ/ነገሌ/ኤጄራ
66 ኢነብሊንግ ቤተር ፊውቸር ዴቨሎፕመንት አሶሴሽን አዲስ አበባ አዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ቫቲካን ኢምባሲ
67 የኢትዮጵያ ናሽናል ዲሴቢሊቲ አክሽን ኔትዎርክ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ጉለሌ

አማራ ባህር ዳር/ጎንደር
68 ኢትዮጵያን አሶሴሽን ፎር ዘ ፕሮሞሽን ኤንድ ዲፈነስ ኦፍ ሂውማን ራይት አዲስ አበባ ሶማሌ ዳዋ

ኦሮሚያ ቦረና/ሸዋ በር
ደቡብ ሸካ
አዲስ አበባ ኮልፌ ክ/ከ

69 በኢትዮጵያ የሴቶች ማኅበራት ቅንጅት አዲስ አበባ አዲስ አበባ
ኦሮሚያ
ደቡብ
አማራ

70 ለምለሟ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ አዲስ አበባ ሶማሌ
ኦሮሚያ ባሌ/ጉጂ/ጅማ
አማራ ሸዋሮቢት/አጣዮ/ደጀን
ደቡብ ጎፋ/ከፋ/ጉራጌ/ጌድ/ስልጤ
አፋር አዋሽ አርባ አሳይታ
ቤንሻንጉል ጉምዝ አሶሳ/ኮሞሻ/መተከል
ትግራይ ሁመራ/ሽሬ እንደስላሴ
ጋምቤላ ጋምቤላ



ሲዳማ ሀገረሰላም/ይርጋለም/ ሆለታ
71 ኮንሰርን ፎር ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት አዲስ አበባ ሶማሌ ሽንሌ/አፍደም/አዲጋላ/ኤረር/ሜኤሶ/ደምበል

አዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ ሁሉም
ደቡብ ስልጤ ሁሉም

72 የአማራ ወጣቶች ማኅበር አዲስ አበባ አዲስ አበባ በሁሉም
አማራ በሁሉም

73 ሪፈት ቫሊ ችልድረን ኤንድ ውመን ዴቨሎፕመንት ኦርጋናይዜሽን አዲስ አበባ ኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋ
ኦሮሚያ ምስራቅ አርሲ
ኦሮሚያ ምዕራብ አርሲ
ኦሮሚያ ምስራቅ ባሌ
ኦሮሚያ ጉጂ

74 ጉሩሙ ዴቨሎፕመንት ኦርጋናይዜሽን አዲስ አበባ ጉዱሩ/ኮመረቦልቻ ኦሮሚያ ምዕራብ ሸዋ አምቦከተማ፣ጨለያወረዳ አምቦ በሁሉም ፣ጌዶ01ጌዶ02፣ ራፍሶ
ኦሮሚያ ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ
ኦሮሚያ ፈንፊኔዙርያ ፣ኦሮሚያ ልዩዞን ሱሉልታ፣ቡራዩ፣ለገጣፎ፣ለገዳዲ በሁሉም

75 ማዘር ኤንድ ቺልድረን ዴቨሎፕመንት ኦርጋናይዜሽን አዲስ አበባ አዲስ አበባ
ኦሮሚያ ኮሎቦ፣ አምቦ፣ ሱሉልታ 01 ፣05    

76 የክርስቲያን በጎ አድራጎትና ልማት ማኅበር ኅብረት አዲስ አበባ አማራ ደሴ፣ባህርዳር፣ደብረማርቆስ፣ደብረብርሀን
77 ግሪን አርት ለአካባቢ ጥበቃና ማኅበራዊ ዕድገት በጎ አድራጎት ድርጅት አዲስ አበባ ኦሮሚያ

አፋር
ሶማሌ
ደቡብ

78 ብራይት ቪዥን ፎር ኮሚኒቲ አዲስ አበባ አዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ በሁሉም
አዲስ አበባ ኮልፌ ቀራንዮ በሁሉም

79 ሴንተር ኦፍ ኮንሰርን ደቡብ ደቡብ 
ሲዳማ

80 ሪሰረክሽን ኤንድ ላይፍ ዴቨሎፕመንት ኦርጋናይዜሽን ደቡብ/ ሀዋሳ ደቡብ 
81 ሻይኒ ዴይ ሰርቪስ ኦርጋናዜሽን ደቡብ/ ሀዋሳ ሲዳማ
82 ኮሚኒቲ ሰስቴነበል ዴቨሎፕመነት ኤድ ኦርጋናይዜሽን ደቡብ/ሶዶ ደቡብ 
83 የረድኤት ኢኒሺየቲቭ ፎር ዴቨሎፕመንት አሶሴሽን ደቡብ /ሀዋሳ ሲዳማ 

ደቡብ
84 የደቡብ ክልል መምህራን ማኀበር ጽ/ቤት ደቡብ /ሀዋሳ ሲዳማ

ደቡብ
85 ሆፕ ፉል ጀነሬሽን ፎር ዴቨሎፕመነት ደቡብ /ሀዋሳ ደቡብ ደቡብ ኦሞ በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ቀበሌዎች

ደቡብ ቤንች ማጂ በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ቀበሌዎች
ደቡብ ኮንሶ በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ቀበሌዎች
ደቡብ ኮንታ በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ቀበሌዎች
ደቡብ የም በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ቀበሌዎች
ደቡብ ወላይታ በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ቀበሌዎች
ደቡብ ዳውሮ በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ቀበሌዎች
ደቡብ ሀላባ በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ቀበሌዎች
ደቡብ ስልጤ በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ቀበሌዎች
ደቡብ ጉራጌ በመስቃን/ቡታጀራ በሁሉም ቀበሌዎች
ደቡብ ሀድያ በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ቀበሌዎች
ደቡብ ዓሌ ልዩ ወረዳ በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ቀበሌዎች
አዲስ አበባ በሁሉም

86 ጥላሁን የበጎ አድራጎት ማኅበር ሀዋሳ ሲዳማ ሀዋሳ ዙርያ ቦሬቻ በሁሉም ቀበሌዎች
ኦሮሚያ ምዕራብ አርሲ ቢሻንጉራቻ

87 ሪሊፍ ኤንድ ሰስቴነበል ዴቨሎፐመንት ኦርጋናይዜሽን ሶማሌ/ጅግጅጋ ሶማሌ
88 ኢትዮ ሶማሌ የእናቶችና ሕፃናት ጤና ድረጅት ሶማሌ/ጅግጅጋ ሶማሌ
89 ፓስቶራሊስት ዌልፈር ኦርጋናዜሽን ሶማሌ ሶማሌ
90 ሆፕ ፎር ዴቨሎፕመንት ሶማሌ/ጅግጅጋ ሶማሌ ፈፈን ቁቢ፣ባቢሌ፣ጉርሱም፣ፊቅ

ኦሮሚያ ምዕራብ ሀረርጌ ባቢሌ፣ ጉርሱም
ሀረሪ ሶፊ፣ኤረር፣ደሬጠያራ፣ሀኪም

91 ሀቅ የሕግ ባለሙያዎች ማኅበር ሶማሌ ሶማሌ ፈፈን ጅግጅጋ፣ሀርትሼክ፣ቱሉ ጉሌድ፣ቶጎውጫሌ
ሶማሌ ቆራሂ ቀብሪደሀር
ሶማሌ ሸበሌ ጎዴ
ሶማሌ ሽንሌ ሽንሌ ከተማ
ሶማሌ ደገሀቡር ደገሀቡር ከተማ

92 የአርብቶ አደር ሴቶችና ወጣቶች ልማት ድርጅት ሶማሌ/ሊበን ሶማሌ ሊበን ሁሉም
ሶማሌ አፍዴራ ሁሉም

93 ፓስቶራል ኤንድ አግሮ ፓስቶራል ሪሊፍ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኢንሺቲቭ ሶማሌ/ጅግጅጋ ሶማሌ ኖጎቡ ፋቅ/ሰገግ
ሶማሌ ቆራሀይ ሸይ ኮሻ
ሶማሌ ጀረር ደገሀ ወዱም/ጀረር ደግ

94 ሄልዝ ኤንድ ሆልነስ ኢትጵያ አማራ/ባህርዳር አማራ
95 ሰርቭ ኢትዮጵያ ዴቨሎፕመንት አሶሴሽን አማራ/ባህርዳር አማራ
96 አፍሮ ኢትዮጵያ ኢንተግሬትድ ዴቨሎፐመንት አማራ/ባህርዳር አማራ
97 ፋና አዲስ ትውልድ ኢትዮጵያ አማራ/ደብረብርህን አማራ
98 ዋግ ልማት ማህበር አማራ/ዋግምራ አማራ ዋግምራ በሁሉም በሁሉም
99 ቅድስት ምድርህን አድን አማራ አማራ ሰሜንወሎ/ወልዲያ/ላሊበላ/ላስታ

100 ቱርካንፊ ሰስቴነብል ዴቨሎፐመንት ኦሮሚያ ልዩ ዞን ኦሮሚያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ፊንፊኔ ዙሪያ
101 ደለሳል ኮሚኒቲ  ዴቨሎፕመንት ኦርጋናይዜሽን ኦሮሚያ/አዳማ ኦሮሚያ
102 ቼንጅ ፎር ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ኦሮሚያ አዳማ፣ሞጆ፣ምስራቅ ሸዋ ደካ አዲ፣ጸደቻ አራራ፣ቀጨማ፣ፈንታሌ
103 አሊያንስ ፎር ፒስ ኦሮሚያ ደቡብ 
104 ፍሌበር ቱ ዴቨሎፕ ፐርሰን ዊዝ ዲሰቢሊቲ ኦሮሚያ ኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋ አዳማ፣ወለንጭቲ ከተማ፣አዋሽከተማ፣ሞጆ
105 ጎግአባሮ ልማት ማኅበር ጋምቤላ ጋምቤላ
106 ድሬ ተቀናጀ የማኅበረሰብ ልማት ድርጅት ድሬዳዋ አዲስ አበባ

ድሬዳዋ
ሀረሪ

107 ምስራቃዊ የዕድገት ፋና የበጎ አድራጎት ማኅበር ድሬዳዋ ሀረሪ
ሶማሌ

108 ፓዘቲቭ አክሽን ፎር ዴቨሎፕመንት ድሬዳዋ ድሬዳዋ ቀበሌ 1/9 እና 38 የገጠር ቀበሌዎች
109 ሲነርጂ ፎር ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ድሬዳዋ ድሬዳዋ 01 እስከ 09 ቀበሌ ድሬዳዋ
110 ድዋው የማኅበረሰብ ድርጅት አፋር አፋር
111 ሮሂ ወዱ አርብቶአደር ሴቶች ልማት ማኅበር አፋር/አዋሽ 7 ኪሎሰመራ ጎሊና አፋር ዞን 3 አዋሽ ከተማ መስተዳድር

አፋር አሚባራ
አፋር አዋሽ ፍነታሌ
አፋር ዱለቻ
አፋር ገዋኔ
አፋር ገልአሎ/ቡረመዳይቱ
አፋር አርጎባ ልዩ ወረዳ
አፋር ዞን 4 አውራ
አፋር እዋ
አፋር ያሎ
አፋር ጎሊና
አፋር ቴሩ

112 ሳይቱን ማኖ የአፋር ክልል የወጣቶች ልማት ማኅበር አፋር አፋር 5 ከተሞች 34 ወረዳዎች
113 ስታንድ ፎርድ ዴቨሎፕመንት ኢንተግሬትድ ኢትዮጵያ ሃረሪ ሀረሪ
114 ዙምባራ የወጣቶች ራዕይ ልማት ማኅበር ቤንሻንጉል ጉምዝ ቤንሻንጉል ጉምዝ መተከል ወንበራ/ፓዮ

ቤንሻንጉል ጉምዝ አሶሳ ባንባሲ/አሶሳ
115 የኢትዮጵያ ወጣቶች ሴቶች ሲቪል ማኅበረሰብ ድረጅቶች ማኅበር አዲስ አበባ ኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋ/ባሌ/ሮቤ/አዳማ፣ምዕራብ ሸዋ/ጅማ ፍቼ፣ጊኒር፣ሰዌና 04/02/1/2/05/1/4/6

አዲስ አበባ ቂርቆስ 8
ሲዳማ ሀዋሳ 5

116 ኮንሰርቴም ኦፍ ሲቪክ ኤን ቮተር ኤዱኬሽን አዲስ አበባ በሁሉም ክልሎች
117 የአማራ ሴቶች ማኅበር ባህር ዳር/አማራ አማራ
118 ዋቆ ጉቱ ፋውንዴሽን አዲስ አበባ ኦሮሚያ ባሌ ዶለመና/ጉዳዳሞሌ/ጎባ/ጊኒር/ራይቱ/ሰዌና ሁሉም

ሶማሌ ፋፈን ቱሊጉልድ/ጅግጅጋ በሁሉም
119 አፋር ሴቶች ፌዴሬሽን ሰመራ/አፋር አፋር ሰመራ/ዱብቲ/ሎጊያ ዱብቲ፣ሎግያ፣አሳይታ፣አዋሽ፣ አባዓላ አብዓላ፣ሎጊያ፣ዱብቲ
120 አፍሪካ ሰላምና እርቅ ኢንስቲትዩሽን አዲስ አበባ አዲስ አበባ

ኦሮሚያ 
አማራ
ደቡብ
ትግራይ

121 ጋምቤላ የህጻናትና ሕዝብ ልማት ድርጅት ጋምቤላ ጋምቤላ ጋምቤላ ከተማ 01-05 ቀበሌ
ጋምቤላ ነዌር ዞን/ኝነኛንግ ከተማ
ጋምቤላ አኝዋ ዞን አቦቦ

122 አዲስ ሂወት ሪሀብሊቴሽን ኤንድ ሪኢንትግሬሽን አሶሴሽን ደሴ/አማራ አማራ ደቡብወሎ/ኦሮሚያ ዞን/ባህርዳር/ደሴ
123 ላይት ኢትዮጵያ አዲስ አበባ አማራ ሰሜን ሸዋ ጣርማበር፣ቀወት፣ኤፍራታና ግድም በሁሉም

አማራ ኦሮሞ አስተዳደር ዞን አርጡማፉረሲ/ጂለረጡሙጋ፣ዳዋጨፌ፣ዳዋሀረዋ በሁሉም
አማራ ሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ በሁሉም
አዲስ አበባ ቦሌ 07 እና 08
አፋር ሰመራ፣አሳይታ በሁሉም በሁሉም

124 የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ሴቶች ብሔራዊ ማኅበር አዲስ አበባ አማራ ጎንደር ፒያሳ
ኦሮሚያ አምቦ፣አዳማ፣ጅማ አምቦበሌ፣አዳማበሬሳ፣ጅማ ፌርማታ አምቦ 02/03 አዳማ 11
አዲስ አበባ የካ ወረዳ 8

125 እናት ኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ማኅበር አዲስ አበባ አማራ ጎንደር ማክሰኝት፣በለሳ፣መተማ ጎንደር ዙርያ



ደቡብ አርባምንጭ፣ሀወሳ
ኦሮሚያ ሁሉም ዞን
አዲስአበባ ቦሌ ወረዳ 2
ድሬዳዋ ድሬዳዋ

126 እኛ ለኛ የወጣቶች ጤናና ልማት ድርጅት ኦሮማያ/ሻሸመኔ ኦሮሚያ ምዕራብ አርሲ፣ባሌሮቤ ሻሸመኔ፣አርሲነገሌ፣ጎባ
ሲዳማ ሀዋሳ ይርጋለም በሁሉም
አዲስ አበባ ጉለሌ ወረዳ3

127 ሴቭ ዩር ጀነሬሽን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ አማራ ደቡብ ወሎ፣ምስራቅ ጎጃም ተውለደሬ፣እናርጅ እናውጋ ሀይቅ፣ደብረወርቅ
ደቡብ ደቡብ ኦሞ ደቡብ ሀሪ ሸጲ
አዲስ አበባ ጉለሌ ወረዳ7

128 የኢትዮጵያ ሕግ ለማኅብረሰብ ዕድገት አዲስ አበባ አማራ ሰሜን ሸዋ አጣዮ
ደቡብ ወላይታ ወረዳ01
ትግራይ አክሱም
ኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋ ቢሾፍቱ

 አዲስ አበባ ኦሮሚያ አዳማ
አማራ ባህርዳር
ደቡብ ሀዋሳ ይርጋለም
ጋምቤላ ጋምቤላ ከተማ
ቤንሻንጉል ጉምዝ አሶሳ
ሀረሪ ሀረር
ድሬዳዋ ድሬዳዋ
አዲስ አበባ አራዳ አዲስአባባ ዩኒቨርስቲ

129 ነን ሰቴት አክተርስ ኮሊሽን አዲስ አበባ ሶማሌ ጎዴ፣ፋፈን፣ሸበሌ፣አፍዴር፣ጀፈር፣ቆርሀ
ኦሮሚያ አዳማ፣ሰበታ፣ባሌ ባሌ ሮቤ፣፣ጎባ፣ዶሎመና፣መዳወላቦ አዳማ 10 ቀበሌዎች ሰበታ32 ቀበሌዎች
አዲስ አበባ ንፋስላፍቶ 10 ወረዳዎች

130 አሊያንስ ፎር ብራይት ፉውቸር አዲስ አበባ አዲስ አበባ የካ፣ቂርቆስ
131 የደቡብ ኢትዮጵያ ሲቪክ ማኅበራት ጥምረት ሀዋሳ/ደቡብ ደቡብ ምዕራብ ኦሞ፣የም፣ኮንታ፣ጎፋባስኬቶ፣ሀድያ፣ከምባታ ጠምባሮ፣ስልጤም.ኦሞ ሁሉም ወረዳ፣ሳጃ፣አመያ፣ጭዳ፣ሳውላ፣ሁሉም
132 የኢትዮጵያ ዓይነ-ሥውራን ብሔራዊ ማኅበር አዲስ አበባ ኦሮሚያ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ፊንፊኔዙርያ፣አርሲ፣ኢሊባቡር ወሊሶ፣ጢዮ፣መቱ ወሊሶ፣ሰበታ፣ጢዮ ቀበሌ04፣መቱ02

አማራ ሰሜን ሸዋ፣ደቡብ ወሎ፣ሰሜን ወሎ፣ጎንደር፣ሰ.ጎንደር፣ባ.ዳር.ም.ጎጃምእየሩሳሌም፣ደ.ወቀበሌ 10፣ጎንደርቀበሌ15ሰሜንጎንደር ቀ01ም/ጎጃም ቀበሌ 04
አዲስ አበባ አራዳ/ ጉለሌ

133 ፋህማ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ኦርጋናይዜሽን ጅግጅጋ/ሶማሌ ሶማሌ ፋፈን፣ጃራር፣ኤረር፣ሸበሌ፣ቆራሂ፣ኖጎ፣ዶሎ፣ሲቲ ሁሉም በሁሉም
134 አዊጉዲና ማኅበር አዲስ አበባ ኦሮሚያ ሰሜንሸዋ፣ደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ምስራቅሸዋ፣ምዕራብ ሸዋ፣አርሲ
135 ፒስ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኢትዮጵያ አዲስ አበባ አማራ ሰሜንጎንደር፣ምስራቅ ጎጃም ደባርቅ፣ጃናሞራ፣ምዕራብ በለሳ፣ጎንደርዙርያ፣ወገራ፣ደብረኤልያስመካነብርሀን፣አርዋያ፣ማክሰኝት፣ቆላድባ፣ጭልላ

አማራ ማቻከል፣አነድድ፣ደንድያ፣አያከል፣አዲአጋይ፣በየዳ አምባጊዮርጊስ፣ገ/ኤልያስ፣አማኤል፣አምበር፣ድልይብዛ
136 ኢትዮጵያ ሠራተኞች ዐቅም-ግንባታ ማኅበር አዲስ አበባ አማራ ምስ.ጎጃም፣ኦሮሞ በሔረሰብ ዞን ሁለት እጅ እነሴ፣ጅሌ ጥሙጋ ቀበሌ 03

ኦሮሚያ ጅማ፣ምዕ.ሸዋ፣ምስ.ወለጋ፣ሆሮጉዱ፣ምስ.ሸዋ ጅማ፣አምቦ፣ነቀምት፣ሻምቡ፣ዱከም፣ቢሾፍቱ ቀበሌ01/02/01/ጉዱሩ
ሶማሌ ፋፈን፣ሸበሌ፣ ጅግጅጋ፣ጎዴ ሀራዋጦ፣ደነከና
ደቡብ ሀድ፣ቤንች ማጂ ሆሳዕና፣ሚዛን ሆሳዕና፣ሸኮ፣ጉራፈርዳ
አዲስ አበባ ቦሌ፣ንፈስልክ ላፍቶ ቦሌ ወረዳ 9/10/11 ን.ላፍቶ01/02/03

137 ፓስቶራሊስት ኮንሰር አዲስ አበባ ሶማሌ ፋፈን፣አፍዴር፣ሊበን ጅግጅጋ፣ጨረቲ፣ፊልቱ፣ዶሎባዩ
ኦሮሚያ ነገሌ፣ባሌ ነገሌ፣ጉራዳሞሌ ነገሌቀበሌ02/ ጉራዳሞሌቀበሌ01

138 የትያትር ጥበባት ባለሙያዎች ማኅበር አዲስ አበባ የለም
139 ኦውስ ዴቨሎፕመንት ፈንድ ጅግጅጋ/ሶማሌ ሶማሌ ፋፈን፣ቀብሪዳሀር፣ቆራሀይ፣ዶሎ፣ጀረር፣ሸበሌ ጅግጅጋ፣ቀብሪዳሀር፣ዋርዴር፣ደገሀቡር፣ጎዴ ጅግ10፣ቀ.ዳርቀ6፣ዋርዴርቀ3፣ደገሀቡርቀ2ጎዴቀ8
140 አክሰሰብል ኢትዮጵያ የነዋሪዎች በጎ አድራጎት ማኅበር አዲስ አበባ ትግራይ መቀሌ

አማራ ባህርዳር
ኦሮሚያ አዳማ
ደቡብ ሀዋሳ
አዲስ አበባ ሀሁሉም ሁሉም

141 ሴንተር ፎር ጀስቲስ አዳማ/ኦሮሚያ ኦሮሚያ ምዕራብ ሸዋ፣ምስ.ሸዋ አምቦ፣ድሬኢንጭኒ፣ቶኬ ኩታዩ፣አዳማ
142 ድምጻችን ለማኅበረሰብ ለውጥና ለፍትሕ አዲስ አበባ አዲስ አበባ አራዳ፣ኮልፌ፣አዲስከተማ

አማራ ደቡብ ወሎ ኮምቦልቻ፣
ኦሮሚያ ጅማ ሄርማታ ቀበሌ01/02
ቤንሻንጉል ጉምዝ አሶሳ
አፋር አወሲረሱ

143 ሬን አፍሪክ ዴቨሎፕመንት ኦርጋናዜሽን ጅግጅጋ/ሶማሌ ሶማሌ ፋፈን፣ቀብሪበያ፣ጅግጅጋ፣ሀሮሬስ፣ሞባስጉርሱም፣ሞላቆራን
144 የጎልማሶችና መደበኛ ያልሆነ ትምህርት ማኅበር አዲስ አበባ አዲስ አበባ የካ ወረዳ 1፣2፣3
145 ሁንዴ-ኦሮሞ ግራስሩት ዴቨሎፕመንት ኢንሼቲቭ አዲስ አበባ ኦሮሚያ ፊንፊኔ ዙርያ ወልመራ፣ሱሉልታ፣ባረክ፣ሰበታ፣ሀዋስ

ኦሮሚያ ምዕራብ ሸዋ ደንዲ፣አምቦ፣ኖኖ፣አቡና ግንደበረት፣ባኮትቤ
ኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ውጫሌ፣ደብረሊባኖስ
ኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋ ሉሜ
ኦሮሚያ ምዕራብ አርሲ ሻሸመኔ
ኦሮሚያ አርሲ ዲክሲስ፣ጢዮ
ኦሮሚያ ባሌ ሲናና/ጎባ ፣በርበሬ፣መዳወላቦ
ኦሮሚያ ቦረና ኤልወዩ/ያበዮ

146 የቤንሻንጉል ጉሙዝ ልማት ማኅበራት ኅብረት አሶሳ/ቤንሻንጉል ቤንሻንጉል ጉምዝ አሶሳ አሶሳ በሁሉም
ቤንሻንጉል ጉምዝ ማኦና ኮሞ

147 ድሬዳዋ ሲቪል ሶሳይቲ ኔትወርክ ድሬዳዋ ድሬዳዋ ድሬዳዋ ድሬዳዋ ሳቢያን
ድሬዳዋ አዲስ ከተማ
ድሬዳዋ ነምበር ዋን
ድሬዳዋ ገንደቆሬ
ድሬዳዋ ደቻቶ
ድሬዳዋ ሀፈተ ኢሳ
ድሬዳዋ ለገሀሬ
ድሬዳዋ ገንደገራዳ
ድሬዳዋ መልካጀብዱ

148 የአፋር ማኅበረሰብ ዕቅም ግንባታና የተቀናጀ ልማት ማኅበር አፋር አፋር ሁሉም ከተማዎች ሁሉም ወረዳዎች ሁሉም ቀበሌዎች
149 የኢትዮጵያ የሕግ-ባለሙያዎች ሴቶች ማኅበር አዲስ አበባ ሆለታ 01፣02፣03፣05
150 ሴቭ ዘ ጀነሬሽን ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ኦሮሚያ ኦሮሚያ ሆለታ ቡራዩ 01፣02፣03፣04

ኦሮሚያ ቡራዩ አዳዓ በርጋ 01፣02
ኦሮሚያ ኢንጭኒ ሜታ ሮቢ ሁለት ቀበሌዎች
ኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋ ወልመራ መናገሻ እና ወልመራ
ኦሮሚያ ልዩ ዞን ዌራ 32

151 ኢትዮጵያዊ ተነሳሽነት ለሰብዓዊ መብቶች አዲስ አበባ ደቡብ ሀላባ ዌራ ዲጆ 26
አቶቲ ኡሎ 21
ቁሊቶ 5

152 ሪጆይስ አፍሪካ አዲስ አበባ አዲስ አበባ፣ኦሮሚያ አዳማ፣ቢሾፍቱ ጉራዳሌ፣ጎሮ በቆቅሳ፣ቀርሳ ዱላ፣ጨረታ፣ነገሌ ከተማ 13 አካባዋ
153 ፓርትነር ሺፕ ፎር ፓስቶራሊስት ዴቨሎፕመንት አሶሴሽን አዲስ አበባ ሶማሌ ሊበን፣አፍዴር፣ጉጂዞን

ኦሮሚያ ወልቂጤ 01 እና 10 ቀበሌዎች በየቀበሌው
154 ገዥ አበሽጌ ጀብዱ የልማት ማኅበር አዲስ አበባ ደቡብ ጉራጌ ዞን 8 ወረዳዎች፣ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሳይ ከተማ

ኦሮሚያ 22 ወረዳዎች 485 ቀበሌዎች
155 የቤንሻንጉል ጉምዝ ሴቶች ማኅበር አሶሳ ቤንሻንጉል ጉምዝ አሶሳ፣መተከል፣ካማሺ ወረዳ9
156 ትጋት ለትምህርት ጥራት-ኢትዮጵያ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ቂርቆስ

አማራ ባህር ዳር
ኦሮሚያ አዳማ
ደቡብ ሀዋሳ
ሶማሌ ጅግጅጋ
ድሬዳዋ ድሬዳዋ
ቤንሻንጉል አሶሳ
ጋምቤላ ጋምቤላ ወልቂጤ ሁሉም ወረዳ፣ወራቤ ሁሉም ወረዳ፣ሀላባ ቂሊቶ ከተማ

157 አል-ቢር ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኮኦፖሬሽን አሶሴሽን አዲስ አበባ ደቡብ ጉራጌ፣ስልጤ፣ሀላባ በሁሉም
አዲስ አበባ በሁሉም ን.ስልክ በሁሉም ወረዳዎች/ልደታ 01፣10፣03፣04

158 ምቹ ሀገር ለሁሉም የበጎ አድራጎት ማኅበር አዲስ አበባ አዲስ አበባ ንፋስስልክ፣ልደታ 03 አዳማ፣አሰላ 03፣ልዞን አሸዋ ሜዳ፣ደሪ
ኦሮሚያ አዳማ፣አሰላ፣ሰበታ፣ሱሉልታ

159 የኢትዮጵያ ወጣቶች የሰላም በጎ ፍቃደኝነት ማኅበር አዲስ አበባ
160  ሬስክዩ ፎር ኮሚኒቲ ኤንድ ኢንቫይሮመንት አዲስ አበባ
161 የአፋር ሴቶች ፌዴሬሽን አፋር/ሰመራ አፋር በሁሉም ቦታዎች
162 የኢትዮጵያ ኃይማኖት ተቋማት ጉባዔ አዲስ አበባ
163  ግሪን ኢኒሺየቲቨ ኢትዮጵያ የልማት ድርጅት ደቡብ ደቡብ ሀዋሳ፣መሀል ክፍለከተማ፣

ኦሮሚያ ጉጂ ነገሌ ቦረና
164 ኒው ላይፍ ፎር ኮሚኒቲ አዲስ አበባ ኦሮሚያ አዳማ፣ጅማ

አማራ ደብረብርሀን
165 ፓስቶራሊስት ኢን አክሽን ዴቨሎፕመንት  ሶማሌ ሞያሌ
166 መሽሩም ኢንተግትድ ዴቨሎፕመን አዲስ አበባ
167 ፊውቸር ጀነሬሽን ሆፕ ፎር ቨልነረብል ችልድረን ኦርጋናይዜሽን ደቡብ ወላይታ ሶዶ


