
1 ዲምቱ ዲምቱ ጢሮ አፈታ ብሺሼ

2 ጋትራ ጋትራ ሰጠማ ፖብሊክ ሰርቬስ ፅ/ቤት አካባቢ

3 ጌራ ጪራ ጌራ መድረሳ አካባቢ

4 ሶኮሩ ሶኮሩ ሶኮሩ አስተዳደር አካባቢ

5 ጂማ ቀርሳ ሰርቦ ቀርሳ ዋዩ

6 ጂማ ከተማ ጂማ ጂማ ደም ባንክ ጎን

7 ሊሙ ሰቃ አትናጎ ሊሙ ሰቃ ፖሊስ  ፅ/ቤት አካባቢ

8 ማና የቡ ማና ገበያ ሜዳ

9 ሊሙ ኮሳ 1 ሊሙ ገነት ሊሙ ኮሳ ሆስፒታል አካባቢ

10 ሰቃ ጮቆርሳ 1 ሰቃ ሰቃ ጮቆርሳ መናሀርያ አካባቢ

11 ሊሙ ኮሳ 2 በጌ ጮራ ቦቶር ቡዶ

12 ሰቃ ጮቆርሳ 2 ሸቤ ሸቤ ሶምቦ ላሊሳ ቡላ

13 ዴዶ 1 ሼኪ ዴዶ ግብርና ፅ/ቤት አካባቢ

14 ጎማ 1 አጋሮ ጎማ አስተዳደር ግቢ

15 ኦሞ ናዳ 1 ናዳ ኦሞ ናዳ ት/ቤቶች ፅ/ቤት አካባቢ

16 ዴዶ 2 ጋርሩ መንቾ ዋጃ

17 ጎማ 2 አጋሮ ጎማ አጂፕ አካባቢ

18 ኦሞ ናዳ 2 ዳሎታ ኦሞ ቤየም አገሎ ቤሮ

19 አኖ አኖ ጎቡ ሰዮ ግብርና ጽ/ቤት አጠገብ

20 አያና አያና ጊዳ አያና አፌ ጉባሄ ጽ/ቤጽ አጠገብ

21 ጋሎ ጋሎ ሣስጋ ኢኮኖሚ ጽ/ቤት ግብ

22 ገሊላ ጋሊላ ሊሙ መነሃርያ ግብ 

23 ጉቴ ጉቴ ዋዩ ጡቃ ጤና ጣቢያ ግቢ

24 ነቀምት ነቀምት ነቀምት ባይል ና ቱርዝም ጽ/ቤት ግብ

25 ኑኑ ኑኑ ኑኑ ቁምባ ፖሊስ ጽ/ቤት አጠገብ

26 ዲጋ ኮሎቦ ኮሎቦ ዲጋ አስተዳደር ግቢ

27 ጂማ አርጆ አርጃ ጂማ አርጆ አስተዳደር ግቢ

28 ሲቡ ሲሬ ሲሬ ሲቡ ሲሬ ፖሊስ ጽ/ቤት አጠገብ

29 ቤጊ ቤጊ ቤጊ መስጊድ አከባቢ

30 ጊምቢ ጊምቢ ጊምቢ

የምዕራብ ወላጋ ፓሊስ መመሪያ ፍት ለፊት
የመምህራን መሀበር ግቢ

31 መንዲ መንዲ መንዲ ገባ ሮቢ አከባቢ

32 ነጆ ነጆ ነጆ ቀበሌ 01 አዋi ባንክ ፍት ለፊት

33 ዩብዶ ጋንጂ ዩብዶ  ሰራውት ከምብ ጎን

34 አይራ ጉሊሶ አይራ ጉሊሶ

ጉሊሶ ማዞሪያ አከባቢ፣ ግለሰብ ቤት ተከራይተው
ከሼል ቤንዚል ማደያ አጠገብ 

35 እናንጎ ቢላ እናንጎ ቦጅ ዲርመጅ የከተማ ቢሮ አከባቢ - የአስተዳደር ቢሮ ፊት ለፊት 

36 ጉይ ገነት ጂቱ ሀሩ

ሞርካ አባጎሮ (የሰፈር ስም) - የወረዳው ጽ/ቤት 
ግቢ ውስጥ

37 ሰኞ ገበያ ጃራሶ ጃራሶ  ገበያ ደፈፍኖ

38 ኖሌ ካባ 1 ኖሌ ኖሌ ካባ 

ሻንዳ (የሰፈር ስም) - የድሮ የወጣቶች ጽ/ቤት 
የአሁኑ የወጣቶች መዋያ

39 ኖሌ ካባ 2 ዳበሶ ሰዩ ኖሌ

ካባ ኩሶ (የሰፈር ስም) - የአስተዳደር ቢሮ ጀርባ
የግለሰብ ቤት ተከራይተው

40 ቢሊኖፓ ኖጳ ቢሊኖጳ ኖጳ  01 ቀበሌ

ሁለት ምርጫ የሚያካሂዱ የምርጫ ክልል ቢሮ

ተ.ቁ
ዞን

ቀበሌ
ምርጫ ክልል ከተማ ወረዳ ልዩ መጠሪያ ቦታ

ጂማ

ምስራቅ ወለጋ

ምዕራብ ወለጋ

ኢሊባቡር



41 ዳሪሙ ዱጳ ዳሪሙ መነሃሪያ አካባቢ

42 ጎሬ ጎሬ አለ ንግድ ባንክ 

43 መቱ መቱ መቱ 02 ቀበሌ

44 ኡካ ኡካ ሃሉ 01 ቀበሌ

45 ያዮ ያዮ ያዮ 2 ቀበሌ

46 በደሌ በደሌ በደሌ ከተማ  ሁለገብ አዳራሽ አጠገብ

47 ጮራ ኩምባቤ ጮራ ጤና ጣቢያ ሰፈር

48 ደምቢ ደምቢ ደምቢ ጤና ጣቢያ ሰፈር

49 መኮ መኮ መኮ ፖሊስ ጣቢያ ሰፈር

50 ገቺ ቦርቻ ገቺ ገቺ መሀል ሰፈር

51 ላሎ ሀሮ ሳቡ ዳሌ ሰዲ ቀበሌ ጽ/ቤት አከባቢ

52 ተጆ ጋባሮቢ ሐዋ ገላን አስተዳደር ግቢ ዉስጥ

53 ቃቄ ቃቄ ዳሌ ዋበራ ገቢዎች ጽ/ቤት አከባቢ

54 ጊዳሚ ጊዳሚ ግዳሚ ት/ቤቶች ጽ/ቤት አከባቢ

55 ቄቤ ቄቤ 1 ገዎ ቄቤ ገቢዎች ጽ/ቤት ህንጻ

56 ደምቢ ዶሎ ደምቢ ዶሎ ደ/ዶሎ ዶሎ ዞን

57 ደገም ሀምቢሶ ደገም ሀምቢሶ 01

58 ቅምብቢት ሻኖ ቅምብቢት የወረዳው አስተዳደር ግቢ ውስጥ

59 ኩዩ ገብረጉራቻ ገ/ጉረቻ ውሃ ልማት ቢሮ የገ/ጉ ከተማ ዉሃ ልማት 

60 ወረጃርሶ ጎሀጽሆን ወረጃርሶ ወረ ገበያ

61 ግራር ጃርሶ ፊቼ ግ/ጃርሶ ት/ጽ/ቤት

62 አቦቴ ዳራ ኤጄሬ አቦቴ ቴ/ሙያ/ጽ/ቤት

63 ውጫሌና ጂዳ ሙካጡሪ ውጫሌ አስተዳደር ጽ/ቤት

64 ያያ ጉለሌ ፊታል ያያ ጉለሌ ፊታል

65 ጊኒር ጊኒር ጊኒር ኢ.ን ባክ አጠገብ/ Near Main CBE /

66 ጃራ ጃራ ጃራ ቴሌ ፊለፊት

67 ጎሮ ጎሮ ጎሮ ጎሮ ወረዳ አስተዳደር ግቢ ውስጥ

68 ጎባ ጎባ ጎባ የወጣቶች ማዕከል

69 መና መና ደሎ መና የደሎ መና ከተማ አስተዳደር

70 ሲናና ሲናና ሲናና የሲናና ወረዳ ት/ት ቢሮ ህንጻ

71 አጋርፋ ጋሰራ አጋርፋ ከተማ አጋርፋ  የአጋርፋ ከተማ አስተዳደር

72 በቾ ቱሉ ቦሎ በቾ የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ማዕከል

73 ሌመን ለምን ቀርሳ ማሊማ አስተዳደር ጊቢ

74 ተጂ ታጂ ኢሉ ከተማ አስተዳደር

75 ወንጪ ወንጪ ወንጪ ጤና  ጣቢያ

76 ጥቁር እንጭኒ (አመያ)አማያ አመያ አስተዳደር ጊቢ

77 ወሊሶ 1 ወሊሶ ወሊሶ ትም/ጽ/ቤት

78 ወሊሶ 2 ወሊሶ ወሊሶ ጤና/ጽ/ቤት

79 አሊቦ ዶንጎሮ ጃርደጋ ጃርተ አሊቦ ከተማ (አስተዳደር ጊቢ ውስጥ

80 ፊንጫ ፊንጫ አባይ ጮመና ት/ት ፅ/በት ጊቢ ዉስጥ

81 ሻምቡ ሻንምቡ ሻምቡ 01 ቀበለ  ፅ/በ ዉስጥ

82 ኮምቦልቻ (ጉዱሩ)ኮምቦልቻ ጉዱሩ ኮምቦልቻ የከተማ ዉሀ አገልግሎት

83 በደኖ በደኖ በደኖ ጠና ብሮ አጠገብ

84 በሮዳ በሮዳ ጎሮ ጉቱ አፋ ጉባአ ግብ

85 ቦኮ ቦኮ ፈድስ አፋ ጉባአ ግብ

86 ፉኛንቢራ ፉኛንቢራ ጉርሱም ማናፋሻ 

87 ግራዋ ግራዋ ግራዋ ት/ቢሮ ግብ

88 ሀረዋጫ ሀረዋጫ መልከ በሎ አስተዳደረ ግብ

89 ኮምቦልቻ መልካ ራፉ ኮምቦልቻ የከተማ  ዉሀ ብሮ አጠገብ

ምስራቅ ሐረርጌ

ኢሊባቡር

ቡኖ በደሌ

ቄለም ወለጋ

ሰሜን ሸዋ

ምስራቅ ባሌ

ባሌ

(ሮቤ)

ደቡብ ምዕራብ ሸዋ

ሆሮ ጉዱሩ



90 ኩርፋ ጨሌ ኩርፋ ጨሌ ኩርፋ ጨሌ አስተዳደረ ፊትለፈት

91 ሀሮማያ 1 ሀሮማያ ሀሮማያ መዘጋጃ በት አጠገብ

92 ጨለንቆ 1 ጨለንቆ ሜታ ቁሉብ ከተማ

93 ደደር 1 ደደር ደደር ከተማ መዘጋጃ በት አጠገብ

94 ቀርሳ 1 ቀርሳ ቀርሳ እድልና ስራፈጠራ

95 ሀሮማያ 2 አወዳይ አውዳይ ከተማ ካንትባ ጸ/ቤት

96 ጨለንቆ 2 ኩሉቢ ሜታ ካንፕአዉራጎዳና

97 ደደር 2 ኮቦ ደደር ፖልስ ጣብያ 

98 ቀርሳ 2 ወተር ቀርሳ እድልና ስራፈ

99 በዴሳ በዴሳ በዴሳ ከተማ በዴሳ ከተማ መዘጋጃ ፀፈት ቤት ፊትለፊት

100 ዶባ ዶባ ዶባ ዶባ ከተማ 01 ቀበሌ ውስጥ

101 ሂርና ሂርና ጡሎ ሂርና 01 ቀበሌ ት/ት ፅፈት ቤት ውስጥ

102 ከሞና ከሞና ጉባ ቆሪቻ ከሞና ቴሌ ፊትለፊት

103 መሰላ መሰላ መሰላ መሰላ ወረደ አስተዳደር ፀፈት ቤት ፊትለፊት

104 ሚጨታ መጫራ ዳሮለቡ መቻራ ከተማ የብልፅግና ፓርቲ ህንፃ 1 ፎቅ ላይ

105 ሜኤሶ ሜኤሶ ሜኤሶ ሜኤሶ ወረደ አስተዳደር ፀፈት ቤት ውስጥ

106 ጭሮ 1 ጭሮ ጭሮ ከተማ ጭሮ ከተማ እስቴድየም  ውስጥ

107 ሀብሩ 1 ገለምሶ ሀብሮ ገለምሶ ት/ት ፅፈት ቤት ውስጥ

108 ጭሮ 2 ኩኒ ገመቺስ ቁኒ  ከተማ አስተዳደር ፀፈት ቤት ውስጥ

109 ሀብሩ 2 በልበሊቲ ሀብሮ የበልበሊቲ  አስተዳደር ፀፈት ቤት 01 ቀበሌ ውስጥ

110 ጭሮ 3 ዋለርጊ ገመቺስ ዋለርጊ የግለሰብ ቤት ውስጥ

111 ቦሬ ቦሬ ቦሬ 0 1

112 ነገሌ ነገሌ ነገሌ

ቀበሌ 01 - የትልቁ የነገሌ ንግድ ባንክ ፊት ለፊት

የድሮ 01 ቢሮ ግቢ ውስጥ

113 ኡራጋ ኡራጋ ኡራጋ ሐሮ ዋጩ

114 ክብረ መንግስት ክብረ መንግስት አዶላ የአዶላ ወረዳ ትምህርት ጽ/ቤት ግቢ ውስጥ

115 ቀርጫ ቀርጫ ቀርጫ ያቀርጫ አስተዳ ደር ጸ/በት ዉስጥቀርጫ

116 ሀገረማሪያም ቡሌሆራ ቡሌሆራ ቴቃሚ ሆቴል ጋ

117 መልካ ሶዳ ቡሌሆራ ቡሌሆራ ቡሌሆራ

118 ገላና አባያ ጉዓንጋ አባያ የአቶ ደስታ ቤት

119 ሞያሌ ሞያሌ ዲሬ ወጣቶች ማእከል 

120 ያቤሎ ያቤሎ ያበሎ ያበሎ ከ/ከንቲባ ጸ/በት ዉስጥ

121 አቦምሳ አቦምሳ መርቲ ትም/ቤቶች ጽ/ቤት

122 ኦጎልቾ ኦጎልቾ ዝ/ዱግዳ ወረዳ አስተዳደር

123 አርቦዬ አርቦዬ ጀጁ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ጽ/ቤት 

124 አሰኮ አሰኮ አሰኮ ወረዳ አስተዳደር

125 አሰላ አሰላ አሰላ አስተዳደርና  ጸጥታ  ጽ/ቤት

126 በሌ በሌ በሌ ከተማ አስተዳደር

127 ጮሌ ጮሌ ጮሌ መምህራን ማህበር ጽ/ቤት (01)

128 ደራ ደራ ዶዶታ 01 ቀበሌ አስተዳደር

129 ኢትያ ኢትያ ሔጦሳ ከተማ አስተዳደር

130 ቀርሳ ቀርሳ ሙኔሳ የህብረት ስራ ማደራጃ ጽ/ቤት

131 ኩላ ኩላ ሱዴ የት/ቤቶች ጽ/ቤት

132 ሮቤ ሮቤ ሮቤ ወረዳ አስተዳደር

133 ሳጉሬ ሳጉሬ ደ/ጢጆ ወረዳ አስተዳደር

134 ሺርካ ጎብሳ ሽርካ የግብርና ጽ/ቤት

135 ጢቾ ጢቾ ጢቾ የት/ቤቶች ጽ/ቤት

136 በቆጂ 1 በቆጂ ሌ/ብልቢሎ ወረዳ አስተዳደር

137 በቆጂ 2 ሰልታና 1 ሆ/ዋቤ ከተማ አስተዳደር

ምስራቅ ሐረርጌ

ምዕራብ ሐረርጌ

ጉጂ

ምዕራብ ጉጂ

ቦረና

አርሲ



138 ጫንጮ (ጎሎልቻ)ጫንጮ (ጎሎልቻ) ወረዳ አስተዳደር

139 ዳኖ ሳኖ ዳኖ ቴሌ አከባቢ

140 ጀልዱ ጎጆ ጀልዱ ወረዳ  አ/ግብ

141 ግንደ በረት ካቺሲ ከተማ ግንደ በረት   አደባባይ

142 ናኖ ሲለካምባ ናኖ አስተዳዳር ግብ

143 አዲስ አለም አጀር አጀር የሴቶች፣ የህፃናት እና ወጣቶች ጽ/ቤት ግቢ ውስጥ

144 አደአ በርጋ እንቺኒ አደአ በርጋ ወረዳ አሰተዳደር

145 ባኮ ትቤ ባኮ ከተማ ባኮ ትቤ ሚካኤል አከባቢ

146 ሜታ ሮቢ ሺኖ ሜታ ሮቢ ወረዳ አሰተዳደር

147 አምቦ 1 አምቦ አምቦ አምቦ አሰተዳደር 

148 ጨሊያ 1 ገዶ ጨሊያ የጌዶ መዘጋጃ 

149 ደንዲ 1 ጊንቺ ደንዲ ትምህርት ቢሮ

150 አምቦ 2 ጉዳር èk k¬ü ወረዳ አሰተዳደር

151 ጨሊያ 2 ባላሚ ¸Ä qß ወረዳ አሰተዳደር

152 ደንዲ 2 ቦዳ ደንዲ ትምህርት ቢሮ

153 ሞጆ ሞጆ ሉሜ  ሉሜ አዳማ 

154 ወለንጭቲ ወለንጭቲ ቦሰት የወረዳ አስተዳደር

155 ዝዋይ ዝዋይ አዳሚቱሉ ጂዶ ኮምቦልቻየወረዳው ገንዘብ እና ኢኮኖሚ ጽ/ቤት

156 አለም ጤና አለም ጤና ቦራ የቦሶቄ ቀበሌ ጽ/ቤት

157 ዱግዳ መቂ መቂ ዱግዳ የስራ እድል ፈጠራ ማኢከል

158 አዳማ 1 አዳማ ደንበላ ኢሬቻ (ቀበሌ)

159 አደኣ 1 ቢሾፍቱ ቢሾፍቱ ድሬጂቱ  የቀበሌ ቢሮ ጎን

160 አዳማ 2 አዳማ አዳማ የአዳማ ወረዳ  ግብርና ጽ/ት ቤት 

161 አደኣ 2 ቢሾፍቱ አደኣ የወረዳዉ አስተዳደር ጽ/ቤት

162 አዳማ 3 ወንጂ አዳማ የወንጂ  አሮጌ  መንኃሪያ   ጎን

163 ኮኮሳ ኮኮሳ ኮኮሳ የከንቲባ ጽ/ቤት አከባቢ

164 ዶዶላ ዶዶላ ዶዶላ የከንቲባ ጽ/ቤት አከባቢ

165 አዳባ አዳባ አዳባ የወረዳ ትምህርት ጽ/ቤት ግቢ ዉስጥ

166 አሳሳ አሳሳ ገደብ ሀሳሳ የወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤት አከባቢ

167 አርሲ ነገሌ አርሲ ነገሌ አርሲ ነገሌ የወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤት አከባቢ

168 ሻሸመኔ 1 ሻሸመኔ ሻሸመኔ 

ቀበሌ 01 አዋሾ - የከተማ መሬት አስተዳደር ህንፃ 

ውስጥ 4ኛ ፎቅ

169 ኮፈሌ 1 ኮፈሌ ኮፈሌ የወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤት ግቢ ዉስጥ

170 ሲራሮ 1 አጂ 1 ሻላ የወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤት አከባቢ

171 ሻሸመኔ 2 ኩይራ ሻሸመኔ 

ቀበሌ 01 አዋሾ - የከተማ መሬት አስተዳደር ህንፃ 

ውስጥ 4ኛ ፎቅ

172 ኮፈሌ 2 ቆሬ 1 ቆሬ የወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤት ግቢ ዉስጥ

173 ሲራሮ 2 ሮፊ ሲራሮ የወረዳ አስተዳደር  አከባቢ

174 በረእ አለልቱ ሰንዳፋ ሰንዳፋ በረክ ወረዳ ት/ት ጽ/ቤት ዉስጥ

175 ሱሉልታ እና ሙሎጫንጮ ሱሉልታ  ሱሉልታ ወረዳዉ አስተዳደር ጽ/ቤት ዉስጥ

176 አለም ገና 1 ሰበታ ሰበታ

ቀበሌ 01 - ታክሲ ተራ የፖሊስ ጽ/ቤት ህንፃ ላይ 

4ኛ ፎቅ

177 አለም ገና 2 ሰበታ ሰበታ

ገሞዋኖፊ ትልቁ ንግድ ባንክ ፊት ለፊት ያለው ህንፃ ላይ

4ኛ ፎቅ

178 ወልመራ ሆለታ ወልመራ ወልመራ ወረዳ አቃቤ ህግ ጽ/ቤት አጠገብ

179 አቃቂ /ግምቢቹ ዱከም አቃቂ መልካ ዱከም ቀበሌ ንብ ባንክ ህንጻ አጠገብ

ልዩ ዞን

ምስራቅ ሸዋ

ምዕራብ አርሲ

(ሻሸመኔ)

አርሲ

ምዕራብ ሸዋ


