
1
ከማሺ

ከማሺ ከማሺ ካማሽ በሰሜን - የካማሽ ከተማ ውሃ ታንከር፣ በደቡብ - ትልቁ መንገድ፣ በምዕራብ - ካማሽ ከ/አስተዳደር ጸ/ቤት ፣ በምስራቅ - የካማሽ ውሃና  ፍሳሽ ጽ/ቤት ያዋስነዋል  ፡፡  

2 አሶሳ መጋሌ አሶሳ አሶሳ

ጽ/ቤቱ የሚገኝበት ቦታ ዳሸን ሆቴል ፊትለፊት በሚገኘው ፎቅ 1ኛ ወለል ላይ ሲሆን ቦታው በሰሜን - የመናኸሪያ መታጠፊያ መንገድ ፣ በደቡብ - ምስጋና ሱፐርማረኬት/የአፍሪካ 

ሆቴል፣ በምዕራብ - ዳሸን ሆቴል ፣ በምስራቅ - ኢኳቶሪያል ሆቴል/ ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው ዋና መንገድ ያዋስነዋል  

3 ኦዳ ብልጉዱል/ዳለቲኦዳ ብልጉዱል አኦዳ

ጽ/ቤቱ የሚገኝበት ቦታ በወረዳው አስተዳደር ጽ/ቤት ቅጥር-ግቢ ውስጥ ሲሆን  በሰሜን - የ አቶ መሐመድ ናስር መኖሪ ቤት ፣ በደቡብ - የአቶ አኒል አብዱረህማን መኖሪ ቤት ፣ 

በምዕራብ - ወደ ዳረዛዛ ቀበሌ የሚወስደው መንገድ፣ በምስራቅ - የአቶ አልሃጅ መኖሪያ ቤት ያዋስነዋል  

4 ማኦኮሞ ልዩ ቶንጎ ማዖኮሞ ቦታው በሰሜን - 2ኛ መሥመር ዋና መንገድ ፣ በደቡብ - አሮጌው የግ/ተ/ሀ/ል/ጽ/ቤት፣ በምዕራብ - የገቢዎች ጽቤት፣ በምስራቅ - የግ/ተ/ሀ/ል/ጽ/ቤት ንብረት ክፍለ ያዋስነዋል  

5 ሸርቆሌ ሸርቆሌ ሸርቆሌ

ጽ/ቤቱ የሚገኝበት ቦታ በከተማው መንገድ ዳር የግለሰብ ኪራይ ቤት ሲሆን  በሰሜን - ፊት ለፊት ወደ  ጊዘን የሚወስድ መንገድ፣ በደቡብ - የኡስማኤል መኖሪያ ቤት፣ በምዕራብ - 

ቦርድ ሆቴል፣ በምስራቅ - ጣሪቅ ገራዥ ያዋስነዋል  ፡፡  

6 ባምባሲ ባምባሲ ባምባሲ

ጽ/ቤቱ የሚገኝበት ቦታ በከተማው ማዘጋጃ ቤት ቅጥር-ግቢ ውስጥ ሲሆን   በሰሜን - የሥራ አስኪያጅ ጽ/ቤት፣ በደቡብ - የመሬት ማኔጅመንት፣ በምዕራብ - የወረዳው ገንዘብና 

ኢ/ል/ጽ/ቤት፣ በምስራቅ - የማዘጋጃ አዳራሽ ያዋስነዋል  

7

መተከል  

(በለስ) ማንዱራ ገኢልጋልበለስ ማንዱራ

ጽ/ቤቱ የሚገኝበት በወረዳው ገንዘብና ኢ/ል/ ጽ/ቤት ቅጥር-ግቢ ውስጥ ሲሆን  በሰሜን - ፊትለፊት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን፣ በደቡብ - ከጀርባው የግልገል-በለስ ከተማ 

መናኸሪያ ፣ በምዕራብ - የግልገል-በለስ 02 ቀበሌ ጽ/ቤት ፣ በምስራቅ - የግልገል በለስ ጤናጣቢያ ያዋስነዋል  ፡፡  

1 ያሶ ያሶ ያሶ በሰሜን - የአቶ ዲንሳ በቀለ ቤት ፣ በደቡብ - አደሳ ፈይሳ ቤት ፣ በምዕራብ - ትልቁ አውራ መንገድ ፣ በምስራቅ - ጮቤ ጎጎ ጎጥ ያዋስነዋል  ፡፡  

2 አጋሎ ሜጢ አጋሎ አጋሎ በሰሜን - የወረዳው ትምህርት ጽ/ቤት፣ በደቡብ - ሲቪል ሰርቪስ ጽ/ቤት ፣ በምዕራብ - የሴቶች፣ ወ/ህ/ጉ/ጽ/ቤት ፣ በምስራቅ - የቴሌ ተቋም ያዋስነዋል  ፡፡  

3 በሎ ጀጋንፎይ በሎ በሎ በሰሜን - የውሃ ተቋም ፣ በደቡብ - ትልቁ መንገድ ፣ በምዕራብ - ጤና ጽ/ቤት ፣ በምስራቅ - ግብርና ጽ/ቤት ያዋስነዋል  ፡፡  

4 ሰደአል /ሲርባባይ ሰደአል ሰዳል በሰሜን - ዐቃቤ-ሕግ ጽ/ቤት፣ በደቡብ - ትምህርት ጽ/ቤት. ፣ በምዕራብ - ዲዛ 1ኛ ደ/ት/ቤት ፣ በምስራቅ - ፖሊስ ጽ/ቤት ያዋስነዋል  ፡፡  

5 ሆሞሻ ሆሞሻ ሆሞሻ

ጽ/ቤቱ የሚገኝበት ቦታ በአባ መሐመድ ዩሱፍ የግለሰብ  ኪራይ ቤት ለብቻው የታጠረ ቅጥር- ግቢ ውስጥ ሲሆን   በሰሜን - የአቶ ሙስጠፋ መሐመድ መኖሪያ ቤት ፣ በደቡብ - 

የአቶ ሀሚድ እንድሪስ  መኖሪያ ቤትና የወጣቶች ማዕከል፣ በምዕራብ - የአልቡራቅ ጣውላ ቤት፣ በምስራቅ - የአህመድ ዩሱፍ ባበክር  መኖሪያ ቤት ያዋስነዋል  ፡፡  

6 መንጌ መንጌ መንጌ

ጽ/ቤቱ የሚገኝበት ቦታ በቀበሌ እንስሳት ጤና ኬላ ቅጥር-ግቢ ውስጥ ሲሆን   በሰሜን - የሙሉ ወንጌል  አማኞች ሕብረት ቤተ-ክርስቲያን ፣ በደቡብ - የሼህ አብዱረህማን አብዱ 

መኖሪያ ቤት፣ በምዕራብ - የአቶ አብዱልናስር መኖሪያ ቤት፣ በምስራቅ - የከተማዋ ነዋሪዎች መኖሪያ ቤት ያዋስነዋል  ፡፡  

7 ኩርሙክ ሆዛሃብ/ኩሙሩክኩርሙክ

ጽ/ቤቱ የሚገኝበት ቦታ በወረዳው ጤና ጽ/ቤት ቅጥር-ግቢ ውስጥ ሲሆን  በሰሜን - የወረዳው የሞባይል  ኔትወርክ ታወር ፣ በደቡብ - መንገድና የአሰዲቅ መኖሪያ ቤት፣ በምዕራብ - 

ጤና ጽቤትና የወረዳው ቢሮዎች መንገድ፣ በምስራቅ - ሽንት ቤትና የአብደልዳሰጥ ናሲር መኖሪያ ቤት ያዋስነዋል  ፡፡  

8 ፓዊ አልሙ/ፓዊ ፓዌ ጽ/ቤቱ ታችኛው ፎቅ የሚገኝ ሲሆን በሰሜን - ዋናው መንገድ ፣ በደቡብ - የህዝብ እግር መንገድ ጽ/ቤት፣ በምዕራብ - መንገድ፣ በምስራቅ - የግለሰብ መኖሪያ ቤት ያዋስነዋል  

9 ዳንጉር ማቡክ ዳንጉር

ጽ/ቤቱ ያለበት ቦታ ወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ጽ/ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ሆኖ በሰሜን - ኪትሊ ቀበሌ መሄጃ መንገድ ፣ በደቡብ - መንገድ፣ በምዕራብ - የ01 ቀበሌ ጽ/ቤት፣ 

በምስራቅ - ወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤት ያዋስነዋል  ፡፡  

10 ጉባ ማንኩሽ ጉባ

ጽ/ቤቱ የሚገኝበት ቦታ በአቶ ሠዒድ ኢብራሂም የግለሰብ ኪራይ ቤት ሲሆን በሰሜን - ወደ ወረዳው ሕዳሴ አዳራሽ የሚወስደው የውስጥ ለውስጥ መንገድ፣ በደቡብ - ከጉባ ወደ 

ግልገል-በለስ/ቻግኒ የሚወስደው ዋና መንገድ፣ በምዕራብ - የሀሰን አብደላ መኝታ ቤት፣ በምስራቅ - ደሴ ምግብ ቤት ያዋስነዋል  

11 ድባጤ ደባቴ ዲባጤ

ጽ/ቤቱ ያለበት ቦታ  ወረዳ ትምህርት አቅም ግ/ ጽ/ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ሆኖ በሰሜን - ካቶሊክ ቤተ-ክርስቲያን ፣ በደቡብ - የድባጤ ከተማ፣ በምዕራብ - ወደ ግልገል-በለስ 

መሄጃ ዋና መንገድ ፣ በምስራቅ - ከከተማ ወደ  ካቶሊክ ቤተ-ክርስቲያን  መሄጃ መንገድ ያዋስነዋል ፡፡

12 ቡለን ቡለን በቡለን

ጽ/ቤቱ ያለበት ቦታ ወረዳ ትምህርት አቅም ግ/ ጽ/ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ሆኖ በሰሜን - ኤማንጃ ቀበሌ መሄጃ መንገድ ፣ በደቡብ - ቡለን መሰናዶና ከፍተኛ 2ኛ ደ/ት/ቤት፣ 

በምዕራብ - የህዝብ ገበያ ቦታ፣ በምስራቅ - ሚሊኒየም 1ኛ ደ/ት/ቤት ያዋስነዋል  ፡፡  

13 ወምበራ ወምበራ ወምበራ

ጽ/ቤቱ ያለበት ቦታ  ወረዳ ኮሙኒኬሽን ጽ/ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ሆኖ በሰሜን - ፖሊስ ጽ/ቤት ፣ በደቡብ - ብድርና ቁጠባ ጽ/ቤት፣ በምዕራብ - አካባቢ ጥበቃ መሬት አስ/ር  

ጽ/ቤት፣ በምስራቅ - ወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤት ያዋስነዋል  ፡፡  

14 አሶሳ ሆሃ አሶሳ ሆሃ አሶሳ

ጽ/ቤቱ የሚገኝበት ቦታ በዋናው የክልሉ ምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት ቅጥር-ግቢ ውስጥ ሲሆን  በሰሜን - ክልል ግብርና ቢሮ፣ በደቡብ - ወደ ክልል መስተዳድር ም/ቤት የሚወስደው 

አስፓልት መንገድ፣ በምዕራብ - የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ገንዘብና ኢ/ል/መምሪያ፣ በምስራቅ - የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ቅርንጫፍ ቢሮ ያዋስነዋል  

15 ሽናሻ ልዩ ሽናሻ ልዩ ቡለን

ጽ/ቤቱ ያለበት ቦታ ወረዳ ትምህርት አቅም ግ/ ጽ/ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ሆኖ በሰሜን - ኤማንጃ ቀበሌ መሄጃ መንገድ ፣ በደቡብ - ቡለን መሰናዶና ከፍተኛ 2ኛ ደ/ት/ቤት፣ 

በምዕራብ - የህዝብ ገበያ ቦታ፣ በምስራቅ - ሚሊኒየም 1ኛ ደ/ት/ቤት ያዋስነዋል  ፡፡  

ማስታወሻ፡- በዚህ ፎርም ላይ አድስ የተቋቋመ ወረዳ ( ኦምዱሉ ) አልተካተተም፣  

ከማሽ ከተማ አስተዳደር እና  ግ/በለስ ከተማ አስተዳደር ራሳቸውን ችለው አልተካተቱም፡፡

ከማሺ

አሶሳ

(አሶሳ)

ፓዊ

አንድ ምርጫ የሚያካሂድ የምርጫ ክልል ቢሮ

አሶሳ

(አሶሳ)

ልዩ መጠሪያ ቦታ

ሁለት ምርጫ የሚያካሂዱ የምርጫ ክልል ቢሮ

ተ.ቁ
ዞን

ቀበሌ
ምርጫ ክልል ከተማ ወረዳ


