
1 ደባርቅ ደባርቅ ደባርቅ ወረዳ አስ/ጽ/ቤት ቀበሌ 02

2 ጃናሞራ መካን ብርሃን ጃናሞራ መሪ ማዘጋጃ ቤት

3 ዳባት ዳባት ዳባት አስ/ጽ/ቤት

4 ዲልዪብዛ ዲልዪብዛ ድልይብዛ አስ/ጽ/ቤት

5 ወግራ 1 አምባ ግዮርጊስ ወገራ ቻይና ካምኘ ግቢ ውስጥ

6 ወግራ 2 ግደቤ ወገራ ገደብ የቀበሌ ጽ/ቤት

7 ጭልጋ 1 አይከል ጭልጋ አስተዳደር ግቢ

8 ጭልጋ 2 ነጋድ ባህር (አይከል) ጭልጋ አስተዳደር ግቢ

9 በለሳ ገሁዋላ ምስ/በለሳ አስተዳደር ጽ/ቤት

10 አ/ጣቁሳ 1 ደልጊ ጣቁሳ አስተዳደር አዳራሽ

11 አ/ጣቁሳ 2 ሻዉራ (አልፋ) አለፋ አስተዳደር ጽ/ቤት

12 ደንቢያ 1 ኮላ ዲባ ምስ/ደንበያ አስተዳደር ጽ/ቤት

13 ደንቢያ 2 ጩዋሂት ምዕ/ደንበያ አስተዳደር ጽ/ቤት

14 ጎንደር ከተማ 1 ጎንደር ጎንደር ብልኮ ሲ/ሰርቪስ አዳራሽ

15 ጎንደር ከተማ 2 ጎንደር ጎንደር ብልኮ ሲ/ሰርቪስ አዳራሽ

16 ጎንደር ዙሪያ 3 ማክስኚት ጎ/ዙሪያ አስተዳደር አካባቢ

ሰሜን ጎንደር
(ደባርቅ)

መዕከላዊ 
ጎንደር
(ጎንደር)

ሁለት ምርጫ የሚያካሂዱ የምርጫ ክልል ቢሮ

ተ.ቁ
ዞን
ቀበሌ

ምርጫ ክልል ከተማ ወረዳ ልዩ መጠሪያ ቦታ



17 ጎንደር ዙሪያ 4 ኢንፍራትዝ ጎ/ዙሪያ ቀበሌ አስ/ጽ/ቤት

18 ታች አርማጭሆ ሳንጃ ታች አርማጭሆ አስ/ጽ/ቤት

19 ላይ አርማጭሆ ቲኪል ድንጋየዕ ላይ አርማጭሆ ቻይና ካምኘ

20 መተማ ገንደ ውሃ አስ/ጽ/ቤት

21 መተቢያ/ቋራ ቋራ ቋራ አስ/ጽ/ቤት

22 እስቴ 1 መካነ ኢየሱስ እስቴ መ/ኮሙኒኬሽን ፑል

23 እስቴ 2 መካነ ኢየሱስ እስቴ የቀ/ትዝአለኝ ሆቴል

24 እስቴ 3 አንደበት አንዳቤት ቻዴት ፖሊስ ጣቢያ ጀርባ 

25 ከምከም 1 አዲስ ዘንምን ከምከም ዓ.ህግ ቢሮ

26 ከምከም 2 አዲስ ዘንምን ከምከም ዓ.ህግ ቢሮ

27 እቢናት 1 እቢናት እብናት ኮሙኒኬሽን ፑል

28 እቢናት 2 እቢናት መቀጠዋ አስተዳደር ጽ/ቤት

29 ፎግራ 1 ፎግራ ወገራ አስተዳደር ጽ/ቤት

30 ፎግራ 2 ፎግራ ወገራ አስተዳደር ጽ/ቤት

31 ላይ ጋይንት 1 ንፋስ መዉጫ ላይ ጋይንት አስተዳደር ጽ/ቤት

32 ላይ ጋይንት 2 ንፋስ መዉጫ ላይ ጋይንት አስተዳደር ጽ/ቤት

33 ድራ 1 አንብሳሜ ደራ ትም/ጽ/ቤት

34 ድራ 2 አንብሳሜ ደራ ትም/ጽ/ቤት

35 ፋርጣ 1 ደብረ ታቦር ደ/ታቦር ቀ 3 አስ/ጽ/ቤት

36 ፋርጣ 2 ክምር ድንጋይ መቀጠዋ አስተዳደር ጽ/ቤት

መዕከላዊ 
ጎንደር
(ጎንደር)

ምዕራብ 
ጎንደር

(ገንደ ውሃ)

ደቡብ ጎንደር
(ደ/ታቦር)



37 ፋርጣ 3 ደብረ ታቦር ፋርጣ አስተዳደር ጽ/ቤት

38 ታች ጋይንት አርብ ግናያ ታ/ጋይንት አስተዳደር ጽ/ቤት

39 ሲማዳ 1 ወግዳ ስማዳ አስተዳደር ጽ/ቤት

40 ሲማዳ 2 ወግዳ ሰዴ ሙጃ አስ/ፑል ጽ/ቤት

41 ሞጣ ሞጣ ሞጣ
ካምቦ ፖሊስ ጣቢያ አከባቢ 
(ቤተ ክህንቱ ጋር)

42 ሰዴ ሰዴ ሰዴ አስተዳደር አካባቢ

43
መርጦ 
ለማርያም መርጦ ለማርያም እነብሴ ሳር ምድር

ሲቪል ሰርቪስ 01ቀ 
(መርቶለማሪያም)

44 ግንድወይን ግንድወይን ጐንቻ
02 ቀበሌ አስተዳደር 
(ግንድወይን)

45 ደብረወርቅ ደብረወርቅ እናርጅ እውጋ
ወረዳ አስ/ጽ/ቤት 
(እናርጅ እውጋ)

46 የእድውሃ የእድውሃ ሸበል በረንታ
ሲቪል ሰርቪስ ቀበሌ 01 
(የእድውሃ)

47 ቢቸና ቢቸና ቢቸና
01 ቀበሌ ነባሩ አስተዳደር 
(ቢቸና)

48 ደጀን ደጀን ደጀን ደጀን ዙ/አስ/ጽ/ቤት

49 ቁይ ቁይ ደባይ ጠላት ግን አስ/ጽ/ቤት ግቢ

50 ሉማም ሉማም ሉማም አስ/ጽ/ቤት ሉማሚ

51 አምበር አምበር አምበር 01 ቀበሌ

52 የጁቤ የጁብ የጁቤ አስ/ጽ/ቤት

53 ሮብ ገበያ ሮብ ገበያ ስናን አስ/ጽ/ቤት

54 ደብረ ኤልያስ ደብረ ኤልያስ ደብረ ኤሊያስ አስ/ጽ/ቤት

55 አማኑኤል አማኑኤል ማቻከል አስተዳደር ጽ/ቤት 

ደቡብ ጎንደር
(ደ/ታቦር)

ምስራቅ 
ጎጃም
(ደብረ 
ማርቆስ)



56 ዲጎጺዮን ዲጎጺዮን ቢቡኝ አስ/ጽ/ቤት

57 ጎዛምን ደብረ ማርቆስ ጎዛመን አስ/ጽ/ቤት

58 ደብረ ማርቆስ ደብረ ማርቆስ ደብረማርቆስ
ኤፍ ኤም አካባቢ
(ደብረማርቆስ)

59 ዱርቤቴ ዱርቤቴ ደ/አቸፈር 01 ቀ አስ/ጽ/ቤት 

60 ጢስዓባይ ባህር ዳር ባ/ዙሪያ 02 ዲፖ አካባቢ 

61 ሊበን ሊበን ሰ/አቸፈር አስተዳድር ጽህፈት ቤት ግቢ

62 ባህር ዳር ጭስ አባይ ጭስ አባይ አባይ መንደር

63 ባህር ዳር ባህር ዳር ባህር ዳር ቀበሌ 15 ቁ.3 እና 2 ኪቢያድ

64 ገርጨጭ መሃል ገነት ደ/ሜጫ መሃል ገነት ሲቪል ሰ/ፑል

65 መርአዊ መርአዊ ሴ/ሜጫ ከንቲባ ጽ/ቤት

66 ጂጋ ጂጋ ጃቢ ጣህናን ወረዳ አስ/ጽ/ቤት

67 ደጋ ዳሞት ፈረስ ቤት ደጋ ዳሞት አስ/ጽ/ቤት

68 ደንበጫ ደንበጫ ደንበጫ ከተማው ውሃ አገ/ጽ/ቤት

69 ወንበርማ ሽንዲያ ወንበርማ ትምህርት ጽ/ቤት

70 ጎንጂ አዲስ ዓለም ጎንጅ መዘጋጃ ቤት ግቢ ውስጥ

71 ቡሬ ቡሬ ቡሬ ዙሪያ አስተዳደር ጽ/ቤት

72 አዴት አዴት ይልማና ቀ02 አስ/ጽ/ቤትአዳራሽ 

73 ሰከላ ጊሽ አባይ (ሰክላ) ሰከላ ገበዝ ማርያም 01

74 ቋሪት ገብዝ ማርያም ቋሪት ገበዝ ማርያም 01አዳራሽ

75 ፍኖተ ሰላም ፍኖተ ሰላም ፍ/ሰላም ፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር አዳራሽ

ምዕራብ 
ጎጃም

(ፍኖተ ሰላም)

ምስራቅ 
ጎጃም
(ደብረ 
ማርቆስ)



76 ተንታ አድጂብራ ተንታ ወጣት ማዕከል

77 ለጋምቦ አካስታ ለጋምቦ ማህበራት ቢሮ

78 ሳይንት 1 አድጂብራ አማራ ሳይንት ICT ማዕከል

79 ሳይንት 2 ደንሳ መሃላ ሳይንት ሲቪል ሰርቪስ ፑል

80 ደብረሲና መካነ ኢየሱስ ቦረና ትምህርት ት/ቤት

81 ወግዲ ወግዲ ወግዴ ማህበራት ግቢ

82 ከለላ ከለላ ከላላ
ቴሌው ታወር (ቢሮ) 
ምክር ቤት ግቢ 

83 መቅደላ ማሻ መቅደላ አስተዳደር

84 ወይንአምባ ወይንአምባ ለገሂዳ ትምህርት ጽ/ቤት

85 ጃማ ደጋሎ ጃማ ደጋሎ ጃማ ም/ቤት ግቢ

86 ወረኢሉ ወረኢሉ ወረኢሉ ቤተመንግስት

87 አልብኮ ሳልመኒ አልብኮ አስተደደር ጽ/ቤት ግቢ

88 ኩታበር ኩታበር ኩታበር መኸነኝ አምባ

89 ወረባቦ በስቲማ ወረባቦ ጤና ግቢ

90 አምባሰል ዉጫሌ አምባሰል 01ከነማ ማክ/አዳራሽ

91 ተሁለድሬ 1 ሀይቅ ሀይቅ አውራ ጎዳና ዉስጥ

92 ተሁለድሬ 2 ሱሉላ ተሁለደሬ ማዘጋጃቤት

93 ቃሉ 1 አንቻሮ ኮምቦልቻ ከንቲባ ጽ/ቤት

94 ቃሉ 2 ሐርቡ አርጎባ ቃሉ 01 ቀበሌ አስ/ጽ

95 ደሴ ዙሪያ 1 ደሴ ከተማ ደሴ ዙሪያ አስተዳደር ጽ/ቤት ግቢ 

ደቡብ ወሎ
(ደሴ ከተማ)



96 ደሴ ዙሪያ 2 ጉጉፍቱ ደሴ ዙሪያ ጉጉፍቱ (አዲስ ሰፈር)

97 ደሴ ከተማ ደሴ ሆጤ ክ/ከተማ
አገር ግዛት መዘጋጃ ደሴ 
ከተማ ከንቲባ ጊቢ 

98 ጉባላፍቶ ወልዲያ ጉባ ላፍቶ ፒያሳ ላል ሆቴል አካባቢ

99 ግዳን ሙጃ ግዳን 01 ቀበሌ አርጋብ ሜዳ

100 ራያቆቦ ቆቦ ራያ ቆቦ ቆቦ እስተእዴየም አካባቢ

101 ዋድላ ቆን ዋድላ ፍርድ ቤት አጠገብ

102 መቄት 1 ፊላኪት መቄት 01ቀ ሲቢል ሰርቪስ ፑል

103 መቄት 2 ፊላኪት መቄት 01 ሲቪል ሰ/ፑል

104 ድላንታ ወንጌል ጤና ድላንታ አስ/ጽ/ቤት

105 ሀብሩ መርሳ ሃብሩ ግብርና አካባቢ

106 ቡግና ላሊበላ አስ/ጽ/ቤት

107 አለም ከተማ አለም ከተማ አለም ከተማ 03 ቀበሌ አዲሱ ገበያ

108 መኃል ሜዳ መኃል ሜዳ መሃል ሜዳ ግብርና ገጠር ልማት ጽ/ቤት

109 ራቤል ራቤል ግሸ ሚሽን ግቢ ዞን 03/01

110 ኤፌሶን አታዬ አጣዬ ወርልድ ቪዥን

111 መራኛ መራኛ ሚዳወረሞ ገስት ሀውስ ግቢ

112 አረርቲ አረርቲ አረርቲ ከተማ አስተዳደር 

113 ጫጫ ጫጫ አንጎላላናጠራ ጫጫ ቀጠና 01

114 ሾላ ገበያ ሾላ ገበያ ሀገረማርያም ከሰም ICT ግቢ ውስጥ

115 ደብራ ብርሃን ደብራ ብርሃን ደብረ ብርሃን 06 ቀበሌዞን አስ/አጠገብ

116 እነዋሪ እነዋሪ ሞረትና ጅሩ አስ/ጽ/ቤት አካባቢ

ደቡብ ወሎ
(ደሴ ከተማ)

ሰሜን ወሎ 
(ወልዲያ 
ከተማ)

ሰሜን ሸዋ
(ደብረ 
ብርሃን)



117 ቀይት ቀይት ባሶና ወረዳ ም/ቤት ፖሊስ ጣቢያ አከባቢ ቀይት

118 ደነባ ደነባ ሲያደብርና ዋዩ ደነባ 01 ቀበሌ አስ/ጽ/ቤት

119 ሞላሌ ሞላሌ ወንዝ ማማ
ከመዘጋጃ ቢሮ አጠገብ በምእራብ 
አቅጣጫ

120 ማጀቴ ማጀት መኮይ መኮይ ጥና ጣቢያ

121 ደብረሲና ደብረሲና ጣርማ በር 01 ቀበሌ አስተዳደር አዳራስ

122 ሮቢት
ሸዋ ሮቢት 
15 የምርጫ ጣቢያ

ሸዋሮቢት ከተማ 
አስ ቀወት አስተዳደር አካባቢ

123 አንኮበር 19 የምርጫ ጣቢያ አልዩ አምባ አ/አም/ቀበሌ ከ/አስ/ጽ/ቤት

124 ቲለሊ ቲለሊ ጓ/ሽኩዳድ አስተዳደር ጽ/ቤት

125 ቅላጅ ቅላጅ ዚገም አስተዳደር ጽ/ቤት

126 ግምጃ ቤት ግምጃ ቤት አንከሻ አንከሻ አስ/ጽ/ቤት

127 የጨረቃ የጨረቃ ጃዊ ጃዊ አስ/ጽ/ቤትፈንድቃ

128 አዲስ ቅዳም አዲስ ቅዳም ፋግታ ፋ/ለኮማ አስ/ጽ/ቤት

129 ቻግኒ ቻግኒ ጓንጓ ጓንጓ ወረዳ አስ/ጽ/ቤት

130 ኮሶበር እንጂባራ ባንጃ ቱሪስት ሆቴል

131 ዳንግላ
ዳንግላ ከተማ 
አስተዳደር ዳንግላ ዳንግላ ት/ጽ/ቤት ቢሮ

132 ባቲ ባቲ ባቲ
01 ቀበሌ 
(አንበሳ ባንክ ጎን)

133 ዳዋ ጨፋ ከሚስ ከሚስ ሙሉወንጌል ጀርባ

134 ጨፋ ሮቢት ጨፋ ሮቢት አርቱማ ፓርቲ 27 01 የድሮ ሲ/ሰርቪስ ቢሮ

135 ደሀና ደሀና ደሃና መንገድ ትራ/ቢሮ

ሰሜን ሸዋ
(ደብረ 
ብርሃን)

አዊ

ኦሮሞ ብሔር
(ከሚስ 
ከተማ)

ዋግ ሒመራ



136 ዝቋላ አገው ዝቋላ አገው ዝቋላ አስ/ጽ/ቤት

137 ሰቆጣ ሰቆጣ ሰቆጣ 02 ቀ አስ/ጽ/ቤት

1 ሰሜን ሸዋ አርጎባ ልዩ መዲና ቀዉት ወረዳ አስ/ጽ/ቤት

አንድ ምርጫ ብቻ  ክልል ቢሮ

ዋግ ሒመራ


