
1
ዱብቲ

ዱብቲ ዱብቲ ዱበቲ ከተማ /መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

2
አሳይታ

አሳይታ አሳይታ አይሰኢታ /ጤና ፅ/ቤት እና አቅም ግንባታ ግቢ ዉስጥ

3 ክልባቲ ራሱ አብኣላ አብ አላ አብ አላ አብ አላ አብአላ ወረዳ መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

4
ጋዋኔ ጋዋኔ ጋዋኔ

ጋዋኔ ከተማ /መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

5 አዋሽ ፈንታሌ አዋሽ አዋሽ ከተማ /መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

6 አሚባራ አንዲዶ አንዲዶ አንዲዶ ከተማ /ፍትህ ቢሮ ዉስጥ

7 ፈንትርሱ ጉሊና ከልዋን ከልዋን ካሉዋን ከተማ /ጥቃቅን እና አነስተኛ ግቢ ዉስጥ

8

ሐሪርሱ

ዳሊፋጌ
ዳሊፋጌ

ዳሊፋጌ
ዳሊፋጌ ወረዳ መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

ኤሊዳአር ኤሊዳር ወረዳ ኤሊዳር ከተማ /መስተዳደር ፅ/ቤት አካባቢ

ኮሪ ኮሪ ወረዳ ኮሪ ከተማ / የእንሰሳት ጤና ጣቢያ አጠገብ

ዱብቲ ወረዳ ዱብቲ ወረዳ አልጋናይቲ ቀበሌ /ወረዳ  መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

ጭፍራ ጭፍራ ወረዳ ጭፍራ ከተማ /ትምህርት ጽ/ቤት ግቢ

አፋምቦ ሁመዶይታ ወረዳ ሁመዳይቱ ቀበሌ ወረዳ ማእከል አስ/ግቢ ውስጥ

አይሳኢታ ወረዳ አይሳኢታ ወረዳ አይሰኢታ /ጤና ፅ/ቤት እና አቅም ግንባታ ግቢ ዉስጥ

ሚሌ ሚሌ ወረዳ ሚሌ ከተማ /ስጋ ቦርድ ግቢ ዉስጥ

አደአር አደአር ወረዳ አደአር ወረዳ አስተዳደር ግቢ ውስጥ

አብኣላ  ወረዳ አብኣላ ወረዳ አብአላ ወረዳ መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

በር ሀሌ ጠያራ ቦራ ወረዳ ጣያራ ቦራ / ትምህርት ጽ/ቤት ግቢ ውስጥ

ኩኖባ ኩኖባ ወረዳ ኩነባ ከተማ /አርብቶ አደር ግቢ ዉስጥ

ዳሉል አዶኩዋ ወረዳ አድኩዋ ከተማ /መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

ኤረ ብቲ ላኮራ ወረዳ ወ/መስተዳደር ግቢ ውስጥ

አፍዴራ አሊ ጋንዳ ወረዳ አሊ ጋንዳ ከተማ /አርብቶ አደር ግቢ ዉስጥ

ቢዱ ቢዱ ወረዳ ሰደንታ ቀበሌ/አስተዳደር ግቢ ውስጥ

መጋሌ መጋሌ ወረዳ መጋሌ ከተማ / መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

ሁለት ምርጫ የሚያካሂዱ የምርጫ ክልል ቢሮ

ዞን
ምርጫ ክልል ከተማ ወረዳ

አውሲ ረሱ

አይሳኢታ

ገቢረሱ

አዳብቶል

አውሲ ረሱ

አይሳኢታ

አንድ ምርጫ የሚያካሂድ የምርጫ ክልል ቢሮ
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2
ክልባቲ ራሱ                                               

አብኣላ

ልዩ መጠሪያ ቦታተ.ቁ



አዋሽ ፋንቲ ኣሌ አዋሽ ወረዳ አዋሽ ከተማ /መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

አሚባራ አንዲዶ ወረዳ አንዲዶ ከተማ /ፍትህ ቢሮ ዉስጥ

ጋዋኔ ጋዋኔ ወረዳ ጋዋኔ ከተማ /መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

ቡሬ ሞዳይቱ ጋለእሉ ወረዳ ጋላዕሉ ከተማ / የድሮ ፖሊስ ጣቢያ የነበረበት

ዱላሳ ዱላሳ ወረዳ ዱላሳ ወ / ከተማ መሃል ላይ/ገበያ ቦራ-ዋንዛ ዛፍ አከባቢ

አርጎባ ልዩ ጋቻኔ ወረዳ ጋቸኔ ከተማ /ሬድዩ ጣቢያ አጠገብ

ጎሊና ካሉዋን ወረዳ ካሉዋን ከተማ /ጥቃቅን እና አነስተኛ ግቢ ዉስጥ

ቴሩ ኣለሎ ወረዳ ኣለሎ ከተማ /ፖሊስ ጣቢያ እና አርብቶ አደር ግቢ ዉስጥ

ኡዋ አላሊ ወረዳ አላሊ ቡራ /ገስት ሃዉስ ግቢ ዉስጥ/ሃያ ቤት

አውራ ዳራይቱ ወረዳ እርሻ ምርምር ግቢ

ያሎ ጉቢ ዶራ ወረዳ ጉቢ ዶራ ከተማ / መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

ተላላክ ተላላክ ወረዳ ተላላክ ከተማ /አስተዳደር ግቢ ውስጥ

ዳሌ ፋጌ ዳሌ ፋጌ ወረዳ ዳሌ ፋጌ ከተማ / መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

ዳዌ ወደራጌ ወረዳ ወደራጌ /መስተዳደር  እና ንግድ እና ኢንዱስትሪ ግቢ

ሰሙሮቢ ኮማሚ ወረዳ ኮማሚ ከተማ /መስተዳደር ግቢ ዉስጥ

ሓዳሌኤላ አዲሌላ ወረዳ ወረዳ ፓሊሰ ጣቢያ አጠገብ
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ፈንቲርሱ

ከለዋን

ሀሪረሱ                  
ዳሊፋጌ
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ገብረሱ
አዳብቶሊ

3


