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እንኳን ደስ አላችሁ!
የ6ኛው ዙር የይቆጥቡ ይሸለሙ መርሃ-ግብር የዕጣ አወጣጥ ሥነ-ሥርዓት ሐምሌ 28 ቀን 2009 ዓ.ም በብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር አዳራሽ ተከናውኗል። በዚህ መሠረት ዕድለኛ
የኩፖን ቁጥሮች የሚከተሉት ናቸው።
ደረጃ

1ኛ ዕጣ የመኖሪያ ቤቶች
2ኛ ዕጣ
የቤት አዉቶሞቢሎች

3ኛ ዕጣ
ባለ ሦስት እግር ተሽከርካሪ/ባጃጅ/

የደንበኛ ስም
ብርሃኔ ግደይ ንጉሴ
ራብያ አህመድ ሰዒድ
ዶ/ር ተስፋዬ ግዛው እና ወልደአብ ኒስርናን
ወየማ ሎሎ ደነቦ
ጌታቸው ሙጬ ደረሰ
ሃድራት አብዶ መሃመድ
ራብያ አህመድ ሁሴን
አደም ወርቁ ይብሬ
ዘርፌ በላይነህ መኩሪያ
ጌዛቸው አድማስ ሙሉነህ
አለማየሁ ኢታዬ ተገኝ
ወርቄ ቶሎሳ ኦዳ
አቤ አስቻለ ደምሴ
ምህረቱ አማረ ወርቄ
አንዳለም አማረ አንተነህ
ሙሉጌታ ባልቻ ጨ
አስካለ አበራ አሼ
ጤናዬ ብርሃነ መላኬ
ተቲቻ ህዳሴ ሸማቾ
ዘይነብ ፈረጅ ኑሩ
ጌታቸው መንጌስቱ ወየሳ
ማርታ ወርቁ ደበላ
ደረጀ ለማ በርተወርቅ
አብዱጀሊል አብዱልቃድር ካሶ
ደሳለ ኡመር ሁሴን
ተታምራት ካሳሁን ደጋጋ
ማስተዋል ሽታው ታረቀኝ
ዳምጤ ዳንሳ መጋ
ኩህላ ያሲን አሊ

ኩፖን ቅደም ተከተል

1690011592
7870040399
9068086745
5800068911
1780015543
9580001155
2790016702
9000031061
10220006639
3136687492
7600043564
150032139
7050006523
460002110
3630156242
677084967
4080014522
1200056668
3330003656
1880030596
890251613
3670007145
10510022358
4340032298
400028110
5340001616
33846971
4450021001
520028370

ኩፖን ቁጥር ዲሰትሪከት

410564201690011592
925979807870040399
026323809068086745
316163205800068911
196122701780015543
286686609580001155
605620402790016702
724763809000031061
050090710220006639
260274403136687492
646317507600043564
387208500150032139
925211707050006523
828029200460002110
584858803630156242
558254900677084967
424622604080014522
330591801200056668
371625703330003656
902716301880030596
651011800890251613
877140203670007145
753134810510022358
321256404340032298
260370300400028110
853457505340001616
956283100033846971
101404404450021001
972664100520028370

መቐለ
ሰሜን አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ

ሐዋሳ
መቐለ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሻሸመኔ
ባህር ዳር
ነቀምቴ
አዳማ
ወላይታ
ደሴ
ደቡብ አዲስ አበባ
ድሬደዋ
ጂማ
ጎንደር

ሐዋሳ
መቐለ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሻሸመኔ
ባህር ዳር
ነቀምቴ
አዳማ
ወላይታ
ደሴ

ቅርንጫፍ
አዲግራት
ጥቁር አንበሳ
ወርቁ ሰፈር
ሚችል
መቐለ
መስቀል ገበያ
ሰበታ
ለገዲማ
ተጎና
መራዊ
ኬሶ
ወንጂ
ሰለሜ
ደሴ
ሳሪስ አዲሱ ሰፈር
ደቻቱ
አመያ
እስቴ
ሁላ ዲሪረ
አዲ ሃቂ
አንድነት
አብነት
ፒያሳ
ጋሴራ
ሸንዲ
አይራ
አዳማ
በሌ ኪንዶኮይሻ
ሚሌ

4 ኛ ዕጣ
ጄኔሬተሮች

5 ኛ ዕጣ
ላፕቶፕ ኮምፒዉተሮች

ባራኒ ሰንዳራም ባላናይዱ
ገመቹ ብርሃኑ አደባ
ወንድምአገኝ አበበ መኮነን
የፊንጮ አካባቢ ፈጥኖ ደራሽ መ
ገ /ኪሮስ ገ /ሂወት ተክሉ
በዕምነት ኑሪ ሲራጅ
ብዙአየሁ ውብሸት ከበደ
ሶርሴ ጉተማ ደመ
አብዱ ከድር ከረ
አቸነፍ አለሙ ብርሃን
አብዱልማናናን ዱላ ሞሃመድ
ዘሩ ታረቀ መብራቱ
የውብነሽ ጌታቸው አሳለ
ሰይፉ ጉሴታቮ በአለግድ ሊዲያስ
ራፈራ ጂፋር ገላሴ
መነን ምንተስኖት ሲሳይ
መልካሙ ሸጋው ደሴ
ጌጤ አራጌ መብራት
ሮባ ዋቆ ገናሌ
ሙሉ ከበዶም ወንበር
ሶፍያ አሊ ሰዒድ
ፈሩዝ ዳርሙሳ ለሙሉ
ሞቲ መኮነን ሙለታ
ፉሮ ደኔቦ እና ወይም ፈነት ብሩ
አጋሉ ወርቁ መራ
ጌታቸው ረጋሳ ኢራንዱፋ
ወርቄ ሙሉጌታ ኢርስሞ
ሞሃመድ ሰዒድ ይመር
ዘሃራ ሞሃመድ ሰዒድ
አስቴር አለማየሁ ኪዳኔ
ፋጡማ ኢብራሂም አሚንቴ
ገመዳ ጃለታ ጉዳታ
ፍቃዱ ታደገ አየለ

2517580206
1560097732
7690046690
3340003145
1887290639
8460067416
2660022837
2110019335
10830027732
5700070109
1930003664
6300000716
2942447341
460128726
7990009295
810080371
1600010777
1170011668
7080036139
4110010889
5050035678
4790033036
2180019710
6660003749
300039171
8680027518
140020907
2940121177
440003817
3600052861
700050215
7950105589
6780005595

492709302517580206
394984501560097732
168852807690046690
789422803340003145
302319901887290639
740402708460067416
245044902660022837
140157802110019335
875861310830027732
293151105700070109
443813701930003664
446008806300000716
580208302942447341
827243500460128726
551548307990009295
650645500810080371
331357301600010777
280591901170011668
860180707080036139
374700804110010889
324066105050035678
181748304790033036
664097302180019710
347140306660003749
233928800300039171
585909308680027518
960485800140020907
689847302940121177
169217900440003817
424926503600052861
710741800700050215
740862907950105589
366523306780005595

ደቡብ አዲስ አበባ
ጂማ
ጎንደር

ሐዋሳ
መቐለ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሻሸመኔ
ባህር ዳር
ነቀምቴ
አዳማ
ወላይታ
ደሴ
ደቡብ አዲስ አበባ
ድሬደዋ
ጂማ
ጎንደር

ሐዋሳ
መቐለ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሻሸመኔ
ባህር ዳር
ነቀምቴ
አዳማ
ወላይታ
ደሴ
ደቡብ አዲስ አበባ
ድሬደዋ
ጂማ
ጎንደር

ቢሾፍቱ
ጂማ ሜን
ነጭ ወርቅ
ወናጎ
አዲ ሃቂ
ኮተቤ ኪዳነምህረት
አባኮራን
መሃተመ ጋንዲ
ጎባ ሮቤ
መሃል ቡሬ
ባኮ
ደረቅወደብ
ወላይታ ሶዶ
ደሴ
መካኒሳ ሚካኤል
መጋላ
ሚዛን ተፈሪ
ደብረታቦር
ሃሬቀሎ
ሳመረ
ሃይሁለት ማዞርያ
ጦር ሃይሎች
ሆሎታ
አባሮ
ቻግኒ
ሃሮ ሊሙ
ናዝሬት
ወላይታ ሶዶ
ባቲ
ድል ገበያ
ድሬ ደዋ
ደቃ
ትክል ድንጋይ

6ኛ ዕጣ ስማርት የሞባይል ቀፎዎች የደረሳቸው እድለኞች የስም ዝርዝር
የደንበኛ ስም
ጤናዬ በዜ አዲሱ
ሁሴን መሐመድ ጀማል
አብዱራዛቅ ሁሴን ኢብራሂም
ነጉ ኮርቾ ባሪሶ
ፋንታዮ ደበበ ገነያ
መአዛ መንግስቱ ወልዴ
ወዬሳ ከበደ ጋሚሶ
ተስፋዬ ሞሉ መልካ
አብዮት ፋንታሁን ንጋቱ
ለኩ ቄጠማ የመካነ እየሱስ ቤተክርስቲያን
ብርሐኑ ልወጣ ማሞ
ጌቱ ናራሞ ቀሮ
ደሀብ ጁሐር መሀመድ
ኤፍሬም ዋርሳ ግልገሉ
ጋልማ ማሊሶ ዳዳቻ
መላኩ ወርቁ ወልደጊዮርጊስ
መሰረት ንጉሴ ዘውዴ
የማነ ተ/ሀይማኖት ታደለ
ወንድሙ ማቲዋስ ሸኖ
ህብስት አጥናፉ አስፋው
ሐዋ በለው ሙክታር
አሚሮ ዓለሙ ውድነህ
ሰብለወርቅ ተፈራ መንጋስ
ነጋሲ መስፍን ለማ
ንጉሴ ደሳለኝ አዳለ
ናስር ሸሪፍ ደጎማ
ኤፍሬም ገ/የስ ቢርቢርሳ
ፍቅሬ ገቢሶ
ሐልቃኖ ሐላቄ ጂሎ
እሸቱ ታገሰ ገ ብሬ

የዮዲት አሊዮ ጂሎ
ኤደን ከፍያለው ቀልቤሳ
ገዛኸኝ ለካ ለራ
ሙሰዒድ ሰርሞሎ አባዶ
ተስፋዬ ሩፎ ገላኖ
ሶራ ጋልጋሎ ሐርነካ
ወይንሸት አበበ መንግስቴ
አለማየሁ ቤተካ ኩንቱፋ
እመቤት ፋንታሁን እጂጉ

ኩፖን ቅደም ተከተል
1350031803
1410028503
1360070352
5290025922
10970022070
1340053972
9430002147
5960058871
1370049107
1446746377
3280156911
1480024961
10050040075
5510008903
1417262522
3320101706
1370004335
8580000086
1350131915
5090130492
1360035727
1350052798
1350146246
1290004977
1357886666
1340059697
1430075543
1420040446
1360042716
5640033470
1417262056
1410038401
9590011883
1420004691
1340085088
4600018560
1390003080
5787245567
8570059337

ኩፖን ቁጥር ዲሰትሪከት
646932101350031803
237340201410028503
087422901360070352
637275905290025922
953823910970022070
764976701340053972
988490909430002147
510850205960058871
894986701370049107
319040701446746377
978757703280156911
538574801480024961
996858810050040075
353826205510008903
658265601417262522
955827703320101706
892288801370004335
045233408580000086
576181401350131915
268997605090130492
014065701360035727
343254701350052798
332896301350146246
167211701290004977
351240301357886666
624191101340059697
018388601430075543
424561401420040446
983531101360042716
475934405640033470
578405701417262056
108989501410038401
024727209590011883
425028601420004691
248657801340085088
065362804600018560
936980801390003080
272790705787245567
918122808570059337

ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
ሐዋሳ

ቅርንጫፍ
ሐዋሳ
ያቤሎ
ሞያሌ
አራዳሊበን
ቱቲቲ

ዲላ
ሐንታቴ
ጎሮ ዱግዳ
ነገሌ ቦረና
ለኩ
አዳሬ
ወንዶገነት ጪኮ
ጉዱማሌ
ሐንጩልጫ
ያቤሎ
ፉራ
ነገሌ ቦረና
ዳካ
ሐዋሳ
ገብርኤል ሰፈር
ሞያሌ
ሐዋሳ
ሐዋሳ
አዶላ
ሐዋሳ
ዲላ

ይርጋለም
ይርጋ ጨፌ
መያሌ
ዱሜ

ያቤሎ
ያቤሎ
ጋምቦ በር
ይርጋ ጨፌ
ዲላ
ሜጋ
ታቦር
ዶራ ባፈኖ

ጤሶ

ትዕግሥት አያሌው ታደሰ
እቁባይ ኪሮስ ገብረሥላሴ
ዝናቡ ሀጎስ ወልደገብርኤል
ተክሌ ገ/መድህን በርሄ
ለተማሪያም ገብረሥላሴ ኤልማ
አማረ ወ/ሥላሴ ህንዴያ
በላይነሽ መኮንን ኪዳኔ
ብርሐን ግርማይ ደስታ
ሀይሉ ገ/ጻድቅ ሂሺ
ስንታየሁ እንዳወቄ መለሰ
ገ/ኪሮስ ወ/ኪዳን ገ/ዋህድ
ሙሉ ፍስሐ ገ/ማርያም
ደስታ ገብሬ አብርሐ
አብርሐም ሀድጉ ሂብን
በርሄ መኮንን ወ/ሚካኤል
ሐፍቶም አለም ገብረማሪያም
ሰይፈ ሳህሌ ገብሬ
ሙዜ መርሳ ጠላ
ተክላይ ወ/ሩፋኤል ገ/የሱስ
ኩሉብርሐን ገ/ብሄር አበራ
መሐሪት አብረሐ በየነ
ደስታ ወ/አብርሐ ሀጎስ
ሐፍተ ኪሮስ ገ/ማርያም
ሓፍቶም ሐይሉ ገብሩ
ገ/ሚካኤል በርሄ ምትኩ
ሹሻይ ፍስሐ ረዳ
ዳኘው ተክሌ ኪዳኔ
አምዶም በርኸ ተክሌ
ምሩጽ አብረሐ በርሄ
ሙሉ ገ ብረኪዳን ግደይ
ጌታሁን ምሰለ ምለኩ
ሞገሰ ፍሥሐ ወ/ሥላሴ
ምህረት ወላይ ገ/እግዚአብሔር
አሮን አማሐ ዳኘው
ፀጋአብ መኮንን ዘራብሩክ
በየነ አታላይ ታጀበ
አማሐ ተ/ማኖት ወ/ሚካኤል
ሐጎሰ አዳነ አበራ
ገ/መስቀል ሀይለሥላሴ በርኸ
አበባ አብርሐ ንጉሴ
ገ/መስቀል ፍጹም ገ/መድህን
ብርሐኔ ተስፋዬ ኃይላይ
ሐፍቶም አሰፋ ሐጎስ

1300020821
7780011351
1840046220
1780051062
3400029281
7750028276
4170021827
3420000151
3370012320
1800012978
1787341118
4150000446
4190053398
1780047970
1750024459
4140008739
6260035039
6810024683
3375497517
9440003211
6030020313
1680024681
5720017805
8560030494
4137330896
6806785549
7307933966
1810003154
8900006965
7330008490
1780137256
7300001835
1730015584
11280038629
8050013459
7787322969
1890028328
3350019854
3360024489
9750004693
1810038732
1833753632
8295506530

611709501300020821
604778907780011351
825148401840046220
070036101780051062
622206303400029281
781975807750028276
598241404170021827
886587303420000151
062154203370012320
770871301800012978
224955501787341118
833809204150000446
930667204190053398
221190601780047970
032807201750024459
107939304140008739
028524806260035039
747024806810024683
723398203375497517
503154709440003211
466052106030020313
294392301680024681
378285705720017805
850821708560030494
231050304137330896
382290806806785549
065307807307933966
464597301810003154
544209308900006965
279834607330008490
181911801780137256
297853307300001835
601724401730015584
109136911280038629
056729508050013459
509635707787322969
626923801890028328
167141203350019854
833997303360024489
874706109750004693
461799601810038732
840650801833753632
204974808295506530

ሐዋሳ

አለታ ወንዶ

መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ

ገሊላ
እንጢጮ
መቐለ
ሶሎዳ
አይደር
ሐውልቲ
እዳጋ ሀሙስ
ፍረወይኒ
ሽራሮ
መቐለ
አዲሹመድኁን
ሜይዳ አጋሜ
መቐለ
ሁመራ
ቢዘት
ንግስት ሳባ
አዲ ረመጽ
ፍሬወይኒ
አንከረ ባርኳ
ፋጺ
አቢ አዲ
አበላ
ካፍታ
ሐገረ ሰላም
ናኢደር አዴት
ረምሃይ
ውቅሮ
አህስያ
አዲ ሐውሲ
መቐለ
ራምሓይ
አክሱም
አሉላ አባ ነጋ
ፈረስ ማያ
ገሊላ
ሃውዜን
አዲ ጉድም
አጽቢ
ዛና
ውቅሮ
እላላ
ቀዳማይ ወያኔ

ረድኤት ግርማ ዓለማየሁ
ደስታ ሐጎስ አበደው
ተስፋዬ ስዩም ሓዱሽ
በሪሁላይ ወለአብዛጊ ወለንቸአል
ከበደሽ ታፈር ገብረእዝጊ
አልጋ ኪሮስ ተስፋይ
ይርጋለም ጸጋየ ኒርያ
ጸጋ ታደለ ገ/ሄር
ግዳይ አበበ ለገሰ
ነጋሲ አብርሐ ታደሰ
በረከት አባዲ መንገሻ
ገብረሊባኖስ ታደሰ በርሄ
ከበውሽ ተሰፋይ ካህሳይ
ዘውዱ ተወልደብርሐን አበራ
ይግዛው በቀለ ገመዳ
ሐዲስ ሐ/ሥላሴ አብረሐ
ተስፋ ገብረሥላሴ ሲሙሩ
ብርሐኔ ገ/ዮሐንስ ገብሩ
ተስፋዬ ተክሌ ወሉ
ሕይወት ገ/መስቀል ጻዲቅ
ይግዛው መንግስቱ አለፈው
ሀይሉ ኪዳኑ አባይ
ስዩም ገ/መድህን በየነ
ብርሐኔ ተክሉ ገ/እግዚአብሄር
ርግቢ
ገረዚሄር ገብረየሱስ መድህን
አማኑኤል ጸጋይ ረዳኤ
ጎይቶም አብርሐሌ አክሎም
ቴምቲ ጉኤሽ ገዛኤ
ጸጋ ገብሩ አብረሐ
ሐዲስ ካላዩ ካህሳይ
አሳምን አያሌው እጂጉ
ለተመስቀል ንግስ ወልደማሪያም
አርያም ካህሳይ አብርሐ
እትሴይ ረዳይ ገ/ኪዳን
ፍሬወይኒ ሀዋዝ አሥፍሀ
ግርማይ አብርሐ ገ/ዮሀንስ
መጋቢ መስፍን መብራት
ዝማም ገብረኪዳን እና ወይም ይህደጎ ሚ
ገብረህይወት ሐይሉ ካህሳይ
ገ/ማሪያም ገ/ሄር ግዳይ
ኪዳኔ ሀጎስ ገ/እግዚአብሄር
ብርሐኔ ገ/ሊባኖስ አባይ

1730062298
1780046962
1780025486
1730069561
1840048194
3350051597
1757923895
3370033691
5430016658
7330026607
8027432509
1840033853
7750036951
4190031518
10480111126
1860029755
1730043450
1840030491
1740044832
8840033108
4190056368
7330037214
9440007449
1790008221
8050047969
3410004778
1747358196
1730052840
1840005151
3420030872
1720030471
1730075230
10130010777
1780021141
1790018548
1740167710
4170048778
1730008082
1790029323
1733204238
1690038904
4190001485
1850036991

680334801730062298
197532501780046962
185720901780025486
765780201730069561
132909701840048194
570337703350051597
152195701757923895
724432103370033691
611179505430016658
504984307330026607
631893208027432509
684367501840033853
212328807750036951
153120704190031518
329280510480111126
916284201860029755
259137501730043450
357463701840030491
881259901740044832
617073508840033108
508559204190056368
853667807330037214
259685509440007449
384193801790008221
575948308050047969
975936803410004778
354205701747358196
262357901730052840
358302401840005151
883818303420030872
621054401720030471
259615601730075230
291628210130010777
748334701780021141
269457501790018548
356308101740167710
557535504170048778
236566601730008082
000481401790029323
111051501733204238
086605901690038904
591215504190001485
370074801850036991

መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ

አክሱም
መቐለ
መቐለ
አክሱም
እንጥጮ
አዲ ጉዶም
ሁመራ
ፍሬወይኒ
ወሪ ለኬ
አዲ ሐውሲ
ምድረ ገነት
እንጢጮ
አይደር
ማይዳ አጋሜ
ከሳቴ ብርሐን
መቆኔ
አክሱም
እንቴቾ
እንዳሥላሴ
መሶበ
ማይዳ አጋሜ
አዲ ሐውሲ
አንከረ ባርኳ
ሮማናት
ፈረስ ማያ
ዛላምበሳ
እንዳሥላሴ
አክሱም
ኢንጢጮ
እደጋ ሃሙስ
አላማጣ
አክሱም
ጊጀት
መቐለ
ሮማናት
እንደሥላሴ
ሀውልቲ
አክሱም
ሮማናት
አክሱም
አዲግራት
መይዳ አጋሜ
ማይ ካድራ

ብርሐኔ ካህሳይ ገብረህይወት
ካህሳይ ገ/እግዚአብሄር ገ/ዋህድ
ማሚት ሐይለ ገብሩ
ፍስሐዬ መኮንን ይመር
ሕይወት ደስታ ሐጎስ
ሐይለሥላሴ ገብረሥላሴ ገብረማሪያም
አሸናፊ ንጉሴ ኪዳኑ
ሀ/ማርያም ሀ/ማርያም ስብሐት
መድኅን መንገሻ መኮንን
ገ/ብሄር ወ/ኪዳን ገ/መድህን
ምህረት አርአያ ሐይሉ
እድሪስ አሊ ኡስማን
ኢሳያስ ወ/ትንሳኤ ገ/ኪዳን
ገብረማሪያም ተስፋዬ ገ/ጊዮርጊስ
ተስፋዬ ሀ/ሥላሴ ገብሩ
አባይነህ ኡርካላ ኡሬሞ
ጤናዬ ዘውዴ ሀ/ሚካኤል
ብርቱካን ደሳለው አሰፋ
ኃይሉ ተካ በቀለ
ዳንኤል ሙሉጌታ ሲሳይ
ደምሳቸው ይሸበር ወልዴ
መኮንን በየነ ጎበና
ኤሊያስ አድማሱ አኑሎ
ማርታ አሰፋ ገ/ሥላሴ
ትግስት አማረ ተሰማ
ሶኮሩ ገበሬዎች ማህበር
ፍቅሩ ተሻለ አሰፋ
አለም አክሊል አድማሱ
በሪሁ ትኩ ገ/እግዚአብሄር
መንግስቱ ተክሌ ጀማነህ
ተሸመ ሽፈራው ኃ/ጊዮርጊስ
ጀማል መሐመድ ይማም
ተስፋሁን ሳና ወልዴ
አየለ ሺፈራ ወ/ማሪያም
የሺጥላ ጸጋዬ ተገኘ
እንዳልከ ንጉሴ አያሌው
አዲሱ ንጋቱ በለጠ
አዳሙ ተናኘ መኮንን
ዘውድዬ አወቀ ረጋ
ፌቨን ሀይሉ ካሳ
አባቡ እንድሪስ አህመድ
ጋዲሳ አዱኛ ሰፊሳ
አታላይ ባይከዳኝ ወርቁ

1710020152
6800000580
1730042501
1857933182
1780005940
1750039907
8290115973
4130001744
1740059878
4130013651
1690056341
4890006356
1690004220
930140840
10310028462
8960023021
1000010226
1030026955
1030007572
930048511
7910011218
3230027069
6970072723
897795488
890030525
7910008484
9147127849
967103809
930025193
890004490
960077003
890040974
890029749
5330017352
8960025016
9737174132
910063268
5850024327
10780011926
920077958
1000040687
3250051669
950018240

813768501710020152
495520806800000580
464433401730042501
371732201857933182
594323801780005940
033629601750039907
067038708290115973
637169804130001744
552952201740059878
598536404130013651
537025401690056341
070003504890006356
099418901690004220
830851900930140840
670885210310028462
406392708960023021
101593301000010226
633271201030026955
297223701030007572
427110600930048511
780916707910011218
002733903230027069
647148406970072723
131052700897795488
291598500890030525
172091707910008484
659640709147127849
314301400967103809
496248700930025193
127158300890004490
537849400960077003
583234700890040974
139554100890029749
332379805330017352
647533408960025016
464000409737174132
694946400910063268
491269805850024327
976753510780011926
702128700920077958
656089701000040687
836918803250051669
355867800950018240

መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
መቐለ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ

አግዚ ጎዳና
ኔይደር አዴት
አከሱም
ማያ ካደራ
መቐለ
ሁመራ
ቀዳማይ ወያኔ
ሀገረ ሰላም
እንዳሥላሴ
ሀገረ ሰላም
አዲግራት
በርሐሌ
አዲግራት
መገናኛ
ሾቤ አያት
ሐይሌ ገ/ስላስ ጎዳና
ጉርድ ሾላ
ኮተቤ
ኮተቤ
መገናኛ
መንዲዳ
ሸኖ
ሐያት
አንድነት
አንድነት
መንዲዳ
ሀርቡ ጉባ
ደብረ ብርሀን
መገናኛ
አንድነት
ደብረ ብርሐን
አንድነት
አንድነት
ሰላ ድንጋይ
ኃይሌ ገብረሥላሴ ጎዳና
ተፈራ ደግፌ
ኤርፖርት
ጠባሴ
ጎሮ አደባባይ
ቦሌ
ጉርድ ሾላ
የረር በር
አፍሪካ ጎዳና

መንግስቱ አውግቼው ተጫኔ
ቄስ/ ስሜ አለማየሁ ወ/ ማሪያም
አበበ ሐጎስ አጽበሐ
በለጡ ጥላሁን እና አዲሱ ያለው
አለሙ አውራሪስ መንገሻ
ሞሚና አልይ እንድሪስ
ክፍሌ ትርፌ ወ/ ጻዲቅ
ሕይወት ፉፋ መረራ
ዳኘ ሽብሩ በለጠ
ሰብለ ፈጠነ ይግዛው
ቦጋለ ግርማይ አዳነ
ሰሎሞን ተሾመ አበበ
ያይኔአበባ መኮንን አቦሰጡኝ
ቅድስት በለጠ ተሸመ
ፅጌ ገለቱ አንበሴ
ሩት ያቆብ ዮሐንስ
አህመድ በድሩ ኡመር (ዶ/ር)
ይታገስ በየነ ታምራት
ስንታየሁ ማሞ ታደሰ
እስክንድር አለነ ንጋቱ
ሰላማዊት ጽጌ ንጋቱ
መሐመድ እድሪስ አብደላ
ምንዳዬ ደባልቂ ብርሐኑ
ብዙአየሁ ይልማ መንግስቱ
ሚኪያስ ታደሰ ስዩም
ካሳሁን ደምሴ በቀለ
አሰፋ ባየ እንግዳሸት
አሰፋ ሀይሉ ከበደ
ፓውሎስ ታምሩ ገተሮ
አድነው ተሻለ ጌታነህ
ጽጌ ካሳ መኮንን
ሀይለየስ አውላቸው ክልሌ
ሽብሬ ዘውዴ ዋቅጂራ
በለጡ አድነው አበበ
ትዛዙ ተካልኝ ድልነሳሁ
ደርሶ የሺጥላ ነጋሽ
ወርቄ ተበጀ አባተ
ግርማ ጊሮ ሸምቡ
ታምራት ግርማይ ተስፋዬ
አንዳርጋቸው መንገሻ በጎሰው
አይናለም ከበደ ንጉሴ
እታለማሁ ተክሌ በሽር
በጋሻው ማሞ ዳምጣው

1087140859
1090023986
937819387
5840016007
930012575
1000060812
8470015333
987101257
1090006124
950035917
3250037094
3240002162
11710010244
1110001740
8930032439
1110041692
997095788
5000005502
10780052556
4740009275
5000013331
8590039814
11230022310
5390002360
911544452
910050112
990009162
1060005049
990025139
3790021457
1040017070
5330002444
7100026333
890183155
970003511
5330018147
8950008272
1090039818
1030039787
3250052167
7117133567
6970008498
3250046298

425945701087140859
848878801090023986
492637800937819387
617842505840016007
491079700930012575
728986201000060812
397287708470015333
027800800987101257
976420801090006124
204433800950035917
873035903250037094
485466703240002162
243811711710010244
958179401110001740
190436808930032439
266969101110041692
895586800997095788
899213905000005502
302387110780052556
166107304740009275
576996605000013331
656503108590039814
971410511230022310
048519605390002360
869761300911544452
052607200910050112
356450900990009162
172885701060005049
869317700990025139
481315403790021457
297793901040017070
573183705330002444
915622907100026333
312039800890183155
421179100970003511
674164305330018147
685461808950008272
119217701090039818
696604901030039787
134106103250052167
268442907117133567
802306806970008498
675663503250046298

ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ

ሞላሌ
ሰንዳፋ
መገናኛ
ላምበረት
መገናኛ
ጉርድ ሾላ
ቱሉ በረክ
ካርጎ ተርሚናል
ሰንዳፋ
አፍሪካ ጎዳና
የረር በር
ውኃ ልማት
ቦሌ ጊዮርጊስ
ቦሌ መድሐኒአለም
ገብርኤል መሳለሚያ
ቦሌ መድሐኒአለም
ቻይና አፍሪካ አደባባይ
አንኮበር
ጎሮ አደባባይ
ኮሪያ ሆስፒታል
አንኮበር
ወንጂ
ዲያስፖራ አደባባይ
አሌልቱ
ኤርፖርት
ኤርፖርት
ቻይና አፍሪካ አደባባይ
ለገጣፎ
ቻይና አፍሪካ አደባባይ
ሾላ ገበያ
ሲኤምሲ
ሰላ ድንጋይ
ደነባ
አንድነት
መሀል ሜዳ
ሰላ ድንጋይ
እንዶዴ
ሰንዳፋ
ኮተቤ
የረር በር
ባልደራስ
ሐያት
የረር በር

ጸጋዬ አሳልፍ ዳተው
ምስጋናው አወቀ ካሳ
ወለተ አካለወለድ ሀ/ጊዮርጊስ
ሳራ ደርቤ መንገሻ
ሐና ጸጋዬ ምትኩ
ሸርፈዲን ናስር ሁሴን
ሞላ በየነ በዳዳ እና ወይም ሙሉነሽ
ሰሚራ ተማም ኡመር
አረጋሽ ዮሐንስ ፍቃዱ
ዘይነባ ተማም መሐመድ
ጌታቸው ኢሰይ አለሙ
ግዛቸው ደሳለኝ በየነ
ደንድር ፈረሺያ ባንካሴ
የግልነሽ ገ/ፃዲቅ ቱፋ
ነፃነት ታደሰ በቀለ
መአዛ ለማ ወ/ጊዮርጊስ
ተሸመ ይላላ አብዲ
ባንቺ ተረፈ አስማረ
ኢሳያስ በቀለ ጽጌ
ሐብታሙ ዳኘ አለማየሁ
አለምነህ ባየነስ ቸርነት
ሊያ ተስፋዬ አበበ
ጌትነት አቢ ወልደመስቀል
መኪያ ሲርባሮ ኸሊል
አምደላ ሁቻጎ የሱፍ
አሚራ ያሲን ሁሴን
እናቴነሽ ያየህ ሞላ
መሐመድ ሙሰማ ሰማን
መለሰች ይስማ ማተቤ
መብራት ካሳ ገዳ
አሸናፊ መካ ባሎ
ወርቅነህ ነጋ ሙጬ የወርቄ
እጅግአየሁ ተስፋዬ ተ/ሐይማኖት
ዮሐንስ መሰለ ሞላ
ትዕግስቱ እዳኤ ፈከኔ
ፍፁም ግርማፂዮን ብርሐኔ
አስራት ተሰማ ወ/ማርያም
ምስራ ኡመር አሊ
ለይላ አሊ ሐሰን
በላቸው መኮንን ሐይሌ
ሓና በዳዳ ዋሚ
የደንብ 2 የመኖሪ ቤት ህ/ስ ማሕበር
አራራርሶ ቱጁባ አጂባ

11740005910
5850020325
1087841421
930042617
4860068161
2810034448
2790011084
2690143492
2790030879
2740043067
2720008475
2666875412
2746883993
2827653340
2780061221
2720005554
2670019854
11360085521
8120036142
6640034311
5670065911
3700109543
2670017030
2770019751
3590040311
10690023550
2710001970
2720004461
2750003695
2700008042
2740053734
2800032084
8127606023
2760017771
2700005517
2730035247
2690012680
2697669329
9210014220
2840038735
2720084973
2810024385
2670080353

447770511740005910
473647805850020325
429386801087841421
092392900930042617
457218904860068161
295120502810034448
496551702790011084
393614402690143492
192549902790030879
238203402740043067
088821302720008475
568508802666875412
233873602746883993
241135202827653340
698670602780061221
192019402720005554
543812102670019854
925512511360085521
201575508120036142
951359906640034311
837041105670065911
695122503700109543
537690802670017030
022788702770019751
314321803590040311
467113310690023550
261412102710001970
391786702720004461
604412702750003695
659635902700008042
024484902740053734
643490502800032084
304043808127606023
460784602760017771
227952402700005517
846123602730035247
005248702690012680
009264802697669329
833285609210014220
087125802840038735
269363502720084973
016787602810024385
163908802670080353

ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምስራቅ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ

ዘምሮ
ጠባሴ
ሞላሌ
መገናኛ
ሶስት ቁጥር ማዞሪያ
ወራቤ
ሰበታ
ኮልፌ
ሰበታ
አጠና ተራ
ተክለሐይማኖት
አባኮራን
አጠና ተራ
ቤቴል
ወሊሶ
ተክለ ሐይማኖት
አዲስ ከተማ
አየር ጤና
ጌጃ
ጋሬ ቦሎ
ሶማሌ ተራ
ሰፈረ ሰላም
አዲስ ከተማ
ቡታጂራ
ዶልቻ
ወይራ
ጳውሎስ
ተክለሐይማኖት
አየር ጤና
መሐል ገበያ
አጠና ተራ
ረጲ
ጌጃ
ወልቂጤ
መሐል ገበያ
ሀብተጊዮርጊስ
ኮልፌ
ኮልፌ
ሎሚሜዳ
ዓለም ባንክ
ተክለሐይማኖት
ወራቤ
አደስ ከተማ

አስማድ ነስሩ ስሩር
ገድፉ አሰፋ ዘውዴ
ሐይሉ ጥሩውኃ አስፋው
አህመድ አሊ ኢሊማ
ገነት አለምፀሐይ አስፋው
ዳግም አስማረ ብርሐኔ
አልማዝ መኖር አበራ
ደግነት የመረዳጃና የልማት እድር
አሰለፈች አድብብ ፈረጃ
አሰፋ ፈንቴ መብራቴ
አስምድ የመኖሪያ ቤቶች ማህበር
መንግስቱ ተፈራ ደጉ
ውብሸት ታየ አጽከብርሐን
ምንተስኖት ለማ አቦል
ሳዲከ ጀማል ሸዋሞሎ
ጌታቸው ካልቤሳ ሆርዶፋ
ቢትውሽ ምናየ አዲጎ
ሽፈራው አደባ ሂርፓ
ሰናይት ሲራከ ሾሌ
ሙሉ ንጉሴ ገላው
ሙሉ ተሰማ ጎሎል
ፍቃደ አባይ አበጀ
ሚሊዮን ታምሩ ለ ታምሮ ቱጁባ
ሙሀረም ኢርዶጋን
አብራራው ይመር እርቄ
አሚር ተማም እድሪስ
ሰፊና አወል ሲሩማ
መሐመድ ሐሚድ ሐሊድ
ሀይሉ ተሰማ ደመቀ
ዲሪባ አባመልኪ አባጊዛው
ወሰኔ አስረስ ባዩ
ሙባረክ መሐመድ አማን
አበራሽ ብርመካ ተረጋ
ጌጤነሽ ተ/ ወልደ በላይነህ
ደንድር ፍቃዱ ሐይሌ
ዘምዘም አበራ በዳሳ
ይታገስ ለማ ገብሬ
ገነት ተረፈ እታና
ወርቄ ግርማ እና ፈለቀች ገ/የስ እና ታረቅ
ሙሉጌታ በርሄ ወ/ማሪያም
አስካለ አንዳርጌ አሰማኸኝ
ሳምሶን ገ/እግዚአብሄር ዘገየ
ግደይ ተስፋይ ተ/ዝጊ

6640032210
2660066316
2660045872
6230005285
2750031613
3660083564
9950008684
9620014160
7000035082
4370011275
6980005877
2810004730
2660098016
2820059822
2800077513
6230035526
2840028322
8340032168
3710055537
4790011324
3650010637
8120001833
11130015369
2850004714
11510018565
3700015807
2670110875
2820032011
8340033617
9330029304
2710057738
2670023426
9830015014
8120033652
9950051256
2718115833
2790006389
6228103780
8390013760
8690133982
3710005916
2100142152
7870030679

380401706640032210
338682102660066316
065003602660045872
774607906230005285
875522402750031613
591722603660083564
786908109950008684
842443209620014160
015698207000035082
025223304370011275
907209206980005877
291762202810004730
002913702660098016
712099302820059822
324175702800077513
918882206230035526
988432302840028322
539690308340032168
346783903710055537
100102604790011324
868293303650010637
276353808120001833
830329211130015369
571727402850004714
398644411510018565
968600203700015807
748027802670110875
640563702820032011
474055808340033617
574769709330029304
083274202710057738
924733802670023426
851933809830015014
025884308120033652
347159609950051256
135806302718115833
150171202790006389
513592906228103780
688461508390013760
685788808690133982
700769703710005916
874072902100142152
417552807870030679

ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ምዕራብ አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ

ጋረ ቦሎ
አባኮራን
አባኮራን
አሸዋ ሜዳ
አየር ጤና
ወለቴ
አትክልት ተራ
ሰፈር እዮር
በኩር
ጉንጭሬ
ሁልበርግ
ወራቤ
አባኮራን
ቤቴል
ረጲ
አሸዋ ሜዳ
ዓለም ባንክ
ታቦት ማደሪያ
አዲሱ ሚካእል
ጦርሃይሎች
ቀራንዮ
ጌጃ
አርፈና ወሊሶ
አለም ገና
ዘነበወርቅ
ሰፈረ ሰላም
አዲስ ከተማ
ቤቴል
ታቦት ማደሪያ
ጦላይ
ጳውሎስ
አዲስ ከተማ
አገና
ጌጃ
አትክልት ተራ
ፓውሎስ
ሰበታ
ቡርካ
ኮካ ማዞሪያ
በርበሬ በረንዳ
አዲሱ ሚካኤል
አራት ኪሎ
ጥቁር አንበሳ

አሰገደች ዳዲ ገመዳ
አበበ ንጉሱ አሰፋ
ልዑል ሰሎሞን
መከተ አሰፋ መሀመድ
መአዛ መንክር
አዝመራ አበባ ካፍቴ
ኢባ ይገዙ ዋቅጂራ
ሳህሉ ተሰማ ወ/መሰቀል
ስህን ገብረየስ ደስታ
ገነነ ገዙ ሽፈራው
ሀመድ በሽር እንድሬ
ሸዋዬ ዱጋ ዋከኔ
ከማል አብራር አብዶ
ብርቄ ናኖ ዋቅቶላ
ወ/14/ከ/12 የፍሬ ሕይወት የሞት መረደጃ
ዘላለም ረጋሳ አያነ
ባልካቸው ማሙየ ለማ
ያደታ ኢተፋ ቢርቢርሶ
መርዕድ ብርሐኑ ሀይሌ
አዝመራ ንጉሴ አበራ
ወላንሳ ቶሎሳ ሰንበታ
በጸጋው ደረጀ ንጉሴ
ሙሉ አደም ይብሬ
ፍሬው ተሰፋዬ ዲንቃ
ሰሎሞን ቀንአ አጋ
ብርሃኑ ተሰማ አብዱ
እታበዛሁ ማሞ አደፍርስ
እሸት አጉማስ ደርብ
አበበ በዛብህ ተሰማ እና ወይም …
መሰለ አስፋው በየነ
ቻልቺሳ መገረሳ አንጋሱ
ሼህ እንድሪስ ውሴን ማስረሻ
ገነት ተስፋዬ ገ/ሕይወት
አመሐ አረጋው አሄታ
ሮማን ድንቄ በሻህ እና ወይም …
አለሚቱ አዳል ተሰማ
ድጋፌ ኢቲቻ ጂማ
ዮሐንስ አደመ ቅጣው
ብናልፈው ሽታዬ ባዬ
ታጠቅ ይርጉ በላይ
ተፈራ ደገፋ ቱጆ
ተክላይ ማሞ ገ/ማርያም
ይርጋለም ቢቢሶ ደኑ

2140010493
3540007292
10760025524
2170016185
3570062799
3457988288
7160048511
11300002111
2100035620
3570035878
4270005593
9390036542
8070004736
9940011612
2138024049
6000020995
7140015814
2280082796
2100040387
2250040207
2230016355
2210006370
7670008720
4260048107
2100020441
2100112332
8330011085
2190091211
2220117217
2090015755
8067527250
4270040022
2090037019
2220041124
2227495640
2100097381
2100025919
9870051170
2120027998
2137507008
5020011941
2220311424
2220049835

457962802140010493
159874103540007292
807560710760025524
437619602170016185
044186203570062799
577461203457988288
313392707160048511
769564211300002111
194110602100035620
089286403570035878
883829204270005593
593120509390036542
158437208070004736
011962209940011612
061431802138024049
059259606000020995
869846907140015814
150375602280082796
319695302100040387
743794302250040207
839811902230016355
129955902210006370
455817507670008720
973138504260048107
334835402100020441
376094802100112332
366800708330011085
112597602190091211
015143602220117217
410635402090015755
034527708067527250
330067404270040022
393505502090037019
038263202220041124
037303702227495640
367697102100097381
353228702100025919
776426309870051170
439681602120027998
093751902137507008
882667405020011941
015309902220311424
032612802220049835

ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ

ቴወድሮስ
ሙከጡሪ
ራስ መኮንን
አምቦ
ስድስት ኪሎ
አዲስ ዓለም
ፍልውኃ
ጠይቱ ብጡል
አራት ኪሎ
ስድስት ኪሎ ካምፓስ
ደጎሎ
ሰሜን ማዘጋጃ
መንደር ሰባት
ያያ ጉለሌ
ሥላሴ
ደብረጽጌ
ለሚ
ቡራዩ
አራት ኪሎ
ጉንዶ መስቀል
ጉለሌ
ቅድስተ ማሪያም
ቱሉ ሰላሌ
ብርሐን እና ሰላም
አራት ኪሎ
አራት ኪሎ
ቤላ
ሸገር
አዲስ አበባ
አራዳ ጊዮርጊስ
ገዳም ሰፈር
ደጎሎ
አራዳ ጊዮርጊስ
አዲስ አበባ
አዲስ አበባ
አራት ኪሎ
አራት ኪሎ
ገነተ ጽጌ
መሐል ከተማ
ሥላሴ
ድሬበዳስ
አዲስ አበባ
አዲስ አበባ

ዓለማየሁ ዋሲሁን ደስታ
ሌንጂሳ ከተማ ጫላ
ሲሳይ ቦጋለ ጓንጉል
ሞላ አስማረ
አለምነሽ አሰፋ አለሙ
ታዲሎ ደረጀ ጌታሁን
ዝናሽ ውቤ ወ/ማሪያም
ፋንታዬ ወንድሙ ወርቁ
ቶሎሳ መንገሻ ጌማ
ደገፋ ፈይሳ ደሬሳ
ተዋበች አየለ ዘውዴ
ከተማ ገርጋራ ኡልፈታ
ሰሎሞን በቀለ እና ሰላማዊት ዳኘ
ፀዳለ አበበ እና ከበደ ተፈራ
ሳሙኤል ባልቱ ዱጎ
ጋሻው ተገኘ ተድላ
ተፈራ አይተንፍሱ ይፍሩ
ዘቢባ መሐመድ ሽፈራው
አንተነህ አለሙ ዳምጣው
ቀና ዳመሳ ቡታ
ሩሐማ ደረሰ ካሳ
ሕይወት ጀማል አልየ
ሀብታሙ ወ/ሚካኤል ተገን
ነጻነት መንግስቱ አልማው
ቤቲ ሙሉየ የሻነው
ሩት ዳኛቸው ሺበሺ
ካኒታ ነስረዲን ኡመር
ወርቅነሽ ታደሰ ሐይሉ
ሙሉእመቤት እምነው ገላው
መሐመድ ናስር ሼሸቦ
አብየ እንግዳሸት አስቻልከኝ
አዝናማርያም ጸጋዬ ንጋቱ
እንዳለ አዲስ አለሙ
መአረግ በላይ ወልደሥላሴ
ዝናሽ አዱና ብሩ
አማረ ቢሆነኝ ታረቀ
ሐይሉ ደበሌ ነግዎ
መልካሙ በረዳ ጉኒ
ሽመልስ ምትኩ ምንይሉ
አከልሲያ ነስሩ ከድር
ኑራ አህመድ ጃቢር
መገርሳ ከበደ ቱጂውባ
እጂጋየሁ አዱኛ ቶሎሳ

2220024218
2280009950
2100017753
2100054743
2220311431
8630011280
2100019995
3470021085
3550025953
5020000259
2190030130
2280088197
2130047339
10810055048
7160161558
2130058027
2220275447
9400045904
2210045630
2170188329
2126829871
3460030836
6530018186
2110005187
9870014121
2100304395
2290032167
3470017718
8630036926
3500033325
2160006414
2150035290
7660018235
2220069836
3460001299
2227988578
6530016338
11290022361
3530034576
3490087270
2120035613
2170032102
10350008594

039819902220024218
930985302280009950
335156802100017753
339622702100054743
084888702220311431
452262608630011280
324922402100019995
669625103470021085
231782603550025953
199879405020000259
473832102190030130
403127702280088197
274655502130047339
728495510810055048
417391407160161558
094462802130058027
360800802220275447
740781109400045904
876916602210045630
597570902170188329
027661702126829871
658022903460030836
960985806530018186
442631702110005187
122854909870014121
102545802100304395
045297702290032167
022806903470017718
555946408630036926
799224203500033325
540643302160006414
749143902150035290
032990107660018235
093999202220069836
544555203460001299
080229902227988578
071421806530016338
093159811290022361
147244203530034576
081185703490087270
718561102120035613
081147602170032102
955809410350008594

ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ

አዲስ አበባ
ቡራዩ
አራት ኪሎ
አራት ኪሎ
አዲስ አበባ
ሩፋኤል
አራት ኪሎ
ጫንጮ
ሸጎሌ
ደሬ በዳስ
ሸገር
ቡራዩ
ሥላሴ
ችሎት
ፍልውኃ
ሥላሴ
አዲስ አበባ
ራስ ደስታ
ቅድስተ ማሪያም
አምቦ
መሀል ከተማ
አዲሱ ገበያ
ወልመራ
መሃተመ ጋንዲ
ገነተ ጽጌ
አራት ኪሎ
አስኮ
ጫንጮ
ሩፋኤል
ፈረንሳይ ለጋሲዮን
ፊቼ
አለም ከተማ
ለኩ ከታ
አዲስ አበባ
አዲሱ ገበያ
አዲስ አበባ
ፈንታሌ
አጼ ሚኒሊክ
ሙገር
እንቁላል ፋብሪካ
መሀል ከተማ
አምቦ
ሳንሱሲ

ዳንኤል አክሊሉ ሰልባቶር
ምሳዬ ውሴን እረሺድ
ገላው አሰፋ ከበበው
ልታይ ወላይ ወሬስ
ፎዚያ ነዚፍ አህመድ
ሲራክ ይልማ ተሰማ
ሁሴን ኡመር ሀሰን
ወደርየለሽ ዘለቀ አለሜ
ምንተስኖት ክፍሌ አባይሬ
ዘይኑ ከማል አብደላ
አለምጸሐይ መኮንን በርሄ
ኮራ ሰንበታ ኮርቻ
ዳንኤል ገዳሙ አስናቀ
አመዘነች ገ/እግዚህአብሄር ስዩም
ፓውሎስ ለማ ፈጠነ
ፍሬው ቦጋለ ለገሰ
ምስር አብደላ ያያ
አብዳ ከድር አብደላ
አማን ኢርቦ ዋቶ
ምስራቅ አድማሱ ከበደ
ሙሉጌታ ለጥአርጌ በላይነህ
አሰለፈች አበባ ሶሬሳ እና ገነት
አቡ ሂርጶ ቡታ
አዲስ ታደሰ ለ ሲናን ፈይሳ
ፍቃዱ ደቻሳ ሄዬ
ከማል ኢብራሄም ሐሰን
መገርቱ አህመደ አሚን
አብዶ ደስታ ገመቹ
ታለለ ባልቻ ዋኬኔ
ደለለኝ እንዳለም አጋልድም
ትግስት ሙላት ወ/ሥላሴ
አማን ገመዳ ሐቡ
ገለታ ወርቁ ገመቹ
ጌቱ ገመቹ ጃራ
ሸቆ ሄቦ ኢሌማ
ሐዋስ ማሞ ተሊላ
ተስፋዬ ተሾመ ወዳጆ
ሳሚራ ናስር አባጊዶ
አሻ ጂሩ ጂሎ
ፍቃዱ ጋሪ ጂሞሉ
ነጋሽ ታደሰ ጉአዜ
መነን ተስፋዬ ሙላት
መቲ ባልቻ እድያ

2130057166
4270056684
3520040142
8060047583
2297990973
2120072749
2250052993
2210093157
4820011436
2230025122
3440041953
6007995653
2220024492
3560025196
5520025937
2310048213
6680015593
4340012883
5440033721
10837565949
5440027232
3580088171
3620031086
5108048278
2390073940
2370006029
4300015549
4310198688
4910011059
5440026551
4900048846
4920002452
8010054576
5100013720
2410020651
11940002459
4340030322
4900002682
4320013923
2390012806
2340014191
5446852160
6670010848

093964202130057166
974587204270056684
495295203520040142
911764508060047583
186644402297990973
326055702120072749
627618502250052993
200866802210093157
183976204820011436
348344602230025122
762793803440041953
600106906007995653
561700502220024492
853474803560025196
036756305520025937
540404402310048213
996146706680015593
319419104340012883
892935205440033721
877609310837565949
896447605440027232
179609203580088171
499057903620031086
905229805108048278
020160602390073940
083893302370006029
600427704300015549
261354204310198688
425746504910011059
893422405440026551
311974904900048846
370301504920002452
717902308010054576
618820405100013720
164974902410020650
709423811940002459
318839604340030322
504986704900002682
531140804320013923
018300402390012806
807858802340014191
894259605446852160
489344806670010848

ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሰሜን አዲስ አበባ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ

ሥላሴ
ዴጎሎ
ቀጨኔ መድኃኒአለም
ገዳም ሰፈር
አስኮ
መሀል ከተማ
ጉንዶ መስቀል
ቅድስተ ማሪያም
ደጃች ውቤ
ጉለሌ
አባዋሬ
ደብረ ጽጌ
አዲስ አበባ
ሽሮ ሜዳ
ጃራ
ሻሸመኔ
ኩይራ
ጋሴራ
አጋርፋ
ጎባ ሮቤ
አጋርፋ
ኦዳ
ኮፈሌ
ቆቃ
ሶፎሞር
ግኒር
ሐሮ ዱማል
አድጀ
ወርቃ
አጋርፋ
ሲናና
ኮኮሳ
አንጋቱ
ቆቃ
አዳባ
አዱላላ
ጋሴራ
ሲናን
ጎሮ
ሶፎሞር
ባሌ ጎባ
አጋርፋ
ዶሎ ሰብሮ

ሐሰን አብዱልቃድር ከ/ወልይ
አወቀ ቶልቻ ወርቁ
ስዩም ቶላ ገመቹ
በድሉ ኢርባ ጉደታ
ገበያነሽ ወለበ በላቸው
አደም ጌታሁን አሊ
አስማ አ/መጂን ከድር
ጊሹ ሐናቆ ጎበና
ፈሲካ አበባው ተው
ገና ሐጂ ገዳ
ደስታ ኩፋ ሂርፖ
ጌቱ አበበ ቱሉ
ጌቱ አድማሱ ዋኖሬ
ገነት ከበደ ቡልቶ
አብዩ ሺፈራው እንየው
ተሸመ የኔአለም ሁነኛው
አለነ አንማው ካሳ
መንግስቱ በላይ አለም
ሰማኸኝ ታምሩ በቀለ
ድረስ እንየው ድረስ እና ምትኬ
ሙሉ መንገሻ ጀምበሬ
ብርሐኔ ዘለቀ ንጉሴ
አለምነሽ ተዋቤ ታመነ
ሰሎሞን አዲሴ ታውየ
የኔው እንግዳ አለም
ደመቀ ቸኮል አታላይ
ፈንቴ ፀጋ ካሳ
ምናለ አያል አንዷለም
ጌታለም ፋሲካው ምህረቴ
ብሩክ ገረመው ኪዳኔ
ምህረት ተጎዴ ከተሬ
ዮሐንስ አባተ ሰሎሞን
ጥሩ ስመኝ ካሴ
ፈንታነሽ ቢሆነኝ ከበደ
ገዳም ምገባሩ ጌጤ
ሳምራዊት አለምነህ አዲስ
አለቃ አይኔ አካል
ሙላት አለሙ ዘሪሁን
ጌትነት አያሌው ምንተስኖት
አሰፋ አበልነህ በላይ
ጌትየ ቅጣው ደምሴ
አብኩቴ ብራካት ብራንች
እንዳልካቸው ፈቃዴ ወርቁ

5520001720
2377565678
2370026252
4900049492
10440005843
4320039736
7260053187
3620020619
2380019303
2410051592
2330047996
5527553357
118036702
6690002917
356965531
356957476
360018673
380049509
4550100014
240068849
4570055452
3127761365
10900050486
330049248
1220019651
4620036899
320026999
320044406
260032956
260046865
330016099
4870060446
260024453
240063287
300016956
260098707
4870031986
400043044
230080286
230250400
5710219542
3130012605
7340042554

714425405520001720
743924602377565678
739955402370026252
311450704900049492
549718710440005843
726046704320039736
378769907260053187
661551303620020619
976945502380019303
709461502410051592
601283102330047996
715277705527553357
123385400118036702
326258606690002917
039165900356965531
237199500356957476
256582300360018673
410312400380049509
313879704550100014
076765800240068849
428844904570055452
747019703127761365
394200110900050486
917131700330049248
854218801220019651
661877504620036899
640036100320026999
637210400320044406
203603800260032956
866244200260046865
793721200330016099
658713604870060446
128170600260024453
538288500240063287
051601800300016956
235541800260098707
821033104870031986
157814600400043044
294159900230080286
307856800230250400
819231505710219542
811233703130012605
997043807340042554

ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ሻሸመኔ
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር

ጃራ
ግህነር
ግሂነር
ሲናና
ኦዳሮባ
ጎሮ
ሳንቴ
ኮፈሌ
ዘዋይ
አዳባ
አርሲ ነገሌ
ጃራ
መቂ
መራሮ
ደጀን
ደጀን
ደብረ ኤልያስ
ዱርቤቴ
አማኑኤል
አዴት
ቤዛዊት
መንቆረር
ዳሞት
ደብረ ማርቆስ
ኢንጂባራ
ጊዴወይኔ
ዳንግላ
ዳንግላ
ጣና
ጣና
ደብረ ማርቆስ
አዲስ ቅዳሜ
ጣና
አዴት
ቻግኒ
ጣና
አዲስ ቅዳም
ሸንዲ
ባህርዳር
ባህር ዳር
ሸበል
መራዊ
አጉንታ

እንጉዳይ አስማማው ጌትነት
ስንታየሁ ስመኝ ተረፈ
ስጦታው አዲስ ፈረደ
ፈንታ አለሙ ይብሬ
ደስታ አክሊሉ መራው
አምላኩ አሻግሬ መንግስቴ
አውራጃው ደሴ ዘለቀ
መልኬ ብርሄ ሺቴ
ማመን ገረመው ጥሩነህ
መላክ ገረመው እንየው
አለምሰው ደምሴ እውነቱ
በለጠ ነበሩ አዲሱ
ብርሐኑ ፈረደ እና አለምነሽ ክንዴ
ብታልፍ ተሸመ ባይሌ
ቢሻው የኔው አለሙ
ዋለልኝ ጌታቸው ከበደ
አውለው ስሜነህ ታየ
እታገኘሁ መኮንን አድማሴ
እናት ተረፈ ሰጁ
ድንቃየሁ ሰዋገኝ ታደሰ
ጥሩወርቅ ባዩ ተገኘ
እመቤት ቴንሳ ካሴ
አዲና ይርዴ አግማስ
ሜሮን ተሰራ አምሳሉ
ይበልጣል ውቡ በላይ
አዳነ አዲስ ካሳ
ባይጨክን አስናቀ ጥሩነህ
መገናኛ ፍስሐ
ሙሉ ጋሻው ዋሴ
ሺደብር በለጠ መኮንን
ሞላ ተበጄ እሸቱ
ብርሐነመስቀል ተጠምቀመድህን (አባ)
ትግስት አረጋ ተስፋዬ
ሰርክአዲስ ጌታነህ ሙሉነህ
ሙለር ልመንህ ዳኜው
በቀለ ከርየ ጎበዜ
ብርሀን አለሙ እጅጉ
ዘነበ አደም እና ወይም ኤሊያስ
አብዱራሂም
አያልነሽ ሙሉ ቸኮል
መለሰ አይተነው መንግስቱ
አስማረ ተገኘ አስረስ
ፈንታሁን
በላይ ደስታ

370028257
10400044650
7340040317
280043043
230023973
240030275
260030831
1220029822
6060059954
6170004933
3146997468
236651301
250020425
3120118659
230012483
10890046275
250038382
8080035806
4570085276
4550025017
230059260
4580024012
4570067626
8350017149
340074150
240062935
7926653135
230174695
280040908
8080035420
370007638
4950015165
8090013079
346994025
4490056466
400042714
390006022
420032894

621581700370028257
728171210400044650
238770707340040317
312005500280043043
322062200230023973
943730900240030275
758775400260030831
961459601220029822
329614706060059954
258786806170004933
194133603146997468
311443200236651301
140889300250020425
183987503120118659
702289300230012483
954954610890046275
126672700250038382
092002508080035806
031878304570085276
688059704550025017
865905300230059260
661665704580024012
851905904570067626
433661908350017149
433714300340074150
205702400240062935
259547507926653135
676204800230174695
192482800280040908
455538708080035420
519276800370007638
808574404950015165
238837208090013079
641075700346994025
047218904490056466
890306900400042714
881663800390006022
763034200420032894

ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር

ደብረወርቅ
ዘንባባ
አጉንታ
ቢቸና
ባህር ዳር
አዴት
ጣና
እንጀባራ
አብማ
ቋሪት
የጁቤ
ባህር ዳር
አገውግምጃ
መንቆረር
ባህር ዳር
ዘንገና
አገው ግምጃ
አራት መከራከር
ቤዛዊት
ዓማኑኤል
ባህር ዳር
ዶናበር
ቤዛዊት
ጊዮን
ግሽ አባይ
አዴት
በግ ተራ
ባህርዳር
ቢቸና
አራት መከራከር
ደብረወርቅ
ሊበን
አምበር
ግሽ ዓባይ
ቲሊሊ
ሽንዲ
መርጦ ለማርያም
ግልገል በለስ

4877714979
3110055993
360023352
9550054893

785826104877714979
249579303110055993
955537800360023352
782072609550054893

ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር

አዲስ ቅዳም
ጃዊ
ደብረ ኤሊያስ
ብሉ ናይል

የሻለም አማረ አድማሱ
ብርሐኑ ተመስገን ደጉ
ሙሉነህ ሐይማኖት መኮንን
አለምጸሐይ አየነው ወርቅነህ
ተስፋሁን አዲሱ ጥጋቡ
ላቀ ይርሳው እውነቴ
አብዱልሐሚድ ሐሰን አበበ
ዘወትር በላቸው አንተሁነኝ
መልካሙ ዋክሹም ሐይሉ
ይሁኔ በለጠ ፀጋው
አጉማሴ ታከለ በለጠ
ሽመልስ ያዛቸው አበበ
ፈንታ አሻግሬ አልታሰብ
አብርሐም ዋቅጂራ ገላቴ
በለጠ ጫላ ጫንዶ
ታረቀኝ ያኢ ረቡ
ዳኘ ከፋአለ መስፍን
ባድሪ መዝገቡ አዱላ
አበበ ዓለም ዘለቀ
ወርቁ አባተ ማኩሪያ
ማንአየ ታከለ ዋይሳ
ዳዲ ባቲ ጎበና
ካሰች እንዳለው አጥናፉ
ታደሰ ካሳ እና ወይም ሲዲሴ አለማየሁ
ሚንጆ እመብራሮ ጉደቱ አብዶሊ እድር
አብደታ ደበሎ ሰዳ
በላይነሽ ገብሬ መንጌ
አበተ አቦሴ ቀናው
ብዙነሽ በላይነህ ሙሉነህ
እናንዬ ቢትወደድ ደሴ
ጃለኔ ነጋሳ ደሬሳ
አብርሀም አሊየ እብሮ
ፀሐዬ ቶቶባ ቦንዳ
ቄስ አብርሐም በለጠ እንየሁ
ቶፊክ አህመድ ከማል
ይሁን አንዷለም እንየው
ኢፋ ዋዬሳ ደበበ
አምሳሉ ተመስገን ወዬሳ
አምሳሉ ሁንዴሳ ሮሮ
ኪተሳ ወርቁ ባይሳ
ቅዱስ ገብረኤል ሰፈር እድር
ሽብሩ መላኩ ቡልቻ
ቶላ ኩመራ ጉርሜሳ

340137526
6170016446
290015698
350002499
6050182714
4620031595
260000496
380038917
10870077122
4570023536
3130073301
3956979357
340052653
1960002580
6150012775
6607415720
9640019425
2080014574
9630005824
11630016734
5310013782
1977452079
2010003926
1992053354
5320007699
1950123776
4256817125
6627955980
3886812288
4250049026
3437963676
8510038643
4210018304
7620023313
11020025683
3880042895
5087957647
1900098089
7617397334
6140005536
1920030728
3437401493
2000034820

448711500340137526
378261306170016446
792302800290015698
315373600350002499
719226306050182714
995724804620031595
164410500260000496
577632300380038917
550829510870077122
544127104570023536
888422203130073301
495986903956979357
318650300340052653
668060501960002580
922515706150012775
942581706607415720
802045809640019425
446242802080014574
598311209630005824
216357411630016734
878432705310013782
737379901977452079
367160102010003926
838134801992053354
830406805320007699
233621501950123776
510474804256817125
481169206627955980
770273203886812288
286867404250049026
801344403437963676
154343808510038643
635384504210018304
916776307620023313
491215211020025683
901170803880042895
829686905087957647
731190901900098089
391228107617397334
534669606140005536
104111801920030728
511784803437401493
415519602000034820

ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ባህር ዳር
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ

ግሽ ዓባይ
ቋሪት
ቡሬ ዳሞት
ደጀን
ሽምብጥ
ግንደወይን
ጣና
ዱርቤቴ
ፈንዲቃ
ቤዛዊት
መራዊ
ሉማሜ
ግሽ ዓባይ
ጊምቢ
ኢሉ ገላን
ላሎቂሌ
ሶጌ
ጊዳሚ
አግማስ
ሊሙገሊላ
ኖሌ
ጊዳ አያና
ሻምቡ
መንዲ
ገንጂ
ፊንጫ
ሀህዳሴ ግድብ
ጃንሳዮ
እንዚ
ህዳሴ ግድብ
ሐሮሶርጋ
ኡኬ ቀርሳ
ቂልጡ ካራ
ኪርሙ
አብዲሳ አጋ
እንዚ
ለካ
ነቀምቴ
ሃራቱ
አሙሩ
አሶሳ
ኃሮሶርጋ
ነጆ

ዶቶሬ ያደታ ለጂሳ
ዘውዴ ሆራ ሙለታ
ገነት አማረ አቤ
ጥሩነህ አይናለም አያና
ታሪኬ በየነ በራ
ገላን ለሜሳ ሰቦቃ
አብዱርሂም ሰዒድ መሐመድ
ዲሪባ አመኑ ጋጃር
ንጉሳ ሐይሌ በራ
ገመቺስ ሌንጫ አቶምሳ
አበበች ቶሎሳ እድያ
እጂጉ ገ/ሥላሴ በላይ
ኢብራሂም አህመድ ወዳይ
ቃሲም ሐሙ መሐመድ
ገና ከድር ገነሞ
አበራሽ በቀለ ሙዘይን
ወርቅነሽ ከተማ ዱባለ
ጋሻው ቶሎሳ አዲሎ
ጂብሪል አብዶ ባቲ
መልካ ቢራ አያኑ
አህመድ ቱሉ ሲራጆ
ድንቄ ቦሴ ኦዳ
ነገሰ ጉዲሳ ኩምሳ
ነጋሽ ጂማ ዳቢ
ሲሳይ ኪፈታው ሐ/ማሪያም
ቱምሲዶ ፍቅረ ኢርጎጎ
ሻንካር ካሩፓናን
ገብሬ ሐይለ እርገጤ
ቢራ ለሊሳ ሀ/የተ/ ማህበር
ደሳለኝ ክንፈ ሀ/ማሪያም
ተስፋዬ ሐብቴ ዲንቁ
አሚና መሐመድ በሺር
ሙሳ ሐ/ሁሴን ቀበሎ
ከድር መሐመድ ሐሶ
ዓለሚቱ ለገሰ ኦቦሌ
ተሾመ ገለቱ ገመዳ
ሾርማ ከ/ከ/ ዮሐንስ የወጣቶች
በላቸው ወ/መስቀል ገ/ሥላሴ
ቱሬ ሀ/ሁሴን መንዛ
ሕይወት ታደሰ አንበሴ
ሺፈራው አለሙ ሀብተየስ
በሀሩ ታደለ ኢሌሎ
ንጉሱ ከልሌ ሀ/የስ

5300009227
5280017770
4250011977
2060071299
2012823753
2010011772
2050039943
1975579865
1935554983
1977451949
146981898
132204986
170023792
140147206
6350008674
146660490
140036293
6340009321
220040251
3850109642
7540013338
140068213
4540052097
10120119510
8790000278
150008477
30135872
60048502
100038258
6300006671
3860094937
180041900
8790001283
8430007252
70029016
100016632
6020035148
5970003999
40042731
6360031199
140087313
170007894
20019858

145211605300009227
165673305280017770
413188804250011977
842194802060071299
064307602012823753
162856302010011772
287082502050039943
303978801975579865
267065101935554983
762126301977451949
066339600146981898
044361700132204986
689644200170023792
377736900140147206
337658806350008674
403823300146660490
399405700140036293
806961606340009321
523318900220040251
689848103850109642
545806107540013338
156000800140068213
696742404540052097
555830710120119510
812593508790000278
913827300150008477
033745900030135872
806474900060048502
949096700100038258
797748906300006671
466807303860094937
663560900180041900
813720808790001283
285498608430007252
641159800070029016
719306700100016632
710754206020035148
451894705970003999
022466700040042731
738473706360031199
284271300140087313
039735400170007894
515439200020019858

ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
ነቀምቴ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ

ዋዩ
ባንቢስ
ህዳሴ ግድብ
አንገርጉቴ
ሻምቡ
ሻምቡ
ቤጊ
ጊዳ አያና
ባኮ
ጊዳ አይና
ናዝሬት
ሞጆ
ፈንታሌ
ናዝሬት
ጢቾ
ናዝሬት
ናዝሬት
ሶደሬ
ጎቤሳ
ከጨማ
ኩላ
ናዝሬት
ሳጉሬ
ሰቀቀሎ
ነገሌ አርባጉጉ
ወንጂ
አዳማ
አዋሽ ሰባት ኪሎ
ሁሩታ
ደረቅወደብ
ጭላሎ
ወለንጪቲ
ነገሌ አርባጉጉ
ሃቤ
ቦቆጂ
ሁሩታ
ኢተያ
ምጥተህ ብላ
አርሲ ሮቢ
ኢልሙቂልቱ
ናዝሬት
ፈንታሌ
አቦምሳ

አቢቲ መለሰ ሸዋረገድ
ደረጀ ጌታቸው ለገሰ
ጀማነህ መለሰ ሸዋረገድ
ፋናዬ ተፈራ ሂርጶ
አትክልት ዘርይሁን ወልዴ
የትምወርቅ ሶረቻ ደሜ
ተሾመ ዘውዱ ደምሴ
ዘርፌ ከበደ ብሩ
መሐመድ አሚን ዶስቶር ፌኮ
ናስር ሼህ/ሙስጠፋ ሼህ/መሐመድ
ላሚ መንግስቱ ነገሰ
አሸናፊ በቀለ ቶላ
ከድር መንዛ ኢብሮ
ሰይፉ በላይ ቸኩል
መሐመድ ጢብሶ ሻቡቄ
ግዛው ስዩም ጌታነህ
ሙሉጌታ ታዬ ተሰማ
ሐጎስ ካህሳይ ስብሐት
አማን ቡሌ ለንጂሶ
ጋሞ የሴቶች ራስ አገዝ ቡድን
ተማ ተካ ዎንታጎ
አበበ ቸኮል አዲስ
አበበ ሄራኖ ሄለሞ
ማርደኪዮስ ቀራባ ማሳ
ወርቅነሽ ግርማ ተስፋዬ
ቸርነት ቡፌቦ ሐይዳሞ
መሐመድ ሰዒድ ሱሩር
ሳሙኤል ኢካ አሳለ
አማኑኤል ኢሳያስ መንገሻ
ልሳነወርቅ ጥላሁን አየላ
ፊሊሞን ጋማ ጋዳና
ሸ/አደም ሻፊ እና ከማል
መሰረት ጌልጌሎ ማሞ
ብርቱካን ሐይሉ ሻኢማሎ
ታምራት ቺኮሬ አቢሌ
መለሰ ማንዛ ደግፌ
ድንቅነሽ ማዴቦ ሻንቆ
ሀጎስ ጸጋዬ ገ/ሥላሴ
መሰለ ሙላቱ ሙንጬ
አሰፋ ምትኩ አንበሴ
ርብቃ ባሹ ባቲዮ
ዮናስ አበራ ወ/ሥላሴ
አኩሩ እቀኖ ሎተኛ

6280046634
6410020344
200024301
6310011090
8400057719
6283202625
4460073686
77720122
200016908
20018470
6290161453
206671553
8430010051
170038650
70018522
30086424
132075162
170025844
5362298718
4500003981
3010058906
7050011672
3000008596
2870099758
2930087351
6580037572
3010020792
4560000382
2940026487
1520025927
6740010266
3730027884
4520039249
3740050855
2990005132
4450003057
2870040575
2930045907
3910074003
10217701190
1520005474
8820016285
2920026293

381984606280046634
951056506410020344
084855200200024301
414982106310011090
108986808400057719
923655306283202625
133601304460073686
136218200077720122
002386100200016908
523056800020018470
074589206290161453
529412700206671553
002865508430010051
062819100170038650
475433600070018522
491443200030086424
958143100132075162
075960300170025844
469038105362298718
699483904500003981
364799203010058906
189230707050011672
011689703000008596
175250202870099758
359849502930087351
675855806580037572
905950203010020792
909640804560000382
430874302940026487
430742901520025927
472514506740010266
821068803730027884
569741604520039249
984042503740050855
808348502990005132
874347604450003057
573095102870040575
684912602930045907
498908703910074003
449676810217701190
266438701520005474
662765708820016285
479182702920026293

አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
አዳማ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ

በሬቻ
ባልጪ
አርቦየ
አደለ
ለመለፈን
በረቻ
ቀርሳ
በቆጂ
አርቦዬ
አቦምሳ
ባሰ
አርቦየ
ሃቤ
ፈንታሌ
በቆጂ
አዳማ
ሞጆ
ፈንታሌ
ኦጎልቾ
ገረሴ
አረካ
ሰለሜ
ሺንሽቾ
አርባ ምንጭ
ያላሳውላ
አንሾ
አረካ
ሁምቦ
ወላይታ
ዳዋሮ
ዘፍኔ
ሻሾጎ
ሰገን
አንጋቻ
ወቻሞ
በሌ እንዶክሺያ
አርባ ምንጭ
የላሳውላ
ሰላምበር
መለኮዛ
ዳውሮ
ሰላማጎ
ጂንካ

ሸዋዘርፍ አድማሱ መርሻ
አብርሐም ታምራት ገ/ ማሪያም
ማንአየሽ አድማሴ ቦጋለ
ተድላ ማቲዎስ ታንቱ
ጉልጉላ ደ/ሳህል ቅዱስ መድሐኒያለም
አዛለች ታደሰ ተሰማ
ገዛሀኝ ገዲሻ ደያሳ
ዘበነ ዘካርያስ ሺርኮ
ጌታሁን ገመዳ አቢቴ
ማቲዎስ ሹልጌ አጃሞ
ፌንሱን ፒፕል ሊቪንግ ዊዝ ኤች አይ ቪ ኤድስ
ታምራት ከለለኝ በቀለ
አበበ ገንቦ ሂርጎ
አልማዝ ጫኪሶ ዘገየ
ታደሰ ተስፋዬ ቦንጃ
ኮኮ ሰብል አምራች ቡድን
ገብሬ ማሴቦ መንታሴ
ቶፊክ አ/ሂኩሬ አንዱካ
ገዜ ጌታቸው ጦሐ
ሐሚሶ ጋኢሚሽ ጋፒዳቦ
አድማሱ ቦርኩ ጋላሶ
እመቤት ፈንታው ገሰሰ
ሲሳይ አማረ ካሳው
መሐመድ ይማም ያሲን
አንዋር መሀመድ ሰዒድ
ብሬ ተገኘ ሺበሺ
አህመድ መሐመድ አረብ
ሰርካለም ስሳይ ገሰሰ
ብርሐኑ አባተ ደመቀ
አለመወርቅ አሰፋ ሀይሉ
ሰዒድ እጅጉ አበጋዝ
ጥሩወርቅ በላይ ለገሰ
ራሄል ሰፊው አባየሮም
ስመኝ ሙጨ ከበደ
መላክ ንዋይ አለሙ
ይመር ከተማ አበጋዝ
አሰን እንደሪስ ባሻ
አንሻ ኢብራሂም ሙሄ
ከድጃ ሁሴን መሐመድ
ወርቅነሽ አስፋው ሙሀመድ
ሰናይት ሊባኖስ አሰፋ
ስንዴ ሞላው አበበ
ደምሰው እሸቴ ከሊሌ

2940146493
3920068171
2870055806
3907675338
3890020163
2920002602
3020044615
4560017900
2880019552
3010026581
2890021195
2927652120
3740016396
2960012775
7060006410
3920006375
2910032570
5130014764
2870028443
2920042026
2940138901
8880016401
3150056812
8100033082
7860048298
3150044950
440057453
570002332
610001673
8380026951
5530031090
450082765
520023819
4480035464
4480059397
5890009728
450047283
630010470
5890013936
510002410
460022007
5140003809
550021139

817401802940146493
273783103920068171
591832702870055806
555418403907675338
718559303890020163
607833802920002602
838522303020044615
880868404560017900
752648302880019552
782264803010026581
943279302890021195
082270802927652120
736242503740016396
306367802960012775
146811207060006410
713480503920006375
124783202910032570
329943605130014764
168099402870028443
717504102920042026
195881602940138901
446746308880016401
051872503150056812
322739708100033082
178507307860048298
174910903150044950
092325500440057453
392886100570002332
029691200610001673
305153808380026951
728827305530031090
220919500450082765
793156600520023819
173158904480035464
030537104480059397
321810505890009728
142558800450047283
428618800630010470
021490705890013936
732695200510002410
795391600460022007
137634205140003809
055932200550021139

ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ወላይታ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ

ወላይታ ሶዶ
ላስካ
አርባ ምንጭ
ጋሱባ
ጦና
ጂንካ
ካራት
ሁምቦ
ጨንጫ
አረካ
ዱራሜ
ጂንካ
አንገቻ
ዶዮገና
ዲቻ
ላስካ
ሆሳዕና
ጉመር
አርባ ምንጭ
ጂንካ
ወላይታ ሶዶ
ጉባላፍቶ
ቆቦ
ካርቱ
አይጠየፍ
ቆቦ
ባቲ
ወልዲያ
መርሳ
ዳውዶ
ሎግያ
ኮምቦልቻ
ሚሌ
ቧንቧ ውኃ
ቧንቧ ውኃ
ውጫሌ
ኮምቦልቻ
ሀይቅ
ውጫሌ
መካነ ሰላም
ደሴ
አዳጎ
ሸዋ ሮቢት

አዲና ተሸመ ደምላይ
ፋጡማ መሐመድ አሊ
ታለፍ ግርማ ዘውዴ
ጀማል ሰዒድ ወራኪ
ቁምላቸው ፓወሎስ ወርቄ
መሐመድ ይማም አባቡ
ሐዋ አሰን ዳምጠው
ደረጀ አበበ ካሳው
ጎሽሜ ጌታሁን ማሞ
ትግስት ተፈራ ረታ
ተስፋው ተመቸ ክብረት
እናኒ አሊ ይመር
ሐድራ ሰዒድ መሐመድ
ጌትነት አውግቸው ተገኘ
እንግዳወርቅ እስጢፎ በሻ
ደሴ ተረፈ አባይ
ምስጋን አረጋ ባይነስ
አመለወርቅ መዘምር አ ድጎ
ማረግ አዱኛው ደረበ
መሐመድ ሐሰን ኡመር
አህመድ ሙሄ ሰዒድ
ጆርጋ ከከቤ ሰይዱ እና አለምዬ መብሪ
መሐመድ ሁሴን እድሪስ
ዘመኑ አድማስ አለነ
ስመኝ ደሳለኝ ምህረቴ
አብዱ መሐመድ አሰፋ
ታደሰ ደጀኔ ቡልቡላ
ዳዊት ፋሲል አከለ
እሸቱ ዱባለ ይልማ
እምወዳት አስመሮም ደርቤ
አጉኔ የሺ አለሙ
ማስሬ ጫኔ አስፋው
አለሚቱ አወሎ ግዛው
አብርሐ ተስፋይ ገ/ሚካኤል
አልማዝ በቀለ ደጀኔ
እልፍነሽ አማረ አቤ
አየውሰው ፈለቀ መለሰ
መሐመድአሚን አብዱ መሐመድ
ሐቢብ ቢስማህ አሊ
ደርባ ታከለ አሸብር
ሰዒድ ይመር አደም
አረጋሽ ይመር ደባሱ
አሊ አደም መሀመድ

9480018460
470026255
5610014833
430001826
4420069415
630010384
460038960
5140033039
590011424
450022978
517027748
460064259
5580013582
480049783
550023811
3150003295
570035880
570055982
500051517
6870020049
490018532
510032913
5536703591
500023830
3150038335
5580005258
500020716
570060548
7450011022
540060198
550005325
9470007423
510016551
570027417
8380019705
590014459
7860043955
440053782
630018992
3150065767
7020009603
4980017657
5580005581

507868109480018460
179363900470026255
645891805610014833
121846700430001826
287978804420069415
448640300630010384
099416800460038960
240278405140033039
657703200590011424
166119700450022978
944626900517027748
523607400460064259
781739505580013582
974426400480049783
433010800550023811
623878103150003295
538197500570035880
273155500570055982
799374900500051517
438638606870020049
028476600490018532
299306900510032913
240824505536703591
928865900500023830
133124103150038335
303284805580005258
318406600500020716
492602200570060548
765302407450011022
399768700540060198
880245900550005325
427260909470007423
609376300510016551
438453700570027417
748111808380019705
358267700590014459
926992207860043955
847143600440053782
702245300630018992
755729703150065767
304175707020009603
245620704980017657
781705805580005581

ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ

አይና
ዱፕቲ
ማጀቴ
አሳይታ
ከለላ
ሐይቅ
ደሴ
አዳጎ
ደብረ ሲና
ኮምቦልቻ
መካነ ሰላም
ደሴ
ወረባቡ
ኤፌሶን
ሸዋ ሮቢት
ቆቦ
ወልደያ
ወልደያ
ላሊበላ
ሰንበቴ
ከሚሴ
መካነ ሰላም
ሎግያ
ላሊበላ
ቆቦ
ወረባቡ
ላሊበላ
ወልደያ
ለከሞንዛ
ሰቆጣ
ሸዋ ሮቢት
ኩርባ
መካነ ሰላም
ወልዲያ
ዳውዶ
ደብረ ሲና
አይጠየፍ
ባቲ
ሐይቅ
ቆቦ
ሃራ
ቃሉ
ወረባቦ

ተሻገር ወዳጅማር ገበየሁ
ዘበናይ መንግስቴ
አወል አደም እንድሪስ
አሰፋ ሽፈራው ኃይሌ
ትዛዙ ተፈራ ጥሩነህ
ነርዶስ ንጋቱ አክሊሉ
መስፍን ጫላ ጋራዶ
ገ/መድህን ተስፋዬ ካህሳይ
በላይነሽ ተክሌ ዓለሙ
ታምራት ጌታቸው እንዳለ
በረከት ደምሴ ወ/ሐዋሪያት
ዘውዱ መኮንን ወርቅነህ
እታገኝ እሸቱ ለገሰ
መሰረት አለሙ ተፈራ
በሻተ ፈቃዱ ከበደ
ዘኪያ ሙዘሚል መሐመድ
አባይ ቢሻው ደሴ
ገነት ትንሳኤ እንዳለ
ሄለን አማኑኤል ገ/ ማሪያም
ተስፋዬ የስጋት አለምነህ
አለምፀሐይ ደመቀ ወ/ማርያም
ፍስሐ አባተ ይመር
ሞገስ አንጄሎ አድነው
ደምሴ ጥበበ አበበ
አብዱልአዚዝ አብደላ እንድሪስ
መሐሪ አጽበሐ አተይ
አልማዝ ሹምዬ ካሳ
መስፍን ቤንሸቢ ነሪ
መቻል ሽኩር አደላ
በላይነሽ ወርቁ መንገሻ
ተስፋዬ ነጋው ሐይሉ
እሸቱ ሽኩር ቢነጋ
ተስፋዬ ኢዴሳ ጌቾ
በቀሉ ከተማ ገላን
እቴነሽ ደርቤ ኃይሉ
ደመላሽ እሸቱ ነግዎ
ሠጠኝ ሊክሳ ኒካ
ቶማስ ካሳ ወልዴ
ኢፋ ነዲ ኦዳ
አላዛር እምሩ ጀምበሬ
ጌጤ ወየቻ ወርዶፋ
ሞላ ወዳይ ትኩ
ቢኒያም ሙሉጌታ በቀለ

9527123916
500017508
460061526
9520059019
7040009099
2550061760
7500031843
9060003479
2450120034
9060016548
2530000708
7490048756
2490028839
2466863584
11480063651
2480067089
3630052899
2480015755
2470031970
8970013199
2473755414
2530026234
2536867949
2536868008
2610040207
2650007407
11700006467
2450060163
2480100684
7490003946
3610017877
2530021244
5110020535
2516860695
2600021896
2510009264
2590013544
2520158230
2510013872
9460069250
5690001458
8760021413
2450123928

759677809527123916
796736500500017508
747320500460061526
573860309520059019
292283107040009099
961174902550061760
635525807500031843
836851909060003479
113012702450120034
964131209060016548
690519802530000708
641743507490048756
324661402490028839
396032302466863584
793861811480063651
537138202480067089
611435903630052899
979534702480015755
980294402470031970
600084508970013199
985719602473755414
572232802530026234
757295702536867949
736766302536868008
549114102610040207
279544402650007407
452754711700006467
233034802450060163
970311402480100684
785110907490003946
102174803610017877
028362402530021244
366211805110020535
886235302516860695
356481302600021896
129958302510009264
129022102590013544
089269902520158230
127428902510013872
404199809460069250
674739405690001458
304714408760021413
925857502450123928

ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደሴ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ

ሙጃ
ላሊበላ
ደሴ
ሙጃ
ራቤል
ሰንጋ ተራ
መልካሸኔ ማዞሪያ
ወርቁ ሰፈር
አቃቂ
ወርቁ ሰፈር
ጎፋ ሰፈር
መካኒሳ ጉድ ሺፐርድ
ጠብመንጃ
ሳርቤት
ጎተራ ማሳለጫ
ነፋስ ስልክ
ሳሪስ አዲሱ ሰፈር
ነፋስ ስልክ
ዮሴፍ
ጎፋ ካምፕ
ዮሴፍ
ጎፋሰፈር
ጎፋ ሰፈር
ጎፋሰፈር
ለቡ
መካኒሳ
ሳሪስ ኪዳነ ምህረት
አቃቂ
ነፋስ ስልክ
መካኒሳ ጉድ ሺፐርድ
ጎፋ መብራት
ጎፋሰፈር
ጨፌ ዶንሳ
ቢፍቱ
ዱከም
ቢሾፍቱ
ጎተራ
ፊንፊኔ
ቢሾፍቱ
ሰፌራያን
አደይ አበባ
መሻለኪያ
አቃቂ

ማያ ሀይደር ኡመር
መሰረት አሰፋ ኪዳኔ
ቀጮ ካማ ዙላ
ታዬ አስፋው ወርዶፋ
ጥጋቡ ደጉ ጌታሁን
ሰላማዊት መኮንን ይማም
በቀለ ሮቢ ሞጆ
ተሻለ ድሪባ ገለታ
አብይ የሺጥላ በቀለ
ሰብለወንጌል ተስፋሁን እና ወይም ተ
ታደለ ገብረአብ ሁንዴ
ሳምሶን ገ/ማሪያም ግርማይ
ደብረገነት ተስፋዬ ወ/ሥላሴ
ጌታነህ ጀምበሬ ባይለየኝ
አይንሸት ገ/ጻዲቅ እንዳይለው
እስክንድር አሰፋ ግዛው
ነጋሽ ስሜ አደረ
ብርሐኑ ተሰማ በዙ
ፍቅርተ ተፈሪ ከልክሌ
አያለነህ አወቀ ወርቅነህ
እናነይ ኪዳኔ ስዩም
ቅድሰት ተስፋዬ ገ/ማርያም
ብርቄ አንዳርጌ ዳምጤ
ግርማ ፤ ደመላሽ እና አሰፋ ሐይሌ
አዳሙ ዋቅጋሪ ጉታ
ካሌብ መምህር ለ ቤተልሄም አበበ
ጌቱ ዳኘው አስፋው
አልማዝ ባረና ባንቴሎ
እምበባ ክፍላይ ገብረወልድ
እንዳልካቸው አዲስ ታየ
ደገፋ ኪታል አረጋ እና ናትናኤል ደጌ
ፋንታነሽ ደሳለኝ ማሩ
ስለሺ ካሳ ኩንቢ
ሀሰን ይመር ሙሄ
ብዙወረቅ ደምሴ ካሳ
ሰርካለም ሙሉጌታ ሄይ
ወንጌላዊት አሰፋ ወ/የሱስ
አበራሽ ጸጋዬ ዳዋ
ብርቱካን ሚጣ ሚጫ
ሀዊ ለመፋ ሐይተወሰን የቤቶች ሲ
በላይ ላቀው ዘለለው
ተክሉ ተፈሪ ገ /ማርያም
ሰብለ ደመቀ ይትባረክ

2580013621
2560009863
2560087336
2560012840
2527545449
2480042597
2540021949
2470090369
2528065638
2620007254
2548074170
2590018088
2570009090
2550112197
4287545978
6160034777
2528050579
2490057856
2560091310
4290038725
8000041041
8760028671
7490033383
8190016624
11010011668
2480021926
8660082413
2560030428
8660051287
2490022129
2610002707
11336267144
6900033354
2560013301
2466863902
2450124385
2490022086
2450041336
6900055557
11010024617
9060005150
10560077818
6250044357

143790702580013621
205704602560009863
271557802560087336
201772902560012840
169268602527545449
833612502480042597
779584302540021949
983367702470090369
150420802528065638
623662802620007254
770599202548074170
917303302590018088
229831802570009090
236003202550112197
010251804287545978
307065206160034777
174525902528050579
865585902490057856
223386302560091310
419295504290038725
408833608000041041
310024708760028671
392103807490033383
250880808190016624
390748611010011668
900346902480021926
295363108660082413
938141902560030428
638095408660051287
980336702490022129
986735902610002707
910629611336267144
744025906900033354
497615702560013301
984813802466863902
469583802450124385
286364102490022086
453577602450041336
961555706900055557
615341811010024617
246011309060005150
271807810560077818
740030706250044357

ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ

ላፍቶ
ልደታ
ልደታ
ልደታ
ፊንፍኔ
ነፋስ ስልክ
ቂርቆስ ቀበሌ
ዮሴፍ
ፊንፊኔ
አደአ
ቂርቆስ ቀበሌ
ጎተራ
አፍሪካ ሕብረት
ሰንጋ ተራ
ገላን
ጋራ ዱባ
ፊንፊኔ
ጠብመንጃ
ልደታ
ቦሌ ቡልቡላ
ከራ
መሾለኪያ
መካኒሳ ጉድ ሺፐርድ
ተደቻ
ሆራ-አርሰዲ
ንፋስ ስልክ
ጃቲ
ለገጣፎ
ጃቲ
ጠመንጃ ያዥ
ለቡ
ሚናሴ ለማ
ኢርቱ
ልደታ
ሳርቤት
አቃቂ
ጠብመንጃ
አቃቂ
እረቱ
ሆራ አርሰዲ
ወርቁ ሰፈር
ቡልጋርያ ማዞሪያ
ባልቻ አባነፍሶ

ፌቨን ግረማው ሐሰን
እሱባለው በሪሁን ተፈራ
ዘሪሁን ስዩም ሞላወርቅ
መንጋው ደምሌ ፈለቀ
ደስታ ወ/ሥላሴ ንዳው
ጌጤነሽ ግርማ መንግስቱ
ሞሚና ሳኒ አሜ
ብዙአየሁ ጉዲሳ እና ወይም ስመኝ ጌታቸው
ጀማል ዳውድ አህመድ
አዲስ ተፈራ አስራት
ላሚ ኢብሳ አበሻ
አባስ አሊ መሐመድ
ሳባ ተክሉ ጀማነህ
ኢብራሂም አባሜጫ አባጎጃም
የአብስራ ጸጋዬ መላኩ
በድሪ አሕመድ ሮቤል
ነስሩ መሐመድ ሳልያ
ማሐመድ ፋራህ ካሊፍ
ኤልያስ ንጋቱ ማሞ
ማህሌት አበራ ባህሩ
ፈርሐን መሐመድ መዳኔ
ዳንኤል ማቲዮስ ኑራሙ
መሐመድ አሊይ አሜ ጃሚ
ሆርዶፋ አብደላ አሊ
አብዱልዋሴ ኡመር አህመድ
ዳዊት አሰፋ ገለታ
አዝመራው አጥናፉ መኮንን
ጋሻው ጉሽሽ በርኄ
አሚራ ጀማል ዩያ
ኤሊያስ መሐመድ ሙሳ
ስንታየሁ ዘርይሁን አለሙ
ዘምዘም መሐመድ ከሊፍ
በለጠ ሙላቱ ወርቁ
ሂሩት ሀይሌ በየነ
ሻሚል ሼክ ኢብራሒም መሐመድ
አብዱላሂ ሳብያን ኦኬይ
ወንዱ ጌታቸው ማብሩክ
ሙሐባ ረዲ መሐመድ
አሕመድ አብዱላ ባልዳ
በክሪ አብደላ አሊሾ
ፋራሐ መሀመድ አብዲ
አሊ አደን አሊ
ጌታሁን አስታወሰኝ

2460168101
11060166650
5490017534
2540008624
2620018931
5417769164
4030030529
760064636
880031692
700723139
4610007442
810002095
9600021108
6960001101
6440026028
690015953
670009381
790014613
3990013526
670108314
817090898
790032999
3170003066
750001332
8280006509
6960009587
9300011283
4760043327
5120011662
760029387
670006644
7200035842
10670004127
760012360
780008967
10660015434
860003954
720014117
9190010598
11170020460
9910019539
700058589
700004290

405624402460168101
003768911060166650
655196105490017534
550788902540008624
630138902620018931
574376605417769164
317372904030030529
479419200760064636
365134600880031692
633519200700723139
465058604610007442
651064900810002095
975097309600021108
413183106960001101
098993506440026028
037673100690015953
442356800670009381
137077800790014613
800722203990013526
844169300670108314
107436700817090898
538995300790032999
793944703170003066
222640700750001332
340594808280006509
251872606960009587
371801409300011283
992775204760043327
807258705120011662
177707200760029387
562131500670006644
946496907200035842
882585710670004127
757783600760012360
014824500780008967
050156110660015434
367233800860003954
961584200720014117
179822709190010598
969202911170020460
655535509910019539
417212600700058589
413277900700004290

ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ደቡብ አዲስ አበባ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ

ሳርቤት
ጎፋ ማዞሪያ
ቶርባን ገርባን
ቂርቆስ ቀበሌ
አደኣ
አቦከር
እሬር
ሀረር
መቻሬ
ድሬደዋ
ጭናግሰን
መጋላ
ገንደ ቆሬ
ሸንኮር
ኮኔል
ደገሐቡር
ደቻቱ
ጂጂጋ
ካራሚሌ
ደቻቱ
መጋላ
ጂጂጋ
ሐሬዋቻ
ሐሮማያ
መልካጀብዱ
ሸንኮር
ሸበሌ
ሚቸታ
ገመቺስ
ሀረር
ደቻቱ
ጀህዲን
ፈረስ መጋላ
ሀረር
ጀጎል
ቼመንደፈር
ጨለንቆ
ገለምሶ
ዋልትሲስ
ጂነላ
ካሊ
ድሬደዋ
ድሬደዋ

ደሳለኝ ዘውዴ ተገኝ
አህመድጠሐ መሐመድ ሐሺም
ቅድስት ኑኑ አዳሜ
ግርማ መኮንን ለገሰ
ከድር ጀብሮ ዋዳይ
አመለወርቅ ገበየሁ ደጀን
ቤቴልሄም ሰማሬ ገ/አምላክ
አብዱሰላም ከሊፍ ኡስማኤል
መሐመድ ኢብሮ ዩሱፍ
ገብረአምላክ ብርሐነ ካህሳይ
ገዛሀኝ ንጉሴ ኑሪ
ሄኖክ ግዛው ካሳ
ዳንኤል በልሁ ቀብቃቤ
ማሸር ከማል ፈይሳ
አሸብር ተስፋዬ ይርሳው
ታደለ ታምሩ ወ/ጊዮርጊስ
ወንድሙ መንገሻ አምቦ
አናስ አ/ስማል አ/ጌሮ
ኤልሳቤት አሰፋ አየለ
አለማየሁ እንግዳ ቦጋለ
ጽጌ ተራፋ ገ/ሕይወት
ትጃኒ አ/ጊዲ አ/ዋጂ
እድገት የከ/ከ/መ/ገ
አብዱርአማን ሙሳ ሙመድ
አበበ ወጌታ ቦንገር
አበበ መስቀሌ መንገሻ
መልካሙ ተስፋዬ አምቢሳ
ጌቱ በዳዲ ወንድሙ
ዘውዱ ተስፋየ ተገኘ
የአመሻ መ/ቀበሌ ወ/በ ማምቆት ቡድን
ዙምራ ከድር መሐመድ
አየለ ተፈራ ወልዴ
ፋዲል ጂሐድ አ/ዲጋ
ዘነበች ሁሴን አማን
መንግስቱ ተፈራ ግዛው
ሙዘሚል አ/ሙራስ አ/ቡሻን
ዮሐንስ ዘውዴ መኮ
ሁሴን መሐመድ አ/ጌሮ
አለምንሽ ተረፈ ወልደየስ
ጌታቸው ባየ መላኩ
አብዱልአዚዝ ተማም ኡርጌሳ
ካሊድ አ/ሲማል አ/ሁመር
ሙሉጌታ ላይከሳ ለሙ

700006561
5470011100
720029562
767128623
750013730
706710563
760071914
3180020866
5600009700
840000094
4830013620
9267916454
1530006821
9270000783
1563103072
1610014292
6910005002
9420029664
1490015110
4690022672
1590070383
6776779491
11830001581
6830012862
4700052213
7356769506
6920011442
1670012140
1500039668
6910014469
4060062415
1570008416
1650048480
10290004017
5590017901
7430005722
1650046325
7950026757
1560126121
1530054745
1650011065
4070009000
4660135361

411247600700006561
808802805470011100
244449800720029562
759066200767128623
860617400750013730
442209200706710563
527874800760071914
255027803180020866
514943705600009700
900938700840000094
614616804830013620
659411109267916454
412183701530006821
706408809270000783
394166801563103072
022495301610014292
578064806910005002
789142109420029664
168215201490015110
887524804690022672
007765901590070383
274334806776779491
474251811830001581
324977606830012862
556047104700052213
419682207356769506
054406606920011442
051253901670012140
444155701500039668
506704706910014469
022624504060062415
439555101570008416
872970401650048480
478053810290004017
377370405590017901
123837507430005722
125874401650046325
622967807950026757
855328801560126121
248349701530054745
579027501650011065
029947104070009000
814584604660135361

ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ድሬደዋ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ

ድሬደዋ
ቦሬዳ
ገለምሶ
ሃረር
ድሬደዋ
ሀረር
መልካራፉ
ፈዲስ
ባቢሌ
የዮ
ጀጀቤ
ጋምቤላ
ጋቲራ
ጂማ ዐብይ
ቴፒ
ሺሾ እንዴ
ሲጊሞ
አጋሮ
ጋቸብ
መቱ
ሰካ ጨርቆሳ
ጊምቦ
አንቲናጎ
ኩይ
ዲማ
ሁሩማ
አማን
ቦንጋ
ሺሾ እንዴ
አሰንዳቦ
ሊሙ ሱንቱ
አባጂፋር
ደቡበ ቤንች
የቡ
ጦባ
አባጂፋር
ዲካ
ጂማ ዐብይ
ጋምቤላ
አባ ጂፋር
ደንቢ
ዳሪሙ

ውቤ ጸጋ በየነ
ሙባረክ መሀመድ ሀቢብ
ሐይረዲን ኡስማን ሁሴን
መሐመድሪያድ ጀማል ሁሴን
በላቸው በየነ በቃሉ
ዋሴ ድርቤ
ኢዘዲን አ/ጀብል አ/ፎጂ
እልፍነሽ ወ/ገብርኤል አርቆ
ናስር ሺፋ ጎንፋ
ቄስ ዳንኤል አየለ ካሳ
ከድር ዳሚቶ ቦደና
ሐለፎም መሐሪ ካላይ
እግዳይ ተመመ ቱፋ
እመቤት ሲሳይ መንግስቱ
ትግዛው ልብስነው ጫኔ
ሁሉአገር ግርማ አግንቼ
አስናቀው ካሴ ወ/ እግዚ
ደሳለኝ ወርቁ እና አበራሽ ይታየው
ስንታየሁ ነጋ ፈጠነ
ትግስት ተክሉ ሐይሉ
አሰሙ ታደሰ አቻምየለህ
የካቲት 23 የመ/ቤት /አካ/ለ/ህብ
/ሰ/ማህ
ሰጤ ምህረት ነበብ
ደመቃ አያናው መለሰ
ባንቻምላክ መንግስቱ ይግዛው
አመትባል ሙጬ አዲስ
ክንዴ ደርበው አብተው
ቢሚረው መኳንንት ዘገየ
ያጅበንሽ ሙሌ ገ/ዮሀንስ
በይና ነጋ ገብሬ
ምናለ ገብሩ አስማረ
መሳፍንት ዳኘው ተረፈ
ጥላነሽ የሻነው በቀለ
እናንየ ካሳው ብርሐን
ቦሰና ከበደ እንደሻው
ምንታምር ብርሐን አስራደ
ደጀኔ ደርሶ አሸቴ
ዳኛው ሰቱ ይመር
አብርሐም አበጋዝ ላቀው
እንይ ለገሰ ኪዳኔ
ሐያት መሐመድ ሱሌማ
ይባቤ ታገለ ነጋ

1590002330
1490081795
1550009117
1650021936
1660025354
1530065676
6770000520
1500052560
1570012062
8410006371
5910017973
1260027176
4050041225
5760017448
1170023569
1120043038
1270001560
1190049743
6100003653
5270038897
3270039111
1140012595

545934601590002330
171650201490081795
026761901550009117
031215701650021936
014964101660025354
161950101530065676
419347206770000520
978454801500052560
599411201570012062
824674708410006371
862666705910017973
297252101260027176
980017204050041225
369840705760017448
622406701170023569
473608501120043038
145820901270001560
240104301190049743
648648606100003653
852267805270038897
083641503270039111
053635701140012595

ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጂማ
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር

መቱ
አጋሮ
ሂርማታ
አባጂፋር
ኦፔኖ
ጋምቤላ
ስቃጨርቆሳ
ቦንጋ
ሊሙሲንቱ
ኡካ
ጌቺ
አዘዞ
እብናት
አምባ ጊዮርጊስ
ደብረ ታቦር
ጎንደር ዐብይ
ፋሲለደስ
ወረታ
ጋፋት
ማክሰኝት
ሳንጃ
አዲስ ዘመን

1200004488
3260007576
1120035894
6100025120
1260079034
5937220885
6126730588
3260028387
4940035560
5270014026
1136913581
5277226456
1140042772
5920007892
3267226927
5947213583
1170047858
1140012902
1240050411
1151493071

542794701200004488
502797703260007576
978634101120035894
619228806100025120
111601401260079034
387550105937220885
375617406126730588
244678203260028387
914706704940035560
439092105270014026
582452401136913581
709099705277226456
044685701140042772
623622105920007892
112966403267226927
709494805947213583
106795801170047858
569636301140012901
058023601240050411
917336401151493071

ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር

እስቴ
ማራኪ
ጎንደር ዐብይ
ጋፋት
አዘዞ
አዲ አርቃይ
አርበየ
ማራኪ
አብዳሪፍ
ማክሰኝት
ጃንተከል
ማክሰኝት
አዲስ ዘመን
አንዳቤት
ማራኪ
ቋራ
ደብረታቦር
አዲስ ዘመን
መተማ ዮሐንስ
አይከል

ፀሐዬ ጥላሁን መልካሙ
ሙሉአለም አድማሱ ታደሰ
አበቡ ካበው አቤ
ኪንዱ ባየ ሰንደቄ
በላይነሽ ሙሉጌታ ጉርሜሳ
አስናቀው ስንታየሁ ሰርጸ
ሰላም መካሻው መኮንን
መቅደስ ፍቃዴ ታፈረ
ሐብታሙ አወቀ እንግዳወረቅ
አለመታ ጥላሁን ተሸለ
በላይነሽ ማንደፍሮ ታከለ
ሻምበል አስፋው እና / ወይም አገሬ ባቡ
ዓለምጸሐይ አስማማው አባተ
ገ/ሥላሴ አባተ አለማየሁ
አገኘሁ በርሄ ንጉሴ
ተሾመ ውቤ አያሌው
ዋለልኝ የማታ እንግዳ
ብርሐን አገኘሁ ኢሳ
ተመስገን ሞላ ወርቁ

1230066486
1170080432
3260016856
1180007944
6100031714
6120019964
3260039457
7460020809
5040085445
6780025008
8150018087
1180038030
1120059125
8150086261
1130049066
6100022518
1190001282
1130010377
3260024359

155807701230066486
170885101170080432
515079703260016856
943721501180007944
579237906100031714
372970306120019964
144342703260039457
879608507460020809
115537205040085445
938156806780025008
257298808150018087
713767801180038030
876689601120059125
116059608150086261
169423301130049066
294669506100022518
782513701190001282
163874301130010377
038615603260024359

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ

ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር
ጎንደር

ደባርቅ
ደብረ ታቦር
ማራኪ
ነፋስ መውጫ
ጋፋት
አርባያ
ማራኪ
ጃናሞራ
አንበሳሜ
ተትክል ድንጋይ
ዞብሌ
ንፋስ መውጫ
ጎንደር ዐብይ
ዞብል
ጃንተከል
ጋፋት
ወረታ
ጃንተከል
ማራኪ

