
   የብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ

የአ/         አበባ ሽያጭ መስመር የሽያጭ ሠራተኞችና ሽያጭ መስመር አስተባባሪዎች አድራሻ

ተ.ቁ. ስም  ታርጋ ቁጥር  ስልክ ቁጥር  የተመደቡበት ቦታ የሽ/መ/አስተባባሪዎች
 ስልክ ቁጥር

1

 አባተ ይመር

3-54371

0913-63-34-46

    ኮሜርስ፣ ስታዲየም፣ ለገሃር፣ አምባሳደር፣ አርማ
     ጋራዥ፣ ፍልውሃ አካባቢ፣ አንፊ ቲያትር፣ ፒያሣ፣

  ቴዎድሮስ አደባባይ፣ ቅ/   ማርያም፣ ራስ መኮንን
   ድልድይ፣ አራት ኪሎ፣ 6    ኪሎ፣ ስብሰባ ማዕከል፣

  እየሱስ፣ ፈረንሳይ፣ ቤላ

   አቶ ሳህለ ኃለፎም
0913 62 42 16

2

 ካሳሁን ደበሌ

3-67822

0966-06-27-27

      ሼል ዲፖ፣ ሣሪስ፣ አዲሱ ሰፈር፣ ቃሊቲ (በላይም
በታችም)      ፣ አቃቂ፣ ገላን ኮንዶሚኒየም፣ ገላን ከተማ፣

   ማሰልጠኛ፣ ቶታል፣ ደራርቱ ት/   ቤት ዙሪያውን፣ ቱሉ
ዲምቱ

»      »

3

 ክንዴ አየለ

3-95575

0911-93-33-43

 ካሳንችስ፣ 6     ኪሎ፣ ሚኒሊክ ሆስፒታል፣ ቀበና፣
     ግንፊሌ፣ እንግሊዝ ኤምባሲ፣ አቧሬ፣ አድዋ ድልድይ፣
    ባልደራስ እስከ ዲያስፖራ አደባባይ (  መገናኛ ጫፍ)

   በላይና በታች

»      »

4

 መድሃኒት ኪዳኑ

3-67824

0911-53-04-74

መሻD     ለኪያ፣ ላንቻ፣ ጎተራ ኮንዶሚኒየም፣ መስቀል
    ፍላወር፣ ደምበል ጀርባ፣ ፍላሚንጎ፣ ኤግዚቢሽን
      ማዕከል፣ ወሎ ሰፈር፣ ፒኮክ፣ ቦሌ ሚካኤል፣ ሣሪስ

  አቦ፣ ቦሌ ቡልቡላ

»      »

5

 ፍቃዱ ጌታቸው

3-54363

0913-43-26-33

  ጎላ ሚካኤል፣ ተ/  ሃይማኖት፣ ሀ/  ጊዮርጊስ፣ አትክልት
     ተራ፣ ጎጃም በረንዳ፣ አውቶቡስ ተራ፣ አዲሱ

   ሚካኤል፣ መርካቶ፣ ኢሚግሬሽን አካባቢ

   አቶ አስራት ታዬ
0911 46 02 79

6

 አካሉ ጣፋ

3-95570

0911-30-92-77

    አዋሽ ወይን ጠጅ፣ ጦርሃይሎች፣ 3   ቁጥር ማዞሪያ፣
   አየር ጤና፣ ቻይና ካም ý     ፣ ካራ ቆሬ፣ ወለቴ፣ ዓለም

 ገና፣ ሰበታ

»      »

7

 ገዛኸኝ እንግዳ
3-54400

0911-53-54-03

     ዘነበወርቅ፣ ቤተል፣ ዓለም ባንክ፣ ሆላንድ ኤምባሲ፣
     ወይብላ ማርያም፣ ሉኳንዳ፣ ኦሮሚያ እህል በረንዳ፣

      ኬላ ድረስ፣ ጠሮ፣ ሎሚሜዳ፣ ትራፊክ ሰፈር

»      »

8

 አግአዚ ዳዊት

3-54356

0913-03-69-82

 ከፍተኛ ፍ/  ቤት፣ ý    ሪም ሜዳ ዙሪያ፣ ልደታ፣
      ጨርቆስ፣ ቴሌ፣ ገነት ሆቴል፣ የድሮ ጉምርክ ከጀርባ

     ካምቦ ኖቭ፣ ቡልጋሪያ፣ ቄራ፣ ጎፋ ካም ý  ፣ ከጀርመን
     አደባባይ፣ ሚካኤል ኮንዶሚኒየም፣ ቆሬ፣ ቁጥር
   ማዞሪያ፣ አቡነ አረጋዊ ቤ/  ክርስቲያን፣ 3  ቁጥር

    ማዞሪያ፣ ብስራተ ገብርኤል፣ መካኒሣ በሙሉ

»      »

9

 መንግስቱ
ታደሠ

3-67823

0911-41-91-01

     ከገብርኤል አደባባይ እስከ ጎፋ መብራት ኃይል
     ኮንዶሚኒየም፣ ብሄረ ጽጌ መናፈሻ፣ ላፍቶ ከዳማ

      ሆቴል እስከ ሀና ማርያም፣ ኃይሌ ጋርመንት፣ አ/አበባ
     ኮንዶሚኒየም፣ ለቡ፣ ሙዚቃ ሰፈር፣ ጀሞ 1/2/3፣

     ፉሪ፣ ሚካኤል አደባባይ፣ ጀርመን አደባባይ፣ መብራት
ኃይል

   አቶ ተስፋዬ መሐሪ
0913 00 23 88

10

 ወርቁ ስጦታው

3-47963

0911-47-57-55

     ገርጂ፣ መብራት ኃይል፣ ኢምፔሪያል፣ አምቼ፣ ጃክሮስ
     አደባባይ፣ የረር፣ ሰሚት ኮንዶሚኒየም፣ ከአምቼ እስከ

 መገናኛ ጫፍ

»      »

ተ.ቁ. ስም  ታርጋ ቁጥር  ስልክ ቁጥር  የተመደቡበት ቦታ የሽ/መ/አስተባባሪዎች
 ስልክ ቁጥር

11

 ተሾመ
ዘውዴ

3-83624

0911-17-56-48

      አቡነ ጴጥሮስ፣ ራስ ደስታ፣ ገዳም ሰፈር፣ ፓስተር፣
መ/      ዓለም፣ ሳንሱሲ፣ ሩፋኤል፣ ከታ፣ አስኮ፣ ሸጎሌ፣

     ቡራዩ፣ ብርጭቆ ኮንዶሚኒየም፣ አዲስ ሰፈር፣ ቡራዩ
   ማርያም፣ ገፈርሳ፣ ኬላ ድረስ

   አቶ ተስፋዬ መሐሪ
0913 00 23 88



12

 አዲስ መንገሻ

3-34837

0911-21-00-28

 ቀበሌ 51  መ/    ክበብ፣ ባልቻ ሆስፒታል፣ አምስተኛ
      ፖሊስ ጣቢያ፣ ልደታ ኮንዶሚኒየም፣ ጌጃ ሰፈር፣ ሞላ
       ማሩ፣ አድዋ ግሮሰሪ፣ አብነት፣ ሰባተኛ ግራና ቀኝ፣ ኮካ

     መታጠፊያ፣ አማኑኤል፣ እህል በረንዳ፣ ሠፈረ ሰላም፣
      አጠና ተራ፣ ኳስ ሜዳ፣ እፎይታ ገበያ ማዕከል

»      »

13  ጌታቸው
ቱጁማ

3-95577
0911-88-96-46

      ላም በረት፣ ኮተቤ፣ ካራ፣ ወሰን፣ የካ አባዶ    አቶ እንደሻው አሸናፊ
0911 54 41 23

14

 ምክሬ አንዳርጌ

3-67821

0911-60-07-03

      ሚኒሊክ አደባባይ፣ ደጃች ውቤ፣ መነን፣ ሽሮ ሜዳ፣
      አፍንጮ በር፣ ቀጨኔ፣ ሰሜን ሆቴል፣ አዲሱ ገበያ፣

ድልበር

»      »

15

 አብርሃም ብሩ

3-34833

0911-39-60-52

    ሾላ ገበያ፣ ለም ሆቴል፣ 24   ቀበሌ፣ ቦሌ
  መድሐኒዓለም፣ ቺቺኒያ፣ 22   ፣ ጉርድ ሾላ፣

 ከእስጢፋኖስ ቤ/    ክርስቲያን ጀምሮ ባምቢስ እስከ
  መገናኛ ጫፍ፣ ጃክሮስ

»      »

16

 ውብእሸት ከበደ

3-47964

0911-64-86-86

      ሳሊተ ምህረት፣ በሻሌ፣ ሰላሳ ሜትር፣ ሰሚት፣ ፊጋ፣
    ሰፈራ፣ ጐሮ፣ ሃያት ኮንዶሚኒየም፣ ለገጣፎ፣

ሲ.ኤም.    ሲ፣ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ

»      »


