
የብሔራዊ አሌኮሌና አረቄ ፋብሪካ 

የአዲስ አበባ ሽያጭ መስመር የሽያጭ ሰራተኞች እና የሽያጭ መስመር 
አስተባባሪዎች አድራሻ 

ተ.

ቁ 

ስም ስሌክ ቁጥር የተመደቡበት ቦታ እ.ኤ.አ ከማርች 16 እስከ ጁሊይ 

16/2020 

የሽ/መ.አስተባባሪ

ዎች ስሌክ  

ቁጥር 

1 አካለ ጣፋ 0930-04-42-97 

ዘነበ ወርቅ፣ ቤተሌ፣ አሇም ባንክ፣ ሆሊንድ ኤምባሲ፣ 

ወይብሊ ማርያም፣ ለኳንዳ፣ ኦሮሚ ያእህሌ በረንዳ፣ 

ኬሊ ድረስ፣ ጠሮ፣ ልሚ ሜዳ፣ ትራፊክ ሠፈር 

አስራት ታዬ 

0911460279 

2 ዲሮ ቶሊ 0930-05-61-82 

ከ.ፍ/ቤት፣ፕሪሞ ሜዳ ዙሪያ፣ ሌደታ፣ ጨርቆስ፣ ቴላ፣ 

ገነት ሆ.፣ የድሮ ጉምሩክ ከጀርባ ካምቦኖቭ፣ ቡሌጋሪያ፣ 

ቄራ፣ጎፋ ካምፕ፣ ከጀርመን አደባባይ፣ ሚካኤሌ 

ኮንዶሚኒየም፣ ቆሬ፣2ቁ. ማዞሪያ፣ አቡነ አረጋዊ ቤ/ክ፣ 

3 ቁ. ማዞሪያ፣ ብሥራተ ገብርኤሌ፣መካኒሳ በሙለ 

» » 

3 ካሳሁን ደበላ 0930-04-41-71 

ጎሊሚካኤሌ፣ተ/ሃይማኖት፣ሀ/ጊዎርጊስ፣አትክሌትተራ፣ጎ

ጃምበረንዳ፣አውቶብስተራ፣አዲሱሚካኤሌ፣መርካቶ 

፣ኢሚግሬሽንአካባቢ 

» » 

4 ዳንኤሌ መርሻ 0930-04-41-87 

አዋሽ ወይን ጠጅ፣ ጦር ሃይልች፣ 3 ቁ. ማዞሪያ፣ 

አ/ጤና፣ ቻይና ካምፕ፣ ካራ ቆሬ፣ ወሇቴ፣ አ/ገና፣ 

ሰበታ፣ ተፍኪ 

» » 

5 አሇነ ገዳሙ 0930-03-22-45 

መሸሇኪያ፣ ሊንቻ፣ ጎተራ ኮንዶሚኒየም፣ መስቀሌ 

ፍሊወር፣ደምበሌ ጀርባ፣ ፍሊሚንጎ፣ ኤግዚብሺን 

ማዕከሌ፣ ወልሰፈር፣ ፒኮክ፣ ቦላ ሚካኤሌ፣ ሣሪስ አቦ፣ 

ቦላ ቡሌቡሊ 

» » 

6 ውብእሸት ከበደ 0930-03-83-95 

ኮሜርስ፣ ስታዲየም፣ ሇገሃር፣ አምባሳደር፣ 

አርማጋራዥ፣ ፍሌውሃ አካባቢ፣ አንፊቲያትር፣ ፒያሣ፣ 

ቴድሮስ አደባባይ፣ ቅ/ማርያም፣ ራስ መኮንን ድሌድይ፣ 

አራት ኪል፣ 6 ኪል፣ ስብሰባ ማዕከሌ፣ እየሱስ፣ 

ፈረንሳይ፣ ቤሊ 

» » 

7 ገዛኸኝ እንግዳ 0930-04-32-67 

ሚኒሉክ አደባባይ፣ ደጃች ውቤ፣መነን፣ ሽሮ ሜዳ፣ 

አፍንጮ በር፣ ቀጨኔ፣ ሰሜን ሆቴሌ፣ አዲሱ ገበያ፣ 

ድሌ በር፣ 

እንዳሻው አሸናፊ 

0911544123 

8 መንግስቱ ታደሠ 0930-03-79-62 

ሾሊገበያ፣ ሇም ሆ.፣24፣ ቦላ መድሐኒአሇም፣ ቺቺንያ፣ 

22፣ ጉርድ ሾሊ፣ ከእስጢፋኖስ ቤ/ክርስቲያን ጀምሮ 

ባምቢስ እስከ መገናኛ ጫፍ፣ ጃክሮስ፣ ሣሉተማርያም 

» » 



ተ.

ቁ 

ስም ስሌክ ቁጥር የተመደቡበት ቦታ እ.ኤ.አ ከማርች 16 እስከ ጁሊይ 

16/2020 

የሽ/መ.አስተባባሪ

ዎች ስሌክ  

ቁጥር 

9 ክንዴ አየሇ 0930-03-98-07 ሊምበረት፣ ኮተቤ፣ ካራ፣ወሰን፣ የካአባዶ » » 

10 ተስፋዬ ቶልሳ 0930-03-61-28 

ሣሉተ ማርያም፣ በሻላ፣ ሰሊሳ ሜትር ሰሚት፣ፊጋ፣ 

ሰፈራ ጎሮ፣ ሃያት ኮንዶሚኒየም፣ ጨፌ፣ ጣፎ 

ኮንዶሚኒየም፣ ሇገጣፎ፣ ሲ፣ኤም.ሲ፣ ሲቪሌ ሰርቪስ 

ዩኒቨርሲቲ፣ 

እንዳሻው አሸናፊ 

0911544123 

11 ፍቃዱ ጌታቸው 0930-02-94-03 

ካሳንችስ፣ 6ኪል፣ ሚኒሉክ ሆ.፣ቀበና፣ ግንፍላ፣ 

እንግሉዝ ኤ፣ አቧሬ፣ አድዋ ድሌድይ.፣ ባሌደራስ እሰከ 

ዲያስፖራ አደባባይ (መገናኛ ጫፍ) በሊይና በታች 

» » 

12 አያላው አሸኔ 0930-30-79-79 

አቡነ ጴጥሮስ፣ራስ ደስታ፣ ገዳመሠፈር፣ ፓስተር፣ 

መ/አሇም፣ ሳንሱሲ፣ ሩፋኤሌ፣ ከታ፣ አስኮ፣ 

ሸጎላ፣ ቡራዩ፣ ብርጭቆ ኮንዶሚንየም፣ አዲስ 

ሰፈር፣ ቡራዩ ማሪያም፣ ገፈርሳ፣ ኬሊ ድረስ 

ሔኖክ ሇይኩን 

0930052244 

13 አብርሃም ብሩ 0930-02-47-13 

ገርጅ፣ መብራት ሃይሌ፣ ኢምፔሪያሌ፣ አምቼ፣ 

ጃክሮስ አደባባይ፣ የረር፣ ሰሚት ኮንዶሚኒየም፣ 

ከአምቼ እስከ መገናኛ ጫፍ 

» » 

14 
መድሐኒት 

ኪዳኔ 
0930-03-55-36 

ቀበላ 51 መ/ክበብ፣ ባሌቻ ሆ/ሌ፣ አምስተኛ 

ፖ፣ጣቢያ፣ ሌደታ ኮንዶሚኒያም፣ ጌጃ ሰፈር፣ ሞሊ 

ማሩ፣ አድዋ ግሮሰሪ፣ አብነት፣ ሰባተኛ ግራና 

ቀኝ፣ ኮካ መታጠፊያ፣ አማኑኤሊ፣ እህሌ በረንዳ፣ 

ሠፈረ ሰሊም፣ አጠና ተራ፣ ኳስ ሜዳ፣ እፎይታ 

ገበያ ማዕከሌ 

» » 

15 
አሇምነው 

 አሇባቸው 
0930-03-97-68 

ከዳማ ሆቴሌ እስከ ሀና ማሪያም፣ ሀይላ 

ጋርመንት፣ አ.አ ኮንዶሚኒየም፣ ሇቡ፣ሙዚቃ 

ሰፈር፣ ጀሞ 1/2/3፣ ፉሪ፣ ሚካኤሌ አደባባይ፣ 

ጀርመን አደባባይ፣ መብራት ሃይሌ 

» » 

16 ተሾመ ዛዴ 0930-04-20-87 

ሼሌዴፖ፣ ሣሪስ፣ አዲሱ ሰፈር፣ ቃሉቲ 

(በሊይምበታችም)፣አቃቂ፣ገሊን ኮንዶሚንየም 

(ግራናቀኝ)፣ ገሊን ከተማ፣ ማሰሌጠኛ፣ ቶታሌ፣ 

ደራርቱ ት/ቤት ዙሪያውን፣ ቱለ ዲምቱ 

» » 

 


