
በፖሊስ ምርመራ ላይ የነበሩ ያለደረሰኝ ግብይት 
የተቋረጡ መዛግብት ዝርዝር 

 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት   ስም የተከሳሽ 
ብዛት 

ያለበት ደረጃ  የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

1 እነ ፈርስት ኤይድ ፋርማሲውቲካል 
ኃ/የተ/የግ/ማ 

(3 ሰዎች) በፖሊስ 
ምርመራ ላይ 
የነበሩ  

ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

2 እነ አክቲቭ ስፖርት ቤት ኃ/የተ/የግ/ማ 5 ሰዎች ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

3 እነ ግምት ስፖርት ቤት ቢቲንግ ፒ ኤል ሲ  2 ሰዎች) ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

4 እነ ቀርጫንሺ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  3 ሰዎች) ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

5 እነ ስሙር ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  (2 ሰዎች) ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

6 እነ አር ጂ ኬ የህንጻና የኤሌክትሪክ እቃዎች 
ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  

(3 ሰዎች) ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

7 እነ ኤ ዋይ ዲ ኃ/የተ/የግ/ማ  (4 ሰዎች) ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

8 እነ ሰንቀሌ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  (4 ሰዎች) ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

9 እነ ሁለገብ ኦንላይን ሶሊውሽን ኃ/የተ/የግ/ማ  (5 ሰዎች) ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

10 እነ አብዱለጢፍ ሲራጅ ፈረጃ  (2ሰዎች) ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

11 እነ ኤም ኤስ የተዘጋጁ ልብሶችና ጫማዎች 
አጠቃላይ ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማ  

(3ሰዎች) ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

12 እነ ማርዋ የአገር ውስጥና የውጭ ም/ጅ/ች/ማ 
ኃ/የተ/የግ/ማ  

(3ሰዎች) ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

13 እነ ፀጉ ብርሀነ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3ሰዎች) ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

14 እነ ኦልድ ፖስት የገበያ ማእከል አክሲዮን ማህበር  (2 ሰዎች) ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

15 ጀፎር ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ   (2) ሰዎች ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

16 እነ   ትሮዳን ህትመትና ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማ 3 ሰዎች ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

17 በቹ ይገለጡ ብካ ሳምራዊት ዘርጋ  (2) ሰዎች ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

18 ሀሰን ዑመር ጊፍት አክመል  (2) ሰዎች ››     ››      ››  ከዋጋ በታች ደረሰኝ መቁረጥ የተቋረጠ 

19 ግርማ ለማ ማንደፍሮ  (2) ሰዎች ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

20 1ኛ.  ይድረስ ባንቅስራ አብሽሮ 2. መደድ ኸሊል 
መሀመድ 3. ብዙነሽ ባርክልኝ ወ/ማሪያም ( 

3) ሰዎች ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

21 1ኛ.  ኤልያስ አንሳ ዱላ  2. ኢብራሂም ናስሩ ሽፋ  (2) ሰዎች ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

22  ፀጋ ብርሃን መዝገቤ ማሞ  ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

23 መክብብ ከበደ ሃይለማርያም 2. መሀመድ ረዲ 
ባዴ 3. ጃቢር ፈረጃ ጋዚ  

(3) ሰዎች ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

24 ፈትሁ ሙሳ ነጋሽ  ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

25 1. ሰሚራ ዲኖ ከድር 2. መኪያ አሰፋ ረሽድ  (2) ሰዎች ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

26 1.  ንጉሴ ሀብቴ ገ/ፃዲቅ  2. ፅጌ ዘውዴ ተሰማ  (2) ሰዎች ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

27 1.  ሳልሀዲን ቡልቡላ ወራቄ 2. ቋዲር አክመል 
ሞላ  

(2) ሰዎች ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

28 ብዙአየሁ መረጋ ጣም 1 ሰው  ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

29 1 አባዲ አረጋዊ ገብረሚካኤል 2. ክንዴ አለሙ 
በርታ 3. ሁሴን አክመል በደዊ    4. ድርሻዬ 
አለሙ በርታ 5. አብዱራዛቅ መሀመድ ሙደሲር  

(5) ሰዎች ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

30 1 መቅደስ ብርሀኑ ሀቄ    2 ሙሉቀን ወርቁ  (2) ሰዎች ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

31 በላይ አየለ  እና    ከማል ከድር  (2) ሰዎች                     ››     ››      ››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 



በፖሊስ ምርመራ ላይ የነበሩ ያለደረሰኝ ግብይት 
የተቋረጡ መዛግብት ዝርዝር 

 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት   ስም የተከሳሽ 
ብዛት 

ያለበት ደረጃ  የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

32 1ኛ.አብዱልቃድር ሀቡ   2 ኡስማን 
አብዱልቃድር 3 ነስረዲን አብዱልቃድር  

(3) ሰዎች በፖሊስ 
ምርመራ ላይ 
የነበሩ 

ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

33 1ኛ ውድነሽ አህመድ 2 ኑረዲን አክመል 3 መኪያ 
ሳሊያ 4 አብዱልካፍ ጀማል   

(4) ሰዎች ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

34 1ኛ እንድሪስ ናስር  2 ሰሚራ ስፍር  3 ዚያድ 
ናስር  

(3) ሰዎች ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

35 1ኛ. ጥላሁን ቱርጋ 2 ታደለ ውጅራ  (2) ሰዎች ››         ››››  ከዋጋ በታች ደረሰኝ መቁረጥ የተቋረጠ 

36 1ኛ. ገነት ተስፋዬ 2 የስራወርቅ ጥላሁን  (2 ሰዎች) ››         ››››  ከዋጋ በታች ደረሰኝ መቁረጥ የተቋረጠ 

37 1ኛ. ሀለውያ መሀመድ 2. ቀመሪያ ኑረዲን 3. 
ፈድሉ ኑረዲን  

(3) ሰዎች ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

38 1ኛ. መኪያ ሽኩር 2 ዋበላ ያሲን  (2 ሰዎች) ››         ››››  ከዋጋ በታች ደረሰኝ መቁረጥ የተቋረጠ 

39 1ኛ. ወ/ሮ ሳባ ጥላሁን 2 ብሩክታዊት 
ይልማ  3 ዳንኤል ኩራ   

(3 ሰዎች) ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

40 1ኛ.ሳራ አክሊሉ 2 አመርጋ ተመስገን   (2 ሰዎች) ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

41 1ኛ. አብደላ በዳዊ  2 ወ/ት ፈትያ አህመድ፣ 3 
ወ/ሮ ሀድያ መሀመድ  

(3 ሰዎች) ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

42 1ኛ. ቴድሮስ ካሳ 2 ሙሰማ መሀዲ  (2 ሰዎች) ››         ››››  ከዋጋ በታች ደረሰኝ መቁረጥ የተቋረጠ 

43 1ኛ.ያስሚን በክሪ 2 ሀሰን ከማል 3 ታረቀኝ ዱላ  (3 ሰዎች) ››         ››››  ከዋጋ በታች ደረሰኝ መቁረጥ የተቋረጠ 

44 ሬድዋን ሙሸጋ ጁሀር   ››         ››››  ከዋጋ በታች ደረሰኝ መቁረጥ/ 
ያለ ደረሰኝ ግብይት 

የተቋረጠ 

45 1ኛ.ሀብታሙ ሙሉጌታ ባልቻ 2 ዮናስ ብርሀኑ 
ድባብ   

(2 ሰዎች) ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

46 1ኛ. ኤርሚያስ ተክለጽዮን 2 ኢሳያስ ቢረዳ 3 
መቅደስ ታምራት  

(3 ሰዎች) ››         ››››  ከዋጋ በታች ደረሰኝ መቁረጥ የተቋረጠ 

47  አማረ አስማማው አንደዋ   ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

48 1ኛ. ቴዎድሮስ ስለሽ ንጋቱ 2. ኪሩቤል ስለሽ 
ንጋቱ   

(2) ሰዎች ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

49 1ኛ. መሀመድ ዑመር አብዱላሂ  2. ሁሴን 
አህመድ መሀመድ  

(2) ሰዎች ››         ››››  ከዋጋ በታች ደረሰኝ መቁረጥ የተቋረጠ 

50 1ኛ. ታፈረ ሹምዬ ወርቅነህ 2. አዲስአለም ሹምዬ 
ወርቅነህ  

(2) ሰዎች ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

51 1ኛ. መታገስ ሃይሌ ኮርዜራ 2. ግቤነሽ ሃይሌ 
ኮርዜራ  

(2) ሰዎች ››         ››››  ከዋጋ በታች ደረሰኝ መቁረጥ የተቋረጠ 

52 ኛ. ወይንሸት ነጋሽ ጎጆ 2. አቡበከር ሙባረክ 
መሀመድ 3. ሙባረክ መሀመድ አህመድ  

(3) ሰዎች ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

53 1ኛ. አቡበከር ዑስማን ዲዶ 2. ገነት ቢራቱ ገብሩ 
3. የሺ መላኩ በለጠ  

(3) ሰዎች ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

54 1ኛ.ዘለቀ ከበደ ገላን 2. እንዳልካቸው ዘለቀ ከበደ  (2) ሰዎች ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

55 1ኛ. ነጂብ ኢብራሂም ኢሳ 2. አቶ አብዱልቃድር 
በያን ኬር 3. ወ/ት ሲቲ አብራር ሽፋ   

(3) ሰዎች ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

56 1ኛ. አቶ ሲራጅ ሳሊህ 2. አቶ አብርሃም ደረጀ 3. 
አቶ መአዝ ከድር   

(3) ሰዎች ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

57 1ኛ. ሰለሞን አስፋው 2. ታሪኩ በርታ 3. ወ/ት 
ሰናይት በርታ  

(3) ሰዎች ››         ››››  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 



በፖሊስ ምርመራ ላይ የነበሩ ያለደረሰኝ ግብይት 
የተቋረጡ መዛግብት ዝርዝር 

 

 

 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት   ስም      የተከሳሽ 
ብዛት 

ያለበት ደረጃ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

58 ቢላል መሀመድ  1 ሰው  በፖሊስ 
ምርመራ ላይ 
የነበሩ 

ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

59 1ኛ.ሳራ ታዬ ካሳ  2. ኤርሚያስ ወልዱ 
ዳበሳ 3. መሀመድ ሰማን ሁሴን   

(3) ሰዎች ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

60 1ኛ. አችሪመድ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ 2. 
ወ/ሮ እችአለም ደምሴ 3. ወ/ት 
ታምራለች ተ/ማርያም 4. አቶ ተፈሪ 
ልኬሎስ   

(4) ሰዎች ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

61 1ኛ. ሙላቱ ደሌዴ 2. አማኑኤል ዋልቶሬ 
ጎዴቦ  

(2) ሰዎች ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

62 ዚያድ ሱልጣን አሊ  2. ኑሪኒ ጂኖ ጀማል  (2) ሰዎች ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 
63 1ኛ. አቶ ነጃት መሀመድ ሞሊስ 2. አቶ 

ሙዲን ሰለሞን 3. ተማም አብራ  
(3) ሰዎች ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

64 1ኛ.በቀለ ባፋሰጣና 2. መስቀለ ባባ 3. 
ርብቃ ታንቱ  

(3 ሰዎች) ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

65 1ኛ. ሸምሱ ረዲአብደላ  2. አህመድ ሰይድ 3. 
ሙሰፋ ረዲ  

(3) ሰዎች ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

66 እነ ኦልድስፖት የገበያ ማዕከል አ/ማ  5 ሰዎች) ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

67 1ኛ. ከድር ሁሴን መሀመድ 2 ሰሚራ ሰኢድ አሊ 
3 ኢማድ ሀሰን መሀመድ  

(3) ሰዎች ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

68 1ኛ. ክብሩ ክፍሌ ባቆ 2 ፈሰሱ ተክሌ ስፍር  (2) ሰዎች ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

69 1ኛ.የኔወርቅ ሞላ ስንሻ 2 ሀብታሙ ያለው ዋሴ 
3 ደስታ ዳናፋን ታዬ   

(3 ሰዎች) ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

70 ኤልሳቤጥ አድነው ባዩ 1 ሰው  ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

71 አብዲ ማህዲ ሰማን( 1 ሰው  ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

72 1ኛ.መቅደስ ሰፈርጋ አስፋው 2.በላይነሽ ቸርነት  (2) ሰዎች ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

73  ገነት ደጀኔ ኡፋ 1 ሰው  ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

74 አማረ አስማማው አንዳዋ  1 ሰው  ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

75 1ኛ .ሮያል ሀውስ ፊኒሺንግ ኃ/የተ/የግ/ማ 
2.ሃይማኖት ጌትነት አየለው 3.ሀና ግርማ 
ገብረየስ 4.ማርታ ንጋቱ አበራ  

(4) ሰዎች ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

76 ነጋሲ አበበ ጻዲቅ 1 ሰው  ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

77 1ኛ. ዳግኤር የቆዳ ውጤቶች ማምረቻ እና ንግድ 
ኃ/የተ/የግ/ማ 2. ወይንሸት ተፈራ ካሳ 3. ገነት 
ንጉሴ ተፈራ 4. ዳግም ኤርሚያስ ሻምቤ   

(4) ሰዎች                      ››       ›››     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 



በፖሊስ ምርመራ ላይ የነበሩ ያለደረሰኝ ግብይት 
የተቋረጡ መዛግብት ዝርዝር 

 

 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት   ስም      የተከሳሽ ብዛት ያለበት ደረጃ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

78 1ኛ. ወልዴ አለንዳ ወንቢሮ 2. እምነቱ አለንዳ 
ወንቢሮ   

(2) ሰዎች በፖሊስ 
ምርመራ ላይ 
የነበሩ 

ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

79 ኮናርክ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  2. መለሰ 
ሰብስቤ ላቀው 3. ማህደር ታምራት ስንቁ   

(3) ሰዎች ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

80 1ኛ.ጎንኮን ንግድ ስራዎች ኃ/የተ/የግ/ማ 2. 
ጋሻው አበበ ስንግል 3. ናርዶስ በቀለ ረጋሳ  

(3) ሰዎች   ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

81 1ኛ.ዘይዳት ኬረሞች ጭቅሳ 2. ሀቢባ ሃጅ 
ይርጋ ሁሴን  

(2 ሰዎች) ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

82 1ኛ.ሀሰን ዘይኑ ዑመር 2. አዲል አህመድ 
አቡበከር 3.ኦሪት አብዱራህማን ዘማሪያ   

(3) ሰዎች ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

83 አወል አማን ሀጎስ  ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

84 ሰላማዊት ታምሩ ጎሹ  ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

85 1ኛ. ኤም.ኤን.ኤ ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማ 2. አኸዘ 
ኦላና ዘገየ   

(2) ሰዎች ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

86 ከማል መሀመድ ናስር  ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

87 1ኛ. ክብሯ በድሩ ለማ 2. አሰፋ መሀዲ ዑመር 
3. ኑርሀሰን አህመድ አህሙዲን  

(3) ሰዎች ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

88 1ኛ. አጃኢባ አክመል  2. መቅዱስ መሀመድ 
አክመል 3. ከድር ዘውዴ ወግም  

(3) ሰዎች ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

89 ብሩክ ሀጎስ  2. አነኒ ፋንታ ፈይሳ  (2) ሰዎች ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

90 ኢሳ ዑመር ፣ ላይላ ኢሳ፣ ሙሳ ዚያድን 
፣ዘምዘም ሙሀዲን  

(4) ሰዎች ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

91 1ኛ.ትዕግስት ዘውገ ወ/ማርያም፣ሰለሞን 
ታደሰ፣ሸምሱ ሁሴን   

(3) ሰዎች ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

92 1ኛ. ኢዮክ ዳቦና ኬክ መጋገሪያና ማከፋፈያ 
ኃ/የተ/የግ/ማ ፣ኑርዬ በላይ ወሌ፣ብርቱካን 
መክብብ ወርቁ  

(3) ሰዎች ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

93 ወ/ሮ የሺእመቤት ለምለም  ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

94 አብዱራህማን አረብ  ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

95 አልዋና አጠቃላይ የእንጨት ስራ 
ኃ/የተ/የግ/ማ፣ ኑሩ ሽኩር ኡስማን  

(2) ሰዎች ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

96 1ኛ.አባይ ሸለቆ ጠቅላላ ንግድ፣ አብርሃም 
ገበየሁ፣እመቤት መኮንን  

(3) ሰዎች ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

97 1ኛ. ዘለቀ ከበደ ገላን፣ እንዳልካቸው ዘለቀ 
ከበደ ች 

(2) ሰዎ ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

98 1ኛ.ዳንኤል ወልዴ፣ አድማሱ 
ወልዴ፣ሃይለሚካኤል ሁንዴ  

(3) ሰዎች ›››       ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 



በፖሊስ ምርመራ ላይ የነበሩ ያለደረሰኝ ግብይት 
የተቋረጡ መዛግብት ዝርዝር 

 

 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት   ስም      የተከሳሽ 
ብዛት 

ያለበት ደረጃ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

99 1ኛ. ፓኑሙን ሰፕላይስ ኃ/የተ/የግ/ማ፣ 
ዶ/ር ራጀንደር ኩማር፣ወ/ት ሊያ 
ተፈሪ፣አንደርጂት ሲንግ፣መሳይ 
እንዳለ፣እሸቱ ጥበበ  

(6) ሰዎች በፖሊስ 
ምርመራ ላይ 
የነበሩ 

ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

100 ፍቃዱ ተካ፣ ሬድዋን አብዱራዛቅ  (2) ሰዎች ››        ››› ከዋጋ በታች ደረሰኝ 
መቁረጥ 

የተቋረጠ 

101 1ኛ. ይጋርዴ ፍቃዱ፣ ጥሩሰው አሊ  (2) ሰዎች ››        ››› ከዋጋ በታች ደረሰኝ 
መቁረጥ 

የተቋረጠ 

102 1ኛ. መሀመድ ሁመር፣አብዱራህማን 
ጀሊል፣ አንዋር መሀመድ፣ሀይደር 
አህመድ ፣ መሀመድ አደም  

(5) ሰዎች ››        ››› ከዋጋ በታች ደረሰኝ 
መቁረጥ 

የተቋረጠ 

103 1ኛ. ካሳሮስ ኢንተርቴይመንት 
ኃ/የተ/የግ/ማ  

(3) ሰዎች ››        ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

104 1ኛ.ዘኒት ገብስ እሸት ኢትዮጵያ፣ሜሮን 
ጥላሁን፣ሰለሞን ገ/እግዚ  

(3) ሰዎች ››        ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

105 ሌማት ሆቴልና ትሬዲንግ ፣እንዳልካቸው 
አስረስ ፣ብርቱካን አረጋይ  

(3) ሰዎች ››        ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

106 ድል በትግል ካፌና ሬስቶራንት ፣ደምሴ 
የሱፍ፣እሸት ወጋየሁ  

(3) ሰዎች ››        ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

107 ሱፐር ደብል ቲ ጀነራል ትሬዲንግ፣ዘውዱ 
ተካ፣አስናቀ ብርሃኑ  

(3) ሰዎች ››        ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

108 አፍሮ እስፖርት ኃ/የተ/የግ/ማ፣ሳይም 
አሰፋ፣ቃልኮዳን ሀብቴ  

(3) ሰዎች ››        ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

109 1ኛ.ሲፎራ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ፣ አዲስ 
አለም አረጋ፣መሰረት ጎሹ  

(3) ሰዎች ››        ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

110 1ኛ. አልጃውሃር ኢንዱስትሪና ንግድ 
ኃ/የተ/የግ/ማ፣2. አብዱልቃድር ሰጠ 
አርጋው 3.ዘይነብ ሰኢድ መሀመድ  

(3) ሰዎች ››        ››› ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 



በኢፌድሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ የኢኮኖሚ ነክ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት  

ታክስ ስወራ ወንጀል ክስ የተቋረጠላቸው መዛግብት ዝርዝር 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት 
ስም 

የተከሳሽ 
ብዛት 

የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

1 1ኛ. አርአያ በየነ ገ/ስላሴ 2. 
ሙዘሚል ኢብራሂም ኪንደዋ  
          
           
 

(2 ሰዎች) 261087 ሀሰተኛ ደረሰኞችን በመጠቀም ወጭ 
ለማወራረድ መጠቀም   

የተቋረጠ  

2  ሰሚር መሀመድ ዓሊ /የአባቱ 
ተወካይ 

1 ሰው 270453 የግብር እና የተ.እ.ታ ስወራ የተቋረጠ 

3 ሚሊዮን አረጋ ወልደየስ 
          
           
 

1 ሰው  272973 የግብር እና የተ.እ.ታ ስወራ የተቋረጠ 

4 1ኛ.አቶ ገ/ስላሴ ወ/ገብርኤል 
ወ/አረጋይ 2. አቶ ያሬድ ካሳ 
ሐረገወይን /ተወካይ/    

2 ሰዎች  276098 አሳሳች ማስረጃ እና መግለጫ በማቅረብ ተመላሽ 
መጠየቅ እና መርዳት 

የተቋረጠ 

5 ፋሚሊ ትሬዲንግ 
ኃ/የተ/የግ/ማ  
           
 

3  249560 የግብር እና የተ.እ.ታ ስወራ የተቋረጠ 

6 አቶ ጌታሁን ቴኔ አሁጂ  
           
 

1  276838 ሀሰተኛ ደረሰኝ በመጠቀም ለተ/እ/ታ. ተመላሽ 
መጠየቅ እና ለዚሁ ወንጀል ሀሰተኛ መግለጫ 
ማቅረብ 

የተቋረጠ 

7 1ኛ.ባግስ ፋሚሊ 
ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ 
2. ሃይሉ ወንድማገኝ አበበ 
/ስራ አስኪያጅ/    

2 1308 የግብር እና የተ/እ/ታ. ስወራ ሀሰተኛ መረጃ 
ማቅረብ፣ የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ኃላፊነትን 
አለመወጣት 

የተቋረጠ 

8 ብርቱካን አበጀ ይግዛው 
           
 

1 281919 የግብር ስወራ ወንጀል የተቋረጠ 

9 1ኛ.ኤልያስ አማን 
አብዱልሽኩር 2. ኤልያስ 
በድሉ ከያስ 
           
 

2  241103 የታክስ ስወራ  ለዚሁ ተግባር መረዳት  ክስ 
ተ.እ.ታ አለመክፈል፣ 2ኛ ተከሳሽ ለዚሁ ወንጀል 
መርዳት ተብሎ የቀረበ 

የተቋረጠ 

10 አቶ ዮሀንስ ጥጋቡ አረፈአይኔ  1 282094 የግብር እና የተ.እ.ታ ስወራ የተቋረጠ 

11 አቶ አብድራህማን ጀማል 
አህመድ  

1 230328 የግብር እና የተ.እ.ታ ስወራ የተቋረጠ 

12 አቶ ውብሸት አደላሁ 
ወልደተክሌ  

1 272598 የተ/እ/ታ. ስወራ ሀሰተኛ መረጃ ማቅረብ የተቋረጠ 

13 አቶ ኤፍሬም ተስፋዬ 
ባሪያጋብር  

1 246382 የግብር እና የተ.እ.ታ ስወራሀሰተኛ መረጃ 
ማቅረብ 

የተቋረጠ 

14 1ኛ ቲ ጂ ኤም ፖሊቴክ  

ከረጢት ፋብሪካ ኃ/የተ.የግ/ማ  

2ኛ ኤርሚያስ ጠቅል አመልጋ  

3ኛ መሀመድ ሰይድ  

3 257939 የግብር እና የተ/እ/ታ. ስወራ ሀሰተኛ መረጃ 
ማቅረብ፣ የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ኃላፊነትን 
አለመወጣት 

የተቋረጠ 

15 1ኛ አቶ በላይነህ ቦጋለ ወርበሎ  
2ኛ አቶ ደጀኔ ቦጋለ  

2 282159 የታክስ እና የተ/እ/ታ ስወራ መርዳት   የተቋረጠ 



 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት 
ስም 

የተከሳሽ 
ብዛት 

የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

16 1ኛ ኤ ዲ ቢ የኮንስትራክሽን 
መሳሪያዎች አከራይ 
ኃ/የተ/የግ/ማ  

2ኛ አቶ አዲሱ አድማሱ 
ወ/ሚካኤል  

2  238303 ተጨማሪ እ/ታ ስወራ እና ኃላፊነትን 
አለመወጣት  

የተቋረጠ 

18 እነ ኃ/ሚካኤል ፋንታሁን 
ወልዴ  

 149927 ሀሰተኛ ደረሰኝ መፍጠር እና መጠቀም  የተቋረጠ 

19 ጎሳዬ ወልዴ ገ/መድህን  1 266394 ግብር ስወራ  የተቋረጠ 

20 1ኛ ነርፊሽ ጂፕሰም ትሬዲንግ 
ኃ/የተ/የግ/ማ  

2ኛ አቶ ፍስሀ ታደሰ ገብሬ  

2 249717 ግብር መሰወር አሳሳች መረጃ ማቅረብ 2ኛ 
ተከሳሽ ግዴታ/ኃላፊነትን  አለመወጣት  

የተቋረጠ 

21 1ኛ  ወ/ሮ ሩቂያ ሀቢብ 
መሀመድ  
2ኛ  አቶ ሙጣልሰም ቃሲም 
ሰይድ  
3ኛ  አቶ አብዱልፈታ ቃሲም  

3 261931 የገቢ ግብር እና ተ/እ/ታ አሳውቆ አለመክፈል 
2ኛ እና 3ኛ ተከሳሽ ግዴታቸውን አለመወጣት 

እና ግብር ለመሰወር መርዳት  

የተቋረጠ 

22 አቶ ፍቅሬ አበበ ደሳለኝ 
 

1 276415 የታክስ ስወራ እና ሀሰተኛ ሰነድ የተቋረጠ 

23 አቶ ታመነ ባዩ ንጉሴ 
 

1 279315 ግብር ስወራ የተቋረጠ 

24 1ኛ.ቲ.ዲ.ቲ. ኃ/የተ/የግ/ማ 2. 
አቶ ትርፌ ደምሰው ትርፌ  

 

(2 
ሰዎች) 

248118 መዝገብ ግብር ስወራ፣ አሳሳች ማስረጃ ማቅረብ 
ግዴታን አለመወጣት   

የተቋረጠ 

25 1ኛ. ወ/ት ሜሮን ይልማ 
ክፍሌ 2. አቶ ይልማ ክፍሌ 

ወ/ፃዲቅ  
 

(2 
ሰዎች) 

232417 ግብር ስወራ፣ መርዳት የተቋረጠ 

26 1ኛ.አቶ አቡ እውነቴ አዲስ  
2. አቶ አምባው እውነቴ 
አዲስ /የ1ኛ ተከሳሽ ተወካይ/  

 

2 ሰው  283633 
 

ገቢን አሳውቆ ግብር አለመክፈል የተጨማሪ 
እሴት ታክስ አሳውቆ አለመክፈል 

የተቋረጠ 

27 1ኛ.አቶ አደም እስማኤል 
ኢብራሂም 

 2.ኛ አቶ ነቢል አደም 
እስማኤል  

(2 
ሰዎች) 

--- ሀሰተኛ መረጃ በመስጠት የንግድ ትርፍ ግብር 
መሰወር 1ኛ.ተከሳሽ መርዳት    

የተቋረጠ 

28 ሺጥላ ተድላ ህሊና አብ  
 

1 267993 ሀሰተኛ ደረሰኝ በማቅረብ ተመላሽ መጠየቅ የተቋረጠ 

29 ሳሚ አህመድ  1 282018 የታክስ ስወራ እና ሀሰተኛ ሰነድ ማቅረብ  የተቋረጠ 

30 አቶ ታዬ ቀልቤሳ  1 281515 የተሰበሰበውን የተእታ ግብር አለመክፈል  የተቋረጠ 

31 1ኛ ፋሲካ ቦጋለ  
2ኛ ዳንኤል አባተ  
3ኛ ያሬድ በቀለ ደሳለኝ  

3 278413 ግብር ስወራ  የተቋረጠ 



 

 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት 
ስም 

የተከሳሽ 
ብዛት 

የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

32 ጌታቸው መሀመድ  1 283285 የታክስ ስወራ እና ሀሰተኛ ሰነድ ማቅረብ የተቋረጠ 

33 አቶ ቢላል ሀሰን አህመድ  1 283576 የማይገባ ተመላሽ መጠየቅ እና ግብር ስወራ  የተቋረጠ 

34 1ኛ ዘይነባ መሀመድ ግዛው 
2ኛ ፋንቱ መለሰ ወርቁ 

(ተወካይ) 

2 251089 ግብር መሰወር አሳሳች መረጃ ማቅረብ የተቋረጠ 

35 አበበ አለሙ ወ/መድህን  1 275891 ግብር ስወራ እናሀሰተኛ ደሰረኝ ማቅረብ  የተቋረጠ 

36 ሳምሶን አስናቀ ሀይሌ  1 243641 ግብር ስወራ እና የአድራሻ ለውጥን 
ለባለስልታንመ/ቤቱ አለማሳወቅ  

የተቋረጠ 

37 1ኛ ወ/ሮ ትርሀስ አርአያ  
2ኛ አቶ ጎይቶም ሀይሉ  

2 250054 የማይገባ ተመላሽ እና ሀሰተኛ መግለጫ 
ማቅረብ  

የተቋረጠ 

38 1ኛ ሸዋ ዳቦ እና ዱቄት 
ፋብሪካ ኃ/የተ/የግ/ማ  

2ኛ አቶ ፀሀዬ ዘሙይ ተክሉ  

2 269863 ግብር ስወራ እና አሳሳች መረጃ ማቅረብ የተቋረጠ 

39 1ኛ እልፍነሽ ትሬዲንግ  
2ኛ አቶ ፍሰሀዬ በርሀ 
ገ/ዋህድ ኃ/የተ/የግ/ማ 

2 257905 ግብር ስወራ  የተቋረጠ 

40 ጴጥሮስ አለሙ ካሳ  
           
 

1 281786 ታክስ ስወራ ወንጀል የተቋረጠ 

41 መክብብ ደስታ ገ/መስቀል   
           
 

1 257187 ህገ ወጥ ደረሰኝ በማቅረብ ግብር መሰወር 
ወንጀል 

የተቋረጠ 

42 ወንድወሰን እሸቱ ገ/ፃዲቅ    
           
 

1 259896 ህገ ወጥ ደረሰኝ በማቅረብ ግብር መሰወር 
ወንጀል 

የተቋረጠ 

43 እዮባ ኮንስትራክሽን 
ኃ/የተ/የግ/ማ  

(እዮብ አብርሀጎስ)   

1 260217 ያለአግባብ ተመላሽ መጠየቅ ሀሰተኛ መግለጫ 
ማቅረብ  

የተቋረጠ 

44 ሶፎንያስ ጌታቸው ምህረቱ  1 238653 ግብር ስወራ እና አሳሳች መረጃ ማቅረብ 
ያልተፈቀደ የሽያጭ ደረሰኝ መጠቀም  

የተቋረጠ 

45 ኮስሞ ትሬዲንግ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
 (አቶ ኃይለየሱስ መንግስቱ)    

           
 

1 248787 ግብር ስወራ  የተቋረጠ 

46 እንዳልካቸው ጎፋ ገመቹ     
           
 

1 281941 ሀሰተኛ ደረሰኝ መጠቀም የተቋረጠ 

47 ኢንተር አማን  
ኃ/የተ/የግ/ማህበር   

(አቶ ጀላለዲን አማን) 
           
 

1 253090 የገቢ ግብር ስወራ የተ/እ/ታ ስወራ አሳሳች 
ማስረጃ ማቅረብ እና ሀላፊነትን አለመወጣት 

የተቋረጠ 

48 ናይኮን ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
(ወንድወሰን መንግስቱ እና 
ሽመልስ ውብሸት) 

2 260968 የገቢ ግብር ስወራ አሳሳች ማስረጃ ማቅረብ እና 
ሀላፊነትን አለመወጣት ወንጀል 

የተቋረጠ 

49 አብዱልሽኩር ሻፊ ቡሽራ  
           
 

1 250503 የገቢ ግብር ስወራ እና የተ/እ/ታ ስወራ ወንጀል የተቋረጠ 



 

 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት 
ስም 

የተከሳሽ 
ብዛት 

የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

50 1ኛ  ቲ ጂ ኤም ዲ የንግድ 
ስራዎች ኃ/የተ/የግ/ማ  
2ኛ  ኤርሚያስ ጠቅል 
አመልጋ  
3ኛ  መሀመድ ሰይድ 
መሀመድኑር  
4ኛ   አብዲ መላኩ ጉዲና  

5ኛ ንጉሴ መንግስቱ ገብሬ  

5 ሰው  248746 የገቢ ግብር ኤክሳይዝ ታክስ እና 
የተ/እ/ታቀ ስወራ  

የተቋረጠ 

51 ግዛው ታደሰ ጋሻው  
           
 

1 270955 የተጨማሪ እሴት ታክስ መጠየቅ የተቋረጠ 

52 ጥላሁን ታደሰ ድንበሩ እና 
 ቶማስ ታደሰ ድንበሩ   

           
 

2 264914 ሀሰተኛ መረጃ ማቅረብ ተመላሽ መጠየቅ 
ያልተፈቀደ ደረሰኝ መጠቀም መርዳት 

የተቋረጠ 

53 ዘነበች ጨቢሳ ገመቹ    1 - የገቢ ግብሩን አሳውቆ አለመክፈልና 
የሰበሰበችውን ተጨማሪ እሴት ታክስ 

አለማሳወቅ 

የተቋረጠ 

54 ወ/ሮ ጤናዬ መኩሪያ ታቦር     
           
 

1 283886 የማይገባ ተመላሽ መጠየቕ እና አሳሳች መግለጫ 
ማቅረብ 

የተቋረጠ 

55 እነ አብ ደስታ ኢንተርናሽናል 
አስመጪና ላኪ   

           
 

 242833 ሀሰተኛ ደሰረኝ ማቅረብ ተመላሽ መጠየቅ እና 
አሳሳች ማስረጃ ማቅረብ ወንጀል 

የተቋረጠ 

56 1ኛ ሴኔት ሶፍትዌር ቴክኖሎጂ 
ኃ/የተ/የግ/ማ 2ኛ አቶ 
በእምነት ደምሴ        

           
 

2 265891 ግብር መሰወር አሳሳች ማስረጃ ማቅረብ 
ወንጀል 

የተቋረጠ 

57 ፋሲል ስሙንጉስ  1 208800 ግብር ስወራ  የተቋረጠ 

58 1 አግሮዛን ኢንተርናሽናል 
ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
2 ሚ/ር አዛን ሲመርሲ ሀቢብ  
3 አቶ አብይ ጎሽ  

3 269554 ግብር ስወራ  የተቋረጠ 

59 ናሆም ነጋሽ  1 196271 ግብር ስወራ የተቋረጠ 

60 አሰፋ ጥጋቡ እጅጉ  1 267424 ሀሰተኛ ደረሰኝ ማቅረብ ግብር መሰወር  የተቋረጠ 

61 ጂ ኦ ሲንቴቲክ  
ኢንዱስትሪያል ወርክስ 
ኃየተ/የግ/ማ  

4 ሰዎች  254533  ግብር እና ተ/እ/ታ መሰወር አሳሳች መግለጫ 
ማቅረብ እና ተገቢውን የአሰራር ስርዓት 

አለመዘርጋት  

የተቋረጠ 

62 ሻኪር ረዲ ሼህአደም  
ቆንጂት ጌታቸው  

2  239389 ሀሰተኛ ደረሰኝ በማቅረብ ግብር መሰወር  የተቋረጠ 

63 ዜድ ቲ ኢ (ኤች ኬ ሊሚትድ 
ኢትዮጵያ ብራንች) 
ሚ/ር ጂያንግ ዩንግ ጁን  
ሚ/ር ዛን ያን ሚንግ  

 

3 270194 ታክስ ስወራ የተጨማሪ እ/ታ ባልሆነ ደረሰኝ 
ግብይት ማከናወን 

የተቋረጠ 

64 1  ቂርቆስ የገበያ ማዕከል  
አክሲዮን ማህበር  
2 አብደላ አክመል ሀሰን  
3 ዘርአይ አትክልቲ ገብሩ  

3 262610 ግብር ለመሰወር አሳሳች መግለጫ ማቅረብ  የተቋረጠ                                  



 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት 
ስም 

የተከሳሽ 
ብዛት 

የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

65 ወሰኔ በቀለ ሰሙ  1 262462 ታክስ ስወራ የተቋረጠ 

66 1 ኢትዮ ፎኒክስ ኢንተርናሽል 
ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
2 ኮንቲነንታል አግሮ 
ኢንደስትሪ ኃ/የተ/የግ/ማ 
3 አቶ አዳነ ተረጋ የዋ 
4 አቶ ስሙንጉስ ሸዋፀጋ  

4 227956 ታክስ ስወራ የተቋረጠ 

67 ሲትረስ ኢንተርናሽናል 
ኃ/የተ/ዪግ/ማ  

ተከስተ ሀጎስ ኪ/ማርያም  

1 261686 ታክስ ስወራ የተቋረጠ 

68 ራማዳ ትሬዲንግ 
ኃ/የተ/የግ/ማ 

አህመድ አብዶ መሀመድ  
አፍራህ አህመድ አብዶ  

2 246078 ታክስ ስወራ የተቋረጠ 

69 ማህደር ገ/ሀና ገ/ፃዲቅ  1  ግብር መሰወር  የተቋረጠ 



በኢፌድሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ የኢኮኖሚ ነክ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት  

ኮንትሮባንድ ወንጀል ክስ የተቋረጠላቸው ዝርዝር 

 
 

 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት 
ስም 

የተከሳሽ 
ብዛት 

የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

1 ፀጋዬ ኃይሌ ደንድር      
 

1 ሰው  259083 ኮትሮባንድ (የጉምሩክ ስነ ስርዓት ያልተፈፀመባቸው 
9 ሞባይሎችን በሱቁ ይዞ መገኘት) 

የተቋረጠ  

2 1ኛ ስሜነሽ እሸቱ ብሩ 2ኛ 
ፀጋዬ ኃ/ማሪያም አሸብር 
 

2 ሰዎች 263359 ኮትሮባንድ (የጉምሩክ ስነ ስርዓት ያልተፈፀመባቸው 
ሞባይሎችን ለሽያጭ አቅርቦ መገኘት) 

የተቋረጠ  

3 ኪዳን ካህሳይ ገ/ዮሀንስ  
 

1 ሰው  281508 ኮትሮናንድ (የጉምሩክ ስነ ስርዓት 
ያልተፈፀመባቸው የሞባይሎችን ሚሞሪ 
ካርዶችን ቦሌ ኤርፖርት ይዞ) 

የተቋረጠ  

4 1ኛ አስፋው ስዩም ኡርጌሳ 2ኛ 
ውድማ አስፋው ንጋኒ 3ኛ 
ራሄል እንዳለ እንቦሪ  
 

(3 
ሰዎች) 

277451 በኮንትሮባንድ ወንጀል (የጉምሩክ ስነ ስርዓት 
ያልተፈፀመባቸው የሞባይሎችን ለሽያጭ ይዞ) 

የተቋረጠ  

5 መሀሪ አማረ አብርሃ   
   

1 278606 ኮትሮባንድ  የተቋረጠ  

6 ከሊፋ ብርቁ አረብ    
 

1 281953 ኮትሮባንድ  የተቋረጠ  

7 ሰይድ አስፋው አህመድ እና 
አህመድኑር ይማም ሳሊህ  

2 ሰዎች  242763 ኮትሮባንድ የተቋረጠ  

8     እየሩሳሌም ታዬ     
 

1 ሰው  242538 ኮትሮባንድ የተቋረጠ  

9 1ኛ አርዓያ ገ/ስላሴ  
2ኛ ጥጋቡ ካህሳይ  

2 ሰዎች  - ኮትሮባንድ የተቋረጠ  

10 አማረች ያይንሸት እና ጎሽ 
በርሄ  

2 ሰዎች   ኮትሮባንድ የተቋረጠ  

11 1ኛ ነስሩ ሁሴን 2ኛ ሰሚራ 
ጀማል 3ኛ ሂክማን ኑመስን 
4ኛ እመቤት ደርቤ    
 

(4 
ሰዎች)   

283482 ኮትሮባንድ የተቋረጠ  

12 ብሩክ ግርማ    
 

1 ሰው  -241745 ኮትሮባንድ የተቋረጠ  



በኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ኢኮኖሚ ነክ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የተቋረጡ 

ያለደረሰኝ ግብይት መዛግብት ዝርዝር 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት ስም የተከሳሽ ብዛት የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

1 እነ ውብ አታሚዎች ኃ/የተ/የግ/ማ  (2) ሰዎች 278361 
 

ያለ ደረሰኝ ግብይት  የተቋረጠ 

2 እነ ኤስ.ኤስ.ቢ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 280305 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

3 እነ ከሙር ማኑፋክቸሪንግ እና ትሬዲንግ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 278446 
 

ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

4 እነ ሲንፎኒ ኮሜርሺያል ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 277213 
 

ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

5 እነ ናኑ ጀነራል ትሬዲንግ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 
 

279862 
 

ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

6 እነ ሄለን በቀለ የእንስሳት መኖ ችርቻሮ 
ንግድ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 279520 
 

ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

7 እነ ዳርጌና ቤተሰቡ አጠቃላይ ንግድ 
ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
  

(3) ሰዎች 278857 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

8 እነ ንጋት የፊልም የቪዲዮና ፎቶግራፍ 
ፕሮዳክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(2) ሰዎች 279725 
 

ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

9 እነ ኤም.ጄ.ኤን.ጄ ማኑፋክቸሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(2) ሰዎች 283549 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

10 እነ ሄይዴይ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ 
ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(4) ሰዎች 278368 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

11 እነ ሞንኤል ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 280667 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

12 እነ ኢሀይ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ (3) ሰዎች 
          
                           
 

3) ሰዎች 278358 
እና 

277991 

ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

13 እነ አድአ የምግብ ኮምፕሌክስ ፋብሪካ አክሲዮን 
ማህበር  
          
                           

3) ሰዎች -------- ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

14 እነ ዋይ.ዲ.ኤች  
          
                           
 

(4) ሰዎች 283023 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

15 እነ የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ድርጅት  
          
                           
 

(2) ሰዎች 281497 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

16 እነ ወርቁ ከበበው ባቲ  
      

(3) ሰዎች 40973 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

17 እነ ሽፈራውና ካሳ ሆቴል አገልግሎት የህብረት 
ሽርክና ማህበር 
          
                           
 

(4) ሰዎች 282935 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

18 እነ ኤገ የጽህፈት መሳሪያዎች ንግድና ህትመት 
ስራ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
  

(2) ሰዎች 278359 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

19 እነ ቴክማርት ቴክኖሎጂ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 281084 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

20 እነ አስፋውና ቤተሰቡ ባርና ሬስቶራንት 
ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 283879 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

21 አቶ ሀዲ ኑርሁሴን አብዱ  
          
                           
 

(1) ሰዎች 281185 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

22 እነ አንበሳ ስፖርት ቤቲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          

(3) ሰዎች 283750 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 



በኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ኢኮኖሚ ነክ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የተቋረጡ 

ያለደረሰኝ ግብይት መዛግብት ዝርዝር 
                           
 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት ስም የተከሳሽ ብዛት የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

23 እነ ሞተር ትራክ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(4) ሰዎች 281244 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

24 እነ አዋርድ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ 
ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(2) ሰዎች 278221 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

25 እነ ኦኬ አግሮ ኢንዱስሪት ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(5) ሰዎች 283514 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

26 እነ የምኮ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 281062 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

27 እነ ኢትዮ ጀርመን መድሃኒት ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
  

    (4) ሰዎች 280854 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

28 እነ ኤች ዲ ስታር ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 280007 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

29 እነ ጌንፕላስ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 281951 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

30 እነ ፊሊክስ ሱፐር ማርኬት ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 282164 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

31 እነ ኦሊቬራ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 283318 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

32 እነ ኤስ እና ኤ ጠቅላላ ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማ (  
                           
 

3) ሰዎች 
          
 

283534 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

33 እነ ኢ ኤም ዲ ባርና ሬስቶራንት ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 281758 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

34 እነ ፒስ ፉል ሆቴልና ሬስቶራንት ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
  

(4) ሰዎች 280760 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

35 እነ ራይድ ኦን ባር እና ሬስቶራንት ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 281496 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

36 እነ ዋካ ጀነራል ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                            

(4) ሰዎች 281514 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

37 እነ ሞላ ቤሪ ሳቤራና ልጆቹ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 279518 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

38 እነ ቲ.ቲ ኤን ጠቅላላ ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 281657 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

39 እነ ታብቴን ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(5) ሰዎች 281063 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

40 እነ ኤቲ ህትመትና ማስታወቂያ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(4) ሰዎች 279519 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

41 እነ ቤንቴክ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 280702 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

42 እነ አግሮቴክ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ 
          
                           
 

- 281673 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

43 ሀበሻ ስፖርት ወርልድ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(4) ሰዎች --- ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

44 ሀበሻ ስፖርት ወርልድ ኃ/የተ/የግ/ማ   (4) ሰዎች  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

45          ሀበሻ ስፖርት ወርልድ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(4) ሰዎች  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

46 እነ ሀሲዳ ትሬዲንግ (3) ሰዎች 
          
                           
 

(3) ሰዎች 279726 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

47 እነ ዲ ኤ ኤፍ ማተሚያ ቤት  
          
                           
 

(3) ሰዎች 277627 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

48 እነ ሉና ቤዝ ትሬዲንግ  
          

(3) ሰዎች 276824 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 



በኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ኢኮኖሚ ነክ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የተቋረጡ 

ያለደረሰኝ ግብይት መዛግብት ዝርዝር 
                           
 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት ስም የተከሳሽ ብዛት የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

49 እነ ቴዩቲክ ጠቅላላ ንግድ  
          
                           
 

(4) ሰዎች 281163 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

50 እነ ዳክንማ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
          
                           
 

(3) ሰዎች 279242 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

51 እነ መኪያ ይማም አብዱልቃድር  
 
          
                           
 

(3) ሰዎች 248402 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

52 እነ ሞላ በሪ እና ልጆቹ የጫማና የቆዳ ውጤቶች 
ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማ   
 
          
                           
 

(3) ሰዎች ------ ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

53 ፋምሾ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ እና ፍቃዱ በረዳ 
ሱነር  
 
          
                           
 

(2) ሰዎች 281517 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

54 አልካናህ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ ፣ አቶ ሳምኦን 
ደምሰውና ወ/ሪት ሚስጥረ  

(3) ሰዎች 281494 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

55 እነ ሉኸንዳ አትክልትና ፍራፍሬ ንግድ ስራ 
ኃ/የተ/የግ/ማ 

(4) ሰዎች 277910 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

56 ኢኬቲ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ፣ (3) ሰዎች 277397 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

57 ፕሪሚዮም ኦፊስ ሶሉሽንስ ኃ/የተ/የግ/ማ (4) ሰዎች 283485 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

58 እነ ኤስ ቢ ዋይ ቢዝነስ ኃ/የተ/የግ/ማ (3) ሰዎች 
 

283317 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

59 እነ አብዮት ጠቅላላ ንግድ ስራ ኃ/የተ/የግ/ማ 
                           
 

(4) ሰዎች 
 
 

279241 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

60 ኢትዮ ኢንተርናሸናል ፍትዊር ክላስተር 
ሁለገብ ኃ/የተ/የግ/ማ 

(3) ሰዎች 277931 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

61 ሶደርና ስራ ተቋራጭ ኃ/የተ/የግ/ማ (3) ሰዎች 283320 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

62 ቦሮ አግሮ ኃ/የተ/የግ/ማ (3) ሰዎች 281798 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

63 ባህታ የህትመትና  የማስታውቂያ ስራ 
ኃ/የተ/የግ/ማ 

3) ሰዎች 282256 ያለ ደረሰኝ ግብይት   የተቋረጠ 

64  
ኤስ ጂ ኤስ አር ኤ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ 
 

(4) ሰዎች ------ ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

65 ላዬን ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ (4) ሰዎች --- ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

66 እነ ኤርሚያስና ፍፁም ኤሌክትሮ መካኒካል 
ህብረት ስራ ሽርክና ማህበር 

(3) ሰዎች -------- ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

67 ኢንጆይ ጀነራል ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ (3) ሰዎች ---------- ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

68 ሞላ በሪ እና ልጆቹ የጫማና የቆዳ ውጤቶች 
ንግድ  ኃ/የተ/የግ/ማ   

(3) ሰዎች - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

69 ወ/ሮ መኪያ ይማም አብዱልቃድር፣ (3) ሰዎች - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

70 ዳክማን ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ፣ (3) ሰዎች 279242 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

71 አሚዮሊ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ፣ (4) ሰዎች 283704 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

72 ዮሀንስ ሳድኑር ይርጋ እና  የአትክልትና ፍራፍሬ 
ንግድ ስራ ህ/ሽርክና ማህበር 

(3) ሰዎች 276415 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

73 እነ ሮዚታ ዳቦ መጋገሪያ ኃ/የተ/የግ/ማ  (6) ሰዎች 282402 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

74 እነ ስምረት በርሄ  
 
 

(3) ሰዎች 283742 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

75 እነ ኤግዞቲክ የጽህፈትና የጽዳት ዕቃዎች 
ኃ/የተ/የግ/ማ  
 

(3) ሰዎች 281810 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 



በኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ኢኮኖሚ ነክ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የተቋረጡ 

ያለደረሰኝ ግብይት መዛግብት ዝርዝር 
 
 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት ስም የተከሳሽ ብዛት የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

76 እነ አንቦበር ቢዝነስ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(3) ሰዎች 281501 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

77 እነ ባጌት ዳቦና ጣፋጭ ምግቦች ፋብሪካ  
 
 

(3) ሰዎች 280924 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

78 እነ ደስ ጀነራል ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(4) ሰዎች 279044 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

79 እነ ጂ.ኤስ.ቲ ፐርሰናል ኬር እና 
ቢዮቲፕሮዳክሽን  ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(3) ሰዎች 283578 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

80 እነ ሞዛይክ ህትመት ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(3) ሰዎች 283635 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

81 እነ ሆማኖ ጀነራል ቢዝነስ ኃ/የተ/የግ/ማ 
 
 
 

(3) ሰዎች 282184 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

82 እነ ቤተሳም ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(5) ሰዎች 281663 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

83 እነ አንደሰት የኛ ሆቴል  
 
 

(3) ሰዎች 283316 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

84 እነ ራኪ ህትመትና መስታወቂያ ስራ 
ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(2) ሰዎች 280950 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

85 እነ ኦዞርኔት ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(3) ሰዎች 279154 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

86 እነ ትዕዛዙ ልየው አስመጪ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(3) ሰዎች 280736 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

87 ጎበው ኮንስትራክሽን ዕቃ አቅራቢ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(2) ሰዎች 283550 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

88 እነ ፋሚሊ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(3) ሰዎች 278514 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

89 እነ አክኮን ኢንጂነሪንግ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(3) ሰዎች 280022 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

90 ገብሬ እና ቤተሰቡ አትክልትና ፍራፍሬ ንግድ 
ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(4) ሰዎች 282332 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

91 እነ ኢትዮ አባይ አስጎብኚ እና ጉዞ ወኪል 
ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(4) ሰዎች 278412 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

92 እነ ፕሮግረስ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(3) ሰዎች 283517 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

93 ወርክድ አስመጪና ላኪ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(3) ሰዎች 277656 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

94 እነ ዘመድኩን ሽመላሽ ተሰማ   
 
 

(3) ሰዎች 278389 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

95 ሙራድ መሀመድ ሽፋ  
 
 

(1) ሰዎች 267265 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

96 እነ ፋአቢሲን ፈርኒቸር ኃ/የተ/የግ/ማ  
 
 

(3) ሰዎች 283516 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

97 እነ ፒየኒና ኢንተርናሽናል ቢዝነስ  
 
 

(3) ሰዎች 283024 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

98 እነ አትሞዝ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ   
 
 

(2) ሰዎች 278088 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

99 ኤን ቢ የጽዳት ዕቃዎች እና የጽህፈት መሳሪያዎች 
አቅርቦት ኃ/የተ/የግ/ማ   
 
 

(3) ሰዎች 286019 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

100 እነ ጆሳምቢን ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3) ሰዎች 278698 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

101 እነ አልሀዲ ህንፃ መሳሪያና የፋብሪካ ውጤቶች 
ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማ  

(2) ሰዎች 281031 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 



በኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ኢኮኖሚ ነክ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የተቋረጡ 

ያለደረሰኝ ግብይት መዛግብት ዝርዝር 
102 እነ ዮባን ሴኩሪቲ ሲስተም ዴቨሎፕመንት 

ኃ/የተ/የግ/ማ  
(4) ሰዎች - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት ስም የተከሳሽ ብዛት የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

103 እነ ሙርሲ ጋለሪ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 

(4) ሰዎች ---- ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

104   እነ ሰኢድ መሀመድ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3) ሰዎች  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

105 እነ ዋይኖት ኤልክትሪክና የህንፃ መሳሪያዎች 
ኃ/የተ/የግ/ማ  
 

(3) ሰዎች 283606 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

106 እነ ዳራጎ ሌዘር ሶሉሽን ኃ/የተ/የግ/ማ  (3) ሰዎች - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

107 እነ ነገደ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3) ሰዎች - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

108 እነ ተፈራ ካሳ አበበ   
 

(3) ሰዎች 278444 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

109 እነ ኢንሪች አግሮ ኢንዱስትሪ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 

(3) ሰዎች 283419 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

110 እነ ደስ አርሚ ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ   
 

(3) ሰዎች 278071 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

111 እነ ድምር ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 

(4) ሰዎች 280245 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

112 እነ ብሉ ቤል ኮምፒውተር ኃ/የተ/የግ/ማ 
 

(3) ሰዎች  
 

278222 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

113 እነ ጎን ኮን ንግድ ስራዎች ኃ/የተ/የግ/ማ  
 

(3) ሰዎች 280535 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

114 እነ ቴሪቢት የኮምፒውተርና የእስቴሽነሪ ዕቃዎች 
ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 

(4) ሰዎች 278367 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

115 እነ ኢኤስ ሞባይል ሽያጭ  (3) ሰዎች - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

116 እነ ደይ ቱ ዴይ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ 
 

(3) ሰዎች - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

117 እነ መኤልናረድ ትሬዲንግ  (2) ሰዎች - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

118 እነ ሀይሉ ነጉና ቤተሰቦቹ ሆቴል ኃ/የተ/የግ/ማ   (4) ሰዎች   - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

119 እነ ተሾመ እና ሰይፉ ሽርክና ማህበር  (4) ሰዎች   - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

120 እነ አዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት  
 

(3) ሰዎች   283634 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

121 እነ ቲ. ኤች.ኤ.ዜድ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3) ሰዎች  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

122 እነ ኤች.ቲ ኬ ጀነራል ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ   (3) ሰዎች  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

123 እነ ናይስ ፔፐር ኃ/የተ/የግ/ማ  
 

(3) ሰዎች 283741 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

124 እነ ሀሪፍ ስፖርት አገልግሎት ኃ/የተ/የግ/ማ  (5) ሰዎች - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

125 እነ ጎህ መድሀኒት ቤት ኃ/የተ/የግ/ማ  (3) ሰዎች - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

126 እነ ቴክፓይንት ቴክኖሎጂ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 

(3) ሰዎች 279096 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

127 እነ ፋግቤ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
 

(2) ሰዎች 277211 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

128 እነ አርዲ ትርጉም ስራ ኃ/የተ/የግ/ማ   
  

(2) ሰዎች 282015 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

129 እነ ጥሩ ተስፋ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  
  

(3) ሰዎች 283574 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

130 እነ ሺ አሰገ  ትሬዲንግ  (3 ሰዎች) - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 



በኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ኢኮኖሚ ነክ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የተቋረጡ 

ያለደረሰኝ ግብይት መዛግብት ዝርዝር 
131 እነ አይካዝ ጄኔራል ትሬዲንግ  (4 ሰዎች) - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት ስም የተከሳሽ ብዛት የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

132 እነ አውት ኦፍ ቦክሰ ትሬዲንግ ኃ/ተ/የግ/ማህበር  (3 ሰዎች)    --- ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

133 እነ ግራውንድ አፕ ካፌና ሬስቶራንት 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር  

(4ሰዎች)     -- ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

134 እነ ኩዊን የጨርቃ ጨርቅ ስራዎች 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር  

(3 ሰዎች)      ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

135 እነ ኤ ቢ ኤም ዋይ ኤስ ትሬዲንግ  (4 ሰዎች)    ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

136 እነ ክረም አትክልትና ፍራፍሬ ኃ/የተ/የግ ማህበር  (4 ሰዎች)     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

137 እነ ኦሲት አክሲዮን ማህበር  (3 ሰዎች)       ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

138 እነ ዩዜል ሞተር ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
  

(3 ሰዎች)        ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

139 እነ ሸምሲያ ከድር እንድሪስ  
 

(2 ሰዎች)         262184 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

140 እነ የኢትጵያ ቱሪስት ንግድ ስራ ድርጅት  
 

(4 ሰዎች)          278876 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

141 እነ ለምለም መስኖ ትሬዲንግ  (3 ሰዎች)            ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

142 እነ ዳዊት ትሬዲንግ  (3 ሰዎች)           ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

143 እነ ሮያል ፎም ማምረቻ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
 

(3 ሰዎች)          ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

144 እነ ሜሮን መድሀኒት ቤት ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
 

(3 ሰዎች)          ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

145 እነ ተወዳ የህንጻ መሳሪያዎች ምርትና 
አገልግሎት ሽያጭ          

  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

146 እነ አምቢያስ ሳሎን እና ስፓ ኃ/የተ/የግ/ማህበር  (3 ሰዎች)           ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

147 እነ ሶፍት ዞን ኢንፎርሜሽን  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

148 እነ ስታሚና ኮንስትራክሽን  (4 ሰዎች)             ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

149 እነ ኮርጆ ቆዳና የቆዳ ውጤት  (4 ሰዎች)             ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

150 እነ ኤን ኤም ኤም ትሬዲንግ  (3 ሰዎች)              ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

151 ነባ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ (3 ሰዎች)              ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

152 እነ ኤሌላን የቆዳና ቆዳ ውጤቶች መሸጫ 
ኃ/የተ/የግ/ማ  

(3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

153 እነ አት ቴክስታይልስ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

154 እነ ቸምና ንግድ ኃ/የተ/የግ/ማ  (4 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

155 እነ ብሉበርድ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

156 እነ ብሉበርድ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

157 እነ አስት ሆቴል ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

158 እነ ቻፐር የንግድ ስራ ኃ/የተ/የግ/ማ  (5 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

159 እነ ከማስታቤ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

160 እነ መሀመድ ከሊፋ ኡመር  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

161 እነ ወ/ሮ ሰላማዊት ካህሳይ ገ/ሚካኤል  (2 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

162 እነ አቶ አብዱልቃድር ኡስማን መሀመድ  (2 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

163 እነ ሞአኒ አታሚዎች ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 



በኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ኢኮኖሚ ነክ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የተቋረጡ 

ያለደረሰኝ ግብይት መዛግብት ዝርዝር 
164 እነ ጂ ዜድ የቀላል ተሸከርካሪ ሁለገብ ጥገና 

ጋራዥ  
(3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት ስም የተከሳሽ ብዛት የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 

165 እነ ሜሞናን የህትመትና ቴክስታይል ኢንዱስትሪ 
ኃ/የተ/የግ/ማ   

  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

166 እነ የኢትዮጵያ የንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን   
 

 283253 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

167 እነ ላየን ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ    - - ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

168 እነ ዳበረ ሆቴል ኃ/የተ/የግ/ማህበር      ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

169 ኤ ኤች ኤፍ ኢንተርናሽናል አስመጪና ላኪ 
ኃ/የተ/የግ/ማ     

  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

170 ኤ ኬ ዲ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ       ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

171 እነ ጆይ የቆዳ ልብስ አምራች ኃ/የተ/የግ/ማ       ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

172 እነ የሺ እመቤት ለምለም  (3 ሰዎች)     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

173 እነ ባጌት ዳቦና ጣፋጭ ምግቦች  (4 ሰዎች)     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

174 የትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ 
ድርጅት  

(4 ሰዎች)      ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

175 አቤም ኢንዱስት ኃ/የተ/የግ/ማ  (4 ሰዎች)     ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

176 እነ መስፍን ዘለቀ ወርቁ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

177 እነ ሰላም ወርቁ የተዘጋጁ ልብሶች አስመጪ 
ኃ/የተ/የግ/ማ  

(3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

178 እነ ሀሪፍ   እስፖርት አገልግሎት  (4 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

179 እነ ቫሞስ ኢንተርቴይመንት ኃ/የተ/የግ/ማ  (5 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

180 ዌብዞን ትሬዲንግ  ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

181 አሃዱ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

182 አሃዱ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

183 ራክ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

184 እነ አሸናፊ አሰፋ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

185 ቤተልሄም መኳንንት 1  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

186 እነ ሀብታሙ ታደሰ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

187 እነ እንጦጦ ኃ/የተ/የግ/ማ  (2 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

188 እነ ወ/ሮ ሰናይ ጋሩማ አራርሶ  (2 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

189 እነ ወ/ሮ አበበች አያሌው መላኩ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

190 እነ ታብ ቴክ የኮምፒውተር ጥገና እና 
መለዋወጫ  ኃ/የተ/የግ/ማ  

(3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

191 እነ ቤንቴክ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ   (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

192 እነ ትዝታና ታሪኩ የምግብ ዝግጅት ሽርክና 
ማህበር  

(3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

193 እነ አገስ የንግድ ስራ ኃ/የተ/የግ/ማ  (5 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

194 እነ ፕሮሰስ ኢንተርናሽናል ኃ/የተ/የግ/ማ  
 

(3 ሰዎች) 270846 ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

195 እነ ሶናብ ሳቬ ትሬዲንግ  (4 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

196 እነ ምቾት ዳይፐር  (2 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

197 እነ ዩ ኤስ ኤል ትሬዲንግ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 



በኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ኢኮኖሚ ነክ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የተቋረጡ 

ያለደረሰኝ ግብይት መዛግብት ዝርዝር 

 

198 እነ ሚኪ ማተሚያ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

199 እነ ጋርድ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

ተ.ቁ የተከሳሽ ግለሰብ/ድርጅት ስም የተከሳሽ ብዛት የፍ/ቤ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ አይነት 
200 እነ ሀበሻ ስፖርት ወርልድ (3 ሰዎች)   ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

201 እነ ደንገል የህክምና መሳሪያ ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

202 እነ ጄ አር ጄ ሆቴል ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

203 እነ ሀሪፍ ስፖርት አገልግሎት ኃ/የተ/የግ/ማ  (4 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

204 እነ ደንገል ለህክምና የሚያገለግሉ መሳሪያዎች 
አምራች ኃ/የተ/የግ/ማ  

(3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

205 እነ አናፍ የኮምፒውተር ሲስተም ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

206 እነ ሁሉገብ ኦንላይን ሶሉሽን ኃ/የተ/የግ/ማ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

207 እነ ሁሉገብ ኦንላይን ሶሉሽን ኃ/የተ/የግ/ማ  2 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

208 እነ ሁሉገብ ኦንላይን ሶሉሽን ኃ/የተ/የግ/ማ  (2 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

209 አፍሮ ስፖርት ኃ/የተ/የግ/ማ    (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

210 ላፍቶ ጋላክሲ ሆቴል   
               

(5 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

211 እነ ቤት ቱ ፊፍቲ ዋን ኃ/የተ/የግ/ማ  (24 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

212 እነ  ቫሞስ ኢንተርቴይመንት ኃ/የተ/የግ/ማ 4 ሰዎች  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

213 እነ  ቫሞስ ኢንተርቴይመንት ኃ/የተ/የግ/ማ 3 ሰዎች  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

214 እነ  ቫሞስ ኢንተርቴይመንት ኃ/የተ/የግ/ማ 7 ሰዎች  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 

215 እነ ዩ ኤስ አይ ኤል ትሬዲንግ  (3 ሰዎች)  ያለ ደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ 



በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ በኢኮኖሚ ነክ ወንጀል ጉዳዮች 
ዳይሬክቶሬት በዐቃቤ ህግ ይግባኝ ላይ የተቋረጠላቸው መዛግብት 

ዝርዝር  

ተ.ቁ የተከሳሽ ድርጅት (ግለሰብ 
ስም) 

የተከሳሽ 
ብዛት 

የይ/መ/ቁ የወንጀሉ አይነት የውሳኔ 
አይነት 

1 1.ኤስ ዜድ ኤስ ኤ የኮንስትራክሽን 

መሳሪያዎች አከራይ ኃ/የተ/የግ/ማ  

  2ኛ. አንዱአለም ስንታየሁ  

 

(2 ሰዎች)                232258 በ ግብር ስውር እና አሳሳች መረጃ 

ማቅረብ 

የተቋረጠ  

2 1.ካሊድ ሻሚል ንግድ ስራ 

ኃ/የተ/የግ/ማ  

2ኛ. አቶ ፀጋዬ አደም ወርቁ  

3. ሰንያ ውጅራ እርግብ  

(3 ሰዎች) 

 

253331 

 

ያለደረሰኝ ግብይት የተቋረጠ  

3 1.ሀቢታት ኒው ፍላወር ሆምስ 

ኃ/የተ/የግ/ማ  

2ኛ. አ/ር ብርሃኑ አባተ አሊ  

(2 ሰዎች) 248974 

 

ታክስ መሰወር እና አሳሳች 

በግለጫ ማቅረብ 

የተቋረጠ  

4 ፈለቀች ዓለሙ /በሌለችበት/  (1 ሰው) 257000 

 

ኮንትሮባንድ የተቋረጠ  

5 1.ታሪኳ ጠንክር ሸርጎዳ  

2. አስካለ ጭቅሳ ፎንዥ  

          

 

(2 ሰዎች)  

 

256869 

 

ኮንትሮባንድ የተቋረጠ  

6 ኢብራ አብደላ ፈርሻ 

          

                           

 

1 277071 ኮንትሮባንድ የተቋረጠ  

7  ወ/ሮ ፍታው ገ/ስላሴ 

          

                           

 

1 245714 ታክስ ስወራ  የተቋረጠ  

8 ወ/ሮ ፍታው ገ/ስላሴ 

          

                           

 

1 245923 ታክስ ስወራ የተቋረጠ  

9 ቶፊቅ ሸሪፍ ሙሳ 

          

                           

 

1 249411 ግብር መሰወር እና ሀሰተኛ ደረሰኝ 

ማቅረብ 

የተቋረጠ  

10 1ኛ. ጎንጋ ኮንስትራክሽን 

2ኛ. ቡሻኖ መኮንን ቡልጋ 

                          

2 240216 ሀሰተኛ ደረሰኝ መጠቀም እና 

ሀሰተኛ መግለጫ ማቅረብ 

የተቋረጠ  

11 ዳሪ ሀሰን ኢብራሂም 

          

                           

 

1 234000 የኮንትሮባንድ ወንጀል (የጉሙሩክ 

ስነ ስርዓት ያልተፈፀመባቸውን 

አልባሳት በሱቅ አከማችቶ 

መገኘት) 

የተቋረጠ  

12 1ኛ. ኬፓ ቴክስታይል ኃ/የተ/የግ/ማ 

 2ኛ. ጁን ሺ የለም 

                           

 

2 234138 ንግድ ማጭበርበር የተቋረጠ  

13 1ኛ. ሚጋስ ቢዝነስ ኃ/የተ/የግ/ማ 

 2ኛ. አቶ ግሩም አለማየሁ 

                           

 

2 248913 ህግን በመጣስ ግብር/ታክስ 

አለመክፈል ወንጀል 

የተቋረጠ  

14 አደባባይ ካሳው ማዘንጊያ 

          

                           

 

1 253145 ኮንትሮባንድ የተቋረጠ  

15 ተስፋነሽ እንዳለ 

          

 

1 240217 ሀሰተኛ ሰነድ መገልገል   የተቋረጠ  



16 ቶፊቅ ሸሪፋ ሙሳ 

          

 

1 249411 ግብር መሰወር እና ሀሰተኛ ደረሰኝ 

ማቅረብ 

የተቋረጠ  

 


