
 

                   ኦሞ-ኩራዝ ስኳር ልማት ኘሮጀከት 
                                                                                                                        
በአገር አቀፍ ደረጃ የተካሄደ ጥናት ኢትዮጵያ ከ 5ዐዐ,000 ሄክታር የሚበልጥ 
መሬቷን ለሸንኮራ አገዳ ልማት ማዋል እንደምትችል ያመለክታል፡፡ አገሪቱ 
የተቸራት ለስኳር ልማት ዘርፍ ምቹ  የሆነ  መሬት  ብቻ ሳይሆን በእነዚህ 
በጥናት በተረጋገጡ  አካባቢዎች  ለሸንኮራ አገዳ ልማት ስራው በእጅጉ 
የሚያስፈልገው ውኃም በበቂ ሁኔታ መኖሩ ጭምር ነው፡፡ ይህም ብቻ አይደለም 
የአካባቢዎቹ የአየር ንብረት ሁኔታም ለዘርፉ ልማት ተስማሚ መሆኑ 
ተረጋግጧል፡፡  
 
በመሆኑም ይህንን ዕምቅ ሃብት አቅምን አሟጦ መጠቀም የሚያስችል የልማት 
ስትራቴጂን መንደፍ ይጠይቃል፡፡ በዚህም መሠረት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ 
ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት በ2ዐዐ3 ዓ.ም የነደፈው የአምስት ዓመት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ይህንን አገሪቷ ለዘርፉ 
ያላትን ዕምቅ አቅም በእጅጉ እንዲያገናዝብ ተደርጓል፡፡  
 
መንግሥት አገሪቷን መካከለኛ ገቢ ወዳላቸው አገሮች ተርታ ሊያሰልፏት ይችላሉ ብሎ ነቅሶ ካወጣቸው የልማት ዘርፎች መካከል የስኳር 
ልማት ዘርፍ ቁልፍ ቦታ ተሰጥቷል፡፡ ይሄውም አገሪቷ በዕቅዱ ወቅት በምትገነባቸው 10 አዳዲስ ስኳር ፋብሪካዎች፣ እንዲሁም በነባር 
ስኳር ፋብሪካዎች በተካሄዱ የማስፋፊያ ስራዎች እና የመጀመሪያ ምእራፍ ሥራው በማጠናቀቂያ ሂደት ላይ በሚገኘው ግዙፉ የተንዳሆ 
የስኳር ፋብሪካ አማካኝነት በእቅዱ ወቅት መጨረሻ ላይ በዘርፉ ሊደረስበት በታቀደው ግብ መሰረት አገሪቷ ከውጭ ለምታስገባው ስኳር፣ 
ቤንዚን፣ ኬሮሲን ወዘተ ይወጣ የነበረን የውጭ ምንዛሬ በእጅጉ ማስቀረትና መቀነስ እንደሚቻል ይታመናል፡፡ ከዚህም አልፎ ስኳርን ወደ 
ውጭ በመላክ ለአገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ገቢ ማስገኘት ስለሚቻል መንግሥት ለዘርፉ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል፡፡ 
 
ዘርፉ ለአገሪቷ ዜጎች ሰፊ የስራ ዕድል በመፍጠር ረገድ የሚኖረው ፋይዳም በአገሪቷ ድህነትን ለማጥፋት በሚደረገው ርብርብ ዓይነተኛ 
ሚና የሚጫወት ነው፡፡ በመገንባት ላይ ካሉ የስኳር ፋብሪካዎች የሚገኝ 
የኤሌክትሪክ ኃይል ሌላው በዘርፉ ከሚደረግ የልማት እንቅስቃሴ የሚገኝ 
ትሩፋት ሲሆን ይህም አገራችን ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመገንባት 
እያካሄደችው ላለው የኢኮኖሚ ዕድገት አቅጣጫ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል፡፡ 
በመሆኑም የስኳር ልማት ዘርፍ አገራችን ከድህነት ለመውጣት እያደረገችው 
ላለው ትግል ጉልህ ሚና የሚጫወት እና መንግሥት በቁርጠኝነት የዘመተበት 
ለድርድር የማይቀርብ የልማት ትልም ነው፡፡ ይህ የወቅቱ ዋንኛ የልማት አጀንዳ 
አገሪቷ እያካሄደችው ለምትገኘው ዘርፈ ብዙ የልማት እንቅስቃሴ ቁልፍ ሚና 
እንዲጫወት በጥልቀት ተጠንቶ በመተግበር ላይ ያለውም ከዚህ አንጻር ነው፡፡ 
 
ኢትዮጵያ ካሏት  ለስኳር ልማት ተስማሚ ከሆኑ አካባቢዎችና የልማት 
ቀጠናዎች መካከል በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት 
የሚገኙት ከደቡብ ኦሞ ዞን የሰላማጎ እና የኛንጋቶም ወረዳዎች፤ ከቤንች ማጂ 
ዞን ማጂ፣ ሱርማ እና ሜኢኒትሻሻ ወረዳዎች እንዲሁም ከካፋ ዞን የዴቻ ወረዳ 
የተመረጡ አካባቢዎች በተለያየ ሁኔታ ለስኳር ልማት ዘርፍ ሰፊ ዕምቅ አቅም እንዳላቸው በጥናት ተረጋግጧል፡፡ በተጠቀሱት አካባቢዎች 
የሚካሄደው የኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት ደግሞ በዘርፉ አገሪቷ ወደአስቀመጠቻቸው ግቦች ለመድረስ የሚጫወተው ሚና እጅግ 
ከፍተኛ ነው፡፡  
 
በመሆኑም መንግስት በአምስት ዓመቱ  የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ  ወቅት በኩራዝ ስኳር ልማት  ኘሮጀክት  አማካይነት አምስት 
ስኳር  ፋብሪካዎችን  (ሦስቱ  በቀን 12 ሺህ ቶን  እንዲሁም  ሁለቱ  በቀን 24 ሺህ  ቶን አገዳ መፍጨት የሚችሉ) ለመገንባትና  የኦሞ 

ወደ ከፊል አርሶ አደርነት የተሸጋገሩ የአካባቢው ተወላጆች 

ለመጀመሪያ ግዜ የትምህርት ዕድል ያገኙ 
የአካባቢው ታዳጊዎች 



ወንዝን በመጠቀም በ175,ዐዐዐ ሄክታር መሬት ላይ 
የሸንኮራ አገዳ ልማት ለማካሄድ  ሲንቀሳቀስ 
አካባቢው ለዘርፉ  ልማት ያለውን ሰፊ ዕምቅ አቅም 
አገናዝቦ ነው፡፡ 
 
በኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት የሚተከሉት 
ፋብሪካዎች በጠቅላላው በዓመት 1 ሚሊዮን 946 
ሺህ ቶን ስኳር የማምረት አቅም ይኖራቸዋል። 
በእነዚህ ፋብሪካዎች አማካኝነትም ዋና እና 
መለስተኛ ከተሞች የሚመሰረቱ ሲሆን፣ ስምንት 

የእርሻ መንደሮች እና ከ20ሺህ በላይ መኖሪያና መኖሪያ ያልሆኑ ቤቶች እንዲሁም የመሰረተ ልማት አውታሮችና የማህበራዊ አገልግሎት 
መስጫ ተቋማት ይገነባሉ፡፡   
 
የኢፌዴሪ መንግሥት እያከናወናቸው የሚገኙ ሁሉም የልማት ተግባራት የአገሪቷን ሕገ መንግሥት መነሻ ያደረጉ ናቸው፡፡ በሕገ 
መንግሥቱ አንቀጽ 8 ተራ ቁጥር 1 የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የአገሪቱ ሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤቶች መሆናቸው 
በመደንገጉ  የአገሪቷን ሀብት በእኩልነት የመጠቀም መብታቸው ሊረጋገጥ ችሏል፡፡  
 
ከዚህ አኳያ መንግሥት በማያቋርጥ እድገት የሕዝቡን ኑሮ ለማሻሻል የሚያስችሉ 
ፖሊሲዎችና ስትራተጂዎችን በመንደፍ የአገሪቱ ሕዝቦች የኢኮኖሚና ማህበራዊ 
ልማቶች ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ በትጋት እየሰራ ነው፡፡ የስኳር ልማትና ሌሎች 
ፕሮጀክቶችን በየክልሉ ተግባራዊ ሲያደርግም ለአካባቢው ነዋሪዎች ሁለንተናዊ 
ተጠቃሚነት የቅድሚያ ትኩረት ከመስጠት ባሻገር የአገሪቷ ታሪካዊ፣ ተፈጥሯዊ፣ 
ባሕላዊ እና ሃይማኖታዊ ቅርሶች እንደተጠበቁ የሚቆዩበትን አቅጣጫ በመከተል 
ጭምር ነው፡፡ 
 
በመሆኑም የሕዝብን ኑሮ መሻሻል የማይፈልጉና ለራሳቸው ጥቅም ብቻ የቆሙ ፀረ 
ልማት ኃይሎች  እንደሚያስወሩት ሳይሆን በኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት ሳቢያ 
ሕዝብ ላይ የደረሰ ምንም አይነት ጉዳት ካለመኖሩ ባሻገር ልማቱ ከሚካሄድባቸው 
አካባቢዎች እጅግ ርቀው የሚገኙ ሶስት ብሔራዊ ፓርኮች እና አንድ በዩኔስኮ 
በዓለም ቅርስነት የተመዘገበ ቦታ ላይ  የሚደርስ ተጽዕኖ የለም፡፡ በአጠቃላይም 
በፕሮጀክቱ ምክንያት አንዳች ጉዳት ወይም ተጽዕኖ የሚደርስባቸው ቅሬተ አካል፣ 
እንዲሁም ተፈጥሮአዊ፣ ታሪካዊ፣ ባህላዊና ማህበራዊ እሴቶች እንደሌሉ 
ተረጋግጧል፡፡ 
 
ለኩራዝ ስኳር ልማት ኘሮጀክት የተመረጡ ወረዳዎች ሶሺዮ-ኢኮኖሚክ ሁኔታ 
የፕሮጀክቱ ይዞታ የሚያጠቃልለው ከደቡብ ኦሞ ዞን የሰላማጎ እና የኛንጋቶም 
ወረዳዎችን፣ ከቤንች ማጂ የማጂ፣ የሱርማ እና የሚኢኒትሻሻ ወረዳዎችን እንዲሁም ከካፋ ዞን የዴቻ ወረዳ የተመረጡ ቦታዎችን ብቻ 
ነው፡፡ በ2004 ዓ.ም. የተካሄደ ጥናት እንደሚያመለክተው የፕሮጀክቱ ይዞታ የሚገኝባቸው ወረዳዎች አጠቃላይ ሕዝብ ቁጥር 279,026 
ሲሆን በትክክል በፕሮጀክቱ ይዞታ ውስጥ የሚኖረው ሕዝብ ቁጥር 53,596 ነው፡፡  
 
በእነዚህ ወረዳዎች የሚኖረው አርብቶ አደር በተበታተነ ሁኔታ የሚኖር ሲሆን፣ የሕዝብ አሰፋፈሩ ሲታይም በአንድ ኪሎ ሜትር ስኩዌር 
መሬት በአማካይ 9.6 ሰው የሚኖርበት ሁኔታ እንዳለ የተካሄደው ጥናት ያመለክታል፡፡ የፕሮጀክቱ ይዞታ የሚያርፍባቸው ቦታዎች ከዚህ 
አኳያ ሲታዩ የሕዝብ አሰፋፈር ሁኔታቸው ከተጠቀሰው አሃዝ እጅግ ያነሰ ነው፡፡  
በፕሮጀክቱ ይዞታ ውስጥም ሆነ ውጭ በሆኑ አካባቢዎች የሚኖረውና ሰፊ ቁጥር ያለው ሕዝብ በአርብቶ አደርነት የሚኖርና በተለይ 
ለከብቶቹ እና ለእራሱ ውኃ ፍለጋ ከቦታ ቦታ የሚንከራተት ከመሆኑ ባሻገር አካባቢዎቹ በዝናብ ውኃ ዕጥረት ሳቢያ በተደጋጋሚ ለድርቅ 
የሚጋለጡም ናቸው፡፡ በአካባቢዎቹ ወራጅ ውኃን ተከትሎ በጣም ጥቂት በሆኑ ቦታዎች ውስን የእርሻ ስራ ከመካሄዱ በስተቀር ይህ ነው 

ንጹህ የመጠጥ ውኃ አቅርቦት 
 



የሚባል የሰብል ምርት ስለማይስተዋልባቸው በእነዚህ አካባቢዎች በእርሻ ስራ ተሰማርቶ የሚገኝ የህብረተስብ ክፍል ቁጥር እጅግ ዝቅተኛ 
ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ 
 
የእነዚህ አካባቢዎች ሕዝብ እንደ ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ፣ ንጹህ የመጠጥ ውኃ፣ መንገድ፣ የወፍጮ አገልግሎት እና ከመሳሰሉት 
ማህበራዊ እና የመሰረተ ልማት ተቋማት ጋር የማይተዋወቅና በድህነት ቀንበር ኑሮውን እንዲገፋ ተገዶ ለዘመናት ወደዳር ተገፍቶ የኖረ  
ነው፡፡ አካባቢው በአጠቃላይ ይህ ነው የሚባል ሕዝብ በእርሻ ስራ ያልተሰማራበትና ብዛት ያለው ሕዝብ ቋሚ ኑሮ መስርቶ ያልሰፈረበት 
ነው፡፡ ምናልባትም በአካባቢው እጅግ ጥቂት ቁጥር ያላቸው የኛንጋቶምና የባጫ ብሔረሰቦች ብቻ የኦሞ ወንዝን ተከትለው የዓሣ ማጥመድ 
ስራ  ላይ ተሰማርው ይገኙበታል ፡፡ 
 

ሰላማጎ- በደቡብ ኦሞ ዞን የስኳር ልማቱ የተጀመረባት ወረዳና አርብቶአደሮቿ 

በደቡብ ኦሞ  ዞን የምትገኘውና  በአሁኑ ወቅት  የስኳር ልማት  እንቅስቃሴው የተጀመረባት  የሰላማጎ  ወረዳ ብቻ  ስትሆን  ከአዲስ አበባ 
875 ኪሎ ሜትር  ገዳማ ትርቃለች፡፡  በወረዳዋ ሶስት ቀበሌዎች ብቻ ይገኛሉ፡፡ የቦዲ፣ ሙርሲ፣ ባጫ እና ዲሜ  ብሔረሰቦች በተበታተነ 
ሁኔታ በሚኖሩባት በዚች ወረዳ የዲሜ ብሔረሰብ ተወላጆች ብቻ በእርሻ ሥራ የሚተዳደሩ ሲሆኑ፣ አብዛኛውና ቀሪው  የወረዳዋ ነዋሪ 
ብሔረሰቦች አርብቶ አደሮች ናቸው፡፡ በመሆኑም በስኳር ልማቱ ሳቢያ የሚፈናቀል የለም፡፡ 
 
በወረዳዋ ልማቱ በተጀመረበት አካባቢም ሆነ በዙሪያዋ የሚገኙ አካባቢዎች ከዚህ ቀደም ከምንም ዓይነት የመሠረተ ልማት አውታሮች እና 
የማህበራዊ  አገልግሎት  መስጫ ተቋማት ጋር አይተዋወቁም ነበር፡፡ ዛሬ ግን ከልማቱ ጋር ተያይዞ በአካባቢው የሚገኙ የህብረተሰቡ 
ክፍሎች የመሰረተ ልማት አውታሮችና የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ተጠቃሚ መሆን ጀምረዋል፡፡ 
 
የስኳር ኮርፖሬሽንም ሆነ የፌደራልና የክልል መንግሥታት የበላይ አመራሮች  በሰላማጎ ወረዳ የስኳር ልማት እንቅስቃሴው  ከመጀመሩ 
በፊት አሁን ልማቱ  የተጀመረበትን የሰላማጎ  ወረዳ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ወደፊት ኘሮጀክቱ በሚደረስባቸው  የክልሉ  ልዩ ልዩ ዞኖችና  
በእነርሱ ስር የሚገኙ ወረዳዎች ሕዝብን ጭምር በአካል ተገኝተው በልማቱ ዙሪያ በተደጋጋሚ 
አወያይተዋል፡፡ በዚህ መልክ ነበር የየአካባቢዎቹ ሕዝብ በልማቱ ካመነና ተጠቃሚ እንደሚሆን 
ሙሉ በሙሉ ከተረጋገጠ በኋላ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች  የተጀመሩት፡፡  
 
ስኳር ኮርፖሬሽን  የኩራዝ ስኳር ልማት  ኘሮጀክትን እንቅስቃሴ  ሲጀምር የቅድሚያ  ትኩረት  
በመስጠት የተንቀሳቀሰው  እጅግ  ኋላቀር  በሆነ የአኗኗር ሁኔታ  ኑሮውን  እየገፋ የሚገኘውን 
የወረዳዋ አርብቶ አደር ሕዝብ የመሠረተ ልማት እና የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት  እጦት  
በመፍታቱ  ተግባር ላይ ነው፡፡  
 
ኮርፖሬሽኑ ወደ ልማት ስራው የገባው የሰላማጎ  ወረዳ አርብቶ አደር በፈቃደኝነት  ላይ ተመስርቶ 
በመንደር እንዲሰባሰብ በማድረግ  ሲሆን አርብቶ አደሩ  በጥልቅ የውሃ ጉድጓድ  ቁፍሮ  አማካይነት 
የንፁህ መጠጥ ውኃ  አቅርቦት  እንዲያገኝ፣ እህል በእጅ ፈጭቶ መመገብ የለመደው ሕዝብ የወፍጮ 
አገልግሎት  ተጠቃሚ  እንዲሆን፣ ለራሱም  ሆነ ለከብቶቹ  በአቅራቢያው የሕክምና አገልግሎት  
እንዲያገኝ፣የአርብቶ አደሮች ማሰልጠኛ ተቋም በመገንባትና የአርብቶ አደሩ ልጆች የትምህርት 
አገልግሎት እንዲያገኙ የሚቻልበትን ሁኔታ ቀድሞ  በማመቻቸት  ነው፡፡ በዚህም የአንደኛ ደረጃ 
የመጀመሪያና ሁለተኛ ሳይክል ትምህርት ቤቶች፣ የሰውና የእንስሳት ጤና ኬላዎች፣የአርብቶ አደር 
ማሰልጠኛ ጣቢያዎች፣የቀበሌ ጽሕፈት ቤቶች፣የኮሙዩኒቲ ፖሊሲንግ ጽሕፈት ቤቶች፣የግብርና እና 
የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች መኖሪያ ቤቶች፣ የመንገድ አውታሮች ተገንብተው አገልግሎት 
እየሰጡ ይገኛሉ፡፡ በአጠቃላይም እስከ 2005 ዓ.ም. መጨረሻ ድረስ ብቻ በቦዲ በሦስት ቀበሌዎች 
ማለትም በኦሞ ሃና ፣ በኦሞ ሮምቤ እና ጨድሚስ ቀበሌዎች ኮርፖሬሽኑ ሃያ ሁለት ማኅበራዊ 
አገልግሎት መስጫ ተቋማትን ገንብቶ ለአካባቢው ተወላጆች አገልግሎት እንዲሰጡ አድርጓል፡፡ 
በጉራ፣በሙርሲ ሀይሉዋ እና በማኪ መንደሮችም የማኅበራዊ ተቋማትን ለመገንባት ከኮንትራክተሮች 
ጋር ውል ተገብቶ ስራው በተለያየ ደረጃ በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የአካባቢውን ተወላጆች ወደ ከፊል አርሶ አደር 
ለመቀየርም ኮርፖሬሽኑ በመስኖ የሚለማ መሬት አዘጋጅቶ በማከፋፈል በአርብቶ አደሩ እየለማ ይገኛል፡፡ በርካታ ቁጥር ያላቸው 

“እንደ እኔ ላሉ አዛውንቶች 
ህይወት ቀላል ሆኖልናል” 



የአካባቢው ተወላጆች ቤታቸውን በመስራት መኖር የጀመሩ ሲሆን እያንዳንዱ 
አባወራ/እማወራም የጓሮ መሬት ኖሮት የሚያለማበት ሁኔታ ተመቻችቷል፡፡ 
አርብቶአደሩ በልማቱ ተጠቃሚ እንደሚሆን አምኖ በፈቃደኝነት በመንደር 
ከመሰባሰቡ በፊት ነበር ኮርፖሬሽኑ ከላይ የተጠቀሱትን አገልግሎቶች አመቻችቶ 
የጠበቀው፡፡ እዚህ ላይ ሊስተዋል የሚገባው ደግሞ በፈቃደኝነት ላይ ተመስርቶ 
በመንደር የማሰባሰቡ ተግባር የሚከናወነው  በምግብ እህል ራስን ከማስቻል 
አንፃር ከተነደፈው ከአገሪቱ የግብርና ፖሊሲ በመነሳት ሲሆን ይህም የስኳር 
ልማቱ በማይካሄድባቸው ቦታዎች ሁሉ የሚከናወን ነው፡፡ 
 
ስኳር ኮርፖሬሽን የሰላማጎ ወረዳ አርብቶ አደር ሕዝብን  ተጠቃሚነት ከወዲሁ 
የሚያረጋግጡ  እነዚህንና ሌሎች  በርካታ ተግባራትን ሲያካሂድ ለስኳር ልማቱ 
አስፈላጊ የሆኑ መሠረተ ልማቶችን ከሚያከናውኑ የፌዴራልና የደቡብ ክልል ልዩ 
ልዩ ባለድርሻ አካላት ጋር የጋራ መግባባት ላይ በመድረስና አቅጣጫ ቀይሶ 
ለተግባራዊነቱ በጋራ በመንቀሳቀስ ነው፡፡ በዚህም በኮርፖሬሽኑ በኩል የዕለት 
ከዕለት  ኑሮው  አጅግ ፈታኝ  የነበረው የሰላማጎ  ወረዳ አርብቶ አደር ሕዝብ  
የልማቱ የመጀመሪያ ደረጃ ተጠቃሚነቱን  እንዲያረጋግጥ ከማድረግ ባሻገር 
እራሱን የልማቱ ባለቤት አድርጐ እንዲመለከት የሚያስችል በርካታ ተግባራት 
ተከናውነዋል፤ በመከናወንም ላይ ናቸው፡፡  
 

በሰላማጎ ወረዳ የስኳር ኘሮጀክቱን የተለያዩ የግንባታ ሥራዎች ለማከናወን በሥራ ተቋራጭነት እየሰሩ የሚገኙ መንግሥታዊ የሆኑ እና 
ያልሆኑ ተቋማት እየፈጠሩ ያሉት ሰፊ የሥራ ዕድል ጎልቶ የሚታይ የልማቱ ትሩፋት ነው፡፡ የስኳር ልማት  እንቅስቃሴው አርብቶ አደሩ 
የተለያዩ  ምርቶቹን  በተሻለ ዋጋ ለገበያ  ማቅረብ የሚችልበትን ትልቅ አጋጣሚ  እንዲያገኝም ማስቻሉ ሌላው ኮርፖሬሽኑ ለወረዳዋ 
አርብቶ አደር የፈጠረው ትልቅ ዕድል  ነው፡፡ ከዚህ የተነሳም በርካታ ቁጥር ያላቸው የአካባቢው ተወላጆች በኩራዝ ስኳር ልማት 
ፕሮጀክት የሸንኮራ አገዳ ልማት ስራ ቋሚ ተቀጣሪ ሆነው እየሰሩ ይገኛሉ፡፡  
 
በተጨማሪም የአካባቢው ተወላጆች ለዘመናት የትምህርት ዕድል ተነፍጓቸው የቆዩ እንደመሆናቸው በአጭር ጊዜ ዕቅድ ከፍተኛ 
የትምህርት ደረጃ በማይጠይቁ የፕሮጀክቱ የስራ መስኮች የስራ ዕድል እንዲያገኙ ከማስቻል አንፃር ኮርፖሬሽኑ የተለያዩ የቴክኒክ ሙያ 
ሥልጠናዎችን አዘጋጅቶ ከደቡብ ኦሞ ዞን ከተለያዩ ወረዳዎች ለተውጣጡ የአርብቶ አደሩ ልጆች በመስጠት በፕሮጀክቱ ተቀጥረው 
እንዲሰሩ እያደረገ ይገኛል፡፡ በፕሮጀክቱ እስከ 2005 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ ብቻ ለ6 ሺህ 695 ዜጎች የሥራ ዕድል የተፈጠረላቸው 
ሲሆን ከእነዚሁ መካከል 2 ሺህ የሚሆኑት የአካባቢው ተወላጆች ናቸው፡፡ 
 
በዚህ መሰረት ኮርፖሬሽኑ ከክልሉ መንግሥት ጋር በመተባበር በደቡብ ኦሞ ዞን ከሚገኙ ስምንት ወረዳዎችና ከጂንካ ከተማ በመጀመሪያ 
ዙር የተመለመሉ 202 አርብቶ እና አርሶ አደር ስራ ፈላጊ ወጣቶች  በግንባታ፣ በአናፂነት፣ በመሰረታዊ ብረት ብየዳ፣ በኤሌክትሪክ 
መስመር ዝርጋታ፣ በቀለም ቀቢነት እና በፕላስተሪንግ(ልስን) የሙያ መስኮች በጂንካ የኮንስትራክሽንና ኢንዱስትሪያል ኮሌጅ በተግባር 
የተደገፈ ትምህርት አግኝተው በፕሮጀክቱ በሥራ ላይ እንዲሰማሩ አድርጓል፡፡ በተመሳሳይ ከኛንጋቶምና ሰላማጎ ወረዳዎች የተውጣጡ 
በርካታ የቦዲ፣ሙርሲ፣ኮንሶና ኛንጋቶም ወጣቶች በጫንጮ የስልጠና ማዕከል በትራክተር ኦፕሬተርነት የሶስት ወራት ስልጠና አግኝተው 
በሥራ ላይ ተሰማርተዋል፡፡106 የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ማኅበራት ተደራጅተውም በተለያዩ ስራዎች እንዲሰማሩ ተደርጓል፡፡ 
በቀጣይም ሌሎች ወጣቶች ተመሳሳይ ስልጠና እንዲያገኙና ወደ ስራ እንዲሰማሩ ኮርፖሬሽኑ እየሰራ ነው፡፡ 
 

የወፍጮ አገልግሎት 


