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የጅማ ኤርፖርት የማስፋፊያ ስራ እየተፋጠነ ነው 
ከ298 ሚሉዮን ብር በሊይ በሆነ ወጪ ግንባታው የተጀመረው የጅማ ኤርፖርት 
የማስፋፊያ ስራ እየተፋጠነ መሆኑን የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት አስታወቀ፡፡  

የድርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ሽፈራው አሇሙ እንዲስታወቁት የጅማ 
ኤርፖርት ዯረጃን ሇማሳዯግ የሚካሄዯው ማስፋፊያ ሇኤርፖርቱ የአውሮፕሊን 
ማረፊያ ሜዲ ሥራ የሚውሇው ከ195 ሚሉዮን ብር በሊይ ወጪ በመንግስት 
የተመዯበ ነው፡፡  

እንዱሁም ድርጅቱ ከራሱ ከ103 ሚሉዮን ብር በሊይ በመመዯብ የኤርፖርቱን 
የመንገዯኞች ማስተናገጃ ሕንጻ በአዱስ መሌክ እንዯሚያስገነባም አመሌክተዋሌ፡፡  

እንዯ አቶ ሽፈራው ገሇጻ በአሁኑ ወቅት የአውሮፕሊን መነሻና ማረፊያ ሜዲ 
ግንባታ በመፋጠን ሊይ ነው፡፡  

ኤርፖርቱ እንዯ ቦይንግ 737 ያለ ዘመናዊ ጀት አውሮፕሊኖችን ማስተናገድ 
የሚያስችሌ በአስፋሌት ኮንክሪት የሚገነባ 3 ነጥብ 4 ኪል ሜትር ርዝመትና 60 
ሜትር ስፋት ያሇው የአውሮፕሊን መነሻና ማረፊያ ሜዲ ይኖረዋሌ፡፡  

ዯረጃውን የጠበቀ ታክሲዌይ እና 23 ሺህ 760 ካሬ ሜትር ስፋት ያሇውና በአንድ 
ጊዜ አራት ቦይንግ 737 ጀት አውሮፕሊኖችን ማስተናገድ የሚችሌ የአውሮፕሊን 
ማቆሚያ እንዯሚኖረው ተናግረዋሌ፡፡  
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ድርጅቱ እያስገነባ ሊሇው ዘመናዊ የአውሮፕሊን መነሻና ማረፊያ ሜዲ የሚመጥን 3 
ሺህ 960 ካሬ ሜትር ስፋት ያሇው ዘመናዊ የመንገዯኞች ማስተናገጃ ሕንጻ 
/ተርሚናሌ/ ሇማስገንባት የቦታ ርክክብ መፈፀሙንም ዋና ሥራ አስኪያጁ 
ገሌጸዋሌ፡፡  

ግንባታው በሁሇት ምዕራፎች ተከፍል የሚከናወን ሲሆን የመጀመሪያው ምእራፍ 
ከ53 ሚሉዮን ብር በሚበሌጥ ወጪ የተርሚናለን ሕንጻ ግንባታ፣ የተርሚናለን 
የውስጥ ክፍሌ ሇሌዩ ሌዩ አገሌግልቶች በሚውሌ መሌኩ የመከፈፈሌና 
የጄኔሬተርና ፖንፐር ቤት ግንባታ ሥራዎችን ያካተተ ነው ብሇዋሌ፡፡  

ሁሇተኛው ምእራፍ ዯግሞ ከ50 ሚሉዮን ብር በሊይ ወጪ የሚከናወኑ የተርሚናሌ 
ፋሲሉቲዎችና የኤላክትሮ ሜካኒካሌ ሥራዎች መሆናቸውን ተናግረዋሌ፡፡  

የተርሚናለ ግንባታ ሲጠናቀቅ በአንድ ጊዜ 220 መንገዯኞችን የማስተናገድ አቅም 
እንዯሚኖረው ጠቁመው ሇመንገዯኞች፣ ሸኚዎችና ተቀባዮች መቆያና ሇኪራይ 
የሚሆኑ ቦታዎች፣ ሇባንኮች፣ ሇሬስቶራንት፣ ሇተሇያዩ ሱቆች፣ ሇአውሮፕሊን ጣቢያው 
አስተዲዯር የሚሆኑ ቢሮዎችና ላልች አገሌግልቶችም የሚውለ ክፍልች 
እንዯሚኖሩት ገሌጸዋሌ፡፡  

የጅማ ኤርፖርት እንዯ ፎከር-50 ያለ አውሮፕሊኖችን የማስተናገድ አቅም ያሇውና 
በሃብ ኤርፖርትነት ከሚያገሇግለት ላልች ኤርፖርቶች አንደ መሆኑን ጠቁመው 
አሁን ዯረጃውን ጠብቆ እየተገነባ ያሇው አዱሱ የጅማ ኤርፖርት ግንባታ 
ሲጠናቀቅ የአየር መንገዶች ዝግጁነት ካሇ የጀት አውሮፕሊኖችንና የዓሇም አቀፍ 
በረራ አገሌግልትም መስጠት የሚያስችሌ አቅም እንዯሚኖረው አመሌክተዋሌ፡፡  

በድርጅቱና በመንግስት እየተካሄዯ ያሇውን የፕሮጀክት ሥራ አስመሌክቶ 
ከአካባቢው ነዋሪዎችአቶ ጥሊሁን ገርቡ ፣ አቶ አበራ አሇሙና ወይዘሮ ብዙነሽ 
ሃይላ እንዯገሇጹት በኤርፖርቱ እየተካሄዯ ያሇው የማስፋፊያ ፕሮጀክት ሇአካባቢው 
ወጣቶች ሴቶች የሥራ እድሌ ፈጥሯሌ፡፡  

በአካባቢው እያዯገ ከመጣው ምርትና ምርታማነት ጋር ተያይዞ የሚኖረው 
ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እጅግ የሊቀ መሆኑንም ገሌጸዋሌ፡፡  

የድርጅቱ የሕዝብ ግንኙነት ኃሊፊ አቶ ወንድም ተክለ እንዯገሇጹት ጅማና 
አካባቢው ከፍተኛ የግብርና ሥራ የሚከናወንበትና የንግድ እንቅስቃሴ ያሇበት፣ 
ሇውጪ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶች በከፍተኛ ዯረጃ ከሚመረቱባቸውና የቱሪስት 
መናሃሪያ ከሆኑ አካባቢዎች አንደ ነው፡፡  

በመሆኑም ኤርፖርቱ የበረራ አገሌግልት መስጠት ሳያቋርጥ ዯረጃውን የጠበቀ 
ኤርፖርት በአዱስ መሌክ መገንባቱ ሇአካባቢው ብልም ሇአገሪቱ ኢኮኖሚያዊና 
ማህበራዊ እድገት የሚኖረው ድርሻ የጐሊ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡  
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የኤርፖርቱ ማስፋፊያ ሥራ ባሇፈው ዓመት የተጀመረ ሲሆን በነሐሴ ወር 2003 
ዓ.ም. እንዯሚጠናቀቅ ይጠበቃሌ፡፡ የተርሚናለ ግንባታም በሁሇት ዓመታት ጊዜ 
ውስጥ ይጠናቀቃሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡  

 


