
በጋምቤሊ ከ20 ሚሉዮን ብር በሚበሌጥ ወጪ የተገነባዉ ዘመናዊ 

የመንገዯኞች ማስተናገጃ ተርሚናሌ ተመረቀ፤ የአየር 
ትራንስፖርት አገሌግልት ሇተጀመረው የኢኮኖሚ እድገት 
ቀጣይነት ወሳኝ ሚና እንዲሇው የትራንስፖርትና መገናኛ 

ሚኒስትሩ አስታወቁ 
 

በሀገሪቱ እየተስፋፋ ያሇው የአየር ትራንስፖርት መሰረተ ሌማት እየተመዘገበ 

ሊሇው ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ቀጣይነት ወሳኝ ሚና እንዲሇው የትራንስፖርትና 

መገናኛ ሚኒስትር አስታወቁ። 

 

የጋምቤሊ ኤርፖርትን አገሌግልት ሇማሳዯግ ከ20 ሚሉዮን ብር በሚበሌጥ ወጪ 

ሲካሄድ የነበረው ዘመናዊ የመንገዯኞች ማስተናገጃ ተርሚናሌ ግንባታ ተጠናቆ  

ተመረቀ።  

ሚኒስትሩ አቶ ድ]ባ ኩማ በጋምቤሊ ኤርፖርት የተገነባዉን የመንገዯኞች 

ማስተናገጃ ተርሚናሌ ሲመርቁ እንዯተናገሩት በሀገሪቷ እየተስፋፋ ያሇው የአየር 

ትራንስፖርት መሰረተ ሌማት እየተመዘገበ ሊሇዉ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት የሊቀ 

አሰተዋጽኦ እያዯረገ ነዉ ።  



አገራችን በአፍሪካ ቀንድ ካሊት ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ የተነሳ ከአስር ሰዓት ባነሰ 

የበረራ ጊዜ ወዯ ተሇያዩ የአፍሪካ፣ የእስያና የአውሮፓ አገሮች በቀሊለ የመድረስና 

ዓሇም አቀፍ ገበያዎችን ሇመጠቀም የሚያስችሌ ሰፊ ዕድሌ እንዲሊትም ገሌጠዋሌ።  

መንግስት ይህን ዕድሌ ሇመጠቀም በሀገር ውስጥም ሆነ በዓሇም አቀፍ ገበያ 

የኢኮኖሚውን ተወዲዲሪነት ሇማረጋገጥ ሇዘመናዊ የአየር ትራንስፖርት ዘርፍ 

መጠናከር ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንዯሚገኝ አመሌክተዋሌ።  

ሇዚህም ዋነኛ ማሳያ ሇዓሇም አቀፍ በረራ የሚያገሇግለትን ጨምሮ በሀገሪቱ 

የተሇያዩ አካባቢዎች 15 ዘመናዊ ግዙፍ ጄት አውሮፕሊኖችንና መሇስተኛ 

አውሮፕሊኖችን የሚያሳርፉ ኤርፖርቶች ተገንብተው አገሌግልት በመስጠት ሊይ 

እንዯሆኑም ገሌጠዋሌ ።  

በሀገሪቱ የአየር ትራንስፖርት መሰረተ ሌማቱን ሇማስፋፋት ከሚካሄዯዉ ግንባታ 

በተጨማሪ የአገሌግልቱን ዯረጃ ሇማሳዯግ ስምንት ዘመናዊና አዲዱስ አውሮፕሊኖች 

በአየር መንገደ መገዛታቸውንና አራቱም ወዯ ሀገር ውስጥ ገብተው ሥራ 

መጀመራቸውን ሚኒስትሩ አስታዉሰዋሌ ።  

የተመረቀው የጋምቤሊ ኤርፖርት የመንገዯኞች ማስተናገጃ ዘመናዊ ተርሚናሌ 

የኤርፖርቱን አገሌግልት ሇማሳዯግ ከሚኖረው ፋይዲ በተጨማሪ የጋምቤሊ ክሌሌ 

መንግስትና ህዝብ ሇጀመሯቸዉ የፀረ- ድህነት ትግሌና በአካባቢው እየተካሄዯ 

ሊሇው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሚና እንዯሚኖረው ተናግረዋሌ።  

የክሌለ ርዕሰ መስተዲድር አቶ ኡሞድ ኡቦንግ በበኩሊቸው የኤርፖርቱን 

አገሌግልት ሇማሳዯግ የተገነባው ዘመናዊ የእንግዶች ማስተናገጃ ተርሚናሌ በክሌለ 

ፈጣንና ዘሊቂነት ያሇው ሌማት ሇማምጣት የተጀመረውን ጥረት የሚያፋጥን 

ከመሆኑም በሊይ ሇኢንቨስትመንቱ ዕድገት አስተዋጽኦ ይኖረዋሌ ብሇዋሌ ።  

የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ተወካይ አቶ ኃይሊይ Ñ/ፃዱቅ በበኩሊቸዉ 

ድርጅቱ ሇዘርፉ በሰጠው ሌዩ ትኩረት በ1983 አስፋሌት የሇበሱት የአዉሮፕሊን 

ማርፊያ ሜዲዎች አራት ብቻ እንዯነበሩና በአሁኑ ወቅት 15 መድረሳቸዉን 



ጠቁመው በቀጣይም የዘርፉን መሰረተ ሌማትና አገሌግልት ሇማሻሻሌ የሚረዲ ስራ 

ሇማከናወን ሰፊ እቅድ መኖሩን አሰታወቀዋሌ።  

ድርጀቱ ከ20 ሚሉዮን ብር በሚበሌጥ ወጪ አስገንብቶ ያስመረቀው የጋምቤሊ 

ኤርፖርት ዘመናዊ የእንግዲ ማስተናገጃ ተርሚናሌ የኤርፖርቱን አገሌግልት 

በማሳዯግና በማሻሻሌ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንዯሚኖረው ተናግረዋሌ።  

የተመረቀው ዘመናዊ ተርሚናሌ ህንፃ የቢሮ፣ የእንግዲ መቀበያ፣ የካፍቴሪያና 

ሇላልች አገሌግልቶች የሚውለ በርካታ ክፍልች አለት።  

 


