የካቲት 24 ቀን 2011
አዲስ አበባ
መግለጫ

64ኛ መደበኛ የካቢኔ ዉሳኔዎች
የሚኒስትሮች ም/ቤት የካቲት 23 ቀን 2011 ዕለት ባካሄደው 64ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ
ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል፡፡
1. ም/ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው የ2011 የፌዴራል መንግስት ተጨማሪ በጀት ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው::
በካፒታል በጀት ስራዎች ተሰርተው ክፍያቸው ላልተከፈሉ ፕሮጀክቶቸ ክፍያ ለመክፈል፣ በቅርቡ
የሚካሄደውን የህዝብና ቤት ቆጠራ ወጪን ለመሸፈን፣ በሽርክና ለተቋቋመው የቱሉ ካፒ የወርቅ
ልማት ፕሮጀክት የመንግስት ድርሻ የሆነውን የመንገድ ግንባታና የኤሌክትሪክ ዝርጋታ ወጪ
ለመሸፈን እና በሀገራችን የሚደርሰውን የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ የሚያስከትለውን ጉዳት
ለመከላከልና ለመቋቋም እንዲሁም በ2011 በጀት ዓመት የተቀመጡ የፕሮግራም በጀት ግቦችን
ለማሳካት የበጀት እጥረት ያጋጠማቸውን አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ፋይናንስ ለማድረግ እንዲቻል
የገንዘብ ሚኒስቴር የፌዴራል መንግስት ተጨማሪ በጀት ረቂቅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት
ውሳኔ አቅርቧል፡፡ ምክር ቤቱም በቀረበው

የተጨማሪ ረቂቅ በጀት ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ብር

33‚986‚693‚730 (ሰላሳ ሦሥት ቢሊዮን ዘጠኝ መቶ ሰማኒያ ስድስት ሚሊዮን ስድስት መቶ ዘጠና
ሦሥት ሺህ ሰባት መቶ ሰላሳ ብር) ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ
ወስኗል::
2. በመቀጠልም ምክር ቤቱ የመካከለኛ ዘመን (2012-2016) የማክሮ ኢኮኖሚ እና ፊስካል ማዕቀፍ ላይ
ተወያይቷል፡፡ የ2012-2016 የማክሮ ኢኮኖሚ

እና ፊስካል ማዕቀፍ በሁለተኛው

የዕድገትና

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ትኩረት ከተሰጣቸው ግቦችና አቅጣጫዎች ጋር ተጣፅሞ የተዘጋጀ ሲሆን፣
ዋንኛ ዓላማውም የ2012 የፌዴራል መንግስት ዝርዝር በጀት የሚዘጋጅበትን ጥቅል የገቢ ትንበያ፣
ጥቅል የወጪ ጣሪያ፣ የብሄራዊ ክልላዊ መንግስታት የበጀት ድጋፍ ጣሪያ እና የፊስካል ጉድለት
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መጠንን በማዕቀፍ መወሰን መሆኑን በመግለጽ የገንዘብ ሚኒስቴር የመካከለኛ ዘመን (2012-2016)
የማክሮ ኢኮኖሚ እና ፊስካል ማዕቀፍ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ም/ቤት ውሳኔ አቀርቧል፡፡ ም/ቤቱም
በቀረበው ረቂቅ ማዕቀፍ ላይ ከተወያየ በኋላ አንዳንድ ማስተካከያዎችን በማከል ሥራ ላይ እንዲውል
ወስኗል፡፡
3. ሌላው ምክር ቤቱ የተወያየበት አጀንዳ የግል ተፈታኝ የሀገር አቀፍ ፈተናዎች አገልግሎት ክፍያ
ተመንን ለመወሰን የተዘጋጀ ረቂቅ ደንብ ነው፡፡ የገንዘብ ሚኒስቴር የአገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና
ፈተናዎች ኤጀንሲ ተልዕኮውን ለማሳካትና በሀገራችን የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ በሚደረገው
ጥረት የራሱን ኃላፊነት ለመወጣት የገጠመውን የበጀት እጥረት ለማቃለል እስከ አሁን ከግል
ተፈታኞች ሲጠይቅ የነበረውን ክፍያ ማሻሻል አስፈላጊ መሆኑን በመግለጽ የግል ተፈታኝ የሀገር
አቀፍ ፈተናዎች አገልግሎት ክፍያ ተመንን ለመወሰን ረቂቅ ደንብ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር
ቤት ውሳኔ አቅርቧል፡፡ ምክር ቤቱም በቀረበው ረቂቅ ደንብ ላይ ከተወያየ በኋላ ተቀብሎ ረቂቅ ደንቡ
በስራ ላይ እንዲውል ወስኗል::
4. ከዚህም ሌላ ምክር ቤቱ ለዘላቂ የመሬት አያያዝ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ እና በዓለም
አቀፍ የልማት ማህበር መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ በቀረበ ረቂቅ አዋጅ ላይ
ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል፡፡ ሀገሪቱ ባላት ጠንካራ የኢኮኖሚ እድገት፣ የህዝብ ቁጥር መጨመር እና
ከፍተኛ መጠን ያላቸው የግብርና መዋዕለ ንዋይ ፍሰቶች የተነሳ ከመሬት ተደራሽነት፣ የአጠቃቀም
እቅድ፣ አስተዳደር እና ከተሻሻለ የመሬት ይዞታ ደህንነት ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች እና ተግዳሮቶች
እየጨመሩ መሄዳቸው ስለታመነበት ዘላቂ የመሬት አያያዝ ፕሮጀክቱን ቀጣይነትና ስፋት ማረጋገጥ
አስፈላጊ መሆኑን በመግለጽ የገንዘብ ሚኒስቴር ለዘላቂ የመሬት አያያዝ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ
በኢ.ፌ.ዴ.ሪ እና በዓለም አቀፍ የልማት ማህበር መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት

ለማጽደቅ

ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ አቅርቧል፡፡ ምክር ቤቱም በቀረበው የስምምነት
ሰነድና ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቶ የብድር ገንዘቡ ከወለድ ነጻና ከሀገራችን የብድር አስተዳደር
ስትራቴጂ ጋር የሚጣጣም እና ጫናው ያልበዛ በመሆኑ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
እንዲተላለፍ ወስኗል፡፡
5. በመጨረሻም ምክር ቤቱ አረርቲ ሴራሚክ ማኑፋክቸሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አነስተኛ
ደረጃ የቤንቶናይት ማዕድን ማምረት ፈቃድ ስምምነትትን ላይ ተወያይቶ አጽድቋል::
//
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