ግንቦት 14 ቀን 2012
አዲስ አበባ

83ኛ መደበኛ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ ዉሳኔዎች
የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 83ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ
አሳልፏል፡፡
1. ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው የጂኦተርማል ሀብት ልማት ዐዋጅን ለማሻሻል በቀረበው ረቂቅ ዐዋጅ
ላይ ሲሆን በዐዋጁ በግልጽ ያልተብራሩ እና በአሁኑ ጊዜ እየተከናወኑ ባሉ የጂኦተርማል ሥራዎች ላይ
አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደሩ የሚገኙ አሠራሮች እንዲሻሻሉ በማስፈለጉ የነባሩ ዐዋጅ የተወሰኑ ድንጋጌዎች
ለማሻሻል የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ረቂቅ ዐዋጅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ
አቅርቧል፡፡ ምክር ቤቱም በቀረበው ማሻሻያ ዐዋጅ ላይ በዝርዝር ከተወያየ በኋላ ይጸድቅ ዘንድ ለሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል።
2. የኮቪድ19 ወረርሽኝን በመከላከልና የሕክምና አገልግሎት በመስጠት በቀጥታ ለሚሳተፉ የጤና ዘርፍ
ሠራተኞች የማበረታቻ አበል ክፍያን ለመወሰን የተዘጋጀው መመሪያ ሌላው ም/ቤቱ የተመለከተው አጀንዳ
ነው፡፡
3. የጤና ዘርፍ ሠራተኞች የኮቪድ 19ኝ ወረርሽኝ ለመከላከል፣ ለመቆጣጠር እና ለማከም በሚደረገው ጥረት
በግንባር ቀደምነት በሞያቸው የሚያበረክቱት አስተዋጽዖ እጅግ የላቀ ከመሆኑም በላይ የራሳቸውን እና
የቤተሰቦቻቸውን ጤንነት እና ሕይወት ለሥጋት/ለአደጋ በማጋለጥ የሚፈጸም ሞያዊ አስተዋጽዖ በመሆኑ
የጤና ሚኒስቴር የማበረታቻ አበል ክፍያን ለመወሰን የሚያስችል ረቂቅ መመሪያ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች
ምክር ቤት ውሳኔ አቅርቧል፡፡ ም/ቤቱም በረቂቅ መመሪያው ላይ ከተወያየ በኋላ ተቀብሎ በሥራ ላይ
እንዲውል ወስኗል፡፡
4. ሌላው ም/ቤቱ የተወያየው የፌዴራል መንግሥት የ2012 በጀት ዓመት የተጨማሪ በጀት ረቂቅ አዋጅ
እንዲሁም የመካከለኛ ዘመን (2013-2017) የማክሮ ኢኮኖሚና ፊስካል ማሕቀፍ ላይ ነው፡፡
5. በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት በኢኮኖሚው ላይ የተከሰተውን ተጽዕኖ ለመቋቋም እና የበሽታውን
ሥርጭት ለመግታት የሚያስፈልጉ ወጪዎችን ለመሸፈን የ2012 በጀት ዓመት የተጨማሪ በጀት ረቂቅ
ዐዋጅ እንዲሁም የመካከለኛ ዘመን (የ2013-2017) የማክሮ ኢኮኖሚ እና ፊስካል ማሕቀፍ ተዘጋጅቶ
ለሚኒስትሮች ም/ቤት ውሳኔ ቀርቧል፡፡
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6. ም/ቤቱም በቀረበው የተጨማሪ በጀት ረቂቅ ዋጅ እና የመካከለኛ ዘመን (2013-2017) የማክሮ ኢኮኖሚ
እና ፊስካል ማሕቀፍ ላይ ከተወያየ በኋላ አንዳንድ ማስተካከያዎችን በማከል ዐዋጁ ይጸድቅ ዘንድ ለሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ እንደዚሁም ማሕቀፉም በሥራ ላይ እንዲውል ወስኗል፡፡
7. ምክር ቤቱ በመጨረሻ የተወያየው ለሕዝብ ጥቅም መሬት ሲለቀቅ ስለሚከፈል ካሳ እና የልማት ተነሺዎችን
መልሶ ስለማቋቋም በወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ላይ ነው፡፡ ለሕዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት
ይዞታ የሚለቀቅበት፣ ካሳ የሚከፈልበትን እና ተነሺዎች መልሰው የሚቋቋሙበትን ሁኔታ ለመወሰን ዐዋጅ
ቁጥር 1161/2011 የወጣ ሲሆን ይህንንም ዐዋጅ ተግባር ላይ ለማዋል እና ይዞታቸውን የሚለቁ ዜጎች
በዘላቂነት የሚቋቋሙበት የተሻለ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ዋስትና እንዲኖራቸው የሚያስችል የካሳ እና
የመልሶ ማቋቋም ሥርዓት ለመዘርጋት የሚያስችል ማስፈጸሚያ ደንብ ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ የከተማ
ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ረቂቅ ደንብ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ አቅርቧል፡፡
ም/ቤቱም በረቂቅ ደንቡ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ አንዳንድ ማስተካከያዎችን በማከል በነጋሪት ጋዜጣ
ታትሞ እንዲወጣና በሥራ ላይ እንዲውል ወስኗል፡፡
//
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