ጥር 25 ቀን 2011
አዲስ አበባ
መግለጫ

62ኛ መደበኛ የካቢኔ ዉሳኔዎች
የሚኒስትሮች ም/ቤት ጥር 25 ቀን 2011 ባካሄደው 62ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ
ውሳኔ አሳልፏል፡፡
1. ም/ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው የአፍሪካ አህጉር ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነትን ለማጽደቅ በቀረበ ረቂቅ
አዋጅ ላይ ነው፡፡ የሀገራችን የውጭ ጉዳይና የአገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ እንዲሁም ፈጣንና
ህዝቡን በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበትን ልማት ፣ ዴሞክራሲና መልካም አስተዳደር እውን
ለማድረግ የሚካሄደው ርብርብ በአካባቢያችንና በአለም ደረጃ ከሚታየው ሁኔታ ተነጥሎ ተግባራዊ
ሊሆን አይችልም፡፡ በመሆኑም ሀገራችን በአህጉራዊ የንግድ ትስስር ውስጥ የምታደርገው ተሳትፎ
አስተማማኝና ከአድሎ ነፃ የሆነ የገበያ እድል ለመፍጠር፣ የንግድ ስርአቶችን ለማቀላጠፍና የንግድ
ስርአት ላይ የሚከሰቱ አለመግባባቶችን በሀገራት መካከል ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው ላይ ተጽዕኖ
በማይፈጥርና ዘላቂነት ባለው መንገድ ለመፍታት የሚያስችል የአፍሪካ አህጉር ነጻ የንግድ ቀጠና
ስምምነት ማጽደቂያ ረቂቅ አዋጅ በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ም/ቤት
ውሳኔ ቀርቧል፡፡ ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ተቀብሎ ይጸድቅ ዘንድ
ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል፡፡
2. ም/ቤቱ ቀጥሎ የተወያየው በከፍተኛ ትምህርት ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው፡፡ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት
ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎችን ከመቀበልና ከማስመረቅ ባለፈ ከጥራትና ብቃት እንዲሁም
ሀገሪቱ ቅድሚያ በምትሰጠው ዘርፍ በቂና ብቁ የሰው ሃይል በማፍራት በኩል ውስንነቶች ያሉ
በመሆኑና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ህግና ስርአትን ተከትለው ተልዕኳቸውን በስኬት በመወጣት
መንግስትና ህዝብ የሚጠብቅባቸውን ውጤት ማስገኘት እንዳይችሉ ዘርፉን የሚመራው ህግ የነበረው
የይዘት ክፍተትና ይህም ያስከተለው የአፈጻጸም ጉድለት አንዱ የዘርፉ ችግር ሆኖ በመገኘቱ እንዲሁም
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የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር፣ ጥናትና ምርምር እና የማህበረሰብ አገልግሎት
አሰጣጥ ስርአት ከሀገራችን ዕድገትና ተቋማቱ ሊኖራቸው ከሚገባ ቁመና ጋር የተጣጣመ ለማድረግና
በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ለማስቻል በእውቀት፣ በክህሎት እና በስነ ምግባር የዳበሩ
ብቁ ዜጎች ማፍራት፣ በህግና ስርአት ማዕቀፍ ውስጥ ተጠያቂነትንና ሃላፊነትን ባረጋገጠ መልኩ
ተቋማዊ እና አካዳሚክ ነጻነታቸው ተጠብቆ ተልዕኳቸውን መወጣት እንዲችሉ ለማድረግ ነባሩን ህግ
በማሻሻል አዲስ ህግ ማውጣት በማስፈለጉ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ
ትምህርት ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ም/ቤት ውሳኔ አቅርቧል፡፡ ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ
ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ማሻሻያዎችን በማከል ተቀብሎ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር
ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል፡፡
3. ሌላው ም/ቤቱ የተወያየው የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ብዜትን በገንዘብ መደገፍን ለመከላከል እና
ለመቆጣጠር በተዘጋጀ ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው፡፡ የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ብዜትን በገንዘብ መደገፍ
አለም አቀፍ የደህንነት ስጋት በመሆኑ ሁሉም አገራት ይህን ለመከላከል፣ ለመግታት እና ለመቆጣጠር
በሚደረጉ ሉላዊ የትብብር ማዕቀፎች በጋራ እና በትብብር እንዲሰሩ በማስገደዱ እና ኢትዮጵያም
የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ብዜትን ከመከላከልና ከመቆጣጠር ጋር ተዛማጅነት ያላቸው የተለያዩ
አለም አቀፍ ስምምነቶችን ያጸደቀች በመሆኑ በኢትዮጵያ ውስጥ ሊካሄዱ ወይም ሊያልፉ የሚችሉ
የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ብዜትን የሚደግፉ ማናቸውንም ተግባራት መከላከልና መቆጣጠር
አስፈላጊ በመሆኑ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ም/ቤት ውሳኔ አቅርቧል::
ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ማሻሻያዎችን በማከል ተቀብሎ ይጸድቅ ዘንድ
ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል፡፡
4. በመጨረሻ ም/ቤቱ የተወያየው በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. መንግስት እና በጅቡቲ መንግስት መካከል የተደረገውን
የንግድ ስምምነት ረቂቅ አዋጅ ላይ ሲሆን ስምምነቱ ለአገራችን የሚያስገኘውን ፋይዳ ከግምት ውስጥ
በማስገባት ም/ቤቱ ረቂቅ አዋጁ ተቀብሎ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ም/ቤት እንዲተላለፍ
ወስኗል፡፡
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