ግንቦት 10 ቀን 2011
አዲስ አበባ

68ኛ መደበኛ የካቢኔ ዉሳኔዎች
የሚኒስትሮች ም/ቤት ግንቦት 10 ባካሄደው 68ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ
አሳለፈ፡፡
1. ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው የሽብር ወንጀልን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር በተዘጋጀ ረቂቅ አዋጅ
ላይ ሲሆን የሽብር ወንጀል ህግ የህዝብና መንግስትን ሰላም እና ደህንነት ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው፡፡
በመሆኑም ከዚህ በፊት ወጥቶ የነበረው የፀረ-ሽብርተኝነት አዋጅ ቁጥር 652/2001 በይዘትና አፈጻጸም
ክፍተቶች የነበሩበት በመሆኑ ፣ በዜጎች መብት እና ነጻነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳደረ ሆኖ በመገኘቱ
ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ አገራችን ካላት ነባራዊ ሁኔታ፣ የሌሎች አገራትን ተሞክሮ፣ የወንጀሉን ባህሪ እና
የዓለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታን ያገናዘበ ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ አቅርቧል።
ምክር ቤቱም በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ በዝርዝር ከተወያየ በኋላ ማሻሻያዎችን በማከል ተቀብሎ ይጸድቅ
ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል፡፡
2. በመቀጠል ምክር ቤቱ የተወያየው የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅን ለማሻሻል ተዘጋጅቶ በቀረበ ረቂቅ
አዋጅ ላይ ነው፡፡ የተጨማሪ እሴት ታክስ በአገራችን ስራ ላይ ከዋለ ከ17 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ
በመሆኑ የአዋጁን አፈጻጸም እና የአለም አቀፍ ምርጥ ተሞክሮን ከግምት ወስጥ በማስገባት አዋጁን
በተሟላ አዲስ አዋጅ ለመተካት ጥናት በመደረግ ላይ ሲሆን ጥናቱ ሲጠናቀቅም አዋጁ ሙሉ በሙሉ
በአዲስ አዋጅ መተካቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ለጊዜው ለንግድ ስራ እንቅስቃሴ ምቹ ሁኔታ እንዳይኖር
ምክንያት ከሆኑት መካከል ዋና ዋናዎቹን በማሻሻያ አዋጅ በማስተካከል ችግሩን በአፋጣኝ መፍታት
አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የገቢዎች ሚኒስቴር እና የገንዘብ ሚኒስቴር የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅን
ለማሻሻል ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅተው ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ አቅርበዋል፡፡ምክርቤቱም በቀረበው
ረቂቅ አዋጅ ላይ ከተወያየ በኋላ አንዳንድ ማስተካከያዎችን በማከል ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች
ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል፡፡
3. በመጨረሻም ምክር ቤቱ በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ተዘጋጅተው በቀረቡ የትግራይ ሪሶርስስ
ኢንኮርፖሬትድ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከፍተኛ ደረጃ የወርቅ፣ መዳብ እና ብር እንዲሁም
የትግራይ ሪሶርስስ ኢንኮርፖሬትድ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከፍተኛ ደረጃ የወርቅ እና ብር እና
ታናርሙ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከፍተኛ ደረጃ የብሮሚን ማዕድን ማምረት ፈቃድ ስምምነቶች
ላይ ተወያይቷል፡፡ ማህበራቱ በህጉ መሰረት መሟላት የሚገባቸውን ጉዳዮች ካሟሉ በኋላ ስምምነቶቹ
እንደተዘጋጁ ተገልጿል፡፡ ምክር ቤቱም በቀረቡት ሶስት ከፍተኛ ደረጃ የማዕድን ማምረት ስምምነት
ፈቃዶች ላይ በዝርዝር ከተወያየ በኋላ ስምምነቶቹ በሥራ ላይ እንዲውሉ ወስኗል፡፡
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