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የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን መመሪያ ቁጥር 902/2014 
 
የመገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ከቴክኖልጂ እዴገት ጋር አብሮ በመጓዝ ከምዴር ወዯ 
አየር፣ ከኬብሌ እና ከሳተሊይት የማሰራጫ መንገድች በተጨማሪ በበይነ-መረብ 
አማካኝነት በስፊት በመሰራጨት አማራጭ የመረጃ ምንጭ፣ የአመሇካከትና የሃሳብ 
ብዝሃነት ማስተናገጃ፣ የሌዩ ሌዩ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊና ማኅበራዊ አገሌግልቶች 
ማከናወኛ እንዱሁም የገቢ ማስገኛ ዘዳ መሆኑን በመገንዘብ፤ ከቴክኖልጂ እዴገት ጋር 
የሚጣጣም መመሪያ በማውጣት የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃንን ዕዴገት ማረጋገጥ 
በማስፇሇጉ፤  

 
ሇዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችን፣ ሃሳቦችንና አመሇካከቶችን 
በነፃ ማንሸራሸራቸውን ከማረጋገጥ፣ ጥበቃ ከማዴረግ እንዱሁም የዘርፈን እዴገት 
ከማረጋገጥ አንፃር በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238/2013 የተዘረጋውን የበይነ-
መረብ መገናኛ ብዙሃን የምዝገባ፣ የክትትሌና ዴጋፌ አሰራሮች በዝርዝር መመሪያ 
ማስፇፀም በማስፇሇጉ፤ 
 
በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238/2013 አንቀፅ 6(3) እና አንቀፅ 27 መሠረት 
በበይነ-መረብ አማካኝነት የሚሰራጩ የመገናኛ ብዙሃን ዴርጅቶች ወይም የበይነ-መረብ 
መገናኛ ብዙሃን ይዘት አሰራጮች ማንነታቸውን በይፊ እንዱገሌጹ ወይም 
በባሇሥሌጣኑ እንዱመዘገቡ በመዯንገጉ፤ የምዝገባ ሥርዓት ሒዯቱን ግሌፅ፣ ፌትሐዊ፣ 
የሃሳብና የመረጃ ብዝሃነትን የሚያስፊፊ ማዴረግ እንዱሁም በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ 
አንቀፅ 6(5) መሠረት የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪዎች የአገሪቱን 
ሕጎች ባከበረ መሌኩ ሥራቸውን ማከናወናቸውን ማረጋገጥ በማስፇሇጉ፤  
 
በተመሳሳይም የባሇሥሌጣኑን የሥሌጣን ክሌሌ በግሌፅ በመመሪያ መወሰን በማስፇሇጉ፤  
  
በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238/2013 አንቀፅ 12(7) እንዱሁም አንቀፅ 90(2) 
መሠረት ይህ መመሪያ በባሇሥሌጣኑ ቦርዴ ወጥቷሌ፡፡ 

 
ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 
 

1. አጭር ርዕስ  
ይህ መመሪያ “የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን መመሪያ ቁጥር 902/2014” ተብል 
ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 
  

2. ትርጓሜ 
የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡- 
1/ "የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን" ማሇት በኢንተርኔት አማካይነት የመገናኛ 

ብዙሃን አገሌግልትን ሇሕዝብ ሇማቅረብ በተቋቋመ እንዱሁም በይዘት ሊይ 
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የመወሰን ኃሊፉነት ባሇው የመገናኛ ብዙሃን አገሌግልት አቅራቢ የሚከናወን፤ 
ዋነኛ ሥራውም ዜና፣ ፕሮግራም ወይም የዴረ-ገፅ ፅሁፌ ማሰባሰብ፣ 
ማዘጋጀትና ማሠራጨት የሆነ፤ እንዱሁም ምስሌ፣ ዴምፅ፣ ቪዴዮ እና የዴረ-
ገፅ ፅሁፌን ወይም እነዚህን በማቀናጀት በኢንተርኔት አማካይነት የሚሠራጭ 
የመገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሲሆን፤ የሚከተለትን አያካትትም፡- 

ሀ) በበይነ-መረብ የሚሰራጭ መፅሀፌን፤  

ሇ) የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ ሙለ በሙለ የሚሰራጭበት እስካልሆነ ድረስ 
ማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃንን፤  

ሐ) የበይነ-መረብ ግሇሰብ ጦማሮችን፤  

መ) የበይነ-መረብ ጋዜጣና መፅሔት አካሌ ያሌሆነ ፍቶ፣ ሥዕሌና ካርቱንን፤ 

ሠ) በግሇሰቦች መካከሌ የሚዯረግ የበይነ-መረብ መረጃ ሌውውጥን፤ እና፣ 

ረ) የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሇመስጠት ባሌተቋቋሙ 
ተቋማት የሚሰራጭ የዴረ-ገፅ ይዘት፡፡ 

2/ "የመገናኛ ብዙሃን አገሌግልት" ማሇት በየጊዜው የሚወጣ ኅትመትን፣ 
የብሮዴካስት አገሌግልትን እና የበይነ-መረብ የመገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም 
የዜና ወይም የፕሮግራም ወይም የዜና እና የፕሮግራም አገሌግልት ሇሕዝብ 
ሇማቅረብ የተቋቋሙ አካሊትን ያካትታሌ፡፡ 

3/ "ዋና አዘጋጅ” ማሇት የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ይዘት ሊይ የመወሰን 
ኃሊፉነት ያሇበት የተፇጥሮ ሰው ነው፡፡ 

4/ "ይዘት ሊይ የመወሰን ኃሊፉነት" ማሇት በዜና ወይም በፕሮግራም መረጣ 
ወይም አቀራረብ ሊይ ውጤታማ ቁጥጥር ማዴረግ ወይም ይዘትን መወሰን 
ማሇት ነው፡፡ 

5/   “አመሌካች” ማሇት በበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ሥራ ሇመሰማራት 
የሚያስችሌ የምዝገባ ምስክር ወረቀት እንዱሰጠው በባሇሥሌጣኑ የተዘጋጀውን 
የማመሌከቻ ቅፅ ሞሌቶ ያመሇከተ ሰው ነው፡፡ 

6/ “የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪ” ማሇት በአዋጁና በዚህ 
መመሪያ መሠረት የበይነ-መረብ አገሌግልት ሇመስጠት በባሇሥሌጣኑ 
የምዝገባ ምስክር ወረቀት የተሰጠው ሰው ነው፡፡ 

7/ “ዜና” ማሇት አካባቢያዊ፣ ክሌሊዊ፣ አገራዊ ወይም ዓሇም አቀፊዊ ይዘት 
ያሊቸው እና ወቅታዊ የሆኑ ጉዲዮችን በሚመሇከት በበይነ-መረብ መገናኛ 
ብዙሃን አማካይነት የሚቀርብ የዘገባ ሥርጭት ነው፡፡ 

8/ “ፕሮግራም” ማሇት በየ24 ሰዓቱ ወይም ሰፊ ያሇ ጊዜ ጠብቆ ቀጣይነት ባሇው 
ሁኔታ በዴምፅ፣ በምስሌ ወይም በዴምፅና በምስሌ ተቀነባብሮ በበይነ-መረብ 
መገናኛ ብዙሃን አማካይነት የሚቀርብ ዝግጅት ነው፡፡ 

9/ “የመገናኛ ብዙሃን ፇቃዴና ምዝገባ የሥራ ክፌሌ” ማሇት የበይነ-መረብ 
መገናኛ ብዙሃን የምዝገባ ምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚቀርብን ማመሌከቻ 
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ተቀብል መሟሊት ያሇባቸው መስፇርቶች መሟሊታቸውን በማጣራት 
የሚመዘግብና የምዝገባ ምስክር ወረቀት የሚሰጥ በባሇሥሌጣኑ ውስጥ 
የተቋቋመ መዯበኛ የሥራ ክፌሌ ነው፡፡  

10/ “ባሇሥሌጣን” ማሇት የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባሇሥሌጣን ነው፡፡ 
11/ “ቦርዴ” ማሇት የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባሇሥሌጣን ቦርዴ ነው፡፡  
12/ “የባሇሥሌጣኑ የበሊይ ኃሊፉ” ማሇት የባሇሥሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር ወይም ዋና 

ዲይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር ነው፡፡ 

13/ “አዋጅ” ማሇት የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238/2013 ነው፡፡ 
14/ “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፡፡ 
15/ ላልች በአዋጁ የተሰጡ ትርጉሞች ሇዚህ መመሪያም ያገሇግሊለ፡፡ 
16/ በወንዴ ፆታ የተገሇፀው አገሊሇፅ የሴትንም ያካትታሌ፡፡ 
  

3. የተፇጻሚነት ወሰን 
ይህ መመሪያ በኢትዮጲያ ውስጥ በተቋቋመ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ሊይ 
ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

4. የመመሪያው መርሆች 

1/ የኢትዮጵያ ዜግነት ያሇው ሰው በግሌ ወይም የሕግ ሰውነት ባሇው አካሌ ግሌፅ 
በሆነ መስፇርትና ያሇአዴሌኦ በመመዝገብ እንዱሁም የምዝገባ ምስክር 
ወረቀትና ሕጋዊ እውቅና በማግኘት የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት 
ሇመስጠት ያሇውን መብት ማረጋገጥ፤ 

2/ ከመገናኛ ብዙሃን አገሌግልት የቴክኖልጂ እዴገት ጋር የሚጣጣም መመሪያ 
በማውጣትና የዘርፈን ሚና በማጎሌበት የዜጎችን የመረጃ ተዯራሽነት ማረጋገጥ፤ 

3/ በአዋጁ መሠረት የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ማንነታቸውን ሇሕዝብ በይፊ 
የሚያሳውቁበትን የምዝገባ ሥነ-ሥርዓት መዘርጋት፤ 

4/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን የአገሪቱን ሕጎች ባከበረ መሌኩ ሥራቸውን 
ማከናወናቸውን ማረጋገጥ፤  

5/ የባሇሥሌጣኑን የሥሌጣን ክሌሌ በግሌፅ በተገዯበ ሁኔታ መካሄደን ማረጋገጥ፡፡ 

  
5. ስሇበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ባሇቤትነት 

1/ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያሇው ሰው በግለ ወይም በዴርጅቱ፣ 
አማካኝነት የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ባሇቤት የመሆን መብት አሇው፡፡ 

2/ በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት የሕግ ሰውነት መብት የተሰጠው ማንኛውም አካሌ 
የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ባሇቤት የመሆን መብት አሇው፡፡ 

3/ 25 በመቶ የሆነ የአክስዮን ዴርሻው በውጭ አገር ዜጋ ወይም ዴርጅት 
የተያዘና በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት የሕግ ሰውነት መብት የተሰጠው የንግዴ 
ዴርጅት የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ባሇቤት የመሆን መብት አሇው፡፡ 
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4/ በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት የሕግ ሰውነት መብት የተሰጠው አንዴ የንግዴ 
ዴርጅት በዴርጅቱ ባሇቤትነት ሥር የሚተዲዯሩ አንዴ የቴላቪዥን፣ አንዴ 
የሬዱዮ፣ አንዴ የጋዜጣ፣ አንዴ የመፅሔት እና አንዴ የበይነ-መረብ መገናኛ 
ብዙሃን ማቋቋም ይችሊሌ፡፡  

5/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (3) መሠረት የሬዱዮ፣ የቴላቪዥን፣ የጋዜጣ ወይም 
የመፅሔት ባሇቤት የሆነ ዴርጅት በሬዱዮ፣ በቴላቪዥን፣ በጋዜጣ ወይም 
በመፅሔት ያሰራጨውን ዜና፣ ፕሮግራም ወይም የኅትመት ውጤት በበይነ-
መረብ መገናኛ ብዙሃን የሚያሠራጭ ከሆነ በዚህ መመሪያ መሠረት 
የመመዝገብ ግዳታ አይኖርበትም፡፡  

6/ ማንኛውም መንግሥታዊ ወይም መንግሥታዊ ያሌሆነ ዴርጅት ወይም አካሌ 
በሕግ የተሰጠውን ተግባር ሇማከናወን ወይም የተቋቋመበትን ዓሊማ 
ሇማራመዴ ዜና፣ ፕሮግራም ወይም የኅትመት ውጤት በተቋሙ ዴረ-ገፅ 
ወይም በበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን የሚያሠራጭ ከሆነ ሕጋዊ እውቅና 
እንዲገኘ ተቆጥሮ በዚህ መመሪያ መሠረት የመመዝገብ ግዳታ 
አይኖርበትም፡፡  

 

ክፌሌ ሁሇት 
የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ምዝገባ ሥነ-ሥርዓት  

 

6. የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ምዝገባ አመሌካች  
 

1/ በበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ሥራ ሇመሰማራት የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው 
በባሇሥሌጣኑ የተዘጋጀውን የማመሌከቻ ቅፅ በመሙሊት እና በአዋጁና 
በመመሪያው የተዘረዘሩትን መረጃዎች በማሟሊት የምዝገባ ምስክር ወረቀት 
እንዱሰጠው ሇባሇሥሌጣኑ የመገናኛ ብዙሃን ፇቃዴና ምዝገባ የሥራ ክፌሌ 
ማመሌከት ይችሊሌ፡፡  

2/ ባሇሥሌጣኑ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ምዝገባ ማመሌከቻና ውሳኔ አሰጣጥ 
ሂዯት በቴክኖልጂ ታግዞ እንዱከናወን ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

 

7. ስሇምዝገባ ማመሌከቻ ቅፅ 
 

ባሇሥሌጣኑ የሚከተለትን ጉዲዮች የያዘ የምዝገባ ማመሌከቻ ቅፅ ማዘጋጀት 
ይኖርበታሌ፡፡ የማመሌከቻ ቅፁንም በዴረ-ገፁ ተዯራሽ በማዴረግ ተሞሌቶ 
እንዱቀርብ አማራጭ መንገዴ ይፇጥራሌ፡፡  
1/ የመስራቹ፣ የባሇቤቱ ወይም የአመሌካቹ ዴርጅት ስም፣ አዴራሻ፣ ዜግነት፣ 

ዴርጅቱ የተቋቋመበት ሀገር፤ ስሌክ ቁጥር እና የኢሜሌ አዴራሻ፤ 

2/ የባሇቤትነት ሁኔታ፤  

3/ የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር፤ 
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4/ የንግዴ ፇቃዴና የንግዴ ምዝገባ የምስክር ወረቀት፤ 

5/ የዋና አዘጋጅ ስምና አዴራሻ፤ 

6/ አመሌካቹ በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው ዴርጅት ከሆነ የአክስዮን 
ባሇቤቶች ስም ዜግነት፣ አዴራሻና ዴርጅቱ የተቋቋመበት ሀገር፣ መመስረቻ 
ፅሁፌና መተዲዯሪያ ዯንብ፤ 

7/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ መጠሪያ ስም፣ አገሌግልቱ የሚሠጥበት ቦታና 
አዴራሻ፤ 

8/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ ድሜይን ስም፤ 
9/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ የድሜይን ስም ባሇቤትነት ማረጋገጫ፤ 
10/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ የቢሮ ስሌክ ቁጥር፤ የኢሜሌ አዴራሻ፤ 
11/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ የሚጠቀምበትን የኢንተርኔት አገሌግልት 

ሰጪ ዴርጅት ስም፤ የኢሜሌ አዴራሻ እና የማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን 
አዴራሻ፤ 

12/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ የሚጠቀምበት የኢንተርኔት ሰርቨር 
አገሌግልት አቅራቢ ወይም የማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን ወይም የቻናሌ 
ባሇቤት ወይም አገሌግልት ሰጪ ዴርጅት ስም፤ የኢሜሌ አዴራሻ እና 
የማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን አዴራሻ፤ 

13/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ዴርጅቱ ላሊ ጋዜጣ፣ መፅሄት፣ ሬዱዮና 
ቴላቪዥን ያሇው ስሇመሆኑ፤  

14/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልቱ ዓሊማ፣ የፕሮግራሙ አይነት፣ 
የሚሰራጭበት ቋንቋ፣ የሥርጭት ቀን፣ ሰአትና አጠቃሊይ ሁኔታ፣  

15/ ላልች አገሌግልቱን እና አመሌካቹን አስመሌክቶ የሚጠየቁ መረጃዎች፡፡ 
 

8. ከማመሌከቻ ቅፅ ጋር ተያይዘው ስሇሚቀርቡ ሰነድች 
 

 አመሌካቹ የሚከተለትን ሰነድች በማሟሊት ከማመሌከቻ ቅፁ ጋር አያይዞ  
ማቅረብ  ይኖርበታሌ፡- 
1/ የመስራቹ፣ የባሇቤቱ ወይም የአመሌካቹ መታወቂያ ካርዴ ወይም ፓስፖርት 

ኮፒ፤  
2/ የዋና አዘጋጁን መታወቂያ ካርዴ ወይም ፓስፖርት ኮፒ፤  
3/ የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር፤ የንግዴ ፇቃዴና የንግዴ ምዝገባ የምስክር 

ወረቀት፤ 
4/ አመሌካቹ በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው ዴርጅት ከሆነም በሠነድች 

አረጋጋጭ አካሌ የተረጋገጠ የመመሥረቻ ፅሁፌ፣ መተዲዯሪያ ዯንብ፤ 
የአክስዮን ባሇቤቶች መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ኮፒ፣ 

5/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ ከኢንተርኔት አገሌግልት ሰጪው ወይም 
የኢንተርኔት ሰርቨር አገሌግልት አቅራቢው ወይም ከማኅበራዊ መገናኛ 
ብዙሃን ወይም ከቻናሌ ባሇቤቱ ወይም ከመሰሌ የኢንተርኔት አገሌግልት 
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አቅራቢ ዴርጅት ጋር ያዯረገው ውሌ ወይም ስምምነት ካሇው የስምምነቱን 
ኮፒ፡፡ 

 
9. የምዝገባ ምስክር ወረቀት ሇማግኘት መሟሊት ያሇባቸው መረጃዎች  
 

የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት የምዝገባ ምስክር ወረቀት ሇማግኘት 
መሟሊት ያሇባቸው መረጃዎች የሚከተለት ናቸው፡- 
1/ አመሌካቹ ግሇሰብ ከሆነ የመስራቹ፣ የባሇቤቱ እና የአመሌካቹ ዴርጅት 

መጠሪያ ስም፣ ዜግነት፣ የተቋቋመበት ሀገር፣ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት 
ኮፒና 2 ጉርዴ የፓስፖርት መጠን ባሇቀሇም ፍቶግራፌ፤   

2/ አመሌካቹ በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው ዴርጅት ከሆነ በሰነድች 
ምዝገባና ማረጋገጫ ፅ/ቤት የተረጋገጠ የመመሥረቻ ፅሁፌ፣ መተዲዯሪያ 
ዯንብ፤ የአክስዮን ባሇቤቶች ስም፣ የዜግነት ሁኔታ፣ አዴራሻ፣ ስሌክ ቁጥር 
እና የኢሜሌ አዴራሻ፤ ዴርጅቱ የተቋቋመበት ሀገር፣ መታወቂያ ካርዴ 
ወይም ፓስፖርት ኮፒና 2 ጉርዴ የፓስፖርት መጠን ባሇቀሇም ፍቶግራፌ፤   

3/ ማመሌከቻው የቀረበው በወኪሌ ከሆነ በሰነድች ምዝገባና ማረጋገጫ ፅ/ቤት 
የተረጋገጠ የውክሌና ሰነዴና መታወቂያ ካርዴ ወይም ፓስፖርት ኮፒና 2 
ጉርዴ የፓስፖርት መጠን ባሇቀሇም ፍቶግራፌ፤   

4/  ዋና አዘጋጅ ካሇው የዋና አዘጋጁን ስምና አዴራሻ፤ መታወቂያ ካርዴ ወይም 
ፓስፖርት ኮፒና 2 ጉርዴ የፓስፖርት መጠን ባሇቀሇም ፍቶግራፌ፤   

5/  የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ መጠሪያ ስምና አገሌግልቱ የሚሠጥበት 
ቦታና አዴራሻ፤ 

6/ የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር፣ የንግዴ ፇቃዴና የንግዴ ምዝገባ የምስክር 
ወረቀት፤ 

7/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ ድሜይን ስም፤ 
8/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ የድሜይን ስም ባሇቤትነት ማረጋገጫ፤ 
9/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ የቢሮ ስሌክ ቁጥር፤ የኢሜሌ አዴራሻ፤ 
10/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ የሚጠቀምበት የኢንተርኔት አገሌግልት ሰጪ 

ዴርጅት ስም፤ የኢሜሌ አዴራሻ፤  
11/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ የሚጠቀምበት የኢንተርኔት አገሌግልት ሠጪ 

የማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን ስምና አዴራሻ ወይም የቻናሌ ባሇቤት ወይም 
መሰሌ የኢንተርኔት አገሌግልት አቅራቢ ዴርጅት ስም፤ የኢሜሌ አዴራሻ፤  

12/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ ዴርጅት ከኢንተርኔት አገሌግልት አቅራቢው 
ወይም ከማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃኑ ወይም ቻናሌ አቅራቢው ጋር የተዯረገ 
ስምምነት ካሇው የስምምነቱን ኮፒ፤ 
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10. የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ምዝገባ ሥነ-ሥርዓት ሒዯት 
 

   የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ምዝገባ ሒዯት የሚከተሇውን የሥራ ፌሰት ጠብቆ 
ይከናወናሌ፡- 
1/ በበየነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ሥራ ሇመሰማራት የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው 

በማናቸውም ጊዜ በባሇሥሌጣኑ የተዘጋጀውን የምዝገባ ማመሌከቻ ቅፅ 
በመሙሊት እና በዚህ መመሪያ አንቀፅ 8 እና 9 የተዘረዘሩትን መረጃዎች 
በማሟሊት የምዝገባ ምስክር ወረቀት እንዱሰጠው ሇባሇሥሌጣኑ የመገናኛ 
ብዙሃን ፇቃዴና ምዝገባ የሥራ ክፌሌ ያቀርባሌ፤  

2/ የባሇሥሌጣኑ የመገናኛ ብዙሃን ፇቃዴና ምዝገባ የሥራ ክፌሌ የምዝገባ 
ማመሌከቻ እንዯቀረበሇት፡- 
ሀ)  አመሌካቹ በአዋጁና በዚህ መመሪያ የተቀመጡ መረጃዎችን ማሟሊቱ 

ከተረጋገጠ ምዝገባ በማከናወን የምዝገባ ምስክር ወረቀቱን ይሰጣሌ፤ 

ሇ) በአዋጁና በመመሪያው ከተዘረዘሩት መረጃዎች ውስጥ ያሌቀረቡሇት 
መረጃዎች ካለ ተሟሌተው እንዱቀርቡ ሇአመሌካቹ በፅሁፌ ያሳውቃሌ፤ 
ተሟሌቶ በቀረበሇት ጊዜ በመመዝገብ የምዝገባ ምስክር ወረቀት 
ይሰጣሌ፤  

ሐ) አመሌካቹ በአዋጁና በመመሪያው የተዘረዘሩትን መረጃዎች ሇማሟሊት 
አሇመቻለን በማረጋገጥ የምዝገባ ማመሌከቻው ውዴቅ እንዱሆን ወይም 
የምዝገባ ምስክር ወረቀት እንዲይሰጥ ሲወስን ውሳኔውን ከነምክንያቱ 
ወዱያውኑ ሇአመሌካቹ በፅሁፌ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፤ 

 መ) አመሌካቾች በፌትሐዊነት መስተናገዲቸውን ሇማረጋገጥ ተመሳሳይና 
በቂ መረጃ ይሰጣሌ፤  

3/ የምዝገባ ምስክር ወረቀት እንዱወስዴ የተገሇፀሇት አመሌካች በአገሌግልት 
ክፌያ ዯንብ የሚተመነውን የማመሌከቻና የምዝገባ ምስክር ወረቀት ክፌያ 
በመፇፀም የምዝገባ ምስክር ወረቀት ይወስዲሌ፤ 

4/ አመሌካቹ ማሟሊት ያሇበትን መስፇርት አሟሌቶ ቀርቦ በ30 ቀናት ውስጥ 
የምዝገባ ምስክር ወረቀት ካሌተሰጠው ሕጋዊ እውቅና እንዲገኘ ይቆጠራሌ፤ 
የምዝገባ ምስክር ወረቀት እስከሚሰጠው ሳይጠብቅም ወዯ ሥራ መግባት 
ይችሊሌ፤ 

  5/ አመሌካቹ ከባሇሥሌጣኑ የተሰጠውን የምዝገባ ምስክር ወረቀት ሇንግዴ 
ሚኒስቴር ወይም ሇክሌሌ ንግዴ ቢሮ በማቅረብ ማስመዝገብ አሇበት፡፡ 

 
 

11. ተቀባይነት ስሊሊገኘ የምዝገባ ማመሌከቻ እና የዕዴሳት ጥያቄ   
 

1/ ባሇሥሌጣኑ የቀረበሇትን የምዝገባ ማመሌከቻ ውዴቅ ሉያዯርግ የሚችሇው 
አመሌካቹ፡- 

   ሀ)  በአዋጁና በዚህ መመሪያ ሉያሟሊ የሚገባውን መረጃ ካሇቀረበ፤ ወይም፣  
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   ሇ) ሇበይነ-መረብ የመገናኛ ብዙሃኑ የሰጠው ስም አስቀዴሞ የተያዘ ከሆነ ብቻ 
ነው፡፡    

2/ አመሌካቹ በዚህ መመሪያ አንቀፅ 10(2)(ሐ) እና 12(2) መሠረት ማመሌከቻው 
በማናቸውም ምክንያት ውዴቅ ከተዯረገበት በማናቸውም ጊዜ ሇባሇሥሌጣኑ 
የበሊይ ኃሊፉ በማመሌከት ምሊሽ እንዱሰጠው መጠየቅ ይችሊሌ፤ የበሊይ 
ኃሊፉውም ምሊሽ መስጠት አሇበት፡፡  

3/ አመሌካቹ የባሇሥሌጣኑ የበሊይ ኃሊፉ በሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ካሇው በበሊይ 
ኃሊፉው ውሣኔ ከተሰጠበት ጊዜ አንስቶ በ30 ቀናት ውስጥ አቤቱታውን 
ሇቦርደ ማቅረብ ይችሊሌ። 

4/ ቦርደም የአመሌካቹ አቤቱታ በዯረሰው በ30 ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠትና 
የውሳኔውን ቅጂም በ14 የሥራ ቀናት ውስጥ ሇአመሌካቹ መስጠት አሇበት፡፡ 

5/ በቦርደ ውሳኔ ቅር የተሰኘ አመሌካች ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በቀጥታ 
ይግባኝ ሇማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

 

12. የምዝገባ ምስክር ወረቀት ስሇማሳዯስ 

1/ የበየነ መረብ መገናኛ ብዙሃን የምዝገባና ዕውቅና ምስክር ወረቀት በየአመቱ 
ይታዯሳሌ፡፡    

2/ ባሇሥሌጣኑ የእዴሳት ማመሌከቻ እንዯቀረበሇት፤ አመሌካቹ በአዋጁና 
በመመሪያው መሰረት የዕውቅና ምስክር ወረቀት ሇማግኘት ያቀረባቸው 
መረጃዎች መሟሊታቸውን በማረጋገጥ የምዝገባና ዕውቅና ምስክር ወረቀቱን 
ወዱያውኑ ያዴሳሌ፡፡ 

 
ክፌሌ ሦስት 

የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪ መብትና እና ግዳታዎች 
 

13. የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪ መብቶች 

1/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪ፡- 

ሀ) ተግባሩን በነፃነት የማከናወን፤ ነፃና የተሇያዩ አመሇካከቶች 
የሚንጸባረቁበትን ምህዲር የመፌጠር እና ሇሃሳብ ሌውውጥ መጎሌበት 
አስተዋፅኦ የማዴረግ መብት አሇው፤ 

ሇ) ኤዱቶሪያሌ ነፃነቱ የተጠበቀ ነው፤ በሥራውም ሆነ በአስተዲዯሩ 
መንግሥትና የመንግሥት ተቋማትን ጨምሮ ከማንኛውም ሰው ነፃና 
ገሇሌተኛ ነው፤  

ሐ) ከማናቸውም አካሌ ዜና ወይም መረጃን የመሰብሰብ፣ የመቀበሌና 
የማሰራጨት፤ በሌዩ ሌዩ ጉዲዮች ሊይ አስተያየት ወይም ትችት 
የማቅረብና ዘመናዊ የመገናኛ ዘዳዎችን፣ መሣሪያዎችን የመጠቀም 
መብት አሇው፤ 
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መ) የተሇያዩ ዘዳዎችን በመጠቀም የሕዝብን አስተያየት በመቅረጽ ሒዯት 
የመሳተፌ መብት አሇው፤  

ሠ) በመገናኛ ብዙሃን ተቋሙ ነፃነት ሊይ የሚከሰት ጣሌቃ ገብነት፣ ተፅዕኖ፣ 
ጥቃትንና የዯኅንነት ስጋትን ጨምሮ ሕገ መንግሥቱን በመፃረር የፕሬስ 
ነፃነትን የሚያዯናቅፌ አሰራር ከተፇፀመበት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት ክስ ወይም አቤቱታ የማቅረብ መብት አሇው፤ 

ረ)  በመረጠው ሕጋዊ መንገዴ የመዯራጀት መብት አሇው፤ 

ሰ) በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ አንቀፅ 49 ከተመሇከተው ውጪ ማንነቱ 
እንዲይገሇጽ በመስማማት መረጃ የሰጠን ምንጭ እንዱገሌፅ አይገዯዴም፤ 

ሸ) በዚህ መመርያ በግሌፅ የተመሇከቱ መስፇርቶችን በማሟሊት ምዝገባ እና 
የምዝገባ ምስክር ወረቀት እዴሳት የማግኘት መብት አሇው፡፡ 

2/ ባሇሥሌጣኑ ሇበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪ መብቶች 
ተግባራዊነት ተገቢውን ዴጋፌ ያዯርጋሌ፤ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር 
በመቀናጀት ይሰራሌ፡፡ 

 

14. የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪ ግዳታዎች 

በአዋጁ መሠረት ማንኛውም የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪ 
የሚከተለት ግዳታዎች ይኖሩበታሌ፡- 

1/ ፀያፌና የብሌግና ቋንቋ አሇመጠቀም፤ 

2/ ፆታን፣ ብሔርንና ሃይማኖትን መሠረት በማዴረግ የጥሊቻ ስሜት እንዱፇጠር 
አስተዋጽኦ የሚያዯርግና ግጭት የሚያነሳሳ ዘገባን አሇማሰራጨት፤  

3/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ ራሱ አዘጋጅቶ ከሚያሰራጨው ይዘት 
የተሇዩና ከሦስተኛ ወገን፣ ከተባባሪዎች፣ ሌዩ ፌሊጎት ካሊቸው ቡዴኖችና 
ከማስታወቂያ አስነጋሪዎች የሚመነጭ ይዘትን በግሌፅ ሇይቶ ማቅረብ፤ 

4/ የሚያሰራጨው ይዘት ሚዛናዊ፣ ፌትሐዊ እና ብዝሃነት ያሊቸው ዴምፆችን 
ያካተተ መሆኑን ሇማረጋገጥ ጥረት ማዴረግ፤ 

5/ የሚያሰራጨው ይዘት ሇሕፃናትና ሇነፌሰጡር ሴቶች ተገቢ መሆኑን 
ሇማረጋገጥ ይዘቱ ሇማን እንዯማይሆን አስቀዴሞ ማሰወቅና ተጠቃሚዎች 
እዴሜን እንዱያሳውቁ ማዴረግን ጨምሮ ጥረት የማዴረግ፤  

6/ የተወሰኑ ይዘቶችን ከማሰራጨቱ በፉት የተጠቃሚዎችን እዴሜ የማሳወቅ፤ 
የይዘቶቹን ባህሪ የተረደና አዯጋውን የተቀበለ ብቻ እንዱጠቀሙ ምርጫ 
የመስጠት እንዱሁም እዴሜያቸው ከ16 አመት በታች መሆኑን ሇገሇፁ 
ሕፃናት ይዘቶቹ ተዯራሽ እንዲይሆኑ የመከሌከሌ፤ 

7/ የአሌኮሌ፣ የትምባሆና የተከሇከለ አነቃቂ ንጥረ ነገሮች ተጠቃሚነትን 
የሚያበረታታ ይዘት ከማተምና ከማሰራጨት የመቆጠብ፤ 
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8/ በተፇጥሮው ወሲብ ቀስቃሽ የሆነ፤ በገንዘብ የወሲብ ዴርጊት እንዱፇጸም 
የሚያበረታታ፤ ሕፃናትን ሇወሲባዊ ጥቃት የሚያዘጋጅ እና በኤላክትሮኒክ 
ኮሚዩኒኬሽን አማካይነት የሚፇጸም ትንኮሳን የያዘ ይዘት ከማተምና 
ከማሰራጨት የመቆጠብ፤ 

9/ የተጠቃሚዎችን ዲታ የመጠበቅ፤ ሇሦስተኛ ወገኖች አሳሌፍ ሇመስጠት 
የሚያስገዴደ ሁኔታዎች ሲከሰቱም የተጠቃሚዎችን ግሌፅ ፇቃዴ አስቀዴሞ 
የማግኘት፤ 

10/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑን በመጠቀም ሇሚከናወን ግብይት የአገሪቱን 
የኤላክትሮኒክ ግብይት ሕግ አክብሮ የመንቀሳቀስ፤  

11/ ከተጠቃሚዎች ጋር በሚገባው ውሌ ተፇጻሚ የሚሆኑ ግዳታዎችን በበይነ-
መረብ መገናኛ ብዙሃኑ ሊይ በግሌፅ በሚታይ መሌኩ ማሰራጨትና 
ሇተጠቃሚዎች እንዯ ማስረጃ እንዱያገሇግሌ ኤላክትሮኒክ ቅጂ የመስጠት፤ 
ተፇጻሚ የሚሆኑ ግዳታዎች ሊይ ሇውጥ ሲኖር በ48 ሰዓት ውስጥ 
ሇተጠቃሚዎች በማሳወቅ በዴጋሜ ፇቃዴ የመጠየቅ፤ 

12/ የተሳሳተ መረጃና የኮምፒዩተር ጥቃትን መፌጠር፣ ማተምና ማሰራጨትን 
ጨምሮ ኢንተርኔትን መሠረት ካዯረጉ ሕገ ወጥ እንቅስቃሴዎች የመታቀብ፤ 
እና፣ 

13/  የጽሑፌ ይዘቶችን ከታተሙበት ጊዜ ጀምሮ ሇ1 አመት ያህሌ እንዱሁም 
ሇኦዱዮና ቪዱዮ ዯግሞ ሇ6 ወር በማኅዯር የማቆየትና በቀሊለ ተፇሌገው 
እንዱገኙ ‹‹የፇሌገው ያግኙ›› አገሌግልት የማካተት፡፡ 

 

15. በበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን የሚገሇፁ መረጃዎች  
   

1/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪ በዴረ-ገጹ “ስሇ እኛ” 
በሚሇው ክፌሌ ወይም ስሇ ዴርጅቱ መሠረታዊ መረጃ በሚሰጥበት 
ተመሳሳይ ስያሜ ባሇው ክፌሌ፡- 

     ሀ) የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑን ስም፣  

ሇ) የባሇቤቱን ስም፣ አጭር ግሇ ታሪክ፣ አዴራሻ፣ ስሌክ ቁጥር፣ የኢሜይሌ 
አዴራሻ፣   

ሐ) የዋና አዘጋጁን ስምና የሚገኝበትን ዝርዝር አዴራሻ፣  

መ) የተሠራጨበት ወይም ታተመበት ቀንና ሰዓት፣  

ሠ) መረጃው የተሻሻሇ ከሆነ የተሻሻሇበት ቀን ወይም ጊዜ፤  

  መግሇፅ አሇበት፡፡ 

2/ ተጠቃሚውን አሳታፉ የሚያዯርግ ይዘትን የሚያሠራጭ የበይነ-መረብ 
መገናኛ ብዙሃን ከሆነም ከሊይ ከተመሇከቱት በተጨማሪ በዴረ-ገፁ ሊይ፡- 
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ሀ) የይዘቱ ጸሐፉ፣ አሳታሚውና ላልች በይዘቱ አመንጪነት የተሳተፈ 
ሰዎች፣  

ሇ) በኢትዮጵያዊያን አቆጣጠር ይዘቱ ዴረ-ገጹ ሊይ የተጫነበት ቀን፣ ወር፣ 
ዓመተ ምሕረት እና ሰዓት፣ እንዱሁም 

ሐ) ይዘቱ የተሻሻሇበት ቀን፣ ወር፣ ዓመተ ምሕረት እና ሰዓት፤ 

 መገሇፅ አሇበት፡፡ 

3/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ በዴረ-ገፃቸው ሊይ መገሇፅ የሚገባቸውን 
መረጃዎች በማይገሌፁበት ጊዜ በአዋጁ መሠረት ባሇሥሌጣኑ የፅሁፌ 
ማስጠንቀቂያ በመስጠት በ14 ቀናት ውስጥ ግዳታቸውን እንዱወጡና 
የማስተካከያ እርምጃ በመውሰዴ እንዱያሳውቁት ሉያስገዴዴ ይችሊሌ፡፡  

 

16. ስሇዋና አዘጋጅ  
1/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ዋና አዘጋጅ ከሾመ፤ ዋና አዘጋጁ፡- 

ሀ) የተሟሊ የሕግ ችልታ ሉኖረው ይገባሌ፤ 

ሇ) በዴረ-ገፁ የሚሠራጩትን ዘገባዎች ይዘት የመቆጣጠርና ማንኛውም ነገር 
ያሇፇቃደ እንዲይሠራጭ የማዴረግ ሥሌጣን አሇው፤  

ሐ) በበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ በተሰራጨው ይዘት ሊይ ሙለ የሕግ 
ተጠያቂነት አሇበት፡፡ 

2/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪው፡- 

ሀ) ዋና አዘጋጅ ካሇው የዋና አዘጋጁን ስምና ዝርዝር አዴራሻ ሇባሇሥሌጣኑ 
ማሳወቅ አሇበት፡፡  

ሇ) የዋና አዘጋጁን ስም፣ አዴራሻ፣ የቢሮ ስሌክ፣ የኢሜሌ አዴራሻ እና 
ከበየነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ ጋር የሚገናኙ የማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን 
አዴራሻ መገኛ፣ ማስፇንጠሪያ በዴረ-ገጹ የአዴራሻ መጠቆሚያ ወይም 
ስሇ ዴርጅቱ መሠረታዊ መረጃ በሚሰጥበት ክፌሌ ማካተት 
ይኖርበታሌ፡፡ 

 

17.  ሇውጦችን ስሇማሳወቅ   
 

የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪው በምዝገባ ወቅት ባቀረባቸው 
ማናቸውም መረጃዎች ሊይ ሇውጥ ሲያዯርግ እንዱሁም አገሌግልቱን ሲያቋርጥ 
በ14 ቀናት ውስጥ ሇውጡን ሇባሇሥሌጣኑ በጽሑፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 
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18. እርማት ወይም መሌስ የመስጠት ግዳታ  
 

1/ በበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን በቀረበ ዘገባ መሌካም ስሙና ክብሩ በሐሰት 
ወይም በአለታዊ ጎኑ ተጎዲብኝ የሚሌ ማንኛውም ሰው ቅሬታ የፇጠረው 
ዘገባ ከተሰራጨበት ቀን ጀምሮ ባሇው 3 ወር ጊዜ ውስጥ ዘገባው በቀረበበት 
የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን በተመጣጣኝና በተመሳሳይ ጊዜ በግሌፅ ያሇ 
ክፌያ እርማት የመጠየቅ መብት አሇው፡፡ 

2/ ቅሬታ የቀረበሇት የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪ የቅሬታ 
አቅራቢውን መብት ሉያከብር እና የሚያቀርበውን እርማትም፡- 

  ሀ) የኅትመት ውጤት ከሆነ በእርማቱ ወይም ምሊሹ በዯረሰ በ24 ሰዓት 
ውስጥ፣  

  ሇ) ፕሮግራም ከሆነም በ5 ቀናት ውስጥ በተመጣጣኝና በተመሳሳይ የበይነ-
መረብ መገናኛ ብዙሃን ገፅ ያሇ ክፌያ ሉያስተሊሌፌሇት ይገባሌ፡፡ 

  ሐ) እርማቱን ሇማስተሊሇፌ ተጨማሪ ጊዜ ካስፇሇገውም ሇ3 ሳምንት ብቻ 
በማራዘም እርማቱን ማስተሊሇፌ ያሇበት ሲሆን፤ የዘገየበትን 
ምክንያትም በስሌክ ወይም በዯብዲቤ ሇቅሬታ አቅራቢው ማሳወቅ 
ይኖርበታሌ።  

3/ እርማት የማውጣት ወይም መሌስ የመስጠት መብቱን የተነፇገ ሰው 
አገሌግልት ሠጪው ተገድ መሌሱን እንዱያወጣሇት ሇፌርዴ ቤት ወይም 
ሇባሇሥሌጣኑ ወይም ሇመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ማመሌከት ይችሊሌ፡፡ 

   
19. ጥቆማ፣ ቅሬታና ግብረ መሌስን ስሇማስተናገዴ 

 የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪው፡- 
1/ በሚያሠራጨው ኘሮግራም ወይም ፅሁፌ ስህተት ሲገኝ ሇማረም 

የሚያስችሇውን የአሰራር ሥነ-ሥርዓት ሉዘረጋ ይገባሌ፤ 
2/ ከአዴማጭ ወይም ተመሌካቾች የሚቀርብ ቅሬታን ተቀብል ማስተናገዴ 

ይኖርበታሌ፤ 
3/ ከባሇሥሌጣኑ ሇሚቀርሇት ግብረ መሌስ ተገቢውን ማስተካከያ በማዴረግ 

የወሰዯውን ማስተካከያ ሇባሇሥሌጣኑ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡  
 
 

20. የአገሌግልት ክፌያዎችን ስሇመክፇሌ 
 

የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪ በሚኒስትሮች ምክር ቤት 
በሚወጣ ዯንብ በሚወሰነው ተመን መሰረት የምዝገባ የአገሌግልት ክፌያ 
ይከፌሊሌ፡፡ 
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ክፌሌ አራት 
ስሇአስተዲዯራዊ እና ሕጋዊ እርምጃዎች 

 
21. አስተዲዯራዊ እርምጃዎች 

1/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅን 
ከተሊሇፇ በመገናኛ ብዙሃን አዋጁ በተመሇከተው መሠረት ባሇሥሌጣኑ 
የሚከተለትን አስተዲዯራዊ እርምጃዎች በየዯረጃው ሉወስዴ ይችሊሌ፡- 

ሀ)  የጽሁፌ ማስጠንቀቂያ መስጠት፤ 

ሇ)  እስከ ብር 200,000 (ሁሇት መቶ ሺህ ብር) የሚዯርስ የገንዘብ ቅጣት 
መጣሌ፤ እና 

ሐ) የምዝገባ የምስክር ወረቀት ማገዴ ወይም መሰረዝ፡፡ 
 

22. አስተዲዯራዊ እርምጃዎችን የመውሰዴ ሥሌጣን 

1/ የምዝገባ የምስክር ወረቀትን የማገዴ እና የመሰረዝ አስተዲዯራዊ 
እርምጃዎች የመወሰን ሥሌጣን የባሇሥሌጣኑ ቦርዴ ይሆናሌ፡፡  

2/ የፅሁፌ ማስጠንቀቂያ የመስጠት እና የገንዘብ ቅጣት የመጣሌ   
አስተዲዯራዊ እርምጃዎችን የመወሰን ሥሌጣን የባሇሥሌጣኑ ይሆናሌ፡፡ 

3/ አስተዲዯራዊ እርምጃዎችን የሚወስዴ አካሌ አስተዲዯራዊ እርምጃ ከመውሰደ 
በፉት፡- 

    ሀ) ሇአገሌግልት ሠጪው ጥሷሌ የተባሇውን ጉዲይ፣ አስተዲዯራዊ እርምጃ 
ሉጣሌበት እንዯሆነ፣ ተፇጻሚ የሚሆንበት ቀን እና የጊዜ ገዯብ በፅሁፌ 
ማሳወቅና አስተያየት ሇመስጠት እዴሌ እንዱያገኝ ማዴረግ አሇበት፤ 

 ሇ) የአገሌግልት ሠጪውን አጠቃሊይ የገንዘብ ሁኔታ፣ በጥፊቱ ምክንያት 
ያገኘውን የገንዘብ ጥቅም፣ ሕግና መመሪዎችን የማክበር እና 
ግዴፇቶችን የመፇጸም የኋሊ ታሪክ ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት፤ የገንዘብ 
ቅጣቱ ከተፇጸመው ጥፊት ጋር ተመጣጣኝ መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

  

23. የይግባኝ አቀራረብ 

1/ ባሇሥሌጣኑ በወሰነው አስተዲዯራዊ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው የበይነ-መረብ 
መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪ ውሳኔው በዯረሰው በ14 የሥራ ቀናት 
ውስጥ ቅሬታውን ሇቦርደ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ ቦርደ አቤቱታው በዯረሰው 
በ30 ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት አሇበት፡፡ 

2/ ቦርደ በወሰነው አስተዲዯራዊ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው የበይነ-መረብ 
መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪ ውሳኔው በዯረሰው በ30 የሥራ ቀናት 
ውስጥ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቤቱታ ሇማቅረብ ይችሊሌ፡፡  
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3/ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በሰጠው ፌርዴ ቅር የተሰኘ ወገን የይግባኝ 
ማመሌከቻውን ፌርደ በተሰጠ በ30 ቀናት ውስጥ ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ 
ቤት ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

  

24. በፌርዴ ቤት የሚወሰደ እርምጃዎች 
 

1/  የስም ማጥፊት ተግባር በበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ሲፇፀም 
በፌትሐብሔር ኃሊፉነት እስከ 300,000 ብር (ሦስት መቶ ሺህ ብር) 
የሚዯርስ የህሉና ጉዲት ካሳ ሉያስቀጣ ይችሊሌ፡፡ 

2/  የወንጀሌ ተግባር በበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን በመፇፀሙ የወንጀሌ ክስ 
ሲቀርብ፡- 

ሀ) የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት ሠጪው የምዝገባ የምስክር 
ወረቀት በፌርዴ ቤት ሉታገዴ ወይም ሉሰረዝ፤ ወይም፣ 

ሇ) ጥሰት የተፇፀመበት ፕሮግራም ሉታገዴ ወይም ሉሰረዝ ይችሊሌ፡፡ 

 

25. ስሇ ይርጋ 

በበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አማካይነት ሇሚፇፀም ጥፊት ጥፊቱ የተፇፀመበት 
ይዘት በበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ ከተሠራጨበት ቀን ጀምሮ ባሇው 3 ወር 
ጊዜ ውስጥ ምርመራ ካሌተጀመረ ጉዲዩ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ፡፡ 

 

ክፌሌ አምስት 
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌ 

 
26. የፇቃዴና ምዝገባ ሥራ ክፌሌ ተግባርና ኃሊፉነት 
 

1/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን የምዝገባ ሥራዎች የሚከናወኑት በባሇሥሌጣኑ 
ውስጥ በተቋቋመ መዯበኛ የመገናኛ ብዙሃን የፇቃዴና ምዝገባ የሥራ ክፌሌ 
ነው፡፡ 

     2/ የመገናኛ ብዙሃን ፇቃዴና ምዝገባ የሥራ ክፌለ፡- 
ሀ) አመሌካቾችን ይመዘግባሌ፤ የምዝገባ ምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፤  
ሇ) መገናኛ ብዙሃን ሇአገሌግልት ተጠቃሚዎች በቀሊለና በቀጥታ ተዯራሽ 

መሆናቸውን ሇማረጋገጥ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን አገሌግልት 
ሠጪውን ስም፣ አዴራሻ፤ የስሌክ ቁጥር፣ የኢሜሌና የዴረ-ገፅ አዴራሻ፣ 
የመገናኛ ብዙሃኑን ዋና አዘጋጅ ስምና ስሌክ ቁጥር  በመመዝገብና 
በማጠናቀር በባሇሥሌጣኑ ዴረ-ገፅ ተዯራሽ ያዯርጋሌ፤ 

       ሐ) የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን ሇሚጠይቋቸው የዴጋፌ ጥያቄዎች 
ተገቢውን ዴጋፌ ያዯርጋሌ፤ 

       መ) ላልች ተያያዥ ተግባሮችን ያከናውናሌ፡፡ 



 - 16 - 

27. የባሇሥሌጣኑ ተግባርና ኃሊፉነት 
 

1/ በአዋጁ አንቀፅ 6(3)፣(4)፣(5)፣(11)፣ አንቀፅ አንቀፅ 27 እና ላልች የአዋጁ 
ዴንጋጌዎች መሠረት ባሇሥሌጣኑ፡- 
ሀ) የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃንን በመመዝገብና የምዝገባ ምስክር ወረቀት 

በመስጠት ሕጋዊ እውቅና ይሰጣሌ፤ 
ሇ) የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን የምዝገባ አገሌግልት ክፌያን መንግሥት 

በሚያጸዴቀው ተመን መሠረት ይሰበስባሌ፤ 
ሐ) የበይነ መረብ መገናኛ ብዙሃን ሥራቸውን በሕግ አግባብ 

ማከናወናቸውን ሇማረጋገጥ በሕገ መንግሥቱ፣ በመገናኛ ብዙሃን አዋጁና 
በአዋጅ መሠረት በሚወጡ ዯንብ፣ መመሪያ እና ላልች አግባብነት 
ባሊቸው ሕጎች መሠረት ዴጋፌ፣ ክትትሌና ቁጥጥር ያዯርጋሌ፤ 

መ) የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃኑ በዴረ-ገፃቸው ሊይ መግሇፅ የሚገባቸውን 
መረጃዎች በማይገሌፁበት ጊዜ ባሇሥሌጣኑ የፅሁፌ ማስጠንቀቂያ 
በመስጠት በ14 ቀናት ውስጥ ግዳታቸውን እንዱወጡና የማስተካከያ 
እርምጃ በመውሰዴ እንዱያሳውቁ ይጠይቃሌ፤  

ሠ) በፇቃዯኝነት ሊይ የተመሰረተ የአቅም ግንባታ ሥራዎችን ያከናውናሌ፤ 

ሰ) ከኅብረተሰቡ የሚቀርቡ ቅሬታና ጥቆማዎችን በመመርመር አስተዲዯራዊ 
ውሳኔ ይሰጣሌ፤ 

ሸ) የተሠራጨ ይዘትን በመከታተሌና በመገምገም ሕግን የተሊሇፇ 
ሥርጭት ሲኖር እንዱያስወግዴ በጽሁፌ ማስጠንቀቂያ ይሰጣሌ፡፡  

2/ ኅብረተሰቡ በባሇሥሌጣኑ ዴረ-ገፅ ወይም አጭር የስሌክ መስመር 
አማካኝነት ጥቆማና አቤቱታ የሚያቀርብበት ምቹ፣ ቀሊሌና ተዯራሽ 
ሥርዓት ይዘረጋሌ፡፡  

3/ ፕሮግራሙን ያሠራጨው ሰው በተሰጠው ማስጠንቀቂያ መሠረት እርምጃ 
ካሌወሰዯ አግባብ ካሇው የመንግሥት አካሌ ጋር በመተባበር ሕገ ወጥ 
ስርጭቱ እንዱቆም ያዯርጋሌ፡፡   

4/ የተሰራጨው ይዘት የወንጀሌ ጥፊትን የሚያስከትሌ ከሆነ ዴርጊቱን 
በፇፀመው ሰው ሊይ የወንጀሌ ክስ እንዱመሰረት ሇሚመሇከተው አካሌ 
ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡ 

5/ የበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን የሥነ-ምግባር መመሪያ በማውጣት 
ያስፇፅማሌ፡፡ 

6/  በበይነ-መረብ መገናኛ ብዙሃን የሚሠራጩ መረጃዎችን ይዘት ታማኝነትና 
እውነተኛነትን ሇማረጋገጥ ተጠቃሚውን ሕዝብ ስሇአጠቃቀሙ ሥነ-
ምግባርና ሌዩ ሌዩ መመዘኛዎች ወይም ስታንዲርድች በማስተማር 
የኅብረተሰቡን ግንዛቤ ያሳዴጋሌ፤ የግንዛቤ ማስጨበጫ ንቅናቄ ይፇጥራሌ፤ 
የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም ባህሌ ወይም ሚዱያ ሉትረሲን ያጎሇብታሌ፤ 
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28. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 
 

የመገናኛ ብዙሃን አዋጅና ይህ መመሪያ ከመውጣቱ በፉት የበይነ-መረብ መገናኛ 
ብዙሃን አገሌግልት ሲሰጡ የነበሩ ሰዎች በዚህ መመሪያ መሠረት በባሇሥሌጣኑ 
በመመዝገብ የምዝገባ ምስክር ወረቀት ማግኘትና በሚመሇከተው የንግዴ ቢሮ 
የንግዴ ፇቃዴ ማውጣት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
  

29. መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 
 

1/ የባሇሥሌጣኑ ቦርዴ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ይህን መመሪያ ሉያሻሽሌ 
ይችሊሌ፡፡ 

2/ ባሇሥሌጣኑ በረቂቅ መመሪያው ዝግጅት የባሇዴርሻ አካሊትን ተሳትፍ 
ያረጋግጣሌ፤ በቦርደ የፀዯቁ መመሪያዎችንም አሳትሞ ሇባሇዴርሻ አካሊት 
ተዯራሽ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

 

30. መመሪያው የፀና ስሇመሆኑ 
 

ይህ መመሪያ በባሇሥሌጣኑ ሥራ አመራር ቦርዴ ከጸዯቀበት ከግንቦት 9 ቀን 
2014 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 
 
 
 

የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን  ባሇሥሌጣን ሥራ አመራር ቦርዴ 


