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የዲጂታል ቴክኖሎጂ ሽግግር ለኢትዮጵያ 

ያለው ፋይዳ 

                                                                                    ኦላንጎ ዳለቾ  02-13-15 

 

የአናሎግ ቴሌቭዥን ቴክኖሎጂ ስርጭት እ.ኤ.አ በ1920 በሃገረ አሜሪካ የተጀመረ ሲሆን፣  ቴክኖሎጂው ቀስ በቀስ ወደ ተቀሩ የዓለም 

ሃገራት መስፋፋቱ የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ፡፡ ይህ የቴሌቭዥን የቴክኖሎጂ ትሩፋት ወደ ሃገራችን በቀዳማዊ ኃ/ስላሴ ዘመነ መንግሥት 

በ1957 ዓ.ም  በእንግሊዝ እና በቶምሰን ኩባንያ የቴክኒክ ድጋፍ የኢትዮጵያ ቴሌቭዥን በሚል ስያሜ ተቋቋመ፡፡ 

 

የቴሌቭዥኑ መከፈት ዋናው አላማ በወቅቱ የነበረውን የአፍሪካ አንድነት ምስረታን ለማስተዋወቅ ሲሆን፣ በወቅቱ የቴሌቭዥን ጣቢያው 

ስርጭት ሲጀምር በ0.5 ኪሎ ዋት ጉልበት ሆኖ የፕሮግራም ስርጭቱም ከአዲስ አበባ በመነሳት በ20 ማይል ዙሪያራዲየስ ውስጥ ይሸፍን 

ነበር፡፡ የቴሌቭዥን ቴክኖሎጂ ስርጭት ከጀመረ በኋላ በየጊዜው በርካታ ለውጦችና ማሻሻያዎች የተደረጉበት ሲሆን በአሁኑ ጊዜም ይህ 

የቴክኖሎጂ ፈጠራ ከበፊቱ የበለጠ ዘመናዊነትና መሻሻል ስላሳየ ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በማሸጋገር ላይ ይገኛል፡፡ 

 

መገናኛ ብዙሃን መረጃ ሰጪ አስተማሪና አዝናኝ ፐሮግራሞችን ለሕዝብ በማቅረብ ኢኮኖሚያዊ እድገት ከፍተኛ ሚና 

አላቸው፡፡ ከዚህ እሳቤ በመነሳት ጥራቱን የጠበቀና ተደራሽ የሆነ የመገናኛ ብዙኃን አገልግሎት ማስፋፋት ቀጣይነት ላለው 

ዕድገትና ደሞክራሲያዊ ሥርዓት መዳበር ቁልፍ ሚና አለው፡፡ በመረጃ የበለፀገ ሕብረተሰብ  ልማትን ለማፋጠንና ዴሞክራሲን 

ባህል ለማድረግ የሚችል በመሆኑ መገናኛ ብዙሃን ሕዝብ ለልማትና ለዴሞክራሲ ያለውን አመለካከት በማጎልበት ረገድ 

መገናኛ ብዙሃን ላቅ ያለ ሚና ይጫወታሉ፡፡ 

 

ጥራቱን የጠበቀና ተደራሽ የሆነ የመገናኛ ብዙኃን አገልግሎት ማስፋፋት ቀጣይነት ላለው ዕድገትና ደሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ግንባታ ቁልፍ ሚና አለው፡፡የበለፀጉ አገሮች ተሞክሮ እንደሚያሳየው በመረጃ የበለፀገ ሕብረተሰብ ግንባታ ልማትን 

ለማፋጠንና የዴሞክራሲን ባህል ለማዳበር  የሚያስችል ተልቅ አቅም ይፈጥራል፡፡ ከዚህ አንፃር አገራችን አሁን የጀመረችውን 

የመገናኛ ብዙኃን ዘርፉን ዘመናዊ የማድረግ ጥረት በቴክኖሎጂ ሽግግር የበለጠ ማፋጠንና አሁን ካለው የኢኮኖሚና 

የማህበረሰብ ለውጥ ጋር እኩል እንዲራመድ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

 

የዓለም አቀፍ ቴሌኮሙንኬሽን ህብረት ካስቀመጠው የዲጂታል ቴሌቪዥን ሽግግር የጊዜ ገደብ አኳያ እ.ኤ.አ ከ2015 በኋላ 

የአናሎግ የቴሌቪዥን ስርጭት የአገልግሎት ጊዜውን ያጠናቅቃል(ምንም እንኳን ሂደቱ ለተወሰኑ አገሮች እስከ 2020 

የሚፈቀድ ቢሆንም)፡፡ከዚህ አኳያ ከተወሰነው ጊዜ በኋላ በአናሎግ ስርጭት ለሚያጋጥም የሬዲዮ አየር ሞገድ ጣልቃገብነት 

(Interference) ጥበቃ አይደረግለትም፡፡ 

 



2 | P a g e  
 

በአሁኑ ወቅት በዓለም አቀፍ ደረጃ የብሮድካስት አገልግሎት ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በመሸጋገር ላይ 

ይገኛል፡፡ሕብረቱ ባስቀመጠው የጊዜ ገደብ መሰረት አባል አገራት ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ቴሌቪዥን በመሸጋገር ላይ ናቸው፡፡ 

ሽግግሩን ካከናወኑት አገሮች መካከል ኔዘርላንድ፣ ስዊድን፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመንና አሜሪካ ይጠቀሳሉ፡፡ 

 

የዲጂታል ብሮድካስት ሽግግር በበርካታ የአፍሪካ አገሮችም ተግባራዊ እየተደረገ ሲሆን ደቡብ አፍሪካ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ 

ትገኛለች፡፡ ኬንያ ሩዋንዳና ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም የዲጂታል ብሮድካስት ሽግግርን ለመተግበር በዝግጅት ላይ ናቸው፡፡ 

ኢትዮጵያም የዓለም አቀፉ የቴሌኮሙዩኒኬሽን ሕብረት አባል አገር በመሆኗ ወደ ዲጂታል ቴክኖሎጂ የሚደረገውን ሽግግር 

እውን በማድረግ ላይ ትገኛለች፡፡ኢትዮጵያም ይህንን ስምምነት ተቀብላ ለማከናወን በዝግጅት ላይ የምትገኝ ሲሆን ሽግግሩን 

እንዲያስተባብር በመንግስት በተቋቋመው  የስቲሪንግ ኮሚቴ አማካኝነት የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡ 

 

ከነዚህ ተግባራት መካከል ከሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች በተውጣጡ የቴክኒክ ኮሚቴ አባላት ተዘጋጅቶ የቀረበውን 

የዲጂታል ብሮድካስት ሽግግር የፍኖተ-አቅጣጫን /ሮድማፕ/ ተመልክቶና የቀረቡትን አማራጮች መርምሮ ውሳኔ ማስተላለፉ 

ይጠቀሳል፡፡ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እንደሚያስረዳው የዲጂታል ቴክኖሎጂ የብሮድካስት አገልግሎት 

ፕሮግራምንና የቴሌኮሙዩኒኬሽን አገልግሎቶችን በቴሌቪዥን፣ በኮምፒውተር ወይም በተንቀሳቃሽ ስልክ መቀበያ መሳሪያ 

ለተገልጋዩ ማድረስ የሚያስችል በመሆኑ የሚዲያና የኮሙዩኒኬሽን አገልግሎቶች ተዋህደው በአንድ የመቀበያ መሳሪያ 

ለህብረተሰቡ የሚቀርቡበትን መንገድ ይፈጥራል፡፡ 

 

ከዚህም ባሻገር የመሰረተ-ልማት ድግግሞሽን በማስቀረት ለሁሉም የብሮድካስት አገልግሎት ሠጪዎች በጋራ አገልግሎት 

በሚሰጥ የብሮድካስት ኔትወርክ አስተዳደር አማካኝነት ፕሮግራሞቻቸውን እንዲያሰራጩ ያስችላል፡፡ በተጨማሪም በርካታ 

የፕሮግራም ቻናሎች መኖራቸው የታዳሚውን የፕሮግራም ምርጫ ከማስፋት ባሻገር ከአናሎግ ቴክኖሎጂ በተሻለ ሁኔታ ዘርፉን 

ለማስፋፋትና የሬዲዮ ሞገድ ሃብትን በቁጠባና ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመጠቀም ያስችላል፡፡  

 

የዲጂታል ስርጭት የሞገድ መቆራረጥንና ውጫዊ መሰናክሎችን በመቋቋም ከታሰበለት መቀበያ ስለሚደርስ ከፍተኛ ጠቀሜታ 

አለው፤የድምጽና የተንቀሳቃሽ ምስል ይዘቶችን በእጅጉ ማዋሃድ ማስቻሉ እነዚህን አገልግሎቶች  በቴሌኮሙዩኒኬሽን  

ኔትወርኮች ለማዳረስ ያስችላል፡፡ በተጨማሪም የስህተት ማስተካከያ ዘዴዎች በአናሎግ ስርጭት ወቅት የማይቻል የነበረ ሲሆን 

በዲጂታል ስርጭት ግን ለዚሁ አላማ ተብለው በሚሰራጩ የዳታ ክፍልፋዬች አማካኝነት ሊከሰት የሚችለውን ስህተት 

አስቀድሞ መገመትና ማስተካከል ያስችላል፡፡ 

 

የተንቀሳቃሽ ምስል፣ የድምጽ፣ የዳታና የቁጥጥር ሲግናሎች በአንድ አይነት መንገድ ማስተናገድና ማሰራጨት መቻሉ አዳዲስ 

አገልግሎቶችን ለመጨመር ያስችላል፡፡ ይህም በብሮድካሰት ኔትወርክ የቴሌኮሙዩኒኬሽን አገልግሎቶችን ለመስጠት ወይም 

በቴሌኮሙዩኒኬሽን ኔትወርኮች የብሮድካስት አገልግሎቶችን ለመስጠት ያስችላል፡፡ 
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በዲጂታል ቴክኖሎጂ የዳታ ብሮድካስት አገልግሎትን በከፍተኛ ደረጃ መስጠት ይቻላል፡፡ በአናሎግ ስርጭት ወቅት ይህ 

አገልግሎት በማሰራጫ አቅም እጥረት ምክንያት ተገድቦ የነበረ ሲሆን አሁን ግን ዲጂታላይዜሽን ባስገኘው ከፍተኛ እድገት 

አማካኝነት ለተመልካች ከብሮድካስት አገልግሎት በተጨማሪ የኢንተርኔትና የመረጃ/ዳታ/ አቅርቦት መስጠት ይቻላል፡፡ 

ተገልጋዩም በቀጥታ እንዲሁም በምድር ላይ የሚገኙ የብሮድካስትና አጋዥ የቴሌኮም ኔትወርኮችን በመጠቀም ወደ 

ብሮድካስተሩ መልዕክት ማስተላለፍ ይችላል፡፡ 

 

በሌላ በኩል ይህ የቴክኖሎጂ ሽግግር ለአሰራጮች ከሚኖረው ጠቀሜታዎች አንፃር ሲታይ በአንድ የአየር ሞገድ በርካታ 

ቻናሎች ማግኘት ስለሚችሉና ብዛት ያላቸው ፕሮግራሞች በነዚህ ቻናሎች ስለሚቀርቡ እያንዳንዱ ፕሮግራም ሊያስገባ 

ከሚችለው ጠቀም ያለ ገቢ አሰራጩን በተሻለ መልኩ ተጠቃሚ ያደርገዋል፡፡ የዚህ ቴክኖሎጂ የኤሌክትሪክ ሃይል ፍላጎት 

ከአናሎግ ስርጭት ጋር ሲነፃፀር በእጅጉ መቀነሱና እና ብዛት ያላቸውን ቻናሎች በአንድ የአየር ሞገድ በመጠቀሙ ምክንያት 

የአሰራጮችን የትራንስሚሽን ወጪ ይቀንሳል፡፡ 

 

አሰራጮች በጋራ የማሰራጫ ኔትወርከ ስለሚጠቀሙ ለትራንስሚተር የሚወጣን ወጪ ይቀንስላቸዋል፡፡ይህም በፕሮዳክሸን 

ላይ ብቻ ትኩረት በማድረግ  በሚያሰራጩባቸው ቻናሎች ላይ የተሻለ የቴክኒክ ጥራት፣ ቁጥጥርና ኃላፊነት እንዲያገኙ 

ያስችላል፡፡ ከዚህ ባሻገር አሰራጮች የሚኖራቸውን የተመልካች ቁጥር ለማወቅ እና ለመቆጣጠር እንዲሁም  በክፍያ 

የሚሰራጩ ፕሮግራሞችን ተግባዊ ማድረግ ቢፈለግ ቴክኖሎጂው አመቺ ሁኔታ ይፈጥራል፡፡ 

 

የቴክኖሎጂ ሽግግሩ ተግባራዊ በሚሆንበት ጊዜ በጎ ገጽታዎች እንዳሉት ሁሉ ፈተናዎችም አሉት፡፡ከሽግግሩ በፊት ለኅብረተሰቡ 

በቂ ግንዛቤ ካልተፈጠረና ተገልጋዩ የዲጂታል ብሮድካስት መቀበያ ሴት ቶፕ ቦክስ ገዝቶ መጠቀም ካልቻለ፣ ከአገልግሎት 

ውጪ የሚሆኑ መሣሪያዎች አያያዝና አወጋገድ ስርአት ካልተበጀለት እንዲሁም በሽግግሩ ሂደት የሚፈጠሩ ተጨማሪ ቻናሎችን 

መጠቀም የሚያስችል ጥራቱን የጠበቀ ፕሮግራም የማቅረብ አቅም ውስንነት ካልተሻሻለ  እነዚህ ሁኔታዎች በሽግግሩ ዙሪያ 

ተግዳሮት ይሆናሉ ተብሎ ይገመታል፡፡  

 

በሌላ በኩል አሁን ባለው የአናሎግ ብሮድካስት ፈቃድ አሰጣጥ ሁኔታ መሰረት እያንዳንዱ ብሮድካስተር የማሰራጫ ጣቢያና የብሮድካስት 

ፕሮግራም የማዘጋጀትና የማሰራጨት ጥምር ፈቃድ ይሰጣቸዋል፡፡ ይህ አሰራር ሁሉም ብሮድካስተሮች የራሳቸውን ማሰራጫ ጣቢያ 

ስለሚያቋቁሙ ለከፍተኛ ወጪና የአገር ሃብት ብክነት ይዳረጋሉ፡፡  በዲጅታል ቴክኖሎጂ የሚዲያና የኮሙዩኒኬሽን አገልግሎቶች በተዋሃደ 

መቀበያ መሳሪያ ለመጠቀም የሚቻል በመሆኑ ከቴክኖሎጂው ውህደት ጋር ተያይዞ የይዘት ሬጉላቶሪ ተግባርን በተመለከተ በግልፅ 

የሚደነግግ ሕግ እንዲኖር ያስገድዳል፡፡ 

 

በብሮድካስት አገልግሎት ማለትም በቴሌቪዥንና በሬዲዮ የሚቀርቡ ፕሮግራሞችን ለመከታተልና ለመደገፍ የሚያስችል የሕግ ማዕቀፍ 

ያለ ቢሆንም በኢንተርኔትና በተንቀሳቃሽ ስልክ የሚቀርቡ ፕሮግራሞችንና ሌሎች ይዘቶችን ክትትልና ድጋፍ እንዲደረግላቸው የሚያደርግ 

ሕግ የለም፡፡ በመሆኑም ከዲጂታል ቴክኖሎጂ እድገት ጋር በተያያዘ    እነዚህን በኢንተርኔትና በተንቀሳቃሽ ስልክ የሚቀርቡ ፕሮግራሞች 

ሞኒተር ለማድረግ የሚፈቅድ የሕግ ማእቀፍ ባለመኖሩ የህግ ክፍተት ይፈጥራል፡፡ 
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ከኢንተርኔት ይዘት ሞኒተሪንግ ጋር በተያያዘ የተለያዩ አገራት የሕግና የቁጥጥር ስርአት ያዘጋጁ ሲሆን ይህም ይዘቱ የሰው ልጆችን ስብእና፣ 

ነፃነት፣ ክብር ወይም ሥነ ምግባርን የሚፃረር፣ የሌሎችን እምነት የሚያንኳስስ፣ በመንግስት ፀጥታ ወይም በሕገ መንግስቱ መሠረት 

በተቋቋመው የመንግስት አስተዳደር ወይም በአገር መከላከያ ኃልይ ላይ የወንጀል ድርጊት የሚፈጽሙ፣ የግለሰብን፣ የብሔር ብሔረሰብን፣ 

የሕዝብን ወይም የድርጅትን ስም የሚያጠፋ ወይም በሀሰት የሚወነጅል፣ ብሔረሰብን  ከብሔረሰብ የሚያጋጭ ወይም በሕዝቦች መካከል 

የእርስ በርስ ግጭት የሚያነሳሳ፣ ጦርነት የሚቀሰቅስ፣ የግልን ወይም የጋራ ደህንነትን እንዲሁም የሕዝብ ሰላምና ፀጥታን የሚያደፈርስ፣ 

ወይም ሕግንና የሕብረተሰቡን ሞራል በሚጥስ መልኩ እንዳይሰራጭ ለማስተማርና ለመከላከል የሚያስችል ነው፡፡ 

 

ለአብነት ያህል አውስትራሊያን ስንመለከት የአውስትራሊያ የብሮድካስት አገልግሎት ሕግ ቁጥር 1992 የሚያስረዳን በአውስትራሊያ ሕገ 

ወጥና ለሞራል ተቃራኒ የሆኑ የኢንተርኔት ብሮድካስት ስርጭቶችን ጨምሮ ማናቸውም ይዘቶችን የሚቆጣጠርና በወንጀል ተጠያቂ 

የሚያደርግ ሕግ የተደነገገ መሆኑን ነው፡፡ በዚህ አዋጅ መሰረት የአውስትራሊያ የኮሙዩኒኬሽንና የሚዲያ ባለስልጣን (ACMA) 

የኢንተርኔት ብሮድካስት ይዘትን የሚቆጣጠር ሲሆን ባለሥልጣኑ በኢንተርኔት በሚሰራጩ የብሮድካስት ይዘቶች ዙርያ የሚነሱ ቅሬታና 

አቤቱታዎችን ተቀብሎ የመመርመር፣ የኢንተርኔት ኢንዱስትሪውን የሚደግፍ የስነ ምግባር ደንብ በማውጣት የማስፈፀም ስልጣን አለው፡፡ 

 

አዋጁ ህብረተሰቡንና በተለይ ህጻናት በኢንተርኔት በሚተላለፉ ህገ ወጥ ስርጭቶች ተጋላጭ እንዳይሆኑ በመጠበቅ በኢንተርኔት 

የሚተላለፉ ህገ ወጥ መልእክቶች እንዳይተላለፉ ይቆጣጠራል፤ ጥፋት ሲፈፀምም እርምጃ ያስወስዳል ከእርምጃዎቹ ውስጥ መዝጋት 

ወይም ፊልተር ማድረግ ይገኙበታል፡፡ በተመሳሳይም ከካናዳና ከማላዊ ተሞክሮ የምንረዳው ከግለሰብ መልእክት (ኢ-ሜይል) ውጪ የሆኑ 

በኢንተርኔት የሚሰራጩ የፅሁፍ፣ የምስልና የድምፅ ይዘቶችን ሞኒተር እንደሚያደርጉ ነው፡፡  

 

የሬጉላቶሪ ተግባራቶች በማን ይከናወኑ የሚለውን በተመለከተም ከሚዲያና ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ መዋሃድ ጋር በተያያዘ አብዛኛዎቹ 

የሚዲያና ኮሙዩኒኬሽን ዘርፍን ያጣመሩ አገራት ከሚዲያና ከኮምዩኒኬሽን ዘርፍ ጋር የተያያዙ የተለያዩ አገልግሎቶችን እንዲሁም 

በኢንተርኔት የሚሰራጭና በተንቀሳቃሽ ስልክ የሚቀርብ የብሮድካስት ፕሮግራም እና የሌሎች ይዘቶች ጨምሮ በማእከል ለማስተዳደር 

የሚዲያና ኮምዩኒኬሽን ዘርፎችን ወደ አንድ በማሰባሰብ ዘርፎችን አጣምሮ የሚመራ ሕግና ሬጉላቶሪ አካል በማውጣት ተፈጻሚነት 

እንዲኖረው አድርገዋል፡፡ 

 

የሚዲያ ቴክኖሎጂ ውህደት እነዚህ አገልግሎቶች በተቀናጀ ሁኔታ በአንድ አካል ሬጉሌት እንዲደረጉ የሚያስገድድ በመሆኑም በርካታ 

አገራት የዘርፉን የሬጉላቶሪ ተግባራት በማቀናጀት ራሱን በቻለ አንድ አካል የሚመራበትን ሁኔታ ለመፍጠር ችለዋል፡፡  በእነዚህ አገራት 

ተሞክሮ መሰረት የሚዲያና የኮሙዩኒኬሽን ሬጉላቶሪ አካላት በኢንተርኔት የሚሰራጭ ፕሮግራም እና ይዘትን የሚቆጣጠሩ ሲሆን 

በአገራችን የቴሌኮሙዩኒኬሽን፣ የፖስታና የኢንፎርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ የሬጉላቶሪ ተግባራት በአንድነት በመገናኛና 

ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሥር በአንፃሩም የብሮድካስት አገልግሎት የሬጉላቶሪ ተግባራት በብሮድካስት ባለሥልጣን ሥር 

እንዲደራጅ ተደርጓል፡፡ 

 

ይህም በአገራችን ከላይ እንደተመለከቱት አገራት የቴሌኮም፣ የብሮድካስት፣ የኢንፎርሜሽንና ኮሙዩኒኬሽ ቴክኖሎጂና የፖስታ ዘርፎች 

በአንድ ሬጉላቶሪ አካል የማይመሩ በመሆኑ በኢንተርኔት የሚሰራጭና በተንቀሳቃሽ ስልክ የሚቀርብ ፕሮግራምና ይዘት በየትኛው 

ሬጉላቶሪ አካል ሬጉሌት መደረግ እንዳለበት መወሰን ያስፈልጋል፡፡ በመሆኑም በአሁን ጊዜ የብሮድካስት አገልግሎት ፈቃድ ያላቸው 

አካላትን ጨምሮ የተለያዩ ሰዎች ኢንተርኔትን በመጠቀም ፕሮግራማቸውን በኦንላይን በማሰራጨት ላይ ይገኛሉ፡፡  
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በኢንተርኔትና በተንቀሳቃሽ ስልክ የቀረበ የፕሮግራም እና የይዘትን ሬጉሌት ማድረግ የሚኖርበት አካልን በተመለከተ የሚዲያ/ብሮድካስት 

ባለሥልጣን በኢንተርኔትና በተንቀሳቃሽ ስልክ የሚቀርብ ይዘትን እንዲቆጣጠር ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  ባለሥልጣኑ በአሁን ጊዜ 

የብሮድካስት አገልግሎት ፕሮግራምንና ማስታወቂያን ሬጉሌት የሚያደርግና ከሚዲያ ጋር ተያያዥ የሆኑ ሥራዎችን ስለሚያከናውን 

በኢንተርኔት የተሰራጨና በተንቀሳቃሽ ስልክ የቀረበ ፕሮግራም እና ይዘት ሬጉሌት ለማድረግ የሚያስችለው ሁኔታ ስለሚፈጠር ነው፡፡ 

ይህም በማናቸውም የሚዲያ ማሰራጫ መንገድ የተሰራጨ ይዘትንና ፕሮግራምን አንድ አካል እንዲቆጣጠራቸው ከማድረግ አንፃር 

ጠቀሜታ የሚኖረው በመሆኑና የቴሌኮም ፈቃድ ሰጪው ፈቃድ የሚሰጠው ለአገልግሎቱ እንጂ ለይዘት አቅራቢው ወይም ፈጣሪው 

ባለመሆኑ በዚሁ አገልግሎት የሚሰራጩ ይዘቶችን ባለሥልጣኑ እንዲቆጣጠር ማድረግ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡  

 

በመሆኑም የዲጂታል ቴክኖሎጂ የሚዲያና ኮሙዩኒኬሽን ኔትወርክ፣ አገልግሎቶች እና የመገልገያ መሳሪያዎች እንዲዋሃዱ ስለሚደረግ እና 

የአናሎግ ብሮድካስት አገልግሎትን ወደ ዲጂታል ብሮድካስት ስለሚሸጋገር ይህን ሽግግር መሰረት በማድረግ እንደ አውስትራሊያ ሁሉ 

ለሀገራችን የኢንተርኔት ብሮድካስት እድገት የሚረዳ የሕግ ማዕቀፍ ማዘጋጀት አስፈላጊ ነዉ፡፡  

 

በሀገራችን በሽግግሩ ወቅት የሕግና የሬጉላቶሪ ማእቀፍን ለመወሰንና በሕግ ማዕቀፍ ውስጥ ለማካተት የፖሊሲ ውሳኔ 

የሚያስፈልጋቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች ለማመላከት የሚረዳ ሰነድ እንዲዘጋጅ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በሕግ ማዕቀፉ 

ውስጥ ሊካተቱ የሚገባቸው ዋና ዋና የፖሊሲና የሕግ ጉዳዮችን የሚዳስስ ሰነድ ተዘጋጅቶ ለውሳኔ ቀርቧል፡፡ 

  

ሰነዱ በአሁኑ ወቅት በኢንተርኔትና በተንቀሳቃሽ ስልክ የሚቀርቡ ፕሮግራሞችን ሞኒተር ለማድረግና ተያያዥ ተግባራትን በአግባቡ 

ለመምራት፣ለመቆጣጠርና ለማስተዳደር እንዲቻል ሆኖ የተዘጋጀ ሲሆን ተገቢው የማስተካከያ ሃሳብ በሁሉም ባለድርሻ አካላት 

ተሰጥቶበታል።ሰነዱ ፀድቆ ወደተግባር ሲገባ አሁን በዘርፉ ያለውን ክፍተት በመሙላት ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት ያስችላል ተብሎ 

ይጠበቃል። የአዋጁ  ተግባራዊ መሆን የዲጂታል ቴክኖሎጂ ሽግግርን ተከትሎ በሚዲያ ዘርፍ የተፈጠረውን የቴክኖሎጂና የአገልግሎት 

ውህደት ግምት ውስጥ ያስገባና ጥራቱን የጠበቀ የብሮድካስት አገልግሎት ለማስፋፋት፣ ከአናሎግ ብሮድካስት ወደ ዲጂታል ብሮድካስት 

ቴክኖሎጂ የሚደረገውን ሽግግር ወጥ በሆነ የሕግ ማዕቀፍ ለመምራት፤ውስን የአገር ሀብት የሆነውን የሬዲዮ ሞገድ በአግባቡ እና ፍትሐዊ 

በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ መዋሉን ለማረጋገጥ፣በሚዲያ አገልግሎት የሚሰማሩ ሰዎችን መብትና ግዴታ በግልፅ ለመወሰን እና በሥራ 

ያለውን የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ በተሸሻለ ሕግ ለመተካት  ያስችላል። 

 

የሚዲያ መረጃ ሠጪ፣ አስተማሪና አዝናኝ ፕሮግራሞችን ለሕዝብ በማቅረብ ለአገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያ እድገት ከፍተኛ 

ሚና ያለው በመሆኑና በሕገ መንግስቱ የተረጋገጡ ሀሳብን በነፃ የመግለጽ፣ መረጃ የማግኘት፣ የመምረጥ፣ የመመረጥና የመሳሰሉትን 

መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች ተግባራዊ ለማድረግ ከፍተኛ ሚና ስለሚጫወት ይህንኑ ሚናውን በይበልጥ እንዲጫወት ለማድረግ እንዲሁ 

ም ጥራቱን የጠበቀና ተደራሽ የሆነ የሚዲያ አገልግሎት መስፋፋትን ለማረጋገጥና ለፈጣን እድገት ቁልፍ የሆነውን  በመረጃ የበለፀገ 

ሕብረተሰብ ለመፍጠር የሚያስችል በመሆኑና የአገራችን የሚዲያ አገልግሎት በዘርፉ ከሚታየው ፈጣን የቴክኖሎጂ እድገትና ለውጥ ጋር 

እንዲጓዝ ለማስቻልና ጥራትና ብቃት ያለው እንዲሆን ማድረግ አስፈላጊ ነው። 

 

የባለሥልጣኑ የህግና ማስታወቂያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ግዛው ተስፋዬ ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ብሮድካስት ቴክኖሎጂ 

የሚደረገውን ሽግግር ወጥ በሆነ የሕግ ማዕቀፍ መመራት በማስፈለጉ ውስን የአገር ሀብት የሆነውን የሬዲዮ ሞገድ በአግባቡና 

ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ለማዋል በመገናኛ ብዙኃን አገልግሎት የሚሰማሩ ሰዎችን መብትና ግዴታ በግልፅ መወሰን 

አስፈላጊ በመሆኑ ምክንያት በሥራ ያለውን የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ በተሻሻለ ሕግ መተካት አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን 
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ይናገራሉ፡፡በአሁኑ ጊዜ ክልሎች የከተማ አስተዳደሮችና የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ጨምሮ የራሳቸውን ቴሌቪዥን 

ጣቢያ አቋቁመው ሥራ እየሠሩ ይገኛሉ፡፡ ሆኖም መገናኛ ብዙኃኑ በቁጥር ደረጃ እድገት ቢያሳይም በአመራር በባለሙያ 

በፋይናንስና  በማስፈፀም አቅም ውስንነት ይታይባቸዋል፡፡ 

 

የክልል ብሮድካስተሮች በየራሳቸው ሳተላይት የሚከራዩበት አሰራርም እንዲሁ ከፍተኛ የአገር ሀብት ብክነትን የሚያስከትል 

ነው፡፡ እናም ጥራቱ የተጠበቀ ወጪ ቆጣቢ ለብሄራዊ ደህንነት ተጋላጭ ያልሆነ አማራጭን ተግባራዊ ለማድረግ የሚረዳ 

አሰራር መዘርጋት ግድ ይላል ባይ ናቸው፡፡በሥራ ላይ የሚገኘው የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ በአናሎግ ብሮድካስት ጭምር 

የፈቃድ ማዕቀፍን የሚፈቅድ ነው፡፡ ይህም በመሆኑ እያንዳንዱ ብሮድካስተር የስቱዲዮና የማሰራጫ መሳሪያ የመትከል 

እንዲሁም የብሮድካስት ፕሮግራም የማዘጋጀትና ለሕብረተሰቡ የማድረስ ኃላፊነቶችን እንዲወጣ ያስገድዳል፡፡ 

 

ይህ አሰራር የጋራ የብሮድካስት ኔትወርክ አስተዳደርን የማይዘረጋ ባለመሆኑ ምክንያት እያንዳንዱ ብሮድካስተር ጥራቱን 

የጠበቀና ፈርጀ ብዙ የህግ መረጃ ለማዘጋጀት ሊያውለው የሚገባውን በጀት ለማሰራጨት መሳሪያዎች ግዥ ተከላ ጥገናና 

ለመሰረተ ልማት ግንባታ እንዲውል እያስገደደ ይገኛል፡፡በተጨማሪም የመገናኛ ብዙሃን ኢንዳዱስትሪ የማስፈፀም አቅም 

ዝቅተኛ መሆንና ሽግግሩን ለማከናወን ከፍተኛ ፋይናንስና የውጭ ምንዛሬ መጠየቁ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ሥራ ላይ 

በሚውልበት ጊዜ ከሚያጋጥሙ ፈታኝ ሁኔታዎች መካከል ይጠቀሳሉ፡፡  

 

እነዚህንና ሌሎች ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮችን ለመፍታትና ሽግግሩን ቀልጣፋና ፈጣን ለማድረግ ጠንካራ ፖሊሲና አመራር፣ 

የህብረተሰቡን ግንዛቤ የማጎልበት ስራ መስራትና አስተማማኝ የገቢ ምንጭ መፍጠር አስፈላጊ ነው፡፡በተጨማሪም ሴት ቶፕ 

ቦክስ የሽግግሩ ዋና አካል በመሆኑ ለህብረተሰቡ በስፋት በማስተዋወቅ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን ማከናወን 

ይጠይቃል፡፡የአገር ውስጥ ባለሀብቶችም በዘርፉ ኢንቨስት በማድረግና መሳሪያዎቹን በማምረት ወይም በማስመጣት የውጭ 

ምንዛሪን የሚያድኑበት ሁኔታ መመቻቸት ይኖርበታል፡፡ 

 

የቴክኖሎጂው ሽግግር ሂደት በዋናነት በሦስት ምዕራፎች ይከናወናል፡፡ እነሱም ዲጂታል ስርጭት የሚጀመርበት፣ የዲጂታልና 

የአናሎግ ስርጭት አብረው ለተወሰነ ጊዜ የሚሠሩበት እና የአናሎግ ስርጭት ሙሉ ለሙሉ የሚቋረጥበት ናቸው።የዲጂታል 

ቴሪስቴሪያል ስርጭት በሚጀመርበት ጊዜ  ነባሩ አናሎግ ስርጭት በተጓዳኝ አብሮ የሚሰራጭ ይሆናል። ይህንን የዲጂታል 

ስርጭት ሽፋን ደረጃ በደረጃ እንዴት ማስፋፋት እንደሚቻል በመጨረሻም የአናሎግ ስርጭት በሚቆምበት ወቅት የዲጂታሉ 

ስርጭት ሽፋን ሙሉ በሙሉ ለተጠቃሚ ለማድረስ ምን አይነት አካሄድ ተመራጭ እንደሚሆን ዝርዝር ሁኔታ ማስቀመጥ 

አስፈላጊ ነው፡፡ይህ አይነቱ አካሔድ በፖሊሲው እና በማስፈፀሚያ አቅጣጫ ላይ የጠራ ግንዛቤ እንዲኖር ጉልህ ድርሻ 

ይኖረዋል። 

  

የአናሎግ ስርጭት የሚዘጋበትን ጊዜ ለመወሰን ሂደቱን በሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል። ቀዳሚው ሂደት የዲጂታል ስርጭት 

ከተጀመረ በኋላ በሽግግሩ መካከል ደረጃ በደረጃ በተወሰነ አካባቢ የሚዘጋበት የጊዜ ሠሌዳ ሲሆን ሁለተኛው ሂደት ደግሞ 

በሽግግሩ መጨረሻ የአናሎግ ስርጭት በሀገር አቀፍ ደረጃ ሙሉ በሙሉ የሚቆምበትን ቀን መወሰን ነው፡፡በሽግግሩ መጨረሻ 
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የአናሎግ ስርጭት ሙሉ ለሙሉ የሚቋረጥበትን ቀን ለመወሰን በዋነኝነት መታየት ያለበት የአለም አቀፍ ቴሌኮሙዩኒኬሽን 

ህብረት ያስቀመጠው የጊዜ ገደብ ነው፡ 

 

ህብረቱ የአናሎግ ቴሪስቴሪያል ስርጭትን የሚቆምበትን ጊዜ እስከ 17 ሰኔ 2015 እና በተለይ ለVHF ባንድ 3 ማለትም 174-

230 MHz ተጠቃሚዎች ብቻ እስከ 17 ሰኔ 2020 ድረስ የጊዜ ሰሌዳ ስላስቀመጠ በሀገራችን የሚከናወነው ተግባርም 

ህብረቱ ካስቀመጠው  የጊዜ ሰሌዳ ጋር የተጣጣመ እንዲሆን ጥረት እየተደረገ ይገኛል፡፡የዲጂታል ብሮድካስት ሽግግርን በተሳካ 

ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻል የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ ድንጋጌዎችን ማሻሻል ያስፈልጋል፡፡ በዚህም መሰረት በስራ ላይ 

ያለውን የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ የሚያስቀይሩ እንዲሁም በሚዘጋጀው የሕግ ማዕቀፍ ውስጥ ሊካተቱ የሚገቡ የተለያዩ ጉዳዮች 

ይገኛሉ፡፡ 

ከዚህ አንጻር በዲጂታል ብሮድካስት ሽግግር የሕግ ማዕቀፍ  የሚያስፈልጋቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች መለየትና እነዚህም ጉዳዮች በምን ሁኔታ 

መሻሻል እንደሚገባቸው ከሌሎች አገራት ተሞክሮና ከአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ በመገምገምና የተለያዩ አማራጮችን በመዳሰስ 

የውሳኔ ሃሳቦች ማቅረብ አስፈላጊ ነው፡፡ ከዚህ ቀደም ብሎ የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 533/1999 የብሮድካስት አገልግሎትን 

ለማስተዳደርና ለመቆጣጠር ተደንግጎ በስራ ላይ ይገኛል፡፡ አላማውም ለፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት አስተዋፅኦ 

የሚያደርግ፣ ጥራቱ የተጠበቀ፣ ቀልጣፋና አስተማማኝ የብሮድካስት አገልግሎት እንዲስፋፋ ማድረግና ሬጉሌት ማድረግ ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን የዲጂታል ሽግግሩን በባለቤትነትና ከሚመሩት መስሪያቤቶች ግንባር ቀደም ባለድርሻ 

በመሆኑ ይህንን ጥረት ለማጎልበት በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ ባለስልጣኑ እንደሚያስረዳው እስካሁን ያለው የሽግግር ሂደት 

በተሳካ ሁኔታ በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡ባለስልጣኑ እንደገለፀው ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ብሮድካስት ቴክኖሎጂ የሚደረገውን 

ሽግግር ወጥ በሆነ የሕግ ማዕቀፍ መምራትና ማደራጀት አስፈላጊ በመሆኑ በሥራ ላይ ያለውን የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ 

በተሻሻለ ሕግ መተካት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ስለሆነም በአገራችንም የዲጂታል ብሮድካስት ሽግግርን በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ 

ለማድረግና ለሽግግሩም ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር፣ ከዲጂታል የቴክኖሎጂ ባህሪ አንፃር ሊዳሰሱ የሚገባቸውን ሬጉላቶሪ ሁኔታዎች እንዲሁም 

የብሮድካስት አገልግሎት ከደረሰበት ሁኔታ አንፃር በብሮድካስት አገልግሎት አዋጁ መሻሻል የሚኖርባቸውን ድንጋጌዎች ማሻሻል 

ያስፈልጋል፡፡ 

 

በዚህም መሰረት በስራ ላይ ያለውን የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ የሚያስቀይሩ እንዲሁም በሚዘጋጀው የሕግ ማዕቀፍ ውስጥ ሊካተቱ 

የሚገቡ የተለያዩ ጉዳዮች ይገኛሉ፡፡ ስለሆነም በሥራ ላይ ያለው የብሮድካስት አገልግሎት አዋጅ የዲጂታል ብሮድካስት ሽግግሩን በብቃት 

ሊያስተናግድ ስለማይችል አዋጁን በማሻሻል ለዲጂታል ብሮድካስት ሽግግር ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር የሚያደርግ የዲጂታል ብሮድካስት 

ቴክኖሎጂ ሽግግርን በተቀናጀ ሁኔታ የሚያስተዳድር ወጥ የሆነ የሚዲያ ሕግ እንዲደነገግ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  

የሚዲያ አዋጁ ሲፀድቅ ሀገራዊ የብሮድካስት አቅምን ዘመናዊ ከማድረጉም በተጨማሪ ያሁኑ የኢትዮጵያ ብሮድካስት 

ባለሥልጣን የሚዲያ ባለሥልጣን በሚል ተቀይሮ በአዲስ መልክ እንዲደራጅና የመገናኛ ብዙሃንን ዘርፍ በብቃትና በተደራጀ 

መለክ በመምራትና ዘርፉ ለሀገራችን ኢኮኖሚያዊ፣ማህበራዊና ፖለቲካዊ እድገት የበኩሉን እንዲያበረክት ለማስቻል እያደረገ 

ላለው ጥረት አጋዥ ሃይል ሆናል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 
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ከምንም በላይ የዲጂታል ብሮድካስት ቴክኖሎጂ ሽግግር ባለቤትና ተጠቃሚ ህዝቡ በመሆኑ ጠቀሜታውን በተመለከተ ሰፊ 

የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ መስራትና ለተግባራዊነቱ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ማድረግ አስፈላጊ ነው።  


