አዋጅ ቁጥር ……../2011
የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ
በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ መንግሥት እንዱሁም ኢትዮጵያ
በተቀበሇቻቸው ዓሇም አቀፌ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች የተረጋገጠውን ሃሳብን በነፃነት
የመግሇፅ መብትና የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን በተሟሊ መሌኩ ተግባራዊ ሇማዴረግ ሕግ
ማውጣት በማስፇሇጉ፤
ሃሳብን በነፃነት የመግሇፅና የመገናኛ ብዙሃን መብቶች በሕገ መንግስቱ የተረጋገጡ ላልች
ሰብዓዊ መብቶችንና ነፃነቶችን ሇማረጋገጥ ያሊቸውን ፊይዲ በመገንዘብ እና በሃገራችን
ዳሞክራሲያዊ ሥርዓትን ሇመገንባት የሚዯረገው ጥረት ስኬታማ እንዱሆን መገናኛ ብዙሃን
የሚጫወቱትን የማይተካ ሚና በመረዲት፤
በተሇይም የሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 29 (6) ሃሳብን የመግሇፅ ነፃነት ሇመገዯብ የሚወጡ
ሕጎች በአስተሳሰባዊ ይዘቱና ሉያስከትሌ በሚችሇው አስተሳሰባዊ ውጤት ሉገታ አይገባውም
በሚሌ መርህ ሊይ ተመስርተው መሆን እንዲሇባቸው በመረዲት፤
ጥራቱን የጠበቀና ተዯራሽ የሆነ የመገናኛ ብዙሃን አሠራር እንዱስፊፊ ማዴረግ ሇፇጣንና
ቀጣይነት ሊሇው ሁሇንተናዊ ዕዴገት ቁሌፌ የሆነውን በመረጃ የበሇፀገ ሕብረተሰብ ሇመፌጠር
የሚያስችሌና ሇሀገሪቱ ፖሇቲካዊ፣ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ዕዴገት ከፌተኛ ሚና
የሚጫወት መሆኑን በማመን፤
መገናኛ ብዙሃን የሕዝብን ሰሊምና ፀጥታ፣ እንዱሁም ተነፃፃሪ መብቶችና ጥቅሞችን ባከበረ
መሌኩ በኃሊፉነት መንቀሳቀሳቸውን ማረጋገጥና በሕግ መሰረት እንዱሠሩ የሚያስችሌ የሕግ
ማዕቀፌና ሥርዓት መዘርጋት በማስፇሇጉ፤
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ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት በስራ ሊይ የነበሩት የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ
ቁጥር 590/2000 እና የብሮዴካስት አገሌግልት አዋጅ ቁጥር 533/1999 የነበረባቸውን
ከፌተቶች በማስተካከሌ ከኢትዮጵያ የፖሇቲካ፣ የዳሞክራሲ እና የቴክኖልጂ እዴገት ጋር
የሚጣጣም ሕግ ማውጣት በማስፇሇጉ፤
በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 55(1) መሠረት
የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡

ክፌሌ አንዴ
ጠቅሊሊ
1. አጭር ርዕስ
ይህ አዋጅ "የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር …… /2011" ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡

2. ትርጓሜ
የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡1) "የመገናኛ ብዙሃን" ማሇት በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት፣ የብሮዴካስት አገሌግልትን እና
ዱጂታሌ

የመገናኛ

ብዙሃንን

በመጠቀም

የዜናና

የፕሮግራም

አገሌግልት

ሇብዙሃኑ

ሇመስጠት የተቋቋሙ አካሊትን እንዱሁም የዜና አገሌግልት ዴርጅቶችን ያጠቃሌሊሌ፤
2) "በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት" ማሇት አንዴ ቋሚ ስያሜ በመያዝ በተወሰነ የጊዜ ክፌተት
ሳይቋረጥ

በተከታታይ

እንዱወጣ

ታቅድ

ቢያንስ

በዓመት

ሁሇት

ጊዜ

የሚታተም፤

በጠቅሊሊው ኅብረተሰብ ወይም በአንዴ በተወሰነ የሕዝብ ክፌሌ እንዱነበብ ታስቦ የሚሰራጭ
ጋዜጦችንና መፅሄቶችን የሚያካት የኅትመት ስራ ነው፤

2

3) “የብሮዴካስት አገሌግልት” ማሇት ሕዝብን ሇማሳወቅ፣ ሇማስተማር ወይም ሇማዝናናት
የሚተሊሇፌ የሬዱዮ ወይም የቴላቪዥን ፕሮግራም ሥርጭት አገሌግልት ነው፤
4) "ዱጂታሌ የመገናኛ ብዙሃን" ማሇት ዋነኛ ሥራው ዜናና ፕሮግራምን መሰብሰብ፣
ማጠናቀርና ማሰራጨት በሆነ ዴርጅት

በኢንተርኔት አማካይነት የሚሰራጭ ምስሌ፣

ዴምፅ፣ ቪዴዮ እና የዴረ-ገፅ ፅሁፌ በመጠቀም ወይም እነዚህን በማቀናጀት መረጃ
የማስተሊሇፌ አገሌግልት ነው፤
5) “ዜና” ማሇት አካባቢያዊ፣ ክሌሊዊ፣ አገራዊ ወይም ዓሇም አቀፊዊ ይዘት ያሊቸው እና
ወቅታዊ የሆኑ ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ ጉዲዮችን በሚመሇከት በብሮዴካስት
አገሌግልት፣ በኢንተርኔት እና በመሰሌ የመረጃ መረብ አማካኝነት የሚቀርብ የዘገባ
ሥርጭት ነው፤
6) “ፕሮግራም” ማሇት በዴምፅ፣ በምስሌ ወይም በዴምፅና በምስሌ ተቀነባብሮ ሕዝብን
ሇማስተማር፣

ሇማሳወቅ

ወይም

ሇማዝናናት

ወይም

ሁለንም

አካቶ

በብሮዴካስት

አገሌግልት፣ በኢንተርኔት እና በመሰሌ የመረጃ መረብ አማካኝነት የሚቀርብ የብሮዴካስት
አገሌግልት ፕሮግራምና የዜና ሥርጭት ሲሆን በአገር ውስጥ ተዘጋጅቶ በማንኛውም
የብሮዴካስት አገሌግልት ወዯ አገር ውስጥ የተሠራጨ ፕሮግራምን ይጨምራሌ፤
7) “አገራዊ ፕሮግራም” ማሇት በአገር ውስጥ ጉዲዮች ሊይ የሚያተኩር ፕሮግራም ሲሆን
ማስታወቂያን አያካትትም፤
8) "ብሮዴካስቲንግ" ማሇት የሬዱዮ ወይም የቴላቪዥን ፕሮግራሞችን ሇሕዝብ በዴምጽ
ወይም በዴምጽና በምስሌ ማስተሊሇፌ እና ማሰራጨት ነው፤
9) "ብሮዴካስተር" ማሇት የግሌ ወይም የመንግሥት ዴርጅትን ውስጣዊ ግንኙነቶች
የማያካትትና ምዴር ሇምዴር አስተሊሊፉ ትራንስሚተሮችን፣ ኬብልችንና ሳተሊይትን በመሰለ
ማሰራጫዎች አማካይነት በሬዴዮ ወይም በቴላቪዥን የብሮዴካስት መሌእክት መቀበያዎች
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ወይም በላሊ ኤላክትሮኒክስ መቀበያዎች አማካይነት በክፌያ ወይም ያሇክፌያ የብሮዴካስት
ፕሮግራሞችን

በአንዴ

ጊዜ

ሕዝብ

እንዱያዲምጣቸው

እና

እንዱመሇከታቸው

ወይም

እንዱሰማቸው የሚያሰራጭ ሰው ነው፤
10) “የብሮዴካስት ፇቃዴ” ማሇት በዚህ አዋጅ አንቀፅ 28 እና 29 መሰረት ወይም ወዯፉት
በሚሇዩ የብሮዴካስት ፇቃዴ አይነቶች ሊይ በመገናኛ ብዙሃን ባሇሥሌጣን ሇብሮዴካስት
ፇቃዴ አመሌካቾች የሚሰጥ ፇቃዴ ማሇት ነው፤
11) “የብሮዴካስት ባሇፇቃዴ” ማሇት በዚህ አዋጅ ወይም የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ
የተሰጠው ሰው ሲሆን ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት ፇቃዴ ተሰጥቶት የብሮዴካስት
አገሌግልት በመስጠት ሊይ ያሇ ሰውንም ይጨምራሌ፤
12) “የፇቃዴ አካባቢ” ማሇት በብሮዴካስት ፇቃዴ ሊይ የብሮዴካስት አገሌግልቱን ሇመስጠት
ተሇይቶ የተቀመጠ አካባቢ ማሇት ነው፤
13) “የሕዝብ ብሮዴካስት አገሌግልት” ማሇት በአገር አቀፌ ወይም በክሌሌ ዯረጃ የተቋቋመ
ተጠሪነቱም ሇሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም ሇክሌሌ ምክር ቤት የሆነ ሙለ በሙለ
ወይም በከፉሌ በመንግስት በጀት የሚተዲዯር የሬዱዮ ወይም የቴላቪዥን ብሮዴካስት
አገሌግልት ነው፤
14) “የንግዴ ብሮዴካስት አገሌግልት” ማሇት ትርፌ ሇማግኘት በንግዴ ዴርጅትነት የሕግ
ሰውነት ተሰጥቶት የተቋቋመ የሬዱዮ ወይም የቴላቪዥን ብሮዴካስት አገሌግልት ነው፤
15)

“የማኅበረሰብ

ብሮዴካስት

አገሌግልት”

ማሇት

በማኅበረሰቡ

ፌሊጏት

የተቋቋመ፣

በማኅበረሰቡ የሚመራ እና የሚተዲዯር ሇትርፌ ያሌተቋቋመ የሬዱዮ ወይም የቴላቪዥን
ብሮዴካስት አገሌግልት ነው፤
16) “ማኅበረሰብ” ማሇት በአንዴ አካባቢ በመኖራቸው ወይም የተሇየ ማንነት በመጋራታቸው
የተነሳ፣ የተሇየ የጋራ ፌሊጎትና ዓሊማ ያሊቸው ሰዎች ስብስብ ነው፤
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17) “የአየር ሞገዴን በመጠቀም የሚሠራጭ የብሮዴካስት አገሌግልት” ማሇት በአሇም ዓቀፌ
ሥምምነት መሠረት በአሇም አቀፈ የቴላኮሙኒኬሽን ኅብረት ሇኢትዮጵያ የተመዯበውንና
ውስን የሃገር ሏብት የሆነውን ፌሪኩዌንሲ በመጠቀም የሚሰጥ የሬዱዮ ወይም የቴላቪዥን
ብሮዴካስት አገሌግልት ነው፤
18) “ከምዴር ወዯ አየር የሚሠራጭ የብሮዴካስት አገሌግልት” ማሇት የመሬት ገፅ ሊይ
መሠረቱን ካዯረገ ማሰራጫ በአንቴና አማካይነት ሇተጠቃሚው የሚዯርስ የብሮዴካስት
አገሌግልት ነው፤
19) “ነፃ የአየር የብሮዴካስት አገሌግልት” ማሇት ሇቴላቪዥን እቃው ከሚከፇሇው የፇቃዴ
ክፌያ ውጭ ሇብሮዴካስት ባሇፇቃደ ምንም ክፌያ ሳያስፇሌግ ሇተጠቃሚው የሚዯርስ
የብሮዴካስት አገሌግልት ነው፤
20) “የሳተሊይት የብሮዴካስት አገሌግልት” ማሇት የሳተሊይት ኔትወርክ በማቋቋም ወይም
ማንኛውንም የሳተሊይት ቻናሌ በመከራየት የሚሠራጭ የብሮዴካስት አገሌግልት ነው፤
21) “የኬብሌ የብሮዴካስት አገሌግልት” ማሇት በኬብሌ አማካይነት የቴላቪዥን ኘሮግራም
በክፌያ ሇዯንበኞች የማዴረስ የብሮዴካስት አገሌግልት ነው፤
22) “የክፌያ የብሮዴካስት አገሌግልት” ማሇት የውጪ ኘሮግራሞችን በመቀበሌ ሇዯንበኞች
በክፌያ የማዴረስ የብሮዴካስት አገሌግልት ነው፤
23) “አሇም አቀፌ የብሮዴካስት አገሌግልት” ማሇት ከኢትዮጵያ ውጭ ሊለ አዴማጭና
ተመሌካቾች ዜናና ፕሮግራም የሚያቀርብ የብሮዴካስት አገሌግልት ነው፤
24) “አገር አቀፌ ስርጭት” ማሇት ከአንዴ ክሌሌ በሊይ የሚሸፌን የብሮዴካስት አገሌግልት
ስርጭት ነው፤
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25) “ክሌሊዊ ስርጭት” ማሇት በአንዴ ክሌሌ ብቻ የተወሰነ የብሮዴካስት አገሌግልት
ስርጭት ነው፤
26) “አካባቢያዊ ስርጭት” ማሇት ከክሌሌ በታች ባለ የአስተዲዯር እርከኖች ብቻ የተወሰነ
የብሮዴካስት አገሌግልት ስርጭት ነው፤
27) “ሃገራዊ ይዘት” ማሇት በሃገር ውስጥ በሚገኝ የብሮዴካስት አገሌግልት ወይም ነዋሪነቱ
በሃገሪቱ የሆነም ሆነ ያሌሆነ ዜጋ ወይም ነዋሪነቱ በሃገሪቱ የሆነ የውጭ ዜጋ ያዘጋጀው
ፕሮግራም ነው፤
28) “የምርጫ ውዴዴር ማስታወቂያ” ማሇት አንዴ የፖሇቲካ ዴርጅት ወይም የግሌ ዕጩ
ተወዲዲሪ በምርጫ ወቅት እራሱንና ዓሊማውን ሇማስተዋወቅ ገንዘብ በመክፇሌ ወይም
ሇመክፇሌ ቃሌ በመግባት በሬዱዮ፣ በቴላቪዥን ወይም በጋዜጣ የሚያስነግረው ማስታወቂያ
ነው፤
29)

"ዋና

አዘጋጅ"

ማሇት

በዚህ

አዋጅ

በአንቀፅ

47

በተዯነገገው

መሰረት

ሙለ

የኤዱቶሪያሌ ሥሌጣን ያሇው የተፇጥሮ ሰው ነው፤
30) "አሳታሚ" ማሇት በየጊዜው የሚወጣ ኅትመትን የሚያሳትምና ሇሥርጭት የሚያቀርብ
ማንኛውም ሰው ነው፤
31) "አታሚ" ማሇት የኅትመት ስራዎችን ሇማተም በአሳታሚው የተመረጠ ወይም
ከአሳታሚው ጋር የተዋዋሇ ማንኛውም ሰው ነው፤
32) “አመሌካች” ማሇት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 21(3) የተጠቀሰውን የማመሌከቻ ቅጽ ሞሌቶ
ሇባሇሥሌጣኑ ያቀረበ ሰው ነው፤
33) “ቁጥጥር” ማሇት የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባሇሥሌጣን መገናኛ ብዙሃን በሕግ
መሠረት መሥራታቸውንና ኃሊፉነታቸውን መወጣታቸውን የመከታተሌ፣ የማረጋገጥና
የማገዝ ሥራ ነው፤
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34) "የመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥር" ማሇት የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት በፇቃዯኝነት
ሊይ

ተመስርተው

የሚያወጡበትና

የሚገዙበትን፣

የተጠቃሚውን

የሙያ

ሥነ

ኅብረተሰብ

ምግባርና

ቅሬታዎች

የመሌካም

አሰራር

የሚያስተናግደበትን

ዯንብ
አሠራር

በመዘርጋት ራሳቸውን ሇሕዝቡ ተጠያቂ አዴርገው ርስ በርስ የሚማሩበት ሑዯት ነው፤
35) "የመንግሥት አካሌ" ማሇት በፋዯራሌ ወይም በክሌሌ ሕገ መንግሥት ወይም በላሊ
ሕግ መሰረት የተቋቋመ ወይም በፋዯራሌ ወይም በክሌሌ መንግሥታት መዋቅር ውስጥ
በየትኛውም እርከን ሊይ የሚገኝ ወይም ዋነኛ የፊይናንስ ምንጩን በቀጥታ ወይም
በተዘዋዋሪ

ከእነዚሁ

አካሊት

የሚያገኝ

ወይም

ተጠሪነቱ

ሇፋዯራሌ

ወይም

ሇክሌሌ

መንግሥት የሆነ ማንኛውም አካሌ ሲሆን ሇዚህ አዋጅ አፇፃፀም ሲባሌ የመንግሥት
የሌማት ዴርጅቶችን ይጨምራሌ፤
36) "ክሌሌ" ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀፅ
47 መሰረት የተቋቋመ ክሌሌ ሲሆን ሇዚህ አዋጅ አፇፃፀም ሲባሌ አዱስ አበባንና ዴሬዲዋን
ይጨምራሌ፤
37) "ሰው" ማሇት ማንኛውም የተፇጥሮ ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ
ነው፡፡

3. ስሇፆታ አገሊሇጽ
የቃለ አገባብ በላሊ አኳኋን የሚያመሇክት ካሌሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ በሴት ፆታ
የተዯነገገው ሇወንዴም ፆታ ያገሇግሊሌ፡፡

4. የተፇጻሚነት ወሰን
ይህ አዋጅ በሚከተለት ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡-
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1) በዚህ አዋጅ መሰረት በሚቋቋሙና እንዯገና በሚቋቋሙ ነባር የመገናኛ ብዙሃን፤
2) ሀገር ውስጥ ሇማሰራጨት ሲባሌ ወዯ ኢትዮጵያ የሚገባና ዋነኛ አትኩሮቱ በሀገር
ውስጥ ጉዲዮች ሊይ የሆነ ማንኛውም በውጭ ሀገር በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት፤
3) ማንኛውም በውጭ አገር ተቋቁሞ እና በውጭ አገር የብሮዴካስት ፇቃዴ አግኝቶ
ማንኛውንም

የብሮዴካስት

አገሌግልት

ማሰራጫ

በመጠቀም

ፕሮግራሞቹን

የሚያሠራጭ፣ በኢትዮጵያ ሊይ ያተኮሩ ይዘቶችና አገሌግልቱን ሇኢትዮጵያዉያን
አዴማጭና ተመሌካቾች በሃገር ውስጥ ቋንቋዎች የሚያቀርብ እና/ ወይም ገቢውን
በአገር ውስጥ ከሚገኝ የማስታወቂያና የስፖንሰርሽፕ የሚገኝ ሆኖ ሀገር ውስጥ
ቅርንጫፌ መ/ቤት ወይም ወኪሌ ያሇው፤
4) በኢትዮጵያ

ቅርንጫፌ

ሳይከፌቱ

ባይመዘገቡም

ወይም

ፇቃዴ

ማንኛውንም

የብሮዴካስት

ወይም

ቢያገኙም
አገሌግልት

ወኪሌ

ባያገኙም
ማሰራጫ

ሳይኖራቸው
ከዉጭ

አገር

በመጠቀም

ቢመዘገቡም
የሚያሰራጩ
ፕሮግራሞቹን

የሚያሠራጭ፣ በኢትዮጵያ ሊይ ያተኮሩ ይዘቶችና አገሌግልቱን ሇኢትዮጵያዉያን
አዴማጭና ተመሌካቾች በሃገር ውስጥ ቋንቋዎች የሚያቀርብ እና/ ወይም ገቢውን
በአገር ውስጥ ከሚገኝ ማስታወቂያና ስፖንሰርሽፕ የሚያገኝ፤
5) ይህ አዋጅ በሚከተለት ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፡ሀ) መፅሏፌት፤
ሇ) ማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን፤
ሏ) በየጊዜዉ የሚወጣዉ የኅትመት አካሌ እስካሌሆኑ ዴረስ ፍቶ፣ ሥዕሌና ካርቱን፤

ክፌሌ ሁሇት
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የመገናኛ ብዙሃን ባሇሥሌጣን
5. መቋቋም እና ተጠሪነት
1)

የኢትዮጵያ

የመገናኛ

ብዙሃን

ባሇሥሌጣን

(ከዚህ

በኋሊ

“ባሇሥሌጣን”

እየተባሇ

የሚጠራው) የሕግ ሰውነት ያሇው ራሱን የቻሇ የፋዯራሌ መንግሥት መስሪያ ቤት ሆኖ
በዚህ አዋጅ ተቋቁሟሌ፡፡
2) የባሇሥሌጣኑ ተጠሪነት ሇሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናሌ፡፡
3) የባሇሥሌጣኑ ዋና መሥሪያ ቤት በአዱስ አበባ ሆኖ እንዯ አስፇሊጊነቱ በአገሪቱ
በማናቸውም ስፌራ ቅርንጫፌ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡

6. ዓሊማ
ባሇሥሌጣኑ የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፡፡
1) በኢፋዳሪ ሕገ መንግሥትና ኢትዮጵያ በተቀበሇቻቸው ዓሇም አቀፊዊ የሰብአዊ መብት
ስምምነቶች የተረጋገጠውን ሃሳብን በነፃነት የመግሇፅና የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን በተሟሊ
መሌኩ እንዱረጋገጥ የሚያስችለ ምቹ ሁኔታዎችን መፌጠር፤
2) የሕዝብ ጥቅምን ባከበረ መሌኩ የሚንቀሳቀሱ መገናኛ ብዙሃን የሚመሩበት የሕግ
ማዕቀፌ እንዱፇጠርና እንዱጎሇብት የሚያስችለ ተግባራትን ማከናወን፤
3) የብሮዴካስት መገናኛ ብዙሃን በሕግ መሰረት ስራቸውን ማከናወናቸውን መቆጣጠር፤
4) የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሑዯቱ ሊይ አስተዋፅኦ የሚያዯርጉ መገናኛ ብዙሃን
እንዱጠናከሩ የሚያስችለ ተግባራትን ማከናወን፤
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5)

የመገናኛ

ብዙሃን

ዘርፌ

ባሇዴርሻ

አካሊት

በመዯኛነት

የሚወያዩበትን

መዴረክ

ማመቻቸትን ጨምሮ በመገናኛ ብዙሃንና በመንግሥት አካሊት መካከሌ መሌካም ግንኙነት
እንዱኖርና እንዱጠናከር የሚያስችለ ተግባራትን ማከናወን፤
6) ሇመገናኛ ብዙሃን የርስ በርስ ቁጥጥርና አስተዲዯር ተገቢውን ዴጋፌ መስጠት፤
7) የብርዴካስት አገሌግልቶች የዜና፣ የአመሇካከትና የመረጃ ብዝሃነት እንዱሁም አማራጭ
አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች እንዱኖራቸው የሚያስችለ ተግባራትን ማከናወን፤
8) ኢትዮጵያዊያን ዘመናዊ የመገናኛ ብዙሃን ቴክኖልጂ ተጠቃሚነታቸው እንዱረጋገጥ
እገዛና ዴጋፌ መስጠት፤ እንዱሁም የብሮዴካስት አገሌግልቶች አሇም አቀፊዊ የቴክኒክ
ዯረጃዎችን ማሟሊታቸውንና የብሮዴካስት ሥርዓቱ ሳይንስና ቴክኖልጂ የወሇዲቸው አዲዱስ
ግኝቶችን የሚቀበሌ መሆኑን ማረጋገጥ፤
9) የሕዝብ፣ የንግዴና የማኅበረሰብ የብሮዴካስት አገሌግልት ፌትሏዊ እዴገት እንዱኖር
እገዛና ዴጋፌ መስጠት፤
10)

የመገናኛ

ብዙሃን

ዘርፌ

ኢንቨስትመንትና

ሃገር

በቀሌና

አዱስ

ይዘት

ያሊቸው

ፕሮግራሞች እንዱስፊፊ ማበረታታት፤
11) በብሮዴካስት አገሌግልት ተጠቃሚነት፣ ባሇቤትነት፣ አመራር፣ ዝግጅትና ስርጭት ሊይ
የመንግሥትም ሆነ የተወሰነ የኅብረተሰብ ክፌሌ የበሊይነት እንዲይኖረው መከሌከለን
ማረጋገጥ፡፡

7. ሥሌጣንና ተግባራት
ባሇሥሌጣኑ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፤
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1) የብሮዴካስት አገሌግልት የፇቃዴ ሁኔታን ይወስናሌ፤ ፇቃዴ ይሰጣሌ፤ ያግዲሌ፤
ይሰርዛሌ፤ ያዴሳሌ፤
2) በብሮዴካስት አገሌግልት ሇመሰማራት የሚያስችሌ የብቃትና የቴክኒክ ማረጋገጫ
መስፇርት

መመሪያ

በማዘጋጀት

በቦርዴ

ያስወስናሌ፡፡

በመመሪያው

መሰረትም

የብቃትና የቴክኒክ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፤
3) በየጊዜው የሚወጡ የኅትመት ሥራዎችን በመመዝገብ ሕጋዊ እውቅና ይሰጣሌ፤
4) የኅትመት ምዝገባ፣ የብሮዴካስት ፇቃዴ እና ማሳዯሻ እና የብቃትና የቴክኒክ
ማረጋገጫ አገሌግልቶች ክፌያዎችን በመንግሥት በሚያጸዴቀው ተመን መሠረት
ይሰበስባሌ፤
5) የብሮዴካስት መገናኛ ብዙሃን ሥራቸውን በሕግ አግባብ ማከናወናቸውን ሇማረጋገጥ
በዚህ አዋጅና በዚህ አዋጅ መሠረት በሚወጡ ዴንብና መመሪያ አማካይነት ቁጥጥር
ያዯርጋሌ፡፡
6) በማስታወቂያ ሕግ መሰረት ማስታወቂያን ይቆጣጠራሌ፤
7) የብሮዴካስት መገናኛ ብዙሃንን በተመሇከተ በባሇፇቃድች ሊይ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን
እንዱሁም በባሇፇቃድች መካከሌ የሚነሱ አሇመግባባቶችን መርምሮ ውሳኔ ይሰጣሌ፤
8) ስሇመገናኛ

ብዙሃን

አገሌግልት

ዕዴገትና

መሻሻሌ

ጥናት

ያዯርጋሌ፤

ዘርፈን

የሚመሇከቱ መረጃዎችን አጠናክሮ ይይዛሌ፤ በመገናኛ ብዙሃንና በመንግሥት አካሊት
መካከሌ

መሌካም

ግንኙነት

እንዱኖር

የሚያስችለ

ተግባራትና

መዴረኮችን

ያመቻቻሌ፤
9) የመገናኛ ብዙሃንን አቅም ሇማሳዯግ በፇቃዯኝነት ሊይ የተመሰረተ ዴጋፌ ይሰጣሌ፤
የመገናኛ ብዙሃን የራስ ቁጥጥርና አስተዲዯር እንዱጠናከር ዴጋፌ ያዯርጋሌ፤
10) አግባብነት ያሊቸው ሕጎችና የመንግሥት ውሳኔዎች እንዯተጠበቁ ሆነው መገናኛ
ብዙሃንን በሚመሇከት መንግሥትን በመወከሌ በዓሇም አቀፌ ስብሰባዎች ይሳተፊሌ፤
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ከዘርፈ አገሌግልቶች ጋር በተያያዘ የሚሰጡ የመንግሥት ውሳኔዎች ከአሇም አቀፌ
ስምምነቶች ጋር መጣጣማቸውን ያረጋግጣሌ፤
11) የንብረት ባሇቤት ይሆናሌ፤ ውሌ ይዋዋሊሌ፤ በስሙ ይከሳሌ፤ ይከሰሳሌ፡፡

8. የባሇሥሌጣኑ ገሇሌተኝነትና ነፃነት
ባሇሥሌጣኑ ተግባርና ኃሊፉነቱን ሲወጣ ከማንኛውም ዓይነት አግባብነት ከላሊቸውና
ከተቋሙ ዓሊማዎች ጋር ከማይሄደ ፌሊጎቶችና ተፅዕኖዎች ገሇሌተኛና ነፃ መሆን አሇበት፡፡

9. የባሇሥሌጣኑ አዯረጃጀት
ባሇሥሌጣኑ፣
1) ቦርዴ፤
2) ዋና ዲይሬክተር እና አንዴ ወይም እንዯ አስፇሊጊነቱ ከአንዴ በሊይ ምክትሌ ዋና
ዲይሬክተሮች፤
3) ሇስራው አስፇሊጊ የሆኑ ሰራተኞች ይኖሩታሌ፡፡

10. ስሇቦርዴ አባሊት
1) ቦርደ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚሰየሙ
ዘጠኝ አባሊት ይኖሩታሌ፡፡
2) የቦርዴ አባሊት እጩዎችን የመመሌመለና የማፅዯቁ ሑዳት ሇሕዝብ ግሌፅ
በሆነ መንገዴ መከናወን ያሇበት ሲሆን በሑዳቱም፡-
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ሀ) በመገናኛ ብዙሃን ሊይ ፌሊጎት ያሊቸው የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶች እጩ
ሇመጠቆም እዴሌ እንዱሰጣቸው ይዯረጋሌ፤
ሇ) የዚህን አዋጅ ዓሊማዎችና መርሆች ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የተመረጡ
እጩዎች ዝርዝር ታትሞ ሇሕዝብ ይፊ ይዯረጋሌ፤
ሏ)

ዜጎች

በእጩዎች

ሊይ

አስተያየት

እንዱሰጡ

እዴሌ

እንዱሰጣቸው

ይዯረጋሌ፤
መ) የእጩዎች ምሌመሊ የኢትዮጵያን የተሇያዩ የኅብረተሰብ ክፌልች፣ ፆታንና
ክሌልችን ያማከሇ ፌትሏዊ ውክሌና እንዱኖረው ይዯረጋሌ፡፡
3) ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በዚህ አንቀጽ በንዐስ-አንቀጽ (1) ከተጠቀሱት የቦርደ አባሊት
መካከሌ አንደን በሰብሳቢነት ላሊኛውን ዯግሞ በምክትሌ ሰብሳቢነት ይሰይማለ፡፡
ሰብሳቢውና ምክትሌ ሰብሳቢው ተቃራኒ ፆታ እንዱኖራቸው ይዯረጋሌ፡፡
4) በዚህ አንቀጽ በንዐስ-አንቀጽ (3) የተጠቀሰው ምክትሌ ሰብሳቢ ሰብሳቢው
በማይኖርበት ጊዜ ወይም ኃሊፉነቶቹን ሇመወጣት በማይችሌበት ሁኔታ ሲገኝ
ሰብሳቢውን በመተካት የሰብሳቢውን ሥሌጣንና ተግባራት ተፇፃሚ የማዴረግ
ግዳታ አሇበት፡፡
5) ከቦርደ አባሊት መካከሌ አምስቱ ከሲቪሌ ማኅበረሰብ፣ ከመገናኛ ብዙሃን እና
አግባብነት ካሊቸው የተሇያዩ ተቋማትና የኅብረተሰብ ክፌልች የተውጣጡ መሆን
አሇባቸው፡፡ አራቱ ዯግሞ ከመንግሥት አካሊት የተውጣጡ ይሆናለ፡፡
6) አባሊቱ ስራቸውን በተገቢው መንገዴ እንዱፇፅሙ የሚያስችሌ ከዘርፈ ጋር
የተገናኘ የትምህርት ዝግጅትና ብቃት ወይም ሌምዴ ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡
7) የቦርደ አባሊት ስራቸውን ሲያከናውኑ ገሇሌተኛ መሆን አሇባቸው፡፡
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8) የባሇሥሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር ያሇዴምፅ የሚሳተፌ የቦርደ አባሌ እና ፀሏፉ
ይሆናሌ፡፡

11. ሇቦርደ አባሊት የሚፇፀሙ ክፌያዎች
1) ቦርደ ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር በመመካከር ሇቦርዴ አባሊት የሚከፇሇውን ክፌያ
መጠን ይወስናሌ።
2) በቦርዴ ስብሰባ ሊይ ሇመገኘትና ተሇይቶ የተሰጠውን ሥራ ሇመወጣት አንዴ አባሌ
ያወጣውን ወጪ ሇመሸፇን የሚዯረግ ማካካሻ እንዯ ክፌያ አይቆጠርም።

12. የቦርዴ አባሊት የሚመረጡበት መስፇርት
ማንኛውም ሇቦርዴ አባሌነት የሚመረጥ ሰው፡ሀ) ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያሇውና በኢትዮጵያ ውስጥ በቋሚነት ኗሪ የሆነ፤
ሇ) መሌካም ሥነ-ምግባር እና ስብዕና ያሇው፣
ሏ) ተግባራቱን በኃሊፉነት ሇመወጣት ብቃትና ፌሊጎት ያሇው፤
መ) ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት የአእምሮ በሽታ እንዲሇበት ያሌታወጀበት፤
ሠ) ከምርጫው ቀዯም ብል ባለት ስዴስት ወራት ውስጥ በዚህ አዋጅ ክትትሌና
እርምጃ በሚወሰዴበት የመገናኛ ብዙሃን ዘርፌ ጋር በተገናኘ በቀጥታም ሆነ
በተዘዋዋሪ የጥቅም ግጭት የላሇው፤
ረ) የፖሇቲካ ፓርቲ ኃሊፉ ወይም ተቀጣሪ ያሌሆነ፤
ሰ) ከመንግሥታዊ የኃሊፉነት ቦታ ሥሌጣኑን አሇአግባብ በመጠቀሙ የተከሰሰና
የተፇረዯበት፣ እንዱሁም በፌርዴ ቤት የሲቪሌ መብቱ የተገፇፇ በመሆኑ
የተነሳ ከኃሊፉነቱ ተገድ ያሌሇቀቀ ወይም ያሌተባረረ፤
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መሆን አሇበት፡፡

13. የቦርደ ሥሌጣንና ተግባራት
ቦርደ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡1) የዚህን አዋጅ አፇጻጸምና የባሇሥሌጣኑን ሥራዎች በበሊይነት ይቆጣጠራሌ፤
2) የባሇሥሌጣኑን የሥራ እቅዴና በጀት እንዱሁም የሥራ እንቅስቃሴ ሪፖርት ቢያንስ
በአመት ሁሇት ጊዜ ይገመግማሌ፤
3) የባሇሥሌጣኑን የሥራ ኃሊፉዎች እና ሠራተኞች የቅጥርና የአስተዲዯር መመሪያ
እንዱሁም የዯሞዝ፣ የአበሌ እና ላልች ጥቅማ ጥቅሞች መመሪያ አዘጋጅቶ
ከአስተያየት ጋር ሇመንግሥት ውሳኔ ያቀርባሌ፤
4) የባሇስሌጣኑን

ውሳኔዎች

የሚያቀርቧቸውን

በይግባኝ

አቤቱታዎች፤

ይመሇከታሌ፡፡
ባሇፇቃድችን

አመሌካቾች
አስመሌክቶ

እና

ባሇፇቃድች

ከሕዝብ

የቀረቡ

ቅሬታዎችን እና የዚህን አዋጅ አፇጻጸም በሚመሇከት በተሰጡ ውሳኔዎች ሊይ
የሚቀርቡ አቤቱታዎችን መርምሮ ይወስናሌ፤
5) ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚወጡ መመሪያዎችን መርምሮ ያፀዴቃሌ፤
6) የዚህን አዋጅ አፇጻጸም በሚመሇከት በሚቀርቡ በማናቸውም የፖሉሲ ጉዲዮች ሊይ
ይመክራሌ፤ እንዯአግባቡ ሇመንግሥት ውሳኔ ያቀርባሌ፡፡

14. የቦርዴ ውክሌና
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1) ቦርደ በጠቅሊሊው ወይም በተሇየ ጉዲይ ሊይ ሇማንኛውም የቦርዴ ኮሚቴ ወይም
አባሌ፣ የባሇሥሌጣኑ ሠራተኛ ወይም ተወካይ በዚህ አዋጅ የተሰጡትን ሥሌጣንና
ተግባራት እንዱያከናውን ውክሌና ሇመስጠት ሉወስን ይችሊሌ፡፡
2) በዚህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው ውክሌና መመሪያ ማውጣትንና
ይግባኝን መመሌከትን አያካትትም፡፡

15. የቦርዴ አባሊት የሥራ ዘመን
1) የቦርዴ አባሊት የሥራ ዘመን አራት ዓመት ይሆናሌ፡፡
2) የቦርደ አምስት አባሊት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት ሇተጨማሪ የስራ ዘመን
እንዯገና ሉመረጡ ይችሊለ፡፡ አንዴ የቦርዴ አባሌ ከሁሇት ጊዜ በሊይ ሉመረጥ
አይችሌም፡፡
3) በተሇያዩ ምክንያቶች የቦርዴ አባሊት በቋሚነት የተጓዯለ እንዯሆነ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ
በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ተተኪ አባሊትን ያሾማለ፡፡ የተተኪ አባሊት የስራ ዘመን
የተተኩበት ቦርዴ የስራ ዘመን ይሆናሌ፡፡

16. የቦርዴ አባሊት ከአባሌነት የሚነሱባቸው ሁኔታዎች
1) አንዴ የቦርዴ አባሌ የሥራ ዘመኑ ከማሇቁ በፉት በሚከተለት ምክንያቶች ሉቋረጥ
ይችሊሌ፡ሀ) በፇቃደ መሌቀቅ እንዯሚፇሌግ ሇቦርደ ሰብሳቢ ወይም ሇባሇሥሌጣኑ ዋና
ዲይሬክተር በጽሐፌ በማስታወቅ ሲሇቅ፤
ሇ) ህይወቱ ሲያሌፌ፤
ሏ) ከኃሊፉነቱ በሚከተለት ምክንያቶች ሲነሳ፡16

1) ከፌተኛ የሥነ-ምግባር ጉዴሇት ሲያሳይ፤
2) በአካሊዊ ወይም አእምሯዊ ህመም ምክንያት ተግባሩን በአግባቡ ሇመወጣት
ካሌቻሇ፤
3) ያሇ በቂ ምክንያት እና ሳያሳውቅ በተከታታይ አምስት ጊዜ ስብሰባ ከቀረ ወይም
በዓመት ዉስጥ ከተዯረጉት ስብሰባዎች ከግማሽ በሊይ በሚሆኑት ካሌተገኘ፤
4) የዚህን አዋጅ የጥቅም ግጭት ዴንጋጌዎች እያወቀ ጥሰት ከፇጸመ፡፡
2) አንዴ የቦርዴ አባሌ ሇመነሳት በቂ ምክንያቶች መሟሊታቸውን ቦርደ በአብሊጫ
ዴምጽ ከወሰነ፣ በቦርደ ሰብሳቢ ወይም ጸሏፉ አማካኝነት ዉሳኔዉን ሇጠቅሊይ
ሚኒስትሩ በማሳወቅ

ከኃሊፉነት እንዱነሳ ያዯርጋሌ፡፡

3) ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የቦርዴ አባሊት ስሇመነሳታቸውና ስሇተነሱበት ምክንያት ሇሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት ማዴረግ አሇባቸው፡፡
4) ማንኛውም የቦርዴ አባሌ ከኃሊፉነቱ እንዱነሣ በመዯረጉ ምክንያት የአባሊት መጓዯሌ
በሚፇጠርበት ጊዜ በአንቀጽ 15 ንዐስ-አንቀፅ (3) መሰረት እንዱተካ ይዯረጋሌ፡፡

17. የቦርዴ የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት
1) ቦርደ በወር አንዴ ጊዜ ይሰበሰባሌ፤ ሆኖም በሰብሳቢው ወይም ሦስት ቦርዴ አባሊት
ስብሰባ እንዱጠራ ከወሰኑ፣ የባሇሥሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር በቦርዴ መወሰን ያሇባቸዉ
አስቸኳይ ጉዲዮች ሲያጋጥሙት በማናቸውም ጊዜ ሉሰበሰብ ይችሊሌ፡፡
2) በቦርደ ስብሰባ ሊይ ከግማሽ በሊይ የሚሆኑት አባሊት ከተገኙ ምሌዓተ ጉባኤ
ይሆናሌ፡፡
3) የቦርደ ውሳኔዎች በሁሇት ሦስተኛ ዴምጽ ያሌፊለ፡፡
4) የስብሰባው ቃሇ-ጉባዔ ሉያዝና ሉቀመጥ ይገባሌ፡፡
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5) የዚህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ቦርደ የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት
ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡

18. የዋና ዲይሬክተሩ ሥሌጣንና ተግባራት
1) የባሇሥሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር በጠቅሊይ ሚኒስቴሩ አቅራቢነት በሕዝብ ተወካዮች
ምክር ቤት ይሾማሌ፡፡
2) ዋና ዲይሬክተሩ የባሇሥሌጣኑ ዋና ሥራ አስፇጻሚ በመሆን በዚህ አዋጅና ከቦርደ
በሚሰጠው አጠቃሊይ መመሪያ መሠረት የባሇሥሌጣኑን ሥራዎች ይመራሌ፤
ያስተዲዴራሌ፡፡
3) የዚህ

አንቀጽ

ንዐስ

አንቀጽ

(2)

አጠቃሊይ

አነጋገር

እንዯተጠበቀ

ሆኖ

ዋና

ዲይሬክተሩ፤
ሀ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7 የተመሇከቱትን የባሇሥሌጣኑን ሥሌጣንና ተግባራት በሥራ
ሊይ ያውሊሌ፤
ሇ) የባሇሥሌጣኑን የሥራ ኃሊፉዎችና ሠራተኞችን በመንግሥት በሚፀዴቅ መመሪያ
መሠረት ይቀጥራሌ፤ ያስተዲዴራሌ፤
ሏ)

የባሇሥሌጣኑን

የሥራ

መርሏ

ግብርና

በጀት

አዘጋጅቶ

ሇቦርደ

ያቀርባሌ፤

በመንግሥት ሲፇቀዴም ሥራ ሊይ ያውሊሌ፤
መ) ሇባሇሥሌጣኑ በተፇቀዯው የሥራ መርሏ ግብርና በጀት መሠረት ገንዘብ ወጪ
ያዯርጋሌ፤
ሠ) ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረጉ ግንኙነቶች ሁለ ባሇሥሌጣኑን ይወክሊሌ፤
ረ) የባሇሥሌጣኑን የሥራ አፇጻጸምና የሂሳብ ሪፖርት አዘጋጅቶ ሇቦርደ ያቀርባሌ፤
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ሰ) በቦርደ የሚሰጡትን ላልች ተግባራትን ያከናውናሌ፤
4) ዋና ዲይሬክተሩ ሇባሇሥሌጣኑ ሥራ ቅሌጥፌና በሚያስፇሌገው መጠን ሥሌጣንና
ተግባሩን

በከፉሌ

ሇባሇሥሌጣኑ

ላልች

ኃሊፉዎችና

ሠራተኞች

በውክሌና

ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ፡፡

19. የምክትሌ ዋና ዲይሬክተሮች ሥሌጣንና ተግባራት
1)

የባሇሥሌጣኑ ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር ወይም ዋና ዲይሬክተሮች በዋና
ዲይሬክተሩ አቅራቢነት በቦርደ ይሾማለ፡፡

2) ምክትሌ ዋና ዲይሬክተሮች፣
ሀ) ከዋና ዲይሬክተሩ በሚሰጣቸው መመሪያ መሠረት በሥራቸው የተመዯቡ የሥራ
ዘርፍችን ይመራለ፤ ያስተባብራለ፤
ሇ) በዋና ዲይሬክተሩ የሚሰጣቸውን ላልች ተግባሮች ያከናውናለ፡፡
3) ዋና ዲይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ ተሇይቶ ውክሌና የተሰጠው ምክትሌ ዋና
ዲይሬክተር ዋና ዲይሬክተሩን ወክል ይሰራሌ፡፡

20. ስሇ የባሇሥሌጣኑ የጥቅም ግጭት መርህ
1) በማናቸውም ሁኔታ እንኳን ቢሆን ዋና ዲይሬክተሩ፣ ማንኛውም የቦርዴ አባሌ፣
ወይም ማንኛውም የባሇሥሌጣኑ ሠራተኛ ባሇሥሌጣኑ በዚህ አዋጅ መሠረት
በሚቆጣጠረው ማንኛውም

ኩባንያ

ሊይ

አይችሌም፡፡
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ቀጥተኛ

የባሇቤትነት

ጥቅም

ሉኖረው

2) ከባሇሥሌጣኑ ጉዲዮች ጋር በተያያዘ ዋና ዲይሬክተሩም ሆነ የቦርዴ አባሌ፣ ወይም
ማንኛውም የባሇስሌጣኑ ሰራተኛ በራሱ ሊይ ተጽዕኖ ሉያሳዴሩ በሚችለ በሚከተለት
ሁኔታዎች ሊይ መሠማራት አይችሌም፡ሀ) የራሱን የግሌ የፊይናንስ ጥቅም በሚመሇከት፤
ሇ) የባሇቤቱን ወይም ሇአካሇመጠን ያሌዯረሰ ሌጁን የፊይናንስ ጥቅም በሚመሇከት፤
ሏ) የራሱን የንግዴ አጋር የፊይናንስ ጥቅም በሚመሇከት፤
መ) በኦፉሰርነት፣ በዲይሬክተርነት፣ በአጋርነት፣ በሰራተኝነት ወይም በባሇአዯራነት
የሚያገሇግሇውን የማንኛውም ተቋም የፊይናንስ ጥቅም በሚመሇከት፤ ወይም፣
ሠ)

በሥራ

ሇተቀጠረበት

ወይም

ሇሥራ

ቅጥር

በዴርዴር

ሊይ

የሚገኝበትን

ከማንኛውም አካሌ የፊይናንስ ጥቅም ጋር በሚገናኝ፡፡
3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (2) የተገሇጹት ሁኔታዎች ሲኖሩ የባሇስሌጣኑ አባሊት
እንዱሁም ዲይሬክተር እና ምክትልች ሇቦርደ፣ ሰራተኞች ዯግሞ ሇዋና ዲይሬክተሩ
ሇጥቅም ግጭት ምክንያት ሉሆን ይችሊሌ ያለትን ነገር የማሳወቅ ግዳታ አሇባቸው፡፡
የቦርዴ አባሊቱ ወይም ዋና ዲይሬክተሩ የጥቅም ግጭት ስሇመኖሩ ወይም አሇመኖሩ
መክረው አባለ በስብሰባ እንዲይሳተፌ ሉወስኑ ይችሊለ፡፡ የተቀሩት አባሊት በጉዲዩ
ሊይ የሰጡት ውሳኔ የስብሰባው ቃሇ-ጉባዔ አካሌ ሆኖ መመዝገብ አሇበት፡፡
4) ይህን የጥቅም ግጭት ዴንጋጌ የጣሰ የባሇሥሌጣኑና የቦርደ አባሌ ከኃሊፉነቱ ሉነሳ
ይችሊሌ፡፡ አባለ የተሳተፇበት ስብሳባም የጥቅም ግጭት በተነሳበት ጉዲይ ሊይ
ፇራሽና የማይጸና ነው፡፡
5) የጥቅም

ግጭትን

የሚተረጉምና

ከጥቅም

የሚመሇከት መመሪያ ቦርደ ያወጣሌ፡፡

21. በጀት እና የፊይናንስ አስተዲዯር
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ግጭት

ጋር

የተያያዙ

ሁኔታዎችን

1) የባሇሥሌጣኑ በጀት ከሚከተለት ምንጮች የተውጣጣ ይሆናሌ፡ሀ) በመንግሥት ከሚመዯብ በጀት፤
ሇ) በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 7 ንዐስ አንቀጽ (4) መሠረት ከሚሰበሰቡ የፇቃዴና ላልች
የአገሌግልት ክፌያዎች፤
ሏ) ዘርፈን ሇማሳዯግና ሇማጎሌበት ፕሮጀክት በመቅረፅና በቦርደ በማስፀዯቅ ከሚገኙ
እርዲታና ዴጋፌ ምንጮች፡፡
2) የባሇስሌጣኑ የፊይናንስ አስተዲዯር የሚመራው በሚመሇከተው የፋዯራሌ የፊይናንስ
አስተዲዯር አዋጅ፣ ዯንቦች እና መመሪያዎች መሠረት ይሆናሌ፡፡

22. ስሇሂሳብ መዛግብት
1) ባሇሥሌጣኑ የተሟሊና ትክክሇኛ የሆነ የሂሳብ መዛግብት ይይዛሌ፡፡
2) የባሇሥሌጣኑ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነድች በዋናው ኦዱተር ወይም ዋናው
ኦዱተር በሚሰይመው ኦዱተር በየአመቱ ይመረመራለ፡፡

ክፌሌ ሦስት
የመገናኛ ብዙሃን ባሇቤትነት፣ ምዝገባ እና ፌቃዴ
23. መሰረታዊ መርሆዎች
1) ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜግነት ያሇው ሰው ግሌፅ በሆነ መስፇርትና ያሇአዴሌኦ
በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት የማቋቋምና የሕግ ሰውነት ያሇው ሰው የብሮዴካስት
አገሌግልት ፇቃዴ የማግኘት መብት አሇው፡፡
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2) ማንኛውም በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት ሇማቋቋምና የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ
ሇማግኘት ወይም ሇማሳዯስ አመሌክቶ ባሇሥሌጣኑ የከሇከሇ አካሌ በውሳኔው ሊይ
ሇቦርደ በይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ የቦርደን ውሳኔም በመቃወም ሇፌርዴ ቤቶች
በማመሌከት ፌትሕ ማግኘት ይችሊሌ፡፡
3) የመገናኛ

ብዙሃን

ባሇቤትነት

ዴንጋጌዎች

መውጣት

ያሇባቸው

ጠቅሊይነትን

ሇመከሊከሌና የሃሳብ ብዝሃነትን እንዱኖር ሇማስቻሌ ነው፡፡
4) ዳሞክራሲ በአግባቡ እንዱሰራ አስቻይ የሆነ ክርክር ሇማዴረግና ሇአንባብያን፣
ሇአዴማጮችና ሇተመሌካቾች ተዯራሽ የሆኑ ሰፉ የዜናና የመረጃ ምንጭ የሚሆኑ
ብዝሃነት ያሊቸው አገሌግልት አቅራቢዎች ሉኖሩ ይገባሌ፡፡

24. የመገናኛ ብዙሃን ባሇቤትነት
1) ዜጎች በግሌ ወይም የሰውነት መብት በሕግ በተሰጠው ዴርጅት በየጊዜው የሚወጣ
ኅትመት በባሇቤትነት ሇማቋቋም ይችሊለ፡፡
2) የሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ወይም ዴርጅት የብሮዴካስት አገሌግልት
ስራ ባሇቤት በመሆን ሇመስራት ይችሊሌ፡፡
3) የውጪ ዜጎችና ዴርጅቶች እንዱሁም የውጭ ዜጎች ከ25 በመቶ ያሌበሇጠ የአክሲዮን
ዴርሻ የያዙባቸው ዴርጅቶች በአንዴ በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት እና የብሮዴካስት
መገናኛ ብዙሃን ዴርጅት ሊይ ከ25 በመቶ ያሌበሇጠ የባሇቤትነት ዴርሻ ሉኖራቸው
ይችሊሌ፡፡
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25. የጎንዮሽ ባሇቤትነት
1) ቁጥሩ ከ100,000 በሊይ የሆነ የተመዘገበ ነዋሪ ሇሚገኝበት አካባቢ ወይም ክሌሌ
የብሮዴካስት

ፇቃዴ

በያዘ

ዴርጅት

ጠቅሊሊ

ካፒታሌ

ወይም

አክስዮን

ውስጥ

በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከ25 በመቶ በሊይ ዴርሻ ወይም ውጤታማ ቁጥጥር
ያሇው ማንኛውም ሰው ተመሳሳይ ፇቃዴ በያዘ እና በተመሳሳይ ወይም በተዯራራቢ
የገበያ አካባቢ የብሮዴካስት አገሌግልት ከሚሰጥ ላሊ ዴርጅት ጠቅሊሊ ካፒታሌ
ወይም አክስዮን ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከ25 በመቶ በሊይ ዴርሻ ወይም
ውጤታማ ቁጥጥር ሉኖረው አይችሌም፡፡
2) የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ በያዘ ኩባንያ ካፒታሌ ወይም አክስዮን ሊይ በቀጥታ
ወይም በተዘዋዋሪ ውጤታማ ቁጥጥር ያሇው ማንኛውም ሰው አንዴ በየጊዜው
የሚወጣ

ኅትመት

ስራን

ያሇገዯብ

መስራት

ይችሊሌ፡፡

ይሁንና

የብሮዴካስት

አገሌግልት ፇቃዴ በያዘ ኩባንያ ካፒታሌ ወይም አክስዮን ሊይ በቀጥታ ወይም
በተዘዋዋሪ

ውጤታማ

ቁጥጥር

ያሇው

ማንኛውም

ሰው

ያሇገዯብ

እንዱሰራ

ከተፇቀዯሇት በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት በተጨማሪ በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት
ስራን ከሚሰራ ላሊ ማንኛውም ዴርጅት ጠቅሊሊ ካፒታሌ ወይም አክስዮን ውስጥ
በቀጥታም

ሆነ

በተዘዋዋሪ

ከ25

በመቶ

በሊይ

ውጤታማ

ቁጥጥር

ሉኖረው

አይችሌም፡፡
3) በዚህ አንቀፅ በንኡስ አንቀፅ 1 እና 2 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በየጊዜው
የሚወጣ ኅትመት ስራን የሚሰራ ዴርጅት ካፒታሌ ወይም አክስዮን ሊይ በቀጥታም
ሆነ በተዘዋዋሪ ውጤታማ ቁጥጥር ያሇው ማንኛውም ሰው የኅትመት ስራን ከሚሰሩ
ላልች ዴርጅቶች ሊይ ያሇገዯብ የአክሲዮን ዴርሻ መግዛት፣ ዯርጅቱን መጠቅሇሌና
ውህዯት መፌጠር ይችሊሌ፡፡
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4) በዚህ አንቀፅ ከንኡስ አንቀፅ 1 እስከ 3 ባለት ዴንጋጌዎች የተመሇከተው ውጤታማ
ቁጥጥር

የሚወሰንበትና

የመሇኪያ

ቅኝቱ

የሚከናወንበት

ሥነ-ሥርዓት

ዯንብ

እስኪወጣ ዴረስ ላሊ ተቃራኒ ማስረጃ ካሊቀረበ በስተቀር፣ ማንኛውም ኩባንያ ወይም
ዴርጅት አክስዮኖች ወይም ካፒታሌ ወይም እሴቶችን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ
በዴርጅቱ ወይም በዴርጅቶቹ ከ25 በመቶ በሊይ የያዘ ማንኛውም ሰው ውጤታማ
ቁጥጥር እንዲሇው ይገመታሌ፡፡
5) የመገናኛ ብዙሃን ባሇሥሌጣን በየሦስት አመቱ የመገናኛ ብዙሃንን ይዞታ እና
የመገናኛ ብዙሃን የገንዘብና የገበያ እንዱሁም የባሇቤትነት ይዞታን ከገበያና ከሃሳብ
ጠቅሊይነት

አንጻር

በመገምገም

በዚህ

አንቀፅ

ከንዐስ

አንቀፅ

(1)

እስከ

(4)

የተዯነገገው ገዯብና የአክስዮን ዴርሻ ሊይ ሇውጥ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡

26. የፇቃዴ ማስተሊሇፌ መከሌከሌ
1) አንዴ ፇቃዴ የሚሰጠው የፇቃደ አመሌካች ተብል ሇተሇየው ሰው በመሆኑ
ባሇሥሌጣኑ አስቀዴሞ በፅሁፌ ካሊጸዯቀው በስተቀር ፇቃዴን ማስተሊሇፌ የተከሇከሇ
ነው፡፡
2) በዚህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተመሇከተው ማስተሊሇፌ የሚከተለትን ያካትታሌ፡
ሀ) የፇቃዴ ቁጥጥር ሇውጥ፤
ሇ) በፇቃደ የተሠጡትን መብቶች በፇቃዯኝነት ሇላሊ ሰው ማስተሊሇፌ፤ እና፣
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ሏ) የፇቃዴ ሁኔታው ሊይ ተሇይተው የተቀመጡ ጉዲዮችን ሇመሇወጥ የሚዯረግ
ማንኛውም ዴርጊት፡፡
3) በዚህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተመሇከተው ማስተሊሇፌ ውጤታማ ቁጥጥር
የላሇው የአክሲዮን ሇውጥን አያመሇክትም፡፡

27. በየጊዜው የሚወጣ የኅትመት ስራ ምዝገባ
1) በግሇሰብ እና ሕጋዊ ሰውነት በተሰጠው ዴርጅት በየጊዜው የሚወጣ የኅትመት ስራ
ሇመስራት

የሚከተለትን

መረጃዎች

በማሟሊት

ሇባሇሥሌጣኑ

ሕጋዊ

እውቅና

እንዱሰጠው ማመሌከት ይቻሊሌ፡ሀ) የመስራች/ቾች ስምና አዴራሻ፤
ሇ) የባሇቤትነት ሁኔታ፤
ሏ) የዋና አዘጋጅ ስምና አዴራሻ፤ እና፣
መ) ንግዴ ፇቃዴ፡፡
2) ባሇሥሌጣኑ የምዝገባ ጥያቄ በቀረበሇት በ30 ቀናት ውስጥ ምዝገባውን በማከናወን
የእውቅና ምስክር ወረቀት መስጠት ይጠበቅበታሌ፡፡ በ30 ቀናት ውስጥ የእውቅና
የምስክር ወረቀት ካሌሰጠ ሕጋዊ እውቅና እንዲገኘ ይቆጠራሌ፡፡ ሇምዝገባ ያመሇከተ
ግሇሰብ ወይም ዴርጅት መስፇርቱን አሟሌቶ ማመሌከቻ ካስገባ 30 ቀን ካሇፇው
የእውቅና የምስክር ወረቀት እስከሚሰጠው መጠበቅ ሳያስፇሌገው ወዯ ህትመትና
ስርጭት መግባት ይችሊሌ፡፡
3) በየጊዜው የሚወጣ የኅትመት ስራን ማሳተም፡ሀ) አስቀዴሞ በሕጋዊ መንገዴ ሇተመዘገበ ማንኛውም ዴርጅት እንቅስቃሴዎች
አስፇሊጊነቱ ተፇጥሯዊ ከሆነ፤ ወይም፣
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ሇ) መንግሥታዊ አካሌ ዓሊማውን ሇማራመዴ ወይም በሕግ የተሰጠውን ተግባር
ሇማከናወን ካስፇሇገው በዚህ አንቀፅ በንኡስ አንቀፅ 1 መሰረት ሕጋዊ እውቅና
እንዲገኘ ይቆጠራሌ፡፡

28. የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ
1) ማንኛውም ሰው ከባሇሥሌጣኑ የብሮዴካስት ፇቃዴ ሳይሰጠው ወይም በታገዯ ወይም
በተሰረዘ

ፇቃዴ

የብሮዴካስት

አገሌግልት

ማሠራጫ

መንገድችን

ተጠቅሞ

በብሮዴካስት አገሌግልት ሥራ ሊይ መሰማራት አይችሌም፡፡
2) ባሇሥሌጣኑ የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ ጥያቄ ሲቀርበሇት፣ የፇቃዴ ጥያቄ
አቅራቢው

በዚህ

አዋጅ

የተቀመጡ

ዴንጋጌዎችን

ያሟሊና

በብቃትና

የቴክኒክ

ማረጋገጫ መስፇርት መመሪያ መሰረት መስፇርቱን ማሟሊቱን ካረጋገጠ በኋሊ
ያቀረበው የማሰራጫ መንገዴ ውስን ሃብት በመሆኑ የተገዯበ ካሌሆነ ፇቃደን በ30
ቀናት ውስጥ መስጠት ይጠበቅበታሌ፡፡ አመሌካቹ ፇቃዴ ካሌተሰጠው በ30 ቀናት
ውስጥ ሇቦርደ ይግባኝ ማሇት ይችሊሌ፡፡
3)

የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ አመሌካቾች በዚህ አዋጅ መሠረት በተሇያየ ዯረጃ
እንዱሞለ የሚጠበቅባቸውን ፍርም ባሇሥሌጣኑ በዴረ-ገጹ ተዯራሽ እንዱሆንና
እንዱሞሊ በማዴረግ አማራጭ መፌጠርና ሑዯቱን ማቅሇሌ ይጠበቅበታሌ፡፡ ይሁንና
በተሇያዩ ምክንያቶች ይህን ማዴረግ ያሌቻለ አመሌካቾች በአካሌ አገሌግልቱን
ያገኛለ፡፡

4) የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ ዓይነቶች የሚከተለት ይሆናለ፡ሀ) የሕዝብ ብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ፤
ሇ) የንግዴ ብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ፤ እና
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ሏ) የማኅበረሰብ ብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ፡፡

29. የብሮዴካስት አገሌግልት ማሠራጫ መንገድችና የፇቃዴ አይነቶች
1) የብሮዴካስት አገሌግልት ማሠራጫ መንገድች ወይም የፇቃዴ አይነቶች የሚከተለት
ይሆናለ፡ሀ) ከምዴር ወዯ አየር የሚሠራጭ የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ፤
ሇ)

የሳተሊይት

ኔትወርክ

በማቋቋም

ወይም

ማንኛውንም

የሳተሊይት

ቻናሌ

በመከራየት የሚሠራጭ የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ፤
ሏ)

በኬብሌ

አማካይነት

የቴላቪዥን

ኘሮግራም

በክፌያ

ሇዯንበኞች

የማዴረስ

የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ፤
መ) የውጪ ኘሮግራሞችን በመቀበሌ ሇዯንበኞች በክፌያ የማዴረስ የብሮዴካስት
አገሌግልት ፇቃዴ፤
ሠ)

ላልች

ባሇሥሌጣኑ

የሚወስናቸው

የብሮዴካስት

አገሌግልት

ማሠራጫ

መንገድች ፇቃዴ፡፡
2) ባሇሥሌጣኑ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በቦርዴ በማፀዯቅ የፕሮግራም ትኩረቱን በአንዴ
የተወሰነ ጉዲይ ሊይ አዴርጎ በላልች ብሮዴካስተሮች ያሌተሸፇነ ወይም ትኩረት
ያሌተሠጠበት የብሮዴካስት አገሌግልት ሇመስጠት ሇሚያመሇክት አመሌካች ሌዩ
የሕዝብ፣ የንግዴ ወይም የማህበረሰብ ብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ ሉሰጥ ይችሊሌ፡
፡

30. የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ አመሌካቾችን ስሇመጋበዝ
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1) ሇብሮዴካስት አገሌግልት መዋሌ የሚችሌ ውስን የሀገር ሀብት የሆነ የአየር ሞገዴ
መኖሩ ከሚመሇከተው ተቋም መረጃ በዯረሰው ጊዜ ባሇሥሌጣኑ የብሮዴካስት
አገሌግልት የፇቃዴ አመሌካቾችን ሰፉ ሥርጭት ባሇው ጋዜጣ ወይም በላሊ
የመገናኛ ብዙሃን በሚገሇጽ ማስታወቂያ የመጋበዝ ግዯታ ይኖርበታሌ፡፡
2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚወጣው ማስታወቂያ የሚከተለትን
መረጃዎች መያዝ አሇበት፡ሀ) ፇቃዴ ሇመስጠት የታሰበውን የብሮዴካስት አገሌግልት አይነት፤
ሇ) አገሌግልቱ የሚሸፌነውን የፇቃዴ ክሌሌ ወይም አካባቢ፤
ሏ) ዝግጁ የሆነውን የሬዱዮ ሞገዴ፤
መ) የፇቃዴ ሁኔታዎች፤
ሠ) አንኳር የፍርማት ግዳታዎች፤
ረ) ፇቃደ ጸንቶ የሚቆይበት ጊዜ፤
ሰ) የፇቃዴ መስፇርቶች፤
ሸ) የማመሌከቻ ማቅረቢያ ጊዜና ቦታ፤ እና፣
ቀ) የማመሌከቻና የፇቃዴ ክፌያ መጠን፡፡
3) ፌትሏዊና

አወዲዲሪ

ሑዳት

ሇማረጋገጥ

አዲዱስ

ፇቃድች

ሁሌጊዜም

ቢሆን

ማስታወቂያ ሉወጣባቸው ይገባሌ፡፡
4) በብሮዴካስት አገሌግልት ሥራ ሊይ ሇመሰማራት የሚፇሌግ ሰው በዚህ አንቀጽ
መሠረት

በሚወጣው

ማስታወቂያ

በሚጠቀሰው

ጊዜ

ውስጥ

የተዘጋጀውን የፇቃዴ ማመሌከቻ ቅጽ ሞሌቶ ማቅረብ አሇበት፡፡
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በባሇሥሌጣኑ

5) ሇራዱዮና ሇቴላቪዥን አመሌካቾች እንዯየ ቅዯም ተከተሊቸው ማመሌከቻቸውን
ሇማዘጋጅት የሦስትና የዘጠኝ ወራት ጊዜ ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡

31. የፇቃዴ ማመሌከቻ ሑዳት
1) ባሇሥሌጣኑ በፇቃዴ አመሌካቾች የሚሞሊ የማመሌከቻ ቅጽ ማዘጋጀት አሇበት፡፡
2) በማስታወቂያ ሇተዯረገው ጥሪ ምሊሽ የሚሰጡ የብሮዴካስት አገሌግልት የፇቃዴ
አመሌካቾችን በፌትሏዊነት ሇማስተናገዴ ተመሳሳይና በቂ መረጃ መሰጠት አሇበት፡፡
3) ባሇሥሌጣኑ ማመሌከቻዎችን ሇመገምገም አስፇሊጊ ነው የሚሇውን ተጨማሪ መረጃ
እንዱያቀርቡ አመሌካቾችን ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡

32. የፇቃዴ ሁኔታዎች
1) ማንኛውም

ባሇፇቃዴ

ፇቃደን

ሇመውሰዴ

ባመሇከተበት

ወቅት

በማመሌከቻው

የገሇጻቸው እንዱሁም በዚህ አዋጅና አዋጁን ተከትሇው በወጡ ዯንብና መመሪያዎች
መሠረት በፇቃደ ውስጥ የተመሇከቱት ሁኔታዎች የፇቃደ ግዳታዎች ሆነው
ይቆጠራለ፡፡
2) ማንኛውም የብሮዴካስት ፇቃዴ የሚከተለትን መሠረታዊ ሁኔታዎች ያካትታሌ፡ሀ) አገሌግልቱ የሚሸፌነውን የፇቃዴ ክሌሌ ወይም አካባቢ፤
ሇ) የቴክኒክ መስፇርቶች፤
ሏ) የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃደ ሥርጭት የሚጀምርበት ጊዜና ፇቃደ ጸንቶ
የሚቆይበት ጊዜ፤
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መ) የፇቃዴ ማዯሻ ሁኔታዎች፤
ሠ) አዱስ ፇቃዴ ሇመስጠትና ክትትሌና ቁጥጥር ሇማዴረግ የሚያስፇሌግ ወጪ
ሇመሸፇን በየአመቱ የሚከፇሌ ክፌያ መጠን፤
ረ) የፕሮግራም ፍርማት ግዳታዎች፤
ሰ) የፕሮግራም የይዘት ዯረጃዎች፤
ሸ)

የፇቃዴ

ሁኔታዎች

ሲጣሱ

ባሇሥሌጣኑ

የሚወስዲቸው

አስተዲዯራዊ

እርምጃዎች፤
ቀ) ባሇሥሌጣኑ በመዯበኛነትና ከጊዜ ወዯ ጊዜ የሚጠይቃቸው የመረጃ አይነቶች፤
እና፣
በ) ፇቃዴ የሚታዯስባቸው ሁኔታዎች፡፡

33. የፇቃዴ መስጫ መስፇርቶች
1) የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ ሉሰጥ የሚችሇው አመሌካቹ በዚህ አዋጅና አዋጁን
መሰረት አዴርጎ በወጣ መመሪያ የተዯነገጉትን መስፇርቶች ሲያሟሊ ይሆናሌ፡፡
2) ባሇሥሌጣኑ

የአመሌካቾችን

ብቃት

ሇመመዘን

የሚያስችሌ

ዝርዝር

መስፇርት

ያወጣሌ፡፡ በባሇሥሌጣኑ የሚዘጋጀው መስፇርት የሚከተለትን ያካተተ መሆን
አሇበት፡ሀ) ከብሮዴካስቲንግ ቴክኖልጂ እዴገቶች ጋር በተያያዘ ሉሰጥ ከታሰበው አገሌግልት
የሚጠበቅ የቴክኒክ ጥራትና አመሌካቹ በኘሮጀክት ሀሳበ-ሥራው የዘረዘራቸው መሣሪያዎችና
ቴክኖልጂዎች አገሌግልቱን ሇመስጠት ያሊቸው ብቃት፤
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ሇ) አመሌካቹ አገሌግልቱን ሇመስጠት ያሇው ተስማሚነት፣ ዴርጅታዊ ብቃት፣ የሥራ
ሌምዴና ሙያዊ እውቀት፤
ሏ) የአመሌካቹ የፊይናንስ አቅምና ምንጭ፣ አስተማማኝነትና ሥራውን ሇማስኬዴ
ያሇው ዝግጁነት፤
መ) በአመሌካቹ ኘሮጀክት ሀሳበ-ሥራ በአመሌካቹ የቀረቡት ፕሮግራሞች ይዘትና
በፕሮግራሞቹ የተካተቱ ማኅበራዊ ፌሊጎቶች፤ እና፣
ሠ) አመሌካቹ ሇአገሌግልቱ የመዯበው የስርጭት ጊዜ፡፡

34. በፇቃዴ ሊይ የሚሠጥ ሕዝባዊ አስተያየት
1) ፇቃዴ ሇማግኘት የሚቀርብን ማመሌከቻ ሇመገምገም ጠቃሚ መስል ከታየው
ባሇሥሌጣኑ ሕዝባዊ አስተያየት የሚሰጥበትን መዴረክ ሉጠራ ይችሊሌ፡፡
2) ባሇሥሌጣኑ ሕዝባዊ አስተያየት የሚፇሌጉ ጉዲዮችን ሇይቶ ማውጣት አሇበት፡፡
3) ሕዝባዊ አስተያየት የሚሰጥበት ቦታ የብሮዴካስት አገሌግልት በሚሰጥበት አካባቢ
ወይም ጣቢያው በሚገኝበት ክሌሌ የሚገኝ መሆን አሇበት፡፡
4) የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሻሇ ሆኖ ካገኘው ሕዝባዊ አስተያየቱ ወይም
የተወሰነው ክፌሌ በዝግ እንዴካሄዴ ትዕዛዝ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡

35. ተቀባይነት ስሇላሇው ማመሌከቻ
ማንኛውም

የብሮዴካስት

አገሌግልት

ፇቃዴ

እንዱሰጠው

ማመሌከቻ

ያቀረበ

ሰው

ማመሌከቻው ዝርዝር ማጣራት ሳያስፇሌገው ውዴቅ በማዴረግ በጽሁፌ እንዱያውቀው
የሚዯረገው አመሌካቹ፡31

ሀ) የፊይናንስ አቅሙንና ምንጩን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ ማስረጃ ካሊቀረበ፤
ሇ) ዝርዝር የኘሮጀክት ጥናት ሰነዴ ካሊቀረበ፤ ወይም፣
ሏ) በዚህ አዋጅ በአንቀጽ 37 መሠረት ፇቃዴ የማይሰጠው አካሌ ከሆነ ነው፡፡

36. የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ ስሇማይሰጣቸው ሰዎች
1) የሚከተለት ሰዎች ውስን የሀገር ሀብት የሆነ የአየር/የሬዱዮ ሞገዴ የብሮዴካስት
አገሌግልት ፇቃዴ አይሰጣቸውም፡ሀ) በውጭ አገር ዜጎች የተቋቋመ ወይም የውጪ አገር ዜጋ በካፒታለ ከ25 በመቶ
በሊይ የአክስዮን ባሇዴርሻ የሆነበት በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ፤
ሇ)

የፖሇቲካ

ዴርጅት

ወይም

የፖሇቲካ

ዴርጅት

ውጤታማ

ቁጥጥር

ያሇው

ባሇአክሲዮን የሆነበት ወይም የፖሇቲካ ዴርጅት የበሊይ አመራር አባሌ ውጤታማ
ቁጥጥር ያሇው ባሇአክሲዮን ወይም በማንኛውም ዯረጃ የአመራር አባሌ የሆነበት
ዴርጅት፤
ሏ) የኃይማኖት ዴርጅት፤
2) የሚከተለት ሰዎች ውስን የሀገር ሀብት ከሆነው የአየር/የሬዱዮ ሞገዴ ውጭ
የሆኑ የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ አይነቶች ሉሰጣቸው ይችሊሌ፡ሀ) በውጭ አገር ዜጎች የተቋቋመ ወይም የውጪ አገር ዜጎች በካፒታለ ሊይ
የአክስዮን ባሇዴርሻ የሆኑበት በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ፤
ሇ) የኃይማኖት ዴርጅት፤
3) የሚከተለት

ሰዎች

ምንም

አይነት

አይሰጣቸውም፡32

የብሮዴካስት

አገሌግልት

ፇቃዴ

ሀ) የፖሇቲካ ፓርቲዎች፤
ሇ) በፌርዴ ቤት ውሳኔ ከሲቪሌ ወይም ከፖሇቲካ መብቶቹ የታገዯ ወይም ሙለ
በሙለ ወይም በከፉሌ የሕግ ችልታውን ያጣ ሰው፡፡

37. የውሳኔ አሰጣጥ
1) ባሇሥሌጣኑ ፇቃዴ በመስጠት ጉዲይ ሊይ ውሳኔ ሇመስጠት የሚከተለትን ግንዛቤ
ውስጥ ማስገባት አሇበት፡ሀ) በፅሁፌ በቀረበው ማመሌከቻ የተገኘውን መረጃ በመገምገም፣ ሕዝባዊ አስተያየት
የማይሰጥ ከሆነ በፅሁፌ የቀረበሇትን ማንኛውም ማስረጃ፤
ሇ) በሕዝባዊ አስተያየት መዴረኩና ከዚያ በኋሊ ባለት ጊዜያት የቀረቡትን የቃሌና
የፅሁፌ ማስረጃዎችን ጨምሮ የሕዝባዊ አስተያየቱ ውጤት፤ እና፣
ሏ) ከሕዝባዊ አስተያየት ውጭ የተገኘ ማንኛውም አይነት መረጃ፡፡
2) ባሇሥሌጣኑ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ 30 ንዐስ አንቀጽ (4) መሠረት የቀረበሇትን
ማመሌከቻ በመመርመር በአንቀጽ 33 የተመሇከቱ መስፇርቶች መሟሊታቸውን
ያረጋግጣሌ፤ ወይም ተቀባይነት የላሇው ከሆነ በአንቀጽ 35 መሠረት ውሳኔ
ይሰጣሌ፡፡
3) የፇቃዴ

ማመሌከቻው

ተቀባይነት

ያሊገኘ

ከሆነ

ወይም

ፇቃዴ

እንዲይሰጥ

ባሇሥሌጣኑ የሚወስን ከሆነ ምክንያቱን ሇአመሌካቹ በጽሁፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡
4) ፇቃዴ የተከሇከሇ ማንኛውም አመሌካች ውሳኔ ከተሰጠበት ጊዜ አንስቶ በ14 የሥራ
ቀናት ውስጥ አቤቱታውን ሇቦርደ ሉያቀርብ ይችሊሌ፤ ቦርደም አቤቱታው በዯረሰው
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በ30 የሥራ ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት አሇበት፡፡ በቦርደ ውሳኔ ያሌተስማማ
አመሌካች ቅሬታውን ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ማቅረብ ይችሊሌ፡፡
5) የፇቃዴ ማመሌከቻው ተቀባይነት ያገኘ አመሌካች ፇቃደ በሥራ ሊይ ስሇሚውሌበት
ሁኔታ በባሇሥሌጣኑ የተዘጋጀውን የፇቃዴ ስምምነት በመፇረምና ተገቢውን የፇቃዴ
ክፌያ በመፇጸም የፇቃዴ ምስክር ወረቀት ይሰጠዋሌ፡፡

38. የማስፊፉያ ፇቃዴ
1) የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ እንዯአግባብነቱ፡ሀ) ተጨማሪ ሥርጭት ሇማካሔዴ የጣቢያውን አቅም ሇማሳዯግ ወይም የማሠራጫ
መሣሪያውን አቅም ሇማሳዯግ የቴክኖልጂ ሇውጥ ሇማዴረግ ከፇሇገ፤
ሇ) የማሠራጫ መሣሪያውን ጉሌበት ከተፇቀዯው መጠን ሇመሇወጥ ወይም ቦታ
ሇመቀየር ከፇሇገ፤
ሏ) የአንቴናውን ዓይነትና የአንቴና ተሸካሚ ምሰሶውን ርዝመት ሇመሇወጥ ወይም
ቦታ ሇመቀየር ከፇሇገ፤ ወይም፣
መ) ተጨማሪ የሬዱዮ ሞገዴ ሇማግኘት ከፇሇገ፤
ከባሇሥሌጣኑ የማስፊፉያ ፇቃዴ ማግኘት አሇበት፡፡
2) በዚህ

አንቀፅ

በንዐስ

አንቀፅ

(1)

የተጠቀሰውን

መስፇርት

ሇማሟሊት

ሲባሌ

የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃደ ቀዯም ብል ፇቃዴ በወሰዯበት የሬዱዮ ሞገዴ
የቴክኖልጂ ማስፊፉያ ፇቃዴ ሲጠይቅ ባሇሥሌጣኑ የሚከተለትን ማረጋገጥ አሇበት፡
ሀ) የተመረጠው ማስፊፉያ ቦታ ሇታቀዯው አገሌግልት ብቁ መሆኑን፤
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ሇ)

የብሮዴካስት

አገሌግልቱን

ሇማስፊፊት

የቀረቡት

መሣሪያዎች

ከታቀዯው

የአገሌግልት ማስፊፉያ ዕቅዴ ጋር መጣጣማቸውን፤
ሏ) የላሊ የመገናኛ መሣሪያ አገሌግልት አሰጣጥን የማያውክ መሆኑን፤
መ) ፇቃዴ በተጠየቀበት አካባቢ የተመዘገበ የሬዱዮ ሞገዴ መኖር አሇመኖሩን፤
ሠ) የማስፊፉያ ፇቃዴ የተጠየቀበት ተጨማሪ የሬዱዮ ሞገዴ በላሊ የብሮዴካስት
አገሌግልት አሇመያዙን ወይም ሇላሊ አገሌግልት አሇመፇሇጉን፤ እና፣
ረ) ፇቃዴ የተጠየቀበትን አካባቢ ኅብረተሰብ ፌሊጎት፤
3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሰረት የማስፊፉያ ፇቃዴ የተሰጠው ባሇፇቃዴ
መሣሪያው

የሚተከሌበትን

ቦታ

ከአስፇሊጊ

ዝርዝር

መረጃ

ጋር

ሇባሇሥሌጣኑ

ማሳወቅ አሇበት፡፡

39. የብሮዴካስት ፇቃዴ ጸንቶ የሚቆይበት ዘመን
1) ሇመጀመሪያ ጊዜ የተሰጠ የቴላቪዥን ብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ ሇ10 ዓመት
ጸንቶ የሚቆይ ይሆናሌ፡፡
2) ሇመጀመሪያ ጊዜ የተሰጠ የሬዱዮ ብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ ጸንቶ የሚቆይበት
ጊዜ እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፤
ሀ) በአገር አቀፌ ዯረጃ የሚሰራጭ ሲሆን ሇ8 ዓመት፤
ሇ) የሥርጭት ሽፊኑ በክሌሌ ዯረጃ የተወሰነ ሲሆን ሇ10 ዓመት፤
ሏ) የሥርጭት ሽፊኑ በአካባቢ ዯረጃ የተወሰነ ከሆነ ሇ12 ዓመት፤
መ) የሥርጭት ሽፊኑ በአዱስ አበባና አካባቢዋ የተወሰነ ከሆነ ሇ6 ዓመት፤
ሠ) መዯበኛ የማኅበረሰብ ሬዱዮ ብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ ከሆነ ሇ5 ዓመት፤
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ረ) የአጭር ጊዜ የማኅበረሰብ ብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ ከሆነ ሇ1 ዓመት፡፡

40. የብሮዴካስት ፇቃዴን ስሇማሳዯስ
1) የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 39 የተወሰነው የፇቃዴ
ዘመን የጊዜ ገዯብ ከማሇቁ ከአንዴ ዓመት ባሌበሇጠና ከስዴስት ወራት ባሊነሰ ጊዜ
ውስጥ ባሇሥሌጣኑ ያዘጋጀውን የፇቃዴ ማዯሻ ቅጽ ሞሌቶ የዕዴሳት ማመሌከቻውን
በማቅረብ ፇቃደን ማሳዯስ አሇበት፡፡
2) ባሇሥሌጣኑ

በሚከተለት

ሁኔታዎች

የብሮዴካስት

ፇቃዴ

ሇማሳዯስ

የሚቀርብ

ማመሌከቻን ይቀበሊሌ፡ሀ) አመሌካቹ በዚህ አዋጅና አዋጁን ተከትሇው በወጡ ዯንብና መመሪያዎች
መሠረት

በሥራ

ሊይ

ባሇው

ፇቃዴ

የተዘረዘሩትን

የፇቃዴ

ሁኔታዎችንና

ግዳታዎችን ያከበረ ከሆነ፤
ሇ) አመሌካቹ ፇቃዴ ቢታዯስሇት ፇቃዴ ሁኔታዎችን ያከብራሌ ብል ካመነ፤
ሏ) ፇቃደ ጸንቶ በቆየበት ጊዜ ባሇፇቃደ የሰጠው አገሌግልት በኅብረተሰቡ ዘንዴ
ተቀባይነት ያሇው ከሆነና ተዯጋጋሚ ቅሬታ እንዲሌቀረበበት የኋሊ ታሪኩ መዝገብ
የማያሳይ ከሆነ፤ እና
መ) ፇቃደን ሇላሊ አመሌካች ሇመስጠት ምንም አይነት አስገዲጅ ምክንያት የላሇ
ሲሆን፡፡
3) ባሇሥሌጣኑ በፇቃዴ ማዯስ ማመሌከቻው ሊይ ውሳኔ እስኪሰጥ ዴረስ ፇቃደ
እንዯጸና ይቀጥሊሌ፡፡

36

4) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት የታዯሰ ፇቃዴ ጸንቶ የሚቆይበት ዘመን
በዚህ አዋጅ በአንቀፅ 39 በተቀመጠው መሠረት ይሆናሌ።
5) ባሇሥሌጣኑ በዚህ አንቀፅ በንዐስ-አንቀፅ (4) የተመሇከተውን የታዯሰ ፇቃዴ ጸንቶ
የሚቆይበትን ዘመን ሇማሳጠር ምክንያቶቹን በመዘርዘር ፇቃደን ሉያሻሽሌ ይችሊሌ፡፡
6) ባሇሥሌጣኑ ፇቃደን ሊሇማዯስ የሚይስችለ ምክንያቶች ካገኘ የውሳኔውን ምክንያቶች
ሇባሇፇቃደ በመግሇፅ በሚወስነው ጊዜ ውስት ባሇፇቃደ በውሳኔው ሊይ አስተያየት
እንዱሰጥና ተቃውሞ ካሇው የፅሁፌ ማስረጃ እንዱያቀርብ እዴሌ ሉሰጥ ይገባሌ፡፡
7) ባሇሥሌጣኑ የመጨረሻ ውሳኔ ከመወሰኑ በፉት የባሇፇቃደን ምሊሽ ግንዛቤ ውስጥ
ማስገባት አሇበት፡፡
8) ባሇሥሌጣኑ ፇቃደን ሊሇማዯስ ሃሳብ ካሇው ከ30 ቀናት ያሊነሰ አስቀዴሞ ሇባሇፇቃደ
ማስታወቅ አሇበት፡፡

41. የብሮዴካስት ፇቃዴን ስሇማሻሻሌ
1) ባሇሥሌጣኑ የብሮዴካስት ፇቃዴን በሚከተለት ሁኔታዎች ሉያሻሽሌ ይችሊሌ፡ሀ) ማሻሻያው በዚህ አዋጅ መሠረት የሚፇጸም ከሆነ፤
ሇ) በአዋጁ ሊይ ሇውጥ ከተዯረገና በባሇሥሌጣኑና በኮሙኒኬሽን አገሌግልት ኮሚሽኑ
ሊይ የተጣሇው አሇም አቀፌ ግዳታ አፇፃፀም ማሻሻያ የሚጠይቅ ከሆነ፤ እና፣
ሏ) ባሇሥሌጣኑ የሕዝብን ጥቅም ሇማስከበርና የአዋጁን ዓሊማዎች ሇመፇጸም
ማሻሻያው አስፇሊጊ ነው ብል ሲወስን፡፡
2) ባሇሥሌጣኑ

የብሮዴካስት

ፇቃዴን

ሇማሻሻሌ

ሲወስን

ሇብሮዴካስት

ባሇፇቃደ

አስቀዴሞ ማስታወቅ አሇበት፡፡ ማስታወቂያው የሚከተለትን ጉዲዮች መያዝ አሇበት፡37

ሀ) የማሻሻያውን ዝርዝር፤
ሇ) ሇማሻሻሌ ያስፇሇገበትን ዝርዝር ምክንያት፤ እና፣
ሏ) ማሻሻያው ከመቼ ጀምሮ ተግባራዊ እንዯሚዯረግ፡፡
3) የብሮዴካስት ባሇፇቃደ በማሻሻያው ሊይ ሇባሇሥሌጣኑ ማስረጃ እንዱያቀርብ በቂ
እዴሌ ሉሰጠው ይገባሌ፡፡
4) ማሻሻያው የተፇሇገው ከራዱዮ ሞገዴ አስተዲዯር ጋር በተገናኘ ከሆነ በኮሙኒኬሽን
አገሌግልት አዋጁ (ረቂቅ) መሠረት የሚፇጸም ይሆናሌ፡፡

42. የፇቃዴ፣ ዓመታዊ ክፌያ እና የፇቃዴ ማሳዯሻ ክፌያ
1) ማንኛውም የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ የፇቃዴ ክፌያ፣ ዓመታዊ ክፌያ እና
የፇቃዴ ማሳዯሻ ክፌያ መክፇሌ አሇበት፡፡
2) ባሇሥሌጣኑ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እንዱሁም ላሊ ሇባሇሥሌጣኑ መከፇሌ
ያሇበትን የክፌያ መጠን በየጊዜው እያጠና በመንግሥት ያስወስናሌ፡፡
3) ዓመታዊ ክፌያ እና የፇቃዴ ማሳዯሻ ክፌያው የበጀት ዓመት በተጠናቀቀ በ60 ቀናት
ውስጥ መከፇሌ አሇበት፤ የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በ60 ቀናት ውስጥ ካሌተከፇሇ
ሇዘገየበት ሇእያንዲንደ ወር 5 በመቶ መቀጫ እየታከሇበት ይከፇሊሌ፤ ሆኖም
የመቀጫው ጠቅሊሊ ዴምር ከአመታዊ ክፌያ ወይም የፇቃዴ ማዯሻ ክፌያ 5ዏ በመቶ
ሉበሌጥ አይችሌም፡፡
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ክፌሌ አራት
የመገናኛ ብዙሃን መብቶች እና ግዳታዎች
43. መሠረታዊ መርሆዎች
1) በግሌፅ የተዯነገጉ ሕጎች ከላለ በስተቀር የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን የሚስተጓጉለ
ማናቸውም አሰራሮች፣ አስተዲዯራዊ ተግባራትና እርምጃዎች ተከሌክሇዋሌ፡፡
2) የመገናኛ ብዙሃን ሕጋዊ ግዳታቸውን በማክበር ኃሊፉነት በተሞሊው ሁኔታ ሙያው
በሚስፇሌገው ብቃትና በከፌተኛ ሥነ-ምግባር ተግባራቸውን እንዱያከናውኑና፤ ነፃና
ዘርፇ ብዙ የሆነ፣ ሰፉና የተሇያየ አመሇካከቶች የሚንጸባረቁበት ምህዲር በመፌጠር
ሇሃሳብ ሌውውጥ መጎሌበት አስተዋፅዎ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡

44. የመገናኛ ብዙሃን መብቶች
1) ማንኛቸውም የመገናኛ ብዙሃን አካሊት ሕዝባዊ ተግባራቸውን ሇመወጣት፡ሀ/ ዜና ወይም መረጃን የመሰብሰብ፣ የመቀበሌና የማሰራጨት፤
ሇ/ በሌዩ ሌዩ ጉዲዮች ሊይ አስተያየት ወይም ትችት የማቅረብ፤
ሏ/ ዘመናዊ የመገናኛ ዘዳዎችን፣ መሣሪያዎችን የመጠቀም፤ ወይም፣
መ/ የተሇያዩ ላልች ዘዳዎችን በመጠቀም የሕዝብን አስተያየት በመቅረጽ ሑዯት
የመሳተፌ መብት አሊቸው፡፡
2) መገናኛ ብዙኃን በመረጡት መንገዴ የመዯራጀት መብት አሊቸው፡፡
3) በዚህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 የተጠቀሱት መብቶች የመገናኛ ብዙኃን አካሌ
ሇሆኑ ጋዜጠኞች ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡
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45. ምንጭን ሇመግሇጽ ያሇመገዯዴ ጥበቃ
1) ጋዜጠኞች ማንኛውም ሰው ሇመገናኛ ብዙሃን ማንነቱ እንዲይገሇጽ በመስማማት
መረጃ የሰጠን ምንጭ እንዱገሌጹ አይገዯደም፡፡
2) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ፌርዴ ቤት
በሚከተለት ሁኔታዎች መረጃ ሇማግኘት የመረጃ ምንጭ እንዱገሇጽ ትዕዛዝ ሉሰጥ
ይችሊሌ፡ሀ) የተፇጸመ ከባዴ ወንጀሌ ሊይ ክስ ሇመመስረት ወይም መከሊከያ ሇማቅረብ ወይም
በሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱና በሃገር ጸጥታ ሊይ ግሌጽና ዴርስ አዯጋን ሇመከሊከሌ ወሳኝ
የመረጃ ምንጭ ሲሆን፤ እና፣
ሇ) ክስ ሇመመስረት ወይም መከሊከያ ሇማቅረብ አስፇሊጊና ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ
ከሆነ እና ዴርስ የሆነውን አዯጋ ሇመከሊከሌ ላሊ አማራጭ የላሇ ሲሆን፡፡
3) በፌርዴ ቤት የተሰጠውን የመረጃ ምንጭ የመግሇፅ ግዳታ ባሇመቀበሌ ምንጫቸውን
ሊሇመግሇጽ

የሚወስኑ

የመገናኛ

ብዙሃን

ባሇሙያዎች

የፌርዴ

ቤት

ትእዛዝን

ባሇማክበርና ከገንዘብ ቅጣት በዘሇሇ ቅጣት ሉጣሌባቸው አይገባም፡፡

46. የእርማት ወይም መሌስ የመስጠት መብት
1) በመገናኛ ብዙሃን በቀረበ የፌሬ ነገር ዘገባ መሌካም ስሙና ክብሩ በሏሰት ወይም
በአለታዊ ጎኑ ተጎዲብኝ ያሇ ማንኛውም ሰው ዘገባው በቀረበበት መገናኛ ብዙሃን ሊይ
ያሇ ክፌያ እርማት የመጠየቅ መብት አሇው፡፡
2) ማንኛውም ግሇሰብ የራሱን መሌካም ስምና ክብር የመከሊከሌ የሲቪሌ መብትን የጣሰ
መረጃ በመገናኛ ብዙሃን ከቀረበ ግሇሰቡ ሇዚህ መረጃ የሰጠው ምሊሽ ዘገባው
በቀረበበት መገናኛ ብዙሃን ሊይ ያሇ ክፌያ እንዱካተት የመጠየቅ መብት አሇው፡፡
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3) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) ሊይ የተዯነገጉት መብቶች ተግባራዊ
የሚዯረጉት በሚከተለት ዯንቦች አማካይነት ነው፡ሀ)

በየጊዜው

የሚወጣ

ኅትመት

በሚሆንበት

ጊዜ

በኢንተርኔት

አማካይነት

የሚሰራጭ ከሆነ እርማቱ ወይም ምሊሹ በተሊከ በ24 ሰዓት ውስጥ፣ ዕሇታዊ ጋዜጣ ከሆነ
በሦሥት ቀናት ውስጥ፣ ሳምንታዊ ጋዜጣ ከሆነ በሰባት ቀናት ውስጥ ወይም በላሊ አይነት
ኅትመት ከሆነ በቀጣዩ እትም መውጣት አሇበት፡፡
ሇ) የቴላቪዥን ወይም የሬዱዮ ፕሮግራም በሚሆንበት ጊዜ እርማቱ ወይም ምሊሹ
ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ ባለት አምስት ቀናት ውስጥ መተሊሇፌ አሇበት፡፡
ሏ) መገናኛ ብዙሃኑ ሇእርማት ወይም ማስተባበያ የሚቀርበው መሌስ ከዘገባው ጋር
የተያያዘ፣

ተመጣጣኝና ሕጋዊ

ይዘት ያሇው መሆኑን

ማረጋገጥ

አሇባቸው፡፡ መሌስ

የመስጠት መብት በፌሬ ሃሳብ እውነተኛነት ሊይ የተረጋገጠን ዘገባ በሏሰት ሇማስተባበሌ
ሉውሌ አይገባም፡፡
መ) ዘገባው የተሰራጨው ምርጫ በሚካሔዴበት ወቅት ከሆነና ከምርጫ ጋር
በተያያዘ ጉዲይ ብቻ በዚህ ንኡስ አንቀፅ 1 (ሀ) እና (ሇ) የተጠቀሰው የሦሥት ቀን የጊዜ
ወዯ 24 ሰአት፣ የአምስት ቀኑ ገዯብ ዯግሞ ወዯ 48 ሰዓት ዝቅ እንዯተዯረገ ይቆጠራሌ፡፡
ሠ) እርማቱ ወይም ምሊሹ እንዱወጣ ከተጠየቀ በኋሊ ኅትመቱ ከተቋረጠ ጥያቄው
የቀረበሇት መገናኛ ብዙሃን ክፌያዉን በመሸፇን በላሊ ተመሳሳይ መገናኛ ብዙሃን ሊይ
እርማቱን ወይም ምሊሹን እንዱያወጣ ይዯረጋሌ፡፡
ረ) የዚህ ንኡስ አንቀፅ 1 (መ) ዴንጋጌ ተፇፃሚነት የሚኖረው ምሊሹ ሇመገናኛ
ብዙሃኑ የዯረሰው ምሊሹ የሚወጣበት ኅትመት ወይም ፕሮግራም ሇመታተም ከመሊኩ
ወይም በአየር ከመሇቀቁ ስዴስት ሰዓታት ቀዯም ብል ከሆነ ብቻ ነው፡፡ ከስዴስት ሰዓታት
ቀዯም ብል ካሌዯረሰ በቀጣዩ አጋጣሚ መካተት ይኖርበታሌ፡፡
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4) መሌስ የመስጠት መብቱን የተነፇገ ማንኛውም ሰው የኅትመቱ ወይም የፕሮግራሙ
አዘጋጅ ተገድ መሌሱን እንዱያወጣሇት ሇፌርዴ ቤት ሇማመሌከት ይችሊሌ፡፡
5) ማመሌከቻው የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ውሳኔውን በ10 ቀናት ውስጥ መስጠት አሇበት፡
፡ ሆኖም በምርጫ ወቅት ከሆነ ፌርዴ ቤቱ ማመሌከቻው በቀረበሇት በ24 ሰዓት
ውስጥ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ መስጠት አሇበት፡፡
6) ኃሊፉ የሆነው ሰው መሌሱን ሇማውጣት ፇቃዯኛ አሇመሆኑን ከተረዲ ፌርዴ ቤቱ
ቅጣት ሉወስንበት ይችሊሌ፡፡
7) የዚህ

አንቀፅ

ዴንጋጌዎች

በፌትሏብሔር

ሕግ

ቁጥር
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የተመሇከቱትን

ከተፇጻሚነት አያስቀሩም፡፡
8) በዚህ አንቀፅ ከንኡስ አንቀፅ 1 እስከ 5 የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት
የሚኖራቸው ቅሬታ የፇጠረው የመገናኛ ብዙሃን ውጤት ከተሰራጨበት ቀን ጀምሮ
ባሇው ሦስት ወር ጊዜ ውስጥ መሌስ የማውጣት ጥያቄው ሇመገናኛ ብዙሃን የቀረበ
ከሆነ ብቻ ነው፡፡

47. ዋና አዘጋጅ የመሾምና የፕሮግራም ኃሊፉ የማሳወቅ ግዯታ
1) በየጊዜው

የሚታተሙ

የሚታተሙትን

ኅትመቶች

ኅትመቶች

ዋና

ይዘት

አዘጋጅነት

የመቆጣጠርና

የሚሾም

ሰው

ሥሌጣን

ማንኛውም

ነገር

ያሇፇቃደ

እንዲይታተም ማዴረግን ያካትታሌ፡፡ ይህን ሥሌጣን የሚገዴቡ ማናቸውም አሰራሮች
ወይም ስምምነቶች ውዴቅና ፇራሽ ናቸው፡፡
2) በየጊዜው የሚታተመው ኅትመት ዋና አዘጋጅ በማንኛውም ምክንያት የተሟሊ የሕግ
ችልታ

የላሇው

ከሆነ

የተሟሊ

የሕግ

ይኖርበታሌ፡፡
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ችልታ

ያሇው

ኃሊፉ

አዘጋጅ

መሾም

3) በዚህ አንቀፅ በንኡስ አንቀፅ 2 መሠረት ሇኃሊፉነት የተሾመው ዋና አዘጋጅ በየጊዜው
የሚታተመው ኅትመት ይዘት ውጤቶች ሙለ የሕግ ተጠያቂነት ያሇበት ሲሆን
በዚህ አንቀፅ በንኡስ አንቀፅ 1 የተዯነገገው ቢኖርም ማንኛውም ነገር ያሇፇቃደ
ታትሞ እንዲይወጣ የማዴረግ ሥሌጣን አሇው፡፡
4) በዚህ አንቀፅ ከንኡስ አንቀፅ 1-3 የተዯነገገው ቢኖርም የመገናኛ ብዙሃን ባሇቤቶችን
ወይም የአክስዮን ዴርሻ ያሊቸው ሰዎችን ዋና አዘጋጅ ሆኖ መሾም አይከሇክሌም፡፡
5) የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ ሇሚያሠራጨው ፕሮግራም እና ዜና ኃሊፉ
አዴርጎ

የሚመዴበውን

ሰው

ሇባሇሥሌጣኑ

ማስታወቅ

አሇበት፡፡

በኃሊፉነት

የተመዯቡት ሰዎች ከአንዴ በሊይ ከሆኑ የእያንዲንደ ሰው የኃሊፉነት ዴርሻ በግሌጽ
ተሇይቶ መገሇጽ አሇበት፡፡
6) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (5) ዴንጋጌ የባሇፇቃደን ኃሊፉነት አያስቀረውም፡፡

48. በኅትመትና የብሮዴካስት ሥርጭት ሊይ የሚገሇፁ ነገሮች
1) ማንኛውም

አይነት

በየጊዜው

የሚወጣ

ኅትመት

በእያንዲንደ

እትም

ሊይ

የአሳታሚውን፣ የአታሚውን፣ የዋና አዘጋጁን ስምና አዴራሻ፣ የኅትመቱን ቅፅ፣
ቁጥር፣ ኅትመቱ የሚወጣበትን ጊዜ እና ታትሞ የወጣበትን ቀን፣ ወርና አመተ
ምህረት በግሌጽ በሚታይ ቦታ ሊይ ማስፇር አሇበት፡፡
2) ማንኛውም የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ በእያንዲንደ የፕሮግራም ሥርጭት
መጀመሪያና ማብቂያ ሊይ፡ሀ) የጣቢያውን ስምና የተሊሇፇበትን ቀን፤ እና፣
ሇ) የፕሮግራሙን መሪ ወይም አዘጋጅ ስም፤
መግሇጽ አሇበት፡፡
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3) በዚህ

አንቀጽ

ንዐስ

አንቀጽ

(1)

የተዯነገገው

እንዯተጠበቀ

ሆኖ

የቴላቪዥን

አገሌግልት ባሇፇቃዴ በእያንዲንደ የፕሮግራም ሥርጭት የጣቢያውን ምሌክት
ማካተት አሇበት፡፡

49. ያሇ ክፌያ የሚሰጡ ቅጅዎች
1) ማንኛውም በአዱስ አበባ የሚሰራጭ ወይም የሃገር አቀፌ ስርጭት ያሇው በየጊዜው
የሚወጣ

ኅትመት

ታትሞ

በወጣ

ከአምስት

ቀናት

ባሌበሇጠ

ጊዜ

ውስጥ

የእያንዲንደን እትም ሁሇት ቅጂዎች ያሇ ክፌያ ሇብሔራዊ ቤተ-መዛግብትና ቤተመፃህፌት ኤጀንሲ መስጠት አሇበት፡፡
2) በየጊዜው የሚወጣው ኅትመት ስርጭት በአንዴ ክሌሌ ውስጥ ብቻ የተወሰነ ከሆነ
ታትሞ በወጣ ከአምስት ቀናት ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ የእያንዲንደን እትም ሁሇት
ቅጂዎች ያሇ ክፌያ ሇክሌለ ቤተ-መዛግብት ወይም ማስታወቂያ ቢሮ መስጠት
አሇበት፡፡

50. የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ ግዳታዎች
1) ማንኛውም የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ የሚከተለት ግዳታዎች ይኖሩበታሌ፡ሀ)

ሇአገሪቱ

ፖሇቲካዊ፣

ማህበራዊ

እና

ኢኮኖሚያዊ

ዕዴገት

እንዱሁም

በሕገ

መንግሥቱና በላልች የጋራ አገራዊ ጉዲዩች ዙሪያ ሇጋራ መግባባት አስተዋፅኦ የሚያዯርግ
የብሮዴካስት አገሌግልት የመስጠት፤
ሇ) በዕሇቱ ፕሮግራም ውስጥ አካባቢያዊ፣ ክሌሊዊና አገራዊ ዜናዎችን የማቅረብ፤
ሏ) ከቀጥታ ሥርጭት ውጭ ማናቸውም ፕሮግራም በጣቢያው ከመሠራጨቱ በፉት
ሕግን የሚያከብር መሆኑን የማረጋገጥ፤
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መ) በፕሮግራም ሥርጭቱ ተገቢና ጨዋ የቋንቋ አጠቃቀም ተግባራዊ የማዴረግ፤
ሠ) በፕሮግራም መርሀ-ግብሩ መሰረት ፕሮግራሞችን የማሠራጨት፤ በመርሀ ግብሩ
መሠረት ማሠራጨት ካሌተቻሇ አስቀዴሞ የማሳወቅ፤
ረ) በማስታወቂያ አዋጅ ስሇማስታወቂያ እና ስፖንሰርሽፕ መግሇጫ የተዯነገጉትን
ዴንጋጌዎች የማክበር፤
ሰ) ሇቅጅና ተዛማጅ መብቶች እንዱሁም ሇፇጠራ፣ የአነስተኛ ፇጠራና የኢንደስትሪያዊ
ንዴፌ ውጤቶች መብት ጥበቃ የወጡ ሕግጋትን የማክበር፡፡
2) ማንኛውም የትምህርት ማሠራጫ ጣቢያ ሇመማር ማስተማር ሂዯት ጠቃሚ የሆኑ
ሌዩ ሌዩ ትምህርታዊ ፕሮግራሞችን ማሠራጨት ይኖርበታሌ፡፡

51. የሕዝብ ብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ ግዳታዎች
ማንኛውም የሕዝብ ብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ የሚከተለት ግዳታዎች ይኖሩበታሌ፤
ሀ) ቋንቋ፣ ኃይማኖት፣ ርዕዮተ-ዓሇምና አመሇካከትን ጨምሮ የሃገሪቱ ብዝሃነትን
የሚያንጸባርቁ ዜናና ፕሮግራሞችን የማቅረብ፤
ሇ) የሕዝብን ጥቅም ሇሚመሇከቱ ሃገራዊና አሇም አቀፌ ጉዲዮች ሽፊን በመስጠት
ከፌተኛ

የሙያ

ዯረጃ

የሚጠይቀውን

ፌትሃዊነት፣

ገሇሌተኛነት፣

ሚዛናዊነትና

ምክንያታዊነትን በማሟሊት ሁለን አቀፌ ዜናና ወቅታዊ ጉዲዮች ሊይ ያተኮሩ ፕሮግራሞችን
የማቅረብ፤
ሏ) የማኅበረሰብ ሌማት፣ ጥቅሞችና የጋራ እሴቶችን የተመሇከቱ መረጃዎችንና
ፕሮግራሞችን ሇሕዝብ ማዴረስ፤
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መ) በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ የሕዝቦችን አንዴነት የሚያንፀባርቅ ፕሮግራሞችን
የማቅረብ፤
ሠ) የሕዝቡን ባህሌና ጥበባዊ

እሴቶች የማስተዋወቅና የማጎሌበት፤

ረ) በአገሪቱ ሕገ መንግሥትና የምርጫ ሕግ መሠረት የሚንቀሳቀሱ የፖሇቲካ
ፓርቲዎችን ወይም ዴርጅቶችን በፌትሃዊነት የማገሌገሌ፤
ሰ) ከሕዝብ ጥቅም ጋር የተያያዙ አወዛጋቢ ጉዲዮችን ሽፊን ሲሰጡ በተመሳሳይ
ፕሮግራም ወይም በላሊ ቀጣይ ፕሮግራም የተሇያዩ አመሇካከቶችን ሇማስተናገዴ ምክንያታዊ
ጥረት የማዴረግ፡፡

52. የንግዴ ብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ ግዳታዎች
1) ማንኛውም የንግዴ ብሮዴካስት አገሌግልት ሇትርፌ ዓሊማ የተቋቋመ ቢሆንም
ከእሇት ፕሮግራሙ ውስጥ እስከ 10 በመቶ ሇሃገር ውስጥ ይዘት የማዋሌ ግዳታ
አሇበት፡፡
2) የንግዴ ብሮዴካስተሮች የመሌካም አስተዲዯር ጉዲዮችን በዳሞክራሲያዊ ግሌፅነትና
ተጠያቂነት መርሆዎች መሠረትና የማኅበረሰቡን ጥቅም ሇማስጠበቅ የሚያስችለ
መረጃዎችንና ፕሮግራሞችን ሇሕዝብ ማዴረስ አሇባቸው፡፡

53. የማኅበረሰብ ብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ ግዳታዎች
ማንኛውም

የማኅበረሰብ

ብሮዴካስት

አገሌግልት

ይኖሩበታሌ፡-

46

ባሇፇቃዴ

የሚከተለት

ግዳታዎች

ሀ) የማኅበረሰቡን የሰሊም፣ የሌማት፣ የማኅበራዊ እና የመሌካም አስተዲዯር ፌሊጎት
መሠረት አዴርጎ የመሥራት፤
ሇ) የማኅበረሰቡን ቋንቋ፣ ባህሌና ጥበባዊ እሴቶች ማስተዋወቅና ማጎሌበት፤
ሏ) በኘሮግራም ዝግጅት የማኅበረሰቡን አባሊት ማሣተፌ፤
መ) ላልች የብሮዴካስት አገሌግልቶች ሉያሠራጩ ያሌቻለትን የማኅበረሰቡን የጋራ
ጉዲዩች የሚመሇከቱ ኘሮግራሞችን ማሠራጨት፤
ሠ) ከተሇያዩ ምንጮች የሚገኙ ገቢዎችን ሇማሠራጫ ጣቢያው አገሌግልት ማዋሌ፤
ረ)

ሇማኅበረሰቡ

ጠቀሜታ

ያሊቸውና

ማኅበረሰቡን

መሠረት

ያዯረጉ

አስፇሊጊ

መረጃዎችንና የመዝናኛ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት የማኅበረሰቡን የመረጃ አጠቃቀም ባህሌና
እውቀት የማዲበር፤

54. የቴላቪዥን ብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ ግዳታዎች
ማንኛውም

የቴላቪዥን

ብሮዴካስት

አገሌግልት

ባሇፇቃዴ

የሚከተለት

ግዳታዎች

ይኖሩበታሌ፡1) በባሇፇቃድች መካከሌ የሚዯረግ የፕሮግራም ሌውውጥ እንዯተጠበቀ ሆኖ በፇቃደ
ሊይ በተመሇከተው የፕሮግራም ቻናሌ ብቻ ፕሮግራሙን የማሠራጨት፤
2) በቀጥታ ሥርጭት የሚሠራጩ ወቅታዊ ጉዲዮች ሊይ ፕሮግራሞችን ሲያቀርብ
መስማት የተሳናቸው ሰዎች ሇመከታተሌ እንዱችለ የፕሮግራሙን ይዘት በተጓዲኝ
መስኮት በምሌክት ቋንቋ የማቅረብ፤

47

3) በጽሁፌ የሚያቀርባቸውን አስፇሊጊ መረጃዎች በዴምጽ አስዯግፍ የማቅረብና በውጪ
ቋንቋዎች ሇሚቀርቡ ፕሮግራሞች በሃገር ውስጥ ቋንቋዎች በጽሁፌ ትርጉም
የማቅረብ፡፡

55. ስሇአገራዊ፣ ክሌሊዊና አካባቢያዊ የብሮዴካስት አገሌግልት የሥርጭት ኘሮግራም
1) ማንኛውም አገር አቀፌ ሥርጭት ከሳምንታዊ ሥርጭት ጊዜው ቢያንስ 8ዏ
በመቶውን ሇአገራዊ እና ሇክሌሊዊ ፕሮግራሞች ማዋሌ አሇበት፡፡
2) ማንኛውም ክሌሊዊ ሥርጭት ከሳምንታዊ የሥርጭት ጊዜው ከ7ዏ እስከ 80
በመቶውን ክሌለን ሇሚመሇከቱ ፕሮግራሞች፣ ቀሪውን የሥርጭት ጊዜ ሇአገራዊ
እና ላልች ፕሮግራሞች ማዋሌ አሇበት፡፡
3) ማንኛውም አካባቢያዊ ሥርጭት ከሳምንታዊ የሥርጭት ጊዜው ከ7ዏ እስከ 80
በመቶውን

አካባቢውን

ሇሚመሇከቱ

ፕሮግራሞች፣

ቀሪውን

የሥርጭት

ጊዜ

ሇአገራዊ፣ ክሌሊዊ እና ላልች ፕሮግራሞች ማዋሌ አሇበት፡፡
4) ማንኛውም የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ ጥራቱን የጠበቀ እና የተሇያየ ይዘት
ያሊቸውን አገራዊ ፕሮግራሞች ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡
5) የብሮዴካስት
ሇመዝናኛና

አገሌግልት
ሇላልች

ሌዩ

ባሇፇቃዴ
ሌዩ

ሇዜና፣

ፕሮግራሞች

ሇወቅታዊ
እንዱሁም

ጉዲይ፣
ሌዩ

ሇትምህርታዊ፣
ትኩረት

የሚሹ

የሕብረተሰብ ክፌልችን ሇሚመሇከቱ ፕሮግራሞች ተገቢውን የአየር ሰአት መመዯብ
ይኖርበታሌ፡፡

56. አስቸኳይ መንግስታዊ መግሇጫዎችን ስሇማሠራጨት
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ማንኛውም የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ፡1) ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን አዯጋ ሊይ የሚጥሌ ወይም የሕዝቡን ሠሊምና ዯኅንነት
የሚያናጋ ሁኔታ፣
2) የተፇጥሮ አዯጋ በማጋጠሙ ወይም የሕዝቡን ጤንነት አዯጋ ሊይ የሚጥሌ ወረርሽኝ
በሽታ፣
በመከሰቱ

ምክንያት

የፋዳራሌ

መንግስት

ወይም

ማንኛውም

የክሌሌ

መንግሥት

የሚሰጠውን አስቸኳይ መግሇጫዎች ያሇክፌያ ማሠራጨት አሇበት፡፡

57. ስሇማሳወቅ
1) የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃደ እንዯአግባብነቱ የሚከተለትን ሇውጦች ሲያዯርግ
ሇውጦችን ባዯረገ በ14 ቀናት ውስጥ ሇባሇሥሌጣኑ በጽሐፌ ማሳወቅ አሇበት፤
ሀ) የሥርጭት አገሌግልቱ ሲጀመር፤
ሇ) የሥርጭት አገሌግልቱ ሲቋረጥ፤
ሏ) የመርሀ ግብር ሇውጥና የሥርጭት ሰዓት ሇውጥ ሲያዯርግ፤
መ) የጣቢያውን ስም፣ ምሌክትና አዴራሻ ሊይ ሇውጥ ሲያዯርግ፤
ሠ) የጣቢያውን ሥራ አስኪያጅ ወይም የቦርዴ አባሌ ወይም የፕሮግራም ኃሊፉ ሊይ
ሇውጥ ሲያዯርግ፡፡
2) የብሮዴካስት

አገሌግልት

ባሇፇቃደ

የሚከተለትን

ሇውጦች

ከማዴረጉ

በፉት

ሇባሇሥሌጣኑ በጽሐፌ ማሳወቅና ተገቢውን ፇቃዴ ወይም ይሁንታ ማግኘት
አሇበት፤
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ሀ) የጣቢያውንም ሆነ የጣቢያውን የአክስዮን ባሇዴርሻዎች የአክስዮን ዴርሻ መጠን
ሇመጨመር ወይም ሇመቀነስ ወይም ሇላሊ ሰው ሇማስተሊሇፌ ወይም ላሊ የመገናኛ ብዙሃን
የንግዴ ማኅበርን ሇመግዛት ወይም ሇመዋሀዴ እንዱሁም መሰሌ ሇውጥ ሇማዴረግ፤
ሇ) የውጪ ብሮዴካስተሮች የሚያሠራጩትን ፕሮግራም ተቀብል ሇማሠራጨት፤
3) የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃደ የዴርጅቱን አጠቃሊይ እንቅስቃሴ የሚያመሇክት
የሥራ ክንውን ሪፖርት፣ የኦዱት ሪፖርት፣ የጣቢያውን የፊይናንስ ምንጭ ማስረጃ
እና ዓመታዊ የወጪና ገቢ ሪፖርት የበጀት አመቱ በተጠናቀቀ በሦስት ወር ጊዜ
ውስጥ ሇባሇሥሌጣኑ በማቅረብ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡
4) የጣቢያውን

የአየር

ሰዓት

ሇላሊ

ተባባሪ

የፕሮግራም

አቅራቢ

የሚያስተሊሌፌ

የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ ተባባሪ የፕሮግራም አቅራቢዎች ተገቢ የንግዴ
ሥራ ፇቃዴ ያሊቸው መሆኑን ማረጋገጥና የስም ዝርዝርና የሚያሠራጩትን
የፕሮግራም

ዓይነት

የበጀት

አመቱ

በተጠናቀቀ

በሦስት

ወር

ጊዜ

ውስጥ

ሇባሇሥሌጣኑ በማቅረብ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡

58. ፕሮግራም ቀርጾ ስሇመያዝ
1) የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ ማንኛውንም ያሠራጨውን ፕሮግራም ሇ3ዏ
ቀናት

ቀርጾ

ማስቀመጥ

አሇበት፤

በፕሮግራሙ

ውስጥ

ቀዯም

ሲሌ

የተቀረጸ

ፕሮግራም ወይም ፉሌም ተካቶ ከሆነ አብሮ መቀመጥና በተፇሇገ ጊዜ ሉገኝ መቻለ
መረጋገጥ አሇበት፡፡
2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ከማሇቁ በፉት በተሊሇፇው
ፕሮግራም ሊይ ቅሬታ ከቀረበ ቅሬታው አግባብ ባሇው ሕግ የመጨረሻ ውሳኔ
እስከሚያገኝ ዴረስ የፕሮግራም ቅጅውን ባሇፇቃደ ማቆየት አሇበት፡፡
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3) ሇቁጥጥር ወይም የቀረበ ቅሬታን ሇመመርመር አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ባሇፇቃደ
የያዘውን ፕሮግራም ቅጅ በራሱ ወጪ ሇባሇሥሌጣኑ ወይም በሕግ መሠረት ጉዲዩን
ሇሚመሇከተው አካሌ የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡

ክፌሌ አምስት
የይዘት ክትትሌና እርምጃ
59. መሠረታዊ መርሆች
1) በብሮዴካስት ስርጭት ሊይ የይዘት ቁጥጥር የሚዯረገው አዴማጭና ተመሌካችን
ከጉዲት ሇመከሊከሌና እንዯ ሸማችነታቸው ዯግሞ ከሚያሳስቱ ማስታወቂያዎችና
ካሌተገቡ የንግዴ ውዴዴሮች ሇመጠበቅ ብቻ ነው፡፡
2) ይህ የይዘት ቁጥጥር በማንኛውም ሁኔታ ሃሳብን በነጻነት የመግሇፅ መብትና
የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት በቅዴመ-ምርመራ አዯጋ ሊይ እንዲይወዴቅ፤ ትክክሇኛ መረጃ
የማስተሊሇፌ መብትና ጥራት ያሇው ፕሮግራም የመስራት መብት ሊይ ያሌተገባ
ተፅእኖ ሳይፇጥር መካሄደ ሉረጋገጥ ይገባሌ፡፡

60. ጠቅሊሊ
1) በብሮዴካስት አገሌግልት ሇሥርጭት የሚቀርብ ማንኛውም ኘሮግራም ወይም ዜና
የሚከተለትን ማክበር ይኖርበታሌ፡ሀ)

ኘሮግራም

ወይም

ዜና

የተሇያዩ

አመሇካከቶችን

ሕብረተሰቡን እንዱያገሇግሌ ሚዛናዊና ከአዴሌዎ የፀዲ ሆኖ መቅረብ፤
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በማንፀባረቅ

አጠቃሊይ

ሇ)

የሚሰራጨው ኘሮግራም ወይም ዜና ይዘትና ምንጭ እውነተኛና ትክክሇኛ

መሆኑን ሇማረጋገጥ አሰራጩ ሪፖርቱ ሊይ ተገቢ ጥንቃቄ እንዱያዯርግና ስህተት ሲገኝም
እንዱያርም ይጠበቅበታሌ፤ ጥፊቶችን ሇማረም የሚያስችሌ የአሰራር ሥነ-ሥርዓት ሉኖረው
ይገባሌ፡፡
2) በብሮዴካስት አገሌግልት ሇሥርጭት የሚቀርብ ማንኛውም ኘሮግራም ወይም ዜና፣
ሀ) የማንኛውንም ሰው የግሌ ሕይወት የመከበር መብት የሚጥስ፤
ሇ) የሰው ሌጆችን ክብር ወይም ሥነ-ምግባርንና ጨዋነትን የሚፃረር፤
ሏ) በቀጥታ ጉዲት የሚያስከትሌ ወይም ሇጤናና ሇዯኅንነት ጎጂ የሆነ ባህሪን
የሚያበረታታ፤
መ) የወንጀሌ ዴርጊት እንዱፇጸም እና ሰሊምና ፀጥታ እንዱዯፇርስ የሚቀሰቅስ፤
ሠ) ማንኛውም ሰው ዘርን፣ ዜግነትን፣ ብሔርን፣ ቀሇምን፣ ኃይማኖትን፣ ጾታን፣
እዴሜን ወይም የአእምሮ በሽታንና የአካሌ መጉዯሌን መሰረት በማዴረግ እንዱጠሊ፣ ጥቃት
እንዱዯርስበት ወይም እንዱገሇሌ የሚቀሰቅስ፤
መሆን የሇበትም፡፡
3) የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ አሌኮሌ፣ አዯንዛዥ ዕፅ፣ ጥቃት ወይም መሰሌ
አሰቃቂ

ወይም

አስዯንጋጭ

ሁኔታዎችን

የሚዘግቡ

መዋዕሇ

ዜና

ወይም

ፕሮግራሞችን ሲያሠራጭ በአቀራረባቸው ሊይ ጥንቃቄ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡
4) ባሇሥሌጣኑ

በብሮዴካስት

አገሌግልት

የሚሠራጩ

ፕሮግራሞች

የሚመሩበትን

ዝርዝር የሥነ-ምግባር ዯንብ ያወጣሌ፤ የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃድችም
ሇሥነ-ምግባር ዯንቡ ተገዥ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡

61. ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሱ ሌጆችን ዯህንነት ስሇመጠበቅ
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1) ማንኛውም የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሱ ሌጆችን
በስነምግባር፣ በስነሌቦና ወይም በአካሌ ሉጎዲ የሚችሌ ከአመፅና ብጥብጥ፣ ከወሲባዊ
ቅስቀሳና ከአሌተገባ ቋንቋ ጋር የተያያዘ ይዘት ያሇው የብሮዴካስት አገሌግልት
ፕሮግራምን፡ሀ) ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሱ ሌጆች ሉመሇከቱና ሉያዲምጡ በሚችለበት ሰዓት
ማስተሊሇፌ የሇበትም፤ ወይም፣
ሇ) ከማሠራጨቱ በፉት የፕሮግራሙን አዴማጭ ወይም ተመሌካች የዕዴሜ ዯረጃ
አስቀዴሞ ሇወሊጆች ወይም ሇአሳዲጊዎች በማሳወቅ ወሊጆች ወይም አሳዲጊዎች ተገቢውን
ጥንቃቄ እንዱያዯርጉ መረጃ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡
2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ፉዯሌ ተራ (ሀ) መሠረት ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሱ
ሌጆች የብሮዴካስት አገሌግልት ፕሮግራሞችን ሉያዲምጡና ሉመሇከቱ አይችለም
የሚባሇው ጊዜ ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ንጋቱ 11 ሰዓት ዴረስ ነው፡፡

62. ኃይማኖት ተኮር ፕሮግራሞች
1) ኃይማኖት ተኮር ፕሮግራሞችን የሚያሰራጭ ማንኛውም የብሮዴካስት አገሌግልት
ባሇፇቃዴ ሇሁለም ኃይማኖቶችና እምነቶች ተገቢ ክብር እንዯተሰጣቸው ሉያረጋገጥና
የኃይማኖት እና የእምነት ነጻነትንና መሠረታዊ ሰብዓዊ መብትን ሉጠብቅ ይገባሌ፡፡
2) ማንኛውም ኃይማኖት ተኮር ፕሮግራም በኃይማኖቶች መካከሌ የእርስ በርስ ግጭት
ማነሳሳት፣ የላልችን ኃይማኖት ወይም እምነት ማንኳስስ፣ ወይም በኃይማኖቶች
መካከሌ አሇመቻቻሌ እንዴፇጠር መቀሰቅስ የሇበትም፡፡

63. የምርጫ ጊዜ መግሇጫዎችን ስሇማሠራጨት
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1) ማንኛውም

የብሮዴካስት

አገሌግልት

ባሇፇቃዴ

አግባብ

ባሇው

ሕግ

መሠረት

ተመዝግበው የሚንቀሳቀሱ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ወይም የግሌ እጩ ተወዲዲሪዎች
በምርጫ ወቅት ተገቢ የሆነ ሽፊን እንዱያገኙ ማዴረግ አሇበት፡፡ ነገር ግን በሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት በርካታ መቀመጫዎች ያሎቸው እና ሇምርጫው በርካታ
እጩዎችን ያቀረቡ ዋነኛ ፓርቲዎች ከላልች ፓርቲዎች በተሇዬ ሰፊ ያሇ ሽፊን
የማግኘት መብት አሊቸው፡፡ ቢሆንም የምርጫ ጉዲዮች ሇውይይት ሲቀርቡ ሰፉና
የተሇያዩ የፓርቲዎች የፖሇቲካ አተያይ ሉካተት ይገባሌ፡፡
2) ማንኛውም የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ወይም የግሌ
እጩ ተወዲዲሪዎች በምርጫ ወቅት ዓሊማቸውንና ፕሮግራሞቻቸውን ሇሕዝብ
እንዱያስተዋውቁ ወይም መግሇጫ እንዱያስተሊሌፈ ነፃ የአየር ጊዜ መመዯብ አሇበት፡
፡ እያንዲንደ ፓርቲ የሚገባውን የአየር ጊዜ ግሌፅ በሆነና አስቀዴሞ በተወሰነ
ባሇሥሌጣኑ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ ጋር በመተባበር በሚያዘጋጀው ቀመር መሰረት
ባሇሥሌጣኑ ይመዴባሌ፡፡
3) በማንኛውም ሁኔታ የንግዴ ብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃድች ነፃ የአየር ጊዜ
የመስጠት ግዳታ ከሕዝብ ብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃድች ያነሰ መሆን አሇበት፡፡
4) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የፖሇቲካ
ፓርቲ ወይም የግሌ እጩ ተወዲዲሪ በምርጫ ወቅት የምርጫ ውዴዴር ማስታወቂያ
ማስተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡
5) ሇምርጫ ውዴዴር ማስታወቂያ የሚጠየቀው ክፌያ ሇንግዴ ማስታወቂያ ከሚጠየቀው
ክፌያ ሉበሌጥ አይችሌም፡፡
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6) ነፃ

የአየር

ጊዜ

የተሰጠው

የፖሇቲካ

ፓርቲ

ወይም

የግሌ

እጩ

ተወዲዲሪ

ሇተሰራጨው ፕሮግራም፣ መግሇጫ ወይም ማስታወቂያ ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ይህ
ዴንጋጌ የባሇፇቃደን ኃሊፉነት አያስቀርም፡፡

ክፌሌ ስዴስት
አስተዲዯራዊ ቅጣቶች
64. አስተዲዯራዊ እርምጃዎች
1) በዚህ አዋጅ፣ በማስታወቂያ አዋጅ እና በወንጀሌ ሕግ የተዯነገገው የቅጣት ዴንጋጌ
እንዯተጠበቀ ሆኖ ባሇሥሌጣኑ የዚህ አዋጅና የማስታወቂያ አዋጅ ዴንጋጌዎችን፣
በዚህ አዋጅና በማስታወቂያ አዋጁ መሠረት የወጣ ዯንብ ወይም መመሪያን፣
የፇቃዴ ሁኔታን በተሊሇፇ ወይም ባሇሥሌጣኑ የሰጠውን ውሣኔ ወይም ትእዛዝ
ባሊከበረ

የብሮዴካስት

አገሌግልት

ሰጪ

ሊይ

እንዯአግባብነቱ

የሚከተለትን

አስተዲዯራዊ እርምጃዎች በየዯረጃው ሉወስዴ ይችሊሌ፤
ሀ) የጽሁፌ ማስጠንቀቂያ መስጠት፤
ሇ) አንዴን ጉዲይ በተመሇከተ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ እርምጃ እንዱወሰዴ ወይም
ምንም ዓይነት ተጨማሪ ዴርጊት እንዲይፇፀም ማዘዝ፤
ሏ)

ቦርደ

ባወጣው

መመሪያ

መሠረት

እስከ

50ሺ

ብር

የሚዯርስ

አስተዲዯራዊ መቀጮ መጣሌ፤
መ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 36 መሠረት የእርምት እርምጃ እስከሚወስዴ ዴረስ
የባሇፇቃደን ፇቃዴ ማገዴ ወይም የሕግ ጥሰት የተፇፀመበትን አንዴን ፕሮግራም ማገዴ
ወይም

በአንቀፅ

37

መሰረት

የባሇፇቃደን

የተፇፀመበትን አንዴን ፕሮግራም መሰረዝ፡፡
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ፇቃዴ

መሰረዝ

ወይም

የሕግ

ጥሰት

2) ፌትሏዊነትንና

ግሌፅነትን

ሇማረጋገጥ

ባሇሥሌጣኑ

መዯበኛ

የሆኑ

ቅጣቶችን

ተፇጻሚ ሇማዴረግ ሲወስን ሥራ ሊይ የሚያውሇውን ሑዯት ማሳተም አሇበት፡፡
3) ባሇሥሌጣኑ ከባዴ የገንዘብ ቅጣት ወይም የፇቃዴ መነጠቅ የሚያስከትሌ ቅጣት
ተፇጻሚ ሇማዴረግ ሲወስን ባሇፇቃደ ጉዲዩ በግሌፅ እንዱዲኝና ሕዝባዊ አስተያየት
እንዱሰጥ የማዴረግ አማራጭ ሉሰጠው ይገባሌ፡፡
4) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ባሇሥሌጣኑ በሰጠው ትዕዛዝ ሊይ ቅሬታ
ያሇው ማንኛውም ሰው ውሳኔው በዯረሰው በ14 የሥራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን
ሇቦርደ ማቅረብ ይችሊሌ፤ ቦርደም ቅሬታው በዯረሰው በ30 የሥራ ቀናት ውስጥ
ውሳኔ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡
5) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 36 ንዐስ አንቀፅ (3)፣ አንቀፅ 37 ንዐስ አንቀፅ (2) እና በዚህ
አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) መሰረት ቦርደ በሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው
ማንኛውም ሰው ውሳኔው በዯረሰው በ30 የሥራ ቀናት ውስጥ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሇማቅረብ ይችሊሌ፡፡
6) ቦርደ ጥያቄው በዯረሰው በ14 የሥራ ቀናት ውስጥ ግሌባጭ የመስጠት ግዳታ
አሇበት፡፡

65. ማስጠንቀቂያ ስሇመስጠት
1) በአንጻራዊነት

ቀሊሌ

ሇሆኑ

ግዴፇቶች

ባሇሥሌጣኑ

ሇብሮዴካስተሩ

በሚፅፇው

የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ ይታሇፊለ፡፡
2) የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃደ የፇቃደ ጊዜ ሲያበቃ ፇቃደን ማዯስ ከፇሇገ
ሕግና መመሪያዎችን አክብሮ ባሇመስራቱ የተሰጡ ማስጠንቀቂያዎች ፇቃዴ ማዯስን
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አስመሌክቶ

ባሇሥሌጣኑ

ሇሚሰጠው

ውሳኔ

ግንዛቤ

ውስጥ

እንዯሚገቡ

ግሌፅ

ሉዯረግሇት ይገባሌ፡፡
3) የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃደ ሕግና መመሪያዎችን አክብሮ የመስራት የኋሊ
ታሪኩ ዯካማ ከሆነ ፇቃደ ከመታዯስ ይሌቅ በግሌፅ በዴጋሜ ማስታወቂያ ሉወጣበት
ይችሊሌ፡፡

66. የገንዘብ ቅጣትን ስሇመዯንገግ
1) የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃደ ጥሰት ከባዴ ከሆነ ወይም በአጠቃሊይ ሕግና
መመሪዎችን በማክበር ረገዴ መሻሻሌ ካሊሳየና ቀሊሌ የሆኑ ግዴፇቶችን የመፇጸም
የኋሊ ታሪክ ካሇው የገንዘብ ቅጣት ይጣሌበታሌ፡፡
2) የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃደ የገንዘብ ቅጣት ሉጣሌበት እንዯሆነና ጥሷሌ
የተባሇውን ጉዲይ እንዱያውቅ ማዴረግና አስተያየት ሇመስጠት እዴሌ እንዱያገኝ
መዯረግ አሇበት፡፡
3) ባሇሥሌጣኑ የገንዘብ ቅጣት መጠን ሲወስን የሚከተለትን ጉዲዮች ግንዛቤ ውስጥ
ማስገባት አሇበት፡ሀ) የጥሰቱን ክብዯት፤
ሇ) የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃደ ተዯጋጋሚ ግዴፇቶችን የመፇጸም የኋሊ
ታሪክ፤
ሏ) ባሇፇቃደ በሥርጭቱ ምክንያት ያገኘው የገንዘብ ጥቅም ካሇ፤
መ) የባሇፇቃደ አጠቃሊይ የገንዘብ ሁኔታ፡፡
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4) የገንዘብ ቅጣቱ ከተፇጸመው ጥፊት ጋር ተመጣጣኝ መሆን አሇበት፡፡ በአጠቃሊይ
ባሇሥሌጣኑ የሚጥሇው የገንዘብ ቅጣት መጠን ከአጠቃሊይ ካፒታለ አንጻር ሲሰሊ
የባሇፇቃደን ህሌውና ከባዴ አዯጋ ሊይ ሉጥሇው አይገባም፡፡

67. ፇቃዴን ስሇማገዴ
1) የብሮዴካስት

ባሇፇቃደ

በዚህ

አዋጅ

የተመሇከቱትን

ዴንጋጌዎች

በተዯጋጋሚ

የሚጥስና የጥሰቱም ክብዯት እየጨመረ መምጣት ማሻሻያ እንዯማያዯርግ የሚያሳይ
እንዯሆነ ባሇሥሌጣኑ ካመነ ፇቃደን ሉያግዯው ይችሊሌ፡፡
2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚዯረግ እገዲ በጽሁፌ ሆኖ እገዲው
የተዯረገበት ምክንያትና ተፇጻሚ የሚሆንበት ቀን ተገሌጾ ሇባሇፇቃደ እንዱዯርሰው
መዯረግ አሇበት፡፡ ባሇፇቃደ ማሻሻያ የማያዯርግ ከሆነ ፇቃደ ሉሰረዝ እንዯሚችሌ
ግሌፅ ሉዯረግሇት ይገባሌ፡፡
3) በተጣሇበት እገዲ ቅር የተሰኘ ባሇፇቃዴ የእግደ ትዕዛዝ በዯረሰው በ14 የሥራ ቀናት
ውስጥ ቅሬታውን ሇቦርደ ሉያቀርብ ይችሊሌ፤ ቦርደ አቤቱታው በዯረሰው በ3ዏ
የሥራ ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት አሇበት፡፡

68. ፇቃዴን ስሇመሠረዝ
1) ባሇሥሌጣኑ ፇቃዴ መሰረዝን ተግባራዊ ሉያዯርግ የሚችሇው ባሇፇቃደ ወጥ በሆነ
ሁኔታ

አዋጁንና

ዯንቦቹን

ባሇማክበር

እንዱሁም

የባሇሥሌጣኑን

ትዕዛዞች

ባሇመፇጸም ከባዴ ጥፊት ከፇጸመ ብቻ ነው፡፡ የብሮዴካስት ፇቃዴ ከሚከተለት
ምክንያቶች በአንደ በባሇሥሌጣኑ ሉሰረዝ ይችሊሌ፡58

ሀ) ባሇፇቃደ ፇቃዴ ካወጣበት ቀን ጀምሮ በአንዴ ዓመት ጊዜ ውስጥ መዯበኛ
ሥርጭቱን ያሌጀመረ መሆኑ ሲረጋገጥ፤
ሇ) ባሇፇቃደ ፇቃደን ያገኘው በተጭበረበረ መንገዴ መሆኑ ሲረጋገጥ፤
ሏ) የሥርጭት ጣቢያው ያሇበቂ ምክንያት ሥርጭቱን ወይም አገሌግልቱን ከአንዴ
ወር በሊይ ሲያቋርጥ፤
መ) ጣቢያው ወይም ዴርጅቱ እንዱዘጋ በፌርዴ ቤት ሲታዘዝ፤
ሠ) ባሇፇቃደ በራሱ ፌሊጎት ሥራውን ሲያቆም፤
ረ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 48 ንዐስ አንቀጽ (2) የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተጥሰው
ሲገኙ፤
ሰ) ባሇፇቃደ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 35 የተመሇከተውን የክፌያ ግዳታ ያሌተወጣ
እንዯሆነ፤
ሸ) ባሇፇቃደ በዚህ አዋጅ የተመሇከቱ የባሇቤትነት መስፇርት ዴንጋጌዎችን ጥሶ
የተገኘ እንዯሆነ፤ ይህንንም ሇማሻሻሌ የማይችሌና የማይፇሌግ መሆኑ ሲረጋገጥ፡፡
2) ባሇሥሌጣኑ የፇቃዴ መሰረዝ የሚያስከትሌ ቅጣት ተፇጻሚ ሇማዴረግ ሲወስን
ባሇፇቃደ በጉዲዩ ሊይ ያሇውን ምሊሽ በፅሁፌ ሇባሇሥሌጣኑ እንዱያቀርብና ጉዲዩ ሊይ
ሕዝባዊ አስተያየት እንዱሰጥ የማዴረግ እዴሌ ሉሰጠው ይገባሌ፡፡ ባሇሥሌጣኑ
ባሇፇቃደ የይዘት ጥሰቶችን እንዯሚያሻሽሌ የሚያሳይ አሳማኝ ምክንያት ካሊገኘና
ሁሇተኛ እዴሌ ይገባዋሌ ብል ካሊመነ ፇቃደን ሉሰርዝ ይችሊሌ፡፡
3) በባሇሥሌጣኑ ውሳኔ ቅር የተሰኘ የብሮዴካስት ባሇፇቃዴ ውሳኔው በዯረሰው በ14
የሥራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ሇቦርደ ሉያቀርብ ይችሊሌ፤ ቦርደም ቅሬታው
በቀረበሇት በ3ዏ የሥራ ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት አሇበት፡፡ ከቦርደ ውሳኔ በኋሊ
ወዯ ፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የመሄዴ መብት የተጠበቀ ነው፡፡
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4) የብሮዴካስት

ባሇፇቃዴ

በዚህ

አንቀጽ

ንዐስ

አንቀጽ

(1)

ፉዯሌ

ተራ

(ሀ)

በተመሇከተው ጊዜ ውስጥ መዯበኛ ሥርጭቱን ሇመጀመር ከአቅም በሊይ የሆነ ችግር
ያጋጠመው

ስሇመሆኑ

አመሌክቶ

በባሇሥሌጣኑ

ተቀባይነት

ካገኘ

ሥርጭቱን

ሇመጀመር የሚያስችሌ ከአንዴ አመት የማይበሌጥ ተጨማሪ ጊዜ ሉፇቀዴሇት
ይችሊሌ፡፡

ክፌሌ ሰባት
የይዘት ቁጥጥር ሑዯት
69. ዝርዝር ዯንቦች
1) ባሇሥሌጣኑ መሠረታዊ ሕጎችን እንዳት እንዯሚተረጉም በዝርዝር የሚያስረደ
መመሪያዎችን ማውጣት ያወጣሌ፡፡
2) ማንኛውንም ጉዲይ ፌርዴ ቤቶች በይግባኝ የማየት ሥሌጣናቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ
ዝርዝር መመሪያዎቹ በሕግ ሥርዓቱ በቀጥታ እንዱተገበሩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት
ዯንብ ሆነው ሉወጡ ይችሊለ፡፡

70. የቅሬታ ወይም የአቤቱታ አፇታት ሥርዓት
ማንኛውም የብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ ከአዴማጭ ወይም ተመሌካቾች የሚቀርብን
ቅሬታ ወይም አቤቱታ ተቀብል ሇማስተናገዴ የሚያስችሌ አሠራር በመዘርጋት ተግባራዊ
ማዴረግ አሇበት።

ክፌሌ ስምንት
ሕጋዊ እርምጃዎች
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71. መሠረታዊ መርሆዎች
1) መገናኛ

ብዙሃን

የተሇያዩ

አመሇካከቶችን

በማንፀባረቅ

አጠቃሊይ

ሕብረተሰቡን

የሚያሳውቅ፣ የሚያስተምርና የሚያዝናና ጥራቱን የጠበቀ፣ ሚዛናዊና ከአዴሌዎ
የፀዲ፣ ይዘቱና ምንጩ እውነተኛና ትክክሇኛ የሆነ ይዘት አዘጋጅተው እንዱያቀርቡ
ይጠበቅባቸዋሌ፡፡
2) ሕጋዊ እርምጃዎች

በሕግ መሰረት የሚከናወኑና ሀሳብን በነፃነት የመግሇ ፅን መብት

በማያጠብ መሌኩ የሚተገበሩ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡

72. የጉዲት ካሳ
(1) በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በተፇፀመ የወንጀሌ ዴርጊት ጉዲት የዯረሰበት ሰው
በወንጀሌ ሕግ አንቀፅ 43 በተዯነገገው መሰረት ተጠያቂነት ያሇባቸው ሰዎች ሊይ
የጉዲት ካሳ እንዱከፇሇው ክስ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡
(2) በዚህ አዋጅ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎችና በወንጀሌ ሕጉ ዴንጋጌዎች መሀከሌ
ግጭት ከተፇጠረ የዚህ አዋጅ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡

73. የስም ማጥፊት የፌትሏብሔር ተጠያቂነት
(1) የስም ማጥፊት የፌትሏብሔር እንጂ የወንጀሌ ተጠያቂነት የማያስከትሌ በመሆኑ፤
የስም ማጥፊት በማንኛውም መሌኩ የእስር ቅጣት ሉዯረግበት አይችሌም፡፡
(2) የስም ማጥፊትን አስመሌክቶ በመገናኛ ብዙሃን የሚጣሇው የገንዝብ ቅጣት ወይም
ካሳ ከብር 300ሺ ሉበሌጥ አይችሌም፡፡ በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት ሇሚዯርስ የስም
ማጥፊት ጉዲት የፌትሏብሔር ክስ ከተመሰረተ ፌርዴ ቤት ትርፌ ባሊገኙ መገናኛ
ብዙሃን ሊይ የጉዲቱን መጠን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ፌትሃዊ የካሳ ክፌያ
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ሉወስንና ትርፌ እያገኙ ባለ መገናኛ ብዙሃን ሊይ ግን ከብር 25ሺ እስከ 300ሺ
የሚዯርስ የህሉና የጉዲት ካሳ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡
(3) የሚከተለት ሁኔታዎች በስም ማጥፊት የፌትሏብሔር ተጠያቂነት ሉያስከትለ
አይችለም፡(ሀ) የመጉዲት ሃሳብ ከላሇና የንግግሩ ይዘት እውነተኛ የሆነ እንዯሆነ፤
(ሇ) ተጎጂው መረጃ እንዱሰጥ ተጠይቆ ባሇመስጠቱ የተከሰተ ንግግር ከሆነ፤
(ሏ) የንግግሩን እውነተኛነት ሇማረጋገጥ ተቀባይነት ያሊቸውን አካሄድችና መንገድች
ሁለ ተጠቅሞ ያገኘው መረጃ ትክክሇኛ እንዯሆነ በቅንነት በማመን ያዯረገው ንግግር
ከሆነ፤
(መ) ሇሕዝብ ጥቅም ሲባሌ የተዯረገ ንግግር ከሆነ፡፡
(4) የሚከተለት ሌዩ ሁኔታዎች በስም ማጥፊት የፌትሏብሔር ተጠያቂነት ሉያስከትለ
አይችለም፡(ሀ) በኢፋዯሪ ጠቅሊይ ሚኒስትር፣ በፕሬዚዲንቱ፣ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
አባሊት፤ ወይም በሚኒስትሮች ምክር ቤት አባሊት የተዯረገ ንግግርን አስመሌክቶ
የሚዯረግ ንግግር ከሆነ፤
(ሇ) ማንኛውም የፋዯራሌም ሆነ የክሌሌ መንግሥታት ተሿሚዎች፣ የሕዝብ
ተመራጮች፣ በምክር ቤትም ይሁን በመንግሥታዊ ሥሌጣናቸው የተዯረገ ንግግርን
ወይም ውሳኔን አስመሌክቶ የሚዯረግ ንግግር ከሆነ፤
(ሇ) በፌርዴ ቤት ሂዯት ውስጥ በዲኞች፣ ጠበቆች፣ ተከሊካይ ጠበቆች፣ ዓቃቢያነ
ሕግ፣ ነገረ-ፇጅ፣ ወይም ምስክሮች የሚያዯርጉት ንግግር፤ ወይም፣
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(ሏ) የሕግ ግዳታ ያሇበትን ሰው የሚያዯርገው ንግግር፡፡

74. ስሇ ቅጣት
በወንጀሌ ሕጉ የተከሇከለ ተግባራት እንዯተጠበቁ ሆነው፤ በዚህ አዋጅ የተዯነገጉትን
ዴንጋጌዎች የተሊሇፇ ማንኛውም መገናኛ ብዙሃን በሚከተሇው መሌኩ የሕግ ኃሊፉነት
ይኖርበታሌ፡(ሀ) በዚህ አዋጅ በአንቀፅ 23 እና 24 (ምዝገባ ፇቃዴ) እና 32 (የማስፊፌያ ፇቃዴ)
የተዯነገገውን የተሊሇፇ ማንኛውም ሰው ከ150ሺ ብር ባሌበሇጠ የገንዘብ መቀጮ
ይቀጣሌ፡፡
(ሇ) በየጊዜው የሚወጣ ህትመት ሲሆን እና ምዝገባው ያሌተካሄዯው በባሇሥሌጣኑ
ዴክመት ከሆነ፤ በንኡስ አንቀፅ 1 ያሇው ዴንጋጌ ተፇፃሚ አይሆንም፡፡ የገንዘብ ቅጣት
አወሳሰን ሊይ በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት ሲሆን የገንዘብ ቅጣቱ ከ15ሺ ብር በሊይ
ሉሆን አይችሌም፡፡
(ሏ) በዚህ አዋጀ በአንቀፅ 41 (በኅትመትና የብሮዴካስት ሥርጭት ሊይ የሚገሇፁ
ነገሮች)

የተዯነገገውን

የተሊሇፇ

ማንኛውም

በየጊዜው

የሚወጣ

ኅትመት

ወይም

ብሮዴካስተር ሇመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ከባሇሥሌጣኑ የጽሁፌ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋሌ፤
ጥፊቱ ሇሁሇተኛ ጊዜ የተፇጸመ ከሆነ ከብር 15ሺ በማይበሌጥ የገንዘብ መቀጮ
ይቀጣሌ፡፡
(መ) በዚህ አዋጅ አንቀፅ 40 (ዋና አዘጋጅ የመሾምና የፕሮግራም ኃሊፉ የማሳወቅ
ግዯታ) የተዯነገገውን የተሊሇፇ ማንኛውም ሰው ከብር 15ሺ በማይበሌጥ መቀጮ
ይቀጣሌ፡፡
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(ሰ) በዚህ አዋጅ በአንቀፅ 50፣ 51 እና 52 (የተከሇከለ ተግባሮች-ስምማጥፊት-የህፃናት
መብት)

የተዯነገገውን

የተሊሇፇ

ማንኛውም

በየጊዜው

የሚወጣ

ኅትመት

ወይም

ብሮዴካስተር ከብር 100ሺ በማይበሌጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣሌ፡፡
(ረ) በዚህ አዋጅ በአንቀፅ 39 መሰረት በኅትመቱ ሊይ እንዱያወጣው የተሊከሇትን መሌስ
ወይም ማስተካከያ ያሊወጣ ዋና አዘጋጅ ወይም የፕሮገራም አዘጋጅ እስከ ብር 15ሺ
በሚዯርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣሌ፡፡
(ሠ) በዚህ አዋጅ በአንቀፅ 53 (በነፃ የማሰራጨት ግዳታ) የተዯነገገውን የተሊሇፇ
ማንኛውም ባሇፇቃዴ ከብር 50ሺ በማይበሌጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣሌ፡፡
(ሸ) በዚህ አዋጅ በአንቀፅ 22 (የባሇቤትነት ገዯቦች) የተዯነገገውን የተሊሇፇ ማንኛውም
ባሇፇቃዴ እስከ ብር 200ሺ በማይበሌጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣሌ፡፡
(ቀ) በዚህ አዋጅ በአንቀፅ 31 (የብሮዴካስት አገሌግልት ፇቃዴ ስሇማይሰጣቸው ሰዎች)
የተዯነገገውን የተሊሇፇ ማንኛውም ባሇፇቃዴ ከብር 50ሺ በማይበሌጥ የገንዘብ መቀጮ
ይቀጣሌ፡፡
(በ) በዚህ አዋጅ በአንቀፅ 35 የተሊሇፇ ባሇፇቃዴ (የፇቃዴ፣ ዓመታዊ ክፌያ እና የፇቃዴ
ማሳዯሻ ክፌያ) ሇዘገየበት ሇእያንዲንደ ወር 5 በመቶ መቀጫ እየታከሇበት ይከፇሊሌ፤
ሆኖም የመቀጫው ጠቅሊሊ ዴምር ከአመታዊ ክፌያ ወይም የፇቃዴ ማዯሻ ክፌያ 5ዏ
በመቶ ሉበሌጥ አይችሌም፡፡
(ተ) የዚህን አዋጅ አንቀጽ 43 (ሰ) (የማስታወቂያ፤ስፖንሰርሽፕ መግሇጫ) በመተሊሇፌ
ጥፊት የፇጸመ ማንኛውም ባሇፇቃዴ ሇመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ከባሇሥሌጣኑ የጽሁፌ
ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋሌ፤ ጥፊቱ ሇሁሇተኛ ጊዜ የተፇጸመ ከሆነ ከብር 30ሺ በማይበሌጥ
የገንዘብ መቀጮ ይቀጣሌ፡፡ የላሊውን ምርት ወይም አገሌግልት በማጥሊሊት ወይም
በማነኳሰስ ማስታወቂያ ማስተሊሇፌ እና የተከሇከለ ማስታወቂያዎችን በሚያስተሊሌፌበት
ጊዜ ሲሆን ግን፤ ባሇፇቃደ ያሇማስጠንቀቂያ እስከ 30 ሺ ብር ይቀጣሌ፡፡
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75. የእገዲ እርምጃዎችን ስሇመውሰዴና እግዴ ስሇመጣሌ
1) በላሊ ሕግ በላሊ ሁኔታ የተዯነገገ ቢኖርም በዚህ አንቀፅ ከተዯነገገው ውጭ በየጊዜው
የሚወጣ ኅትመት ወይም የብሮዴካስት አገሌግልት ሉታገዴ አይችሌም፡፡
2) እንዯነገሩ ሁኔታ የፋዯራሌ ወይም የክሌሌ አቃቤ ሕግ በብሔራዊ ዯኅንነት ሊይ
ከስርጭት በኋሊ በማስቀጣት ሉቀሇበስ የማይችሌ ግሌጽና ዴርስ የሆነ ከፌተኛ ጉዲት
የሚያስከትሌ በየጊዜው የሚወጣ ሕገ ወጥ ኅትመት ወይም የብሮዴካስት አገሌግልት
ሉሰራጭ መሆኑን ሇማመን በቂ ምክንያት ሲኖረው የኅትመት ውጤቱ ወይም
የብሮዴካስት አገሌግልቱ እንዲይሰራጭ ፌርዴ ቤት እንዱያዝ ማመሌከት ይችሊሌ፡፡
3) አቃቤ ሕግ ከነገሩ አጣዲፉነት የተነሳ ጉዲቱን ሇመከሊከሌ የፌርዴ ቤት የማገጃ
ትእዛዝ

በፌጥነት

ማግኘት

ባሌቻሇ

ጊዜ

በየጊዜው

የሚወጣ

ኅትመት

ወይም

የብሮዴካስት አገሌግልት ሥርጭት እንዱታገዴ ትእዛዝ መስጠት ይችሊሌ፡፡ ሆኖም
አቃቤ ሕግ አንዴን በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት ወይም ወይም የብሮዴካስት
አገሌግልት ከስርጭት እንዱታገዴ ውሳኔ ሲሰጥ ውሳኔው በተሰጠ በ48 ሰዓት ውስጥ
ሇፌርዴ ቤት ማስታወቅ አሇበት፡፡ ፌርዴ ቤቱ የአቃቤ ሕጉ የእገዲ ማስታወቂያ
ከዯረሰው ጊዜ ጀምሮ በ24 ሰዓት ውስጥ የእገዲ እርምጃውን የሚያፀዴቅ መሆን
አሇመሆኑን በውሳኔ ማሳወቅ አሇበት፡፡
4) ፌርዴ

ቤቱ

በየጊዜው

የሚወጣው

ኅትመት

ወይም

የብሮዴካስት

አገሌግልት

እንዱታገዴ በአቃቤ ሕግ የተሰጠው ትእዛዝ ሲቀርብሇት፡ሀ) በየጊዜው የሚወጣው ኅትመት ወይም የብሮዴካስት አገሌግልት ሕገ ወጥና
ከፌተኛ ጉዲት የሚያስከትሌ ሆኖ ካገኘው የአቃቤ ሕጉን ትእዛዝ በማፅዯቅ አቃቤ ሕጉ
የማገዴ እርምጃ ከወሰዯበት ጊዜ ጀምሮ ባሇው የሁሇት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ክሱን
እንዱመሰርት ማመሌከቻ እንዱያቀርብ ማዘዝ አሇበት፡፡ አቃቤ ሕግ በተሰጠው ትእዛዝ
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መሰረት ካሌፇጸመ ፌርዴ ቤቱ በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት ወይም የብሮዴካስት አገሌግልት
እንዱያዝ ወይም ስርጭቱ እንዱቋረጥ የሰጠውን ትእዛዝ ያነሳሌ፡፡
ሇ)

በየጊዜው

የሚወጣው

ኅትመት

ወይም

የብሮዴካስት

አገሌግልት

ሕግን

የማይተሊሇፌና ከፌተኛ ጉዲትን የማያስከትሌ ሆኖ ካገኘው በአቃቤ ሕጉ የተሰጠውን የእገዲ
ትእዛዝ ውዴቅ በማዴረግ የታገዯው ኅትመት እንዱሇቀቅ ወይም የብሮዴካስት አገሌግልት
ስርጭት ሊይ የተሰጠው እግዴ እንዱነሳ ትእዛዝ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ የሰጠው
ትእዛዝ በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ካሌታገዯ በስተቀር ትእዛዙ በተሰጠ በ72 ሰዓት ጊዜ
ውስጥ ይፇጸማሌ፡፡
5) በየጊዜው የሚወጣው ኅትመት ወይም የብሮዴካስት አገሌግልት ሊይ የወንጀሌ ክስ
ከተመሰረተ ፌርዴ ቤቱ ኅትመቱ እንዱያዝና እንዯአስፇሊጊነቱ ቀጣይ እትሞች
ከማውጣት እንዱታገዴ ወይም የብሮዴካስት አገሌግልት ስርጭት እንዱታገዴ በዚህ
አንቀፅ በንኡስ አንቀፅ 3 መሰረት የሰጠውን ውሳኔ ሇመሰረዝ ይችሊሌ፡፡
6) በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት ስርጭት ሊይ የሚሰጥ የእገዲ ትእዛዝ ሇትእዛዙ መነሻ
የሆነውን አንቀፅ ወይም አንቀፆች፣ የኅትመቱን ቅፅ፣ ጽሐፈ የወጣበትን እትም
መግሇጽ አሇበት፡፡
7) በየጊዜው በሚወጣ ኅትመት ሊይ የሚሰጥ እገዲ ሇስርጭት በተዘጋጁ ኅትመቶች ሊይ
ብቻ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ የእገዲ ትእዛዙ በፖሉስ አማካይነት ወዱያውኑ መፇጸም
አሇበት፡፡
8)

ዓቃቤ

ሕግ

በዚህ

አንቀፅ

የተሰጠውን

ሥሌጣን

አግባብ

በላሇው

መንገዴ

የተጠቀመበት እንዯሆነ በሕግ ይጠየቃሌ፡፡ ግሇሰቡ ሊይም አስተዲዯራዊና የገንዘብ
ቅጣት

ሉጣሌበት

ይችሊሌ፡፡

በእገዲው

ምክንያት

በየጊዜው

ሇዯረሰበት ጉዲት መንግሥት የሞራሌና የጉዲት ካሳ ይከፌሊሌ፡፡
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የሚወጣ

ኅትመት

ክፌሌ ዘጠኝ
ሥነ-ሥርዓታዊ ጉዲዮች
76. ከመገናኛ ብዙሃን ጋር የተያያዙ ክሶች ስሇሚቀርቡበትና ስሇሚሰሙበት ሁኔታ
1) በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት የወንጀሌ ዴርጊት በመፇፀም የተጠረጠረ ማንኛውም
ሰው በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሕግ ቁጥር 59 (2) እና (3) ዴንጋጌዎች
መሰረት ሇተጨማሪ ምርመራ በእስር እንዱቆይ ሳይዯረግ ክሱ በቀጥታ ሇፌርዴ ቤት
መቅረብ አሇበት፡፡
2) ክሱን ሇመስማት ሥሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት የክስ ማመሌከቻው በቀረበሇት በ15
ቀናት ውስጥ ክሱ እንዱሰማ ማዴረግ አሇበት፡፡
3) ፌርዴ ቤቱ ክሱ ከመሰማቱ ቢያንስ ከአምስት ቀናት በፉት የክሱን ማመሌከቻ
ግሌባጭ ወይም ቅጂ እንዱሁም የቀረቡ ማስረጃዎች ካለ ሇተከሳሹ እንዱዯርስ
ማዴረግ አሇበት፡፡
4) ክሱን የሚሰማው ፌርዴ ቤት ክሱ መሰማት ከጀመረበት ቀን አንስቶ እጅግ ቢበዛ
በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ፌርዴ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡
5) ተከሳሹ በአዴራሻው ባሇመገኘቱ የተነሳ መጥሪያውን ሇማዴረስ ያሌተቻሇ እንዯሆነ
ፌርዴ ቤቱ ተከሳሹ በሰባት ቀናት ውስጥ ካሌቀረበ ጉዲዩ በላሇበት ታይቶ የሚወሰን
መሆኑን የሚገሌፅ መጥሪያ በጋዜጣ እንዱወጣ ትእዛዝ ይሰጣሌ፡፡
6) ተከሳሹ በላሇበት በተሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ካሇው በዚህ አዋጅ በአንቀፅ 77 መሰረት
ይግባኝ የማቅረብ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

77. ስሇ ይግባኝ
1) በተሰጠው የቦርዴ ውሳኔ ቅር የተሰኘ ወገን የይግባኝ ማመሌከቻውን ውሳኔው
በተሰጠ በ30 ቀናት ውስጥ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማቅረብ አሇበት፡፡
67

ውሳኔውን የሰጠው ቦርዴም አመሌካቹ ይግባኝ ሇማቅረብ የሚፇሌግ መሆኑን
ካሳወቀበት ጊዜ ጀምሮ በ24 ሰዓት ውስጥ የውሳኔውን ግሌባጭ ሇአመሌካች መስጠት
አሇበት፡፡
2) በቦርደ ውሳኔ ሊይ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን የሕግ ጉዲዮችን
በመመርመር የተገዯበ ነው፡፡
3) የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኙ በቀረበሇት በ10 ቀናት ውስጥ ውሳኔ
መስጠት አሇበት፡፡
4) ፌርዴ ቤት በሰጠው ፌርዴ ቅር የተሰኘ ወገን የይግባኝ ማመሌከቻውን ፌርደ
በተሰጠ በ30 ቀናት ውስጥ ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ማቅረብ አሇበት፡፡ ፌርደን
የሰጠው ፌርዴ ቤትም አመሌካቹ ይግባኝ ሇማቅረብ የሚፇሌግ መሆኑን ካሳወቀበት
ጊዜ ጀምሮ በ24 ሰዓት ውስጥ የፌርደን ግሌባጭ ሇአመሌካች መስጠት አሇበት፡፡
5) ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ይግባኙ በቀረበሇት በ10 ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት
አሇበት፡፡

78. ስሇ ይርጋ
1) በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 28(1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የዚህን አዋጅ
ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ የሚፇጸሙ የወንጀሌ ጥፊቶች ኅትመቶቹ ከተሰራጩበት
ወይም ከተሊሇፈበት ቀን አንስቶ እስከ አንዴ አመት ባሇው ጊዜ ውስጥ ክሶቹ
ካሌቀረቡ በይርጋ ቀሪ ይሆናለ፡፡
2) በብሮዴካስት

አማካይነት

ሇሚፇፀም

ጥፊት

ጥፊቱ

የተፇፀመበት

ፕሮግራም

ከተሊሇፇበት ቀን ጀምሮ ባሇው ስዴስት ወር ጊዜ ውስጥ የወንጀሌ ክስ ካሌተመሰረተ
ክሱ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ፡፡
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ክፌሌ አስር
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች
79. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ
1) ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት ተቋቁሞ በየጊዜው የሚወጣ የኅትመት ስራ በማካሄዴ
ሊይ የሚገኝ ማንኛውም መገናኛ ብዙሃን ይህ አዋጅ ከጸናበት ቀን ጀምሮ ባለት 90
ቀናት ውስጥ በዚህ አዋጅ አንቀፅ 23 በተመሇከተው መሰረት መመዝገብና የምዝገባ
ምስክር ወረቀት ማግኘት አሇበት፡፡
2) የአናልግ

ቴላቪዥን

ብሮዴካስት

አገሌግልት

ባሇፇቃዴ

የዱጂታሌ

ቴላቪዥን

ብሮዴካስት አገሌግልት ሙለ በሙለ ተግባራዊ ተዯርጎ የአናልግ ቴላቪዥን
ብሮዴካስት ሙለ በሙለ እስከሚቋረጥበት ጊዜ ዴረስ የአናልግ እና የዱጂታሌ
ቴላቪዥን ብሮዴካስት አገሌግልትን ጎን ሇጎን ማሠራጨት ይኖርበታሌ።
3) ማንኛውም የቴላቪዥን ብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃዴ ባሇሥሌጣኑ በሚወስነው
ጊዜ ውስጥ የዱጂታሌ ብሮዴካስት ሽግግርን የተመሇከተ ፕሮግራም እና ማስታወቂያ
ሇሕዝብ ሇማቅረብ የሚረዲ ነፃ የአየር ጊዜ መመዯብ አሇበት፡፡
4) የአናልግ ሬዱዮ ብሮዴካስት አገሌግልት ባሇፇቃድች የጋራ የብሮዴካስት ኔትወርክ
አገሌግልት ስሇሚያገኙበት፣ የተመዯበሊቸው ነባር የሬዱዮ ሞገዴ ስሇሚሰረዝበት እና
ተሇዋጭ ፇቃዴ ስሇሚያገኙበት ሁኔታ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ይወሰናሌ፡፡
5) ይህ

አዋጅ

ከመውጣቱ

በፉት

በሕግ

መሰረት

የተሰጡ

የሬዱዮ

ብሮዴካስት

አገሌግልት ፇቃድች እንዯፀኑ ይቆያለ፤ ሆኖም ሇዚህ አዋጅ አፇፃፀም አስፇሊጊ ሆኖ
ሲገኝ ባሇፇቃደ አዯረጃጀቱን በዚህ አዋጅ መሠረት እንዱያሻሽሌ ይዯረጋሌ፡፡

80. ከአዋጁ ጋር ስሇሚቃረኑ ሕጎች
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ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ፣ ትእዛዝ ወይም የተሇመዯ
አሰራር በዚህ አዋጅ በተመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚ አይሆንም፡፡

81. የመብትና ግዳታ መተሊሇፌ
1) በብሮዴካስት አገሌግልት አዋጅ ቁጥር 533/1999 ተቋቁሞ የነበረው የኢትዮጵያ
ብሮዴካስት ባሇሥሌጣን መብትና ግዳታዎች በዚህ አዋጅ መሠረት ሇመገናኛ ብዙሃን
ባሇሥሌጣን ተሊሌፇዋሌ፡፡
2) ማስታወቂያን

በተመሇከተ

በማስታወቂያ

አዋጅ

ቁጥር

759/2004

ሇኢትዮጵያ

ብሮዴካስት ባሇሥሌጣን ተሰጥተው የነበሩ ሥሌጣንና ተግባራት በዚህ አዋጅ መሰረት
ሇባሇሥሌጣኑ ተሊሌፇዋሌ፡፡

82. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን
1) የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን ሉያወጣ
ይችሊሌ።
2) የባሇሥሌጣኑ ቦርዴ ይህን አዋጅና በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የወጡ
ዯንቦችን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ የሚከተለትን መመሪያዎች ሉያወጣ ይችሊሌ፤
ሀ) ዝርዝር የፇቃዴ ሁኔታ በተመሇከተ፤
ሇ) የብሮዴካስት ማሰራጫ መንገድች የፇቃዴ መስፇርትና ዝርዝር የአፇፃፀም ሁኔታ
በተመሇከተ፤
ሏ) በማስታወቂያ ሊይ የሚገሇጹ ላልች አስፇሊጊ መረጃዎችን በተመሇከተ፤
መ) የአመሌካቾችን ብቃት ሇመመዘን የሚያስችሇው ዝርዝር መስፇርት በተመሇከተ፤
ሠ) ሇሌዩ ሌዩ ፕሮግራሞች የአየር ሰዓት አመዲዯብን በተመሇከተ፤
ረ) ትምህርታዊ ፕሮግራሞችን ማሠራጨት በተመሇከተ፤
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ሰ) የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ የሚወስነውን የዴሌዯሊ ቀመር እና የጊዜ ሰላዲ
መሰረት አዴርጎ የሚወጣ ሇምርጫ ጊዜ መግሇጫ ሥርጭት የሚውሌ ነፃ የአየር ጊዜ
አፇፃፀምን በተመሇከተ፤
ቀ) የቅሬታ ወይም የአቤቱታ አቀራረብና አፇታት መሠረታዊ ሁኔታዎችን በተመሇከተ፤
በ) እርማት ወይም መሌስ የመስጠት መብትን አፇፃፀምን በተመሇከተ፡፡

83. የተሻሩና ተፇፃሚነት የላሊቸው ሕጎች
1) የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር 590/2000 እና የብሮዴካስት
አገሌግልት አዋጅ ቁጥር 533/1999 በዚህ አዋጅ ተሽረዋሌ፡፡ ነገር ግን በአዋጅ
ቁጥር 590/2000 ምዕራፌ ሦስት ስር የተዯነገጉት የመረጃ ነፃነት ዴንጋጌዎች
የመረጃ ነፃነት አዋጁ ራሱን ችል እስኪወጣ ዴረስ እንዯጸኑ ይቆያለ፡፡
2) የዚህን አዋጅ ዴንጋጌ የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም የአሰራር ሌማዴ በዚህ
አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡

84. የላልች ሕጎች ተፇጻሚነት
የመገናኛ ብዙሃንን በሚመሇከት ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት የወጡና ከዚህ አዋጅ ጋር
የማይቃረኑ ሕጎች በላሊ ሕግ እስኪተኩ ዴረስ እንዯፀኑ ይቆያለ፡፡

85. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ
ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡

አዱስ አበባ ------ ቀን.......... 2011 ዓ.ም
ወ/ሮ ሳሕሇ ወርቅ ዘውዳ
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