በኢትዮጵያ የቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፍ የፈቃድ አሰጣጥ ማዕቀፍ ላይ
የህዝብ ምክክር መጀመርን አስመልክቶ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ
ጥቅምት 11 ቀን 2012 ዓ.ም፣ አዲስ አበባ፡ የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን (ኢኮባ) አዲስ
የቴሌኮሙኒኬሽን ገልግሎት ፈቃዶችን ከመስጠቱ በፊት የሚያካሄደውን የህዝብ ምክክር ሂደት
በይፋ ጀመረ ፡፡
ይህ ወሳኝ ምዕራፍ በቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፍ በውድድር ላይ የተመሰረተ የአገልግሎት አቅርቦት
እንዲኖር ከአንድ ዓመት በፊት በመንግሥት የተሰጠውን ውሳኔ ተከትሎ የቴሌኮሙኒኬሽን
አገልግሎት ገበያ የመክፈት ሂደትን ግልጽ ለማድረግ ነው፡፡ ይህ ውሳኔ የሀገሪቱን ፈጣን
ኢኮኖሚያዊ እድገት ቀጣይ ምዕራፍ ቴክኖሎጂን ሙሉ በሙሉ በመጠቀም የመምራት ዓላማ ያለው
የአዲሱ የመንግስት የኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዳ አካል ነው ፡፡
ከዚህ አጀንዳ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን በሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ
መሠረት በግልጽ ውድድር ሁለት ተጨማሪ አዲስ ፈቃዶችን ለቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት
ኦፕሬተሮች ለመስጠት አቅዷል፡፡
የዚህ የህዝብ ምክክር ዓላማ በታቀደው የሬጉላቶሪ ማዕቀፍ ላይ በአዋጁ አንቀጽ 35-37 መሠረት
የሁሉንም ፍላጎት ያላቸው ባለድርሻ አካላት አስተያየት ለማሰባሰብ እና ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም
ሲባል ለሚኖረው ግልፅ እና መስተጋብራዊ ሂደት የበለጠ ዋስትና ለመስጠት ነው፡፡
የህዝብ ማስታወቂውን እና ሊተገበሩ የታቀዱ ዋና ዋና የሬጉላቶሪ ወይም የቁጥጥር አቅጣጫዎችን
ከባለሥልኑ ድረ-ገጽ http://www.eca.et ላይ ማግኘት የሚቻል ሲሆን በሂደቱ ላይ ፍላጎት ያላቸው
ሁሉም አካላት በታቀደው የሬጉላቶሪ አቅጣጫ ላይ አስተያየታቸውን እስከ ህዳር 11 ቀን 2012
ዓ.ም (እ.አ.አ ህዳር 22 ቀን 2019) ድረስ እንዲያቀርቡ ተጋብዘዋል፡፡
በተጨማሪም በህዝብ የምክክር ሂደቱ የቆይታ ጊዜ ውስጥ የሚከተሉት ሁለት ኩኑቶች በኢትዮጵያ
ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን እና በመንግሥት የሚካሄዱ ይሆናል፡፡
▪

የህዝብ ምክክር ሂደቱን በይፋ ለመጀመር ጋዜጣዊ መግለጫ ጥቅምት 11 ቀን 2012 ዓ.ም
በገንዘብ ሚኒስቴር አዳራሽ ከቀኑ 8፡00 ሠዓት ጀምሮ ይሰጣል፡፡

▪

ፍላጎት ያላቸው ወገኖችን ጥያቄዎች በቅድሚያ ለመመለስ የባለድርሻ አካላት ጉባኤ ህዳር
2 ቀን 2012 ዓ.ም (እ.አ.አ ኖቬምበር 12 ቀን 2019) በሸራተን አዲስ ሆቴል ይካሄዳል፡፡

የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን በኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 ነሃሴ 6
ቀን 2011 ዓ.ም የተቋቋመ ራሱን የቻለ፣ የተሰጠውን ተልዕኮ ለማሳካት የሚያስችል ነፃና ገለልተኛ
የሕግ ሰውነት ያለው የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት ሲሆን ዓላማውም ተወዳዳሪ የገበያ
ሥርዓትን በማበረታታት፣ የተጠቃሚዎችን ተደራሽነትና ፍላጎት ያሟላ፣ ጥራቱ የተጠበቀ፣
ቀልጣፋ፣ አስተማማኝ እና ኢኮኖሚያዊ አቅምን ያገናዘበ የኮሙኒኬሽን አገልግሎት በመላ ሀገሪቱ
እንዲስፋፋ ማድረግ ነው፡፡

የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን
ስልክ: +251 11 465 6011 ፋክስ: +251 11 465 5763 ፖ.ሣ.ቁ. 9991
ኢሜል፡ consultation@eca-ethiopia.com

