Communication Unit

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ

የሚዲያ ግንኙነት አጭር መግለጫ

መግቢያ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መረጃን ለመራጮች እና ለሚመለከታቸው አካላት ለማድረስ፣
ግልጽነትን ለማሻሻል በዚያውም ድርጅታዊ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ከሚዲያ ጋር የሚደረጉ
ግንኙነቶችን ማጠናከር እንዳለበት ያምናል። ቦርዱ መረጃዎችን ለማስተላለፍ ከሚጠቀማቸው የራሱ
የማኅበራዊ ሚዲያ ገጾች እና ድኅረ-ገጽ በተጨማሪ የሚመጡለት ጥያቄዎችን መመለስ፣ በተከታታይ
የሚነሱ እና ግርታ የሚፈጠርባቸውን አሠራሮች ለማስረዳት ከሚዲያዎች ጋር ግንኙነቶችን
ያከናውናል።
ከቦርዱ መረጃ የሚገኝባቸው መንገዶች

የቦርዱ ድኅረ-ገጽ- የመገናኛ ብዙኃን መረጃ በሚፈልጉበት ወቅት የቦርዱን ድኅረ- ገጽ በመጎብኘት
በቀላሉ መረጃዎቸን ማግኘት ይችላሉ፤ ቆይተው የወጡ መግለጫዎች፣ ከዚህ በፊት ይፋ የሆኑ
መረጃዎች በቦርዱ ድኅረ-ገጽ ላይ በተለያዩ ክፍሎች ይገኛሉ። ሁሉንም ክፍሎች በመፈተሽ
መረጃዎችን ማጠናቀር ይቻላል።

የቦርዱ ማኅበራዊ ሚዲያ ገጾች - ለፈጣን መረጃዎች የቦርዱ ማኅበራዊ ሚዲያ ገጾች መረጃዎችን
ይሰጣሉ። ገጾቹን ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎችን በፈጣን መንገድ ማግኘት ይቻላል። በማኅበራዊ
ሚዲያ ላይ የሚወጡ መግለጫዎች በአብዛኛው አጭር እና ግልጽ ሲሆኑ ለተጨማሪ የማብራሪያ ጥያቄ
የሚዲያ ግንኙነት ስልክ ላይ በመደወል ማብራሪያ መጠየቅ ይቻላል። በቦርዱ ኦፊሻል ገጾች የሚወጡ
መረጃዎች ኦፊሻል በመሆናቸው ያለተጨማሪ ማረጋገጫ መረጃ ለማንኛውም አገልግሎት ማዋል
ይቻላል።

መረጃዎችን በመጠየቅ- ቦርዱ ማንኛውንም የመገናኛ ብዘኃን ዕውቅና ያላቸው ተቋማት የመረጃ
ጥያቄዎችን ለማስተናገድ ይሞክራል። በዚህም መሠረት በስልክ ወይም በኢ-ሜል መረጃዎችን
መጠየቅ ይቻላል። ከፍተኛ መረጃ ፈላጊዎች በመኖራቸው የተነሣ ስልክ ለማግኘት ያስቸገረው
ማንኛውም አካል የሚጠይቀውን ጉዳይ እና ሚዲያውን ጠቅሶ አጭር የስልክ መልዕክት ወይም በኢ-

Communication Unit
ሜል media@nebe.org.et ላይ መላክ ይችላል። የኮምኒኬሽን የሥራ ክፍሉ በጽሑፍ ወይም በተመቸ
በሌላ አማራጮች መረጃውን የሚሰጥ ይሆናል።

የሚዲያዎች ግብዣ- ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተለያዩ ሁነቶችን በሚያከናውንበት ወቅት በሁነቱ
ውስጥ እንዳለው ቦታ እና ምቹነት በልዩ ሁኔታ ሚዲያዎችን ይጋብዛል። እነዚህ ሚዲያዎች
ከሚከተሉት በአንዱ ወይም በብዙ መሥፈርቶች የተነሣ የሚጋበዙ ሲሆኑ ካለው የኃብት (የቦታ፣
የአዳረሽ... የመሳሰሉት) ዕጥረት የተነሣ ሁሉም ሚዲያዎች የሚጋበዙበት አይሆንም፤ ነገር ግን ቦርዱ
በተወሠነ ጊዜ የሚጋበዙ ሚዲያዎችን ቁጥር እና ሽፋን እያየ ተከታታይ ለውጦችን ያደርጋል።

ሚዲያዎች ሲጋበዙ፦
-

ሕጋዊ ምዝገባ ያላቸው መሆኑን፣

-

ከፍተኛ ሽፋን ያላቸው መሆኑን፣

-

ከፍተኛ ተደራሽነት ያላቸው መሆኑን፣

-

የዜና ሽፋን በሚሰጡበት ወቅት በትክክል እና በፍትሐዊ መልኩ መ ዘ ገባ ቸ ው ን ፣

- ለምርጫ እና ፓለቲካ ፓርቲዎች ዜናዎች በቋሚነት የሚዘግቡ እና እንደ ተዓማኒ የመረጃ
ምንጭነት የሚቆጠሩ መሆኑን፣
- በተከታታይ በቦርዱ ተጋብዘው ሽፋን እንዲሰጡ በሚጠየቁበት

ወቅት

ሽፋን

የሚሰጡ

መሆናቸውን ከግምት ውስጥ የሚያስገባ ሲሆን፤ በየጊዜው የሚጋበዙ ሚዲያዎችን ዝርዝር
በመከለስ በተቻለ መጠን ብዙ ሚዲያዎች እንዲጋበዙ ጥረት ያደርጋል። ከዚህም በተጨማሪ
የቋንቋ ሽፋን፣ የሚዲያ ዓይነት (ሬዲዮ፣ ቲቪ፣ የኅትመት እና ኢንተርኔት ሚዲያ ወዘተን)
ለማመጣጠን ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል።
- ሚዲያዎች ምንም እንኳን በቦርዱ ሁነት ላይ ባይገኙም መረጃዎቸን ለማግኘት
በስልክ አድራሻ - በጥሪ ወይም በአጭር የስልክ መልዕክት - +251905053051
በኢሜይል- media@nebe.org.et መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ከላይ የተጠቀሰው እንዳለ ሆኖ ቦርዱ በሚሰጣቸው ጋዜጣዊ መግለጫዎች ማንኛውምየኢትዮጵያ
መገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን ዕውቅና ያለው ሚዲያ መሣተፍ የሚችል ሲሆን፤ የጋዜጣዊ
መግለጫዎችን ጥሪ እና የቦርዱ ዋና ዋና ውሣኔዎች በኢ-ሜል እንዲደርሰው የሚፈልግ የሚዲያ
ተቋም የኢ-ሜል አድራሻውን ለቦርዱ የኮሚኒኬሽን ክፍል በመላክ ወደ ቦርዱ የሚዲያ ኢ-ሜል
ቋት ውስጥ በመመዝገብ መረጃዎችን ማግኘት ይችላል።

Communication Unit
አንዳንድ መረጃዎች የቦርዱን መሰብሰብ ውሣኔ መስጠት እና መመርመር የሚጠይቁ በሚሆኑበት
ወቅት አስተያየት መስጠት አስቸጋሪ ስለሚሆን፣ ሚዲያዎች የሥራ ሂደቱ ተጠናቆ ውሣኔ ላይ
አለመደረሱ ሲገለጽ በትዕግሥት የሥራውን መጠናቀቅ እንዲጠብቁ እንጠይቃለን።
የቦርዱ ሰብሳቢን ወይም ሌላ የቦርድ አባል ቃለ መጠይቅ ለማድረግ - በኢ-ሜል ወይም በጽሑፍ
የቃለ-መጠይቁን ዓላማ እና የሚያተኩርበትን ጉዳይ በመጥቀስ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል። ቀጠሮ
ለመያዝ በቂ ጊዜ በሚሰጥ ሁኔታ ጥያቄውን ማቅረብ አስፈላጊ ነው።

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ
የኮምኒኬሽን የሥራ ክፍል

