
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት 

የአባላት ዝርዝር 

ተ.ቁ የድርጅት ስም አድራሻ ስ.ቁ 
ቴሌቪዥንና ሬድዮ 

 

1 የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮፖሬሽን   አ.አ 0115172500 
0115156094 

2 ደቡብ ሬድዮና ቴሌቪዥን ኤጀንሲ አዋሳ 0911791925 
3 ድሬዳዋ መገናኛ ብዜሃን ኤጀንሲ ድሬደዋ 0915763461 
4 ፋና ብሮድካስቲን ኮርፖሬት አ.አ 0115516777 
5 አሐዱ ሬድዮና ቴሌቪዥን አ.አ 0115584362 
6 የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ባህርዳር 0930352665 
7 የሐረር ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ሐረር 0911987619 
8 የሶማሌ ክልል መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ጅግጅጋ 0910515744 
9 አዲስ ሚድያ ኔትዎርክ አ.አ 0111571345 
10 ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬድዮ አ.አ 0940039999 

ቴሌቪዥን 
 

11 አርትስ ቴሌቪዥን (በአፍሪካ ሬኔሳንስ ቴሌቪዥን ሰርቪስ አ/ማኅበር)  አ.አ 0116577811/16 

12 ቲቪ 9 ቴሌቪዥን (ሀይ-አስ መልቲ ሚዲያ እና ኮሙዩኒኬሽን ኃ/የተ/የግ/ማኅበር) አ.አ 0118333220 

0115543318 

13 ናሁ ቴሌቪዥን     አ.አ 0939949494 

14 የኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥን    አ.አ 0911641625 

15 ኢ.ቢ.ኤስ. ቴሌቪዥን       አ.አ 0116291987 

16 ዋልታ ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት አ.አ 0114670303 

ህትመት 
 

17 የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት     አ.አ 0111572525 

18 የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት  አ.አ 0111117059 

19 ሪፖርተር ጋዜጣ (ሚዲያ ኤንድ ኮሙኒኬሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር)፤ አ.አ 0911202047 

20 ካፒታል ጋዜጣ (ክራውን ፐብሊሽንግ ኃ/የተ/የግ/ማ)፤ አ.አ 0116183253 

21 ፎርቹን ጋዜጣ  /ኢንዲፔንዳንት ኒውስ ኤንድ ሚዲያ ኃ/የተ/የግ/ማህበር/ አ.አ 0114163020 

22 አዲስ አድማስ ጋዜጣ (አዲስ አድቨርታይዚነግ ኃ/የተ/የግ/ማኅበር) አ.አ 0115153660 



23 አዲስንያ ኮንስትራክሽን ቢዝነስ መፅሔት (ፊንሰስ ፕሮሞሽን 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር፤) 

አ.አ 0920833911 

24 ታዛ መጽሔት (ደብረ ያሬድ አሳታሚ ድርጅት)  አ.አ 0930071569 

25 ናሽናል ኮንስትራክሽን መፅሔት (ብሉ ካምፕ ፕሮሞሽን 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር፤)   

አ.አ 0911107979 

26 አዲስ ማለዳ ጋዜጣና የኢትዮ ቢዝነስ ሪቪው መፅሔት አ.አ 0911253767 

27 ዓለምሰገድ ህትመትና ማስታወቂያ (ሊግ ስፖርት) አ.አ 0911228212 

28 አዲስ ጊዜ መፅሔት አ.አ 0911862791 

29 ኢትዮ ሐበሻ ህትመትና ማስታወቂያ (ጊዮን መፅሔት) አ.አ 0911227661 

30 ወርልድ ስፖርት ጋዜጣ  አ.አ 0920657535 

31 መርፌ መፅሔት አ.አ 0941414134 

32 ቃል አምባ መፅሔት (አዲናስ አሳታሚ ኃ/የተ/የግ/ማኅበር) አ.አ 0911696915 

33 ስንቅ መፅሔት (አብርሃም ግዛው ኢንተርቴይመንትና የፕሬስ ሥራዎች ኃ/የተ/የግ/ማኅበር) አ.አ 0930470847 

34 ቁም ነገር መፅሔት አ.አ 0911232015 

ሬድዮ 

35 ሸገር ኤፍ ኤም ሬድዮ (አደይ ትንሳኤ ሚዲያና ኢንተርቴይንመንት ኃ/የተ/የግ/ማ)፤ አ.አ 0111275351 

36 አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሬድዮ አ.አ 0911791925 

37 አዋሽ ሬድዮ አ.አ 0115543318 

38 ቤንሻንጉል ጉምዝ ማስሚድያ ኤጀንሲ አሶሳ 0917181253 

39 የጋምቤላ ክልል መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ጋምቤላ 0965847447 

40 ዋን ላቭ (አዲስ ግንቦት ላይ የተመዘገበ) አ.አ 0929903142 

41 ኦያያ መልቲ ሚዲያ ኃ/የተ/የግ/ማህበር (ብስራት) አ.አ 0933912454 
0115571253 

ማህበራት 

42 የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር አ.አ 0911622769 

43 የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ሴቶች ማህበር  አ.አ 0911108024 

44 ዋቢ አሳታሚዎች ማህበር  አ.አ 0116616184 

45 የኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር  አ.አ 0911684373 

46 የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሬድዮ ጣቢያዎች ማህበር አ.አ 0911791925 



47 የአማራ ጋዜጠኞች ማህበር  ባህርዳር 0918718307 

0993447533 

48 የኦሮሚያ ጋዜጠኞች ማህበር አ.አ 0911234266 

49 የኢትዮጵያ ብሮድካስተሮች ማህበር  አ.አ 0116292027 

50 ዕንፀት ክርስቲያናዊ ማህበር  አ.አ 0930011441 

51 የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ጋዜጠኞች ማህበር አ.አ  

52 የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር አ.አ 0912623870 

 

 

 

 


