የፊዚካሌ ፍተሻ ሊቦራቶሪ በኢትዮጵያ ብሄራዊ አክሪዱቴሽን ጽ/ቤት የመጀመሪያ
የስድስት ወር የክትትሌ ኦዱት ተዯርጎ ዕውቅናው እንዱቀጥሌ ማረጋገጫ አገኘ

የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት የፊዚካሌ ፍተሻ ሊቦራቶሪ ከኢትዮጵያ ብሄራዊ
አክሪዱቴሽን ጽ/ቤት ዕውቅና ባገኛቸው አራት የፊዚካሌ ፍተሻ ፓራሜትሮች የመጀመሪያ
ስድስት ወር የክትትሌ ኦዱት በአክሪዱቴሽን ጽ/ቤቱ ባሇሙያዎች ሚያዚያ 19,2009 ዓ.ም
ተከናውኖ ከጥቂት ጥቃቅን ጉድሇት በስተቀር የተቀመጠውን የግምገማ መስፈርቶች
አሟሌቶ በመገኘቱ የተሰጠው ዕውቅና እንዱቀጥሌ ማረጋገጫ አገኘ፡፡
የዕውቅና ሰጪው ተቋም የገምጋሚ ቡድን መሪ አቶ ወንዯሰን የመጀመሪያ የስድስት ወር
የክትትሌ ኦዱት ዓሊማ የፊዚካሌ ፍተሻ ሊቦራቶሪው የጥራት አፈጻጸም ሥርዓትና የብቃት
ቀጣይነትን ማረጋገጥ መሆኑን በቅድመ ግምገማ መክፈቻ ሥነስርዓት ጠቁመው የግምገማ
መስፈርቶቹ በአይ. ኤስ. ኦ/አይ.ኢ.ሲ 17025 የሊቦራቶሪ ፖሉሲና መመሪያ፣ በኢትዮጵያ
ብሔራዊ አክሪዱቴሽን ጽ/ቤት ፖሉሲዎች፣ መመሪያዎችና መመዘኛዎች፣ እንዱሁም በአይ.
ኤሌ. ኤ. ሲ ፖሉሲ፣ መመሪያና መመዘኛዎች
መሰረት መሆኑን የኢንስቲትዩቱ ዋና
ዲይሬክተር፣ ምክትሌ ዋና ዲይሬክተሮች፣ ዲሬክተሮችና ባሇሙያዎች በተገኙበት
ገሌጸዋሌ፡፡
አንድ ቀን በቆየው የግምገማ ሂዯት የገምጋሚው ቡድን የፊዚካሌ ፍተሻ ሊቦራቶሪውን
በመስፈርቶቹ መሰረት ኦዱት ያዯረገ ሲሆን በግምገው ማጠናቀቂያ የተገኙት ውጤቶች
የኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ ሀሊፊዎችና የፊዚካሌና ኢንስትሩመንታሌ ሊቦራቶሪ ባሇሙያዎች
በተገኙበት ሪፖርት አቅርቧሌ፡፡
የግምገማ ቡድኑ ሀሊፊ አቶ ወንዯሰን ባቀረቡት ማጠቃሇያ ሪፖርት
ሊቦራቶሪው
ከሲስተም አኳያ በዶክመንቴሽን፣በዯንበኛ እርካታ፣ በኮንትራት review፣ በnon-conformity
corrective action፣ በcompliance አያያዝ፣ በሪከርድ አያያዝ፣ በውስጥ ኦዱት

ማኔጅመንትና በላልችም በርካታ አዎንታዊና ጠንካራ ጎኖች ያለት መሆኑንና በአንጻሩ
ዯግሞ ሪከርዶችን ሇእያንዲንደ ዶክመንት አሇማዯራጀትና የኤላክትሮኒክ ፋይልችን
መከታተያ ሲስተም አሇመዘርጋት በአነስተኛ ጉድሇት መታየቱን ገሌጸዋሌ፡፡
በተመሳሳይ መሌኩ ከቴክኒካሌ አንጻር በኢንቫይሮመንታሌ ፋሲሉቲ፣ በፍተሻ ሪፖርት፣
በናሙና፣
በባሇሙያ ብቃት፣ በጥራት ማረጋገጫ ቴክኒክ እና በላልችም
በርካታ
አዎንታዊና ጥሩ የሚባለ ጎኖች ያለት መሆኑን አመሊክተዋሌ፡፡
እንዯሀሊፊው ገሇጻ በአጠቃሊይ ሰባት ዋና የማይባለ ግኝቶች መኖራቸውን ጠቁመው
እነዚህም ሲስተሙን ሉጎደት የማይችለ መሆናቸውን አብራርተዋሌ፡፡ ነገር ግን ይሊለ
ሀሊፊው በአነስተኛ ዯረጃ የታዩት ክፍተቶች ካሌተስተካከለ
በሚቀጥሇው ወዯዋነኛ
ጉድሇቶች ሉቀየሩ እንዯሚችለ አሳስበዋሌ፡፡
ሀሊፊው በሪፖርታቸው ማጠቃሇያ እንዲለት ኢንስቲትዩቱ እነዚህን ጉድሇቶች ማስወገድ
እንዯሚጠበቅበትና ይሄንንም ታሳቢ በማድረግ የገምጋሚው ቡድን ዕውቅናው እንዱቀጥሌ
ማረጋገጫ መስጠቱን በማብሰር እንኳን ዯስ አሊችሁ ብሇዋሌ፡፡
የፍተናሻና ምርምር ዲይሬክቶሬት ዲይሬክትር አቶ ብርሀኑ ንጉስ በበኩሊቸው በታዩት
ጉድሇቶች አስፈሊጊው የማስተካከያ እርምጃዎች በተቀመጠው ጊዜ እንዯሚወሰድ ተናግረው
ግምገማው በስድስት ወር የሆነበት ምክንያት ሇምን እንዯሆነ ጠይቀዋሌ፡፡ የግምገማ ቡድን
ሀሊፊው በስድስት ወር የሆነበት ምክንያት ሲስተሙ አዱስ ከመሆኑ አኳያ የሲስተሙን
ቀጣይነት ከማረጋጋጥ አንጻር መሆኑንና በቀጣይም ሲስተሙ እያዯገ ሲሄድ በየዓመቱ
እንዯሚዯረግ ገሌጸዋሌ፡፡
በመጨረሻም የኢንስቲትዩቱ ምክትሌ ዋና ዲይሬክትር አቶ መሀመድ ሁሴን የግምግማ
ቡድኑ የፍተሻ ሊቦራቶሪ ሲስተሙን ገምግሞ ቀጣይነቱን በማረጋገጡና የታዩ ጉድሇቶችን
በመጠቆሙ አመስግነው በቀጣዩ ያለ ክፍተቶች እንዯሚስተካከለ ተናገረዋሌ፡፡

