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የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት 

ተልዕኮ፡- 

ብቃትና ተቀባይነት ያለው የአክሬዲቴሽን አገልግሎት ለተSማሚነት ምዘና ተቋማት መስጠት 

ራዕይ፡- 

በ2022 ዓ.ም የአፍሪካ አክሬዲቴሽን ትብብር (African Accreditation Cooperation)  በዓለም አቀፍ 

እውቅና ባገኘባቸው በሁሉም ወሰኖች ተአማኒነትና ተቀባይነት ያለው የአክሬዲቴሽን መስጠት፡- 

እሴቶች 

 የአገልግሎት አሰጣጥ ብቃት (Competence) 

 ገለልተኛ የሆነ የአገልግሎት አሰጣጥ (Impartiality) 

 የአሰራር ግልፅነት (Transparency) 

 አለማዳላት (Non-discrimination) 

 ተጠያቂነት (Accountability) 

 ምላሽ ሰጪነት (Responsiveness) 

 ሚስጥር ጠባቂነት (Confidentiality ) 
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ስልጣንና ተግባር 

የኢትዮጵያ አክሪዲቴሽን አገልግሎት ሥልጣንና ተግባራት ፡- 

/ ለተስማሚነት ምዘና ተቋማት አግባብነት ባላቸው ብሔራዊና ዓለም ዓቀፋዊ መስፈርቶች መሠረት 

በብቸኝነት የአክሬዲቴሽን አገልግሎት መስጠት፣ 

/ አክሬዲቴሽንን ለማስተዋወቅ በአክሬዲቴሸን ደረጃዎች /Standards /፣በአሰስመንት ስልቶች እና 

ተዛማጅ መስፈርቶች ላይ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለውን አሰራር ተከትሎ ሥልጠናዎችን 

መስጠት፣ 

/ የአክሬዲቴሸን ምልክት የአጠቃቀም መመሪያዎችን ማዘጋጀት፣ማስፈፀም፣በተጨማሪም በአባልነቱ 

የሚያገኘውን የአህጉራዊ ዓለም አቀፋዊ የአክሬዲቴሽን ምልክቶች ፈቃድ በዓለም አቀፍ አሰራሩ 

በሚፈቅደው መሰረት ተዋውሎ አክሪዲትድ ለሆኑ ተቋማት መስጠትና አፈፃፀሙን መከታተል፣ 

/. የተስማሚነት ምዘና ተቋማት የአክሬዲቴሸን አገልግሎት እንዲያገኙ ማበረታታት፣ የሚሰጣቸውን 

አገልግሎቶች ማስተዋወቅ፣ ስለ አክሬዲቴሽን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መስራት፣ 

/ አክሬዲቴሽን የተሰጣቸውን፣ የታገደባቸውንና የተሰረዘባቸውን ተቋማት ዝርዝር መዝግቦ 

የመያዝና ለሕዝብ ግልጽ የማድረግ፣ እንዲሁም ለሚመለከታቸው የሕግ አስፈፃሚ ተቋማት 

ማሳወቅ፣ 

/ የአክሬዲቴሽን ሂደት የሚመራበትን በተለይም አመልካቾች የሚገመገሙበትንና አክሬዲቴሽን 

የሚሰጥበትን፣ የሚታገድበትንና የሚሰረዝበትን እንዲሁም ከነዚሁ ጋር የተያያዙ ቅሬታዎች 

የሚስተናገዱበትን ሥርዓት የሚመለከቱ መመሪያዎች የማውጣትና በሥራ ላይ ማዋል፤ 

/  አክሪዲትድ የሆኑ ተቋማት በአገኙት የአክሬዲቴሽን ወሰን ላይ በቀጣይነት ብቃታቸውን 

ማረጋገጣቸውንና የተቀመጡ መስፈርቶችን የማሟላት ሃላፊነታቸውን መወጣታቸውን 

ለማረጋገጥ የታቀደ ወይንም ድንገተኛ የክትትል አሰስመንት ማድርግ፣ 
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/ የአክሬዲቴሽን ሰርተፍኬትና የአክሬዲቴሸን ምልክት ያለ አግባብ ጥቅም ላይ እንዳይውል 

እንዲሁም የአክሬዲቴሽን መረጃ ባልተገባ መልኩ እንዳይተረጎም ክትትል ማድርግ የተፈጠሩ 

ችግሮች እንዲስተካከሉ አስተዳደራዊ እርምጃዎችን የመውሰድ፣ 

 / በሥራ አጋጣሚ በደንበኞች ላይ የሚደርሱ የንብረት ጉድለቶችን ለመሸፈን የመድን ዋስትና 

የመግባት፣ 

/ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች በመንግስት በሚወሰን ተመን መሰረት የአገልግሎት ዋጋ ማስከፈል፣ 

/ የንብረት ባለቤት የመሆን፣ ውል የመዋዋልና በራሱ ስም የመክሰስና የመከሰስ፣ 

/ ሃገራችን ከገባቻቸው ዓለም አቀፍ ግዴታዎች ጋር የማይጣረሱ ስምምነቶችን ከሌሎች  

    አካላት ጋር ማድርግ፣ 

/ ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን የማከናወን፡፡ 

የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት 

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሳዊ ሪፐብሊክ መንግስት በሃገሪቱ የአክሬዲቴሽን  አገልግሎት እንዲሰጥ 

የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት ኃላፊነት ተሰጥቶታል፡፡ ተቋሙ ተጠሪነቱ ለንግድና ቀጠናዊ 

ትስስር ሚኒስቴር የሆነ እራሱን የቻለ ሕጋዊ ሰውነት ያለው የመንግስት ተቋም ነው፡፡ 

ተቋሙ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 195/2003 ዓ.ም እና ተቋሙን እንደገና ለማቋቋም 

በወጣው ደንብ ቁጥር 279/2005 ዓ.ም በድጋሚ እንደገና ለማቋቋም በወጣው ደንብ ቁጥር 421/ 2010 

ዓ.ም  የተቋቋመና የሚከተሉት ዓላማዎች እንዲያስፈጽም ኃላፊነት የተሰጠው ተቋም ነው፡፡  

 ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው ብሔራዊ የአክሬዲቴሽን ስርአት በመገንባት እና በመተግበር ለሃገሪቱ 

ምርቶችና አገልግሎቶች የሚሰጡ የተስማሚነት ምዘና አገልግሎቶች ዓለም አቀፍ ተቀባይነት 

እንዲኖራቸው በማድርግ  የሃገር ውስጥና የውጭ ንግድ ማቀላጠፍ፣ 

 ብሔራዊና ዓለም አቀፋዊ ደረጃዎችንና መስፈርቶችን በመጠቀም ለተስማሚነት ምዘና ተቋማት በሚሰጥ 

የአክሬዲቴሽን አገልግሎት የሕብረተሰቡ ጤና፣ደህንነት፣አካባቢ እንዲጠበቅ ማድርግ እና ፍትሃዊ 

የግብይት ስርአት እንዲሰፍን የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድርግ 

 በአገር ውስጥ የሚደረግ የግብይት ቁጥጥርና መንግስታዊ ውሳኔዎች ውጤታማ፣ተቀባይነት እና 

ተአማኒነት ያላቸው እንዲሆኑ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ፡፡ 
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ተቋሙ ከላይ የተዘረዘሩትን አላማዎች ለማሳካት ባለፉት ዓመታት በርካታ ተግባራትን 

አከናውኗል፡፡ የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት ከተቋቋመበት ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ  በ2004 

ዓ.ም በተቋሙ የጥራት ሥራ አመራር ስርአትን በመዘርጋት፣በተመሳሳይ ዓመት የሙከራ 

አሰስመንት በማካሔድ እንዲሁም በ2004 ዓ.ም ማጠናቀቂያ ላይ የዓለም አቀፉ የላቦራቶሪ 

አክሬዲቴሸን ትብብር /International Labouratory Accreditation Cooperation / እጩ አባል 

በመሆን ሥራን በሰፊው ቀጠለ፡፡ 

ከነዚህ ተግባራት ጎን ለጎን በአምስት መሰራዊ ደረጃዎች ማለትን የአክሬዲቴሽን ሥራውን በሚሰራበት 

ISO/IEC 17011 ደረጃን መሰረት አድርጎ  ISO/IEC 17025፣ ISO 15189፣ ISO/IEC 17020፣ ISO/IEC 17024 

ላይ በመላ ሃገሪቱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በመስራት በዚሁ ዓመት የአክሬዲቴሽን አገልግሎት 

መስጠት ጀመረ፡፡ 

ይህ ተግባር ተጠናክሮ ቀጥሎ በ2005 ዓ.ም ተቋሙ የዓለም አቀፉ ላቦራቶሪዎች አክሬዲቴሽን ትብብር 

ተባባሪ አባል መሆን የቻለ ሲሆን በ2006 ዓ.ም በዓለም አቀፍ ገምጋሚ ቡድን የአቻ ግምገማ 

እንዲደረግበት ያቀረበው ማመልከቻ ተቀባይነት አግኝቶ የአቻ ግምገማ አካሂዷል፡፡ 

በ2007 ዓ.ም የአቻ ግምገማ ከተለያዩ አራት ሃገራት በተውጣጡ ዓለም አቀፍ ገምጋሚ ቡድን አባላት 

ጽ/ቤቱ የተገመገመ ሲሆን በ2008 ዓ.ም የግምገማውን ውጤት መሰረት አድርጎ በተገኙ ክፍተቶች ላይ 

የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ በመደረጉ በ2009 ዓ.ም ተቋሙ የዓለም አቀፉ የላቦራቶሪዎች 

አክሬዲቴሽን ትብብር /International Labouratory Accreditation Cooperation / ሙሉ አባል ለመሆን 

በቅቷል፡፡ 

ይህ ውጤት በቀላሉ የተገኘ ሳይሆን የጽ/ቤቱ የበላይ አመራርና ሰራተኛው እንዲሁም በትርፍ ሰዓት 

የኢትዮጵያ አክሪዲቴሽን አገልግልት የሚያገለግሉ አሰሰሮች ከፍተኛ አስተዋጽኦ የተገኘ ሲሆን 

የመንግስት ድጋፍም የተለየው አልነበረም፡፡ 

የተቋሙ ጉዞ ተጠናክሮ ቀጥሎ በ2011ዓ.ም ቀደም ሲል በሁለት ወሰኖች ብቻ ማለትም በሕክምና 

ላቦራቶሪና በፍተሻ ላቦራቶሪ ብቻ አግኝቶ የነበረውን ዓለም አቀፍ እውቅና በኢንስፔክሽን ዘርፍም 

በማስፋት ዓለም አቀፍ እውቅና ለማግኘት አስችሎታል፡፡ 
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የኢትዮጵያ አክሪዲቴሸን አገልግሎት ዓለም አቀፍ እውቅና ማግኘት ተቋሙ የአክሬዲቴሽን አገልግሎት 

የሚያገኙ ተቋማት በተለይም የፍተሻ ላቦራቶሪዎችና የኢንስፔክሽን ተቋማት በዓለም አቀፍ ገበያ ውስጥ 

ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ከፍተኛ እድል የሚፈጥር ነው፡፡  

 

 

አክሬዲቴሽን ማለት ምንድነው? 

አክሬዲቴሽን አንድ ተቋም/ድርጅት የተወሰነ ተግባር ለማከናወን የሚያስችል የቴክኒክ ብቃት ያለው 

መሆኑን በሶስተኛ ወገን በሚካሄድ ግምገማ የሚሰጥ ምስክርነት ነው፡፡ አክሬዲቴሽን የተስማሚነት 

ምዘና ተግባራት ማለትም የላቦራቶሪ ፍተሻ፣ የኢንስፔክሽን፣ የሰርቲፍኬሽንና የካሊብሬሽን ሥራዎች 

በትክክል ስለመስራታቸው የቴክኒካል ብቃት ምስክርነት ነው፡፡ 

ሠርቲፍኬሽን ምንድነው? 

ሰርቲፍኬሽን በአንድ በተወሰነ ደረጃ በተዘጋጀ መስፈርት በተወሰኑና ተለይተው በተቀመጡ ምርት፣ 

ሂደትና አገልግሎት አሰጣጥ የሥራ አመራር ስርዓት ስለ ቀጣይነቱ በሶስተኛ ወገን የሚሰጥ ማረጋገጫ 

የምስክር ወረቀት ነው፡፡ 

አክሪዲቴሽን ጠቀሜታዎች 

አክሬዲቴሽን በምርት፣ አገልግሎት ወይንም በስርዓት ቴክኒካዊ ችግሮችን ለመቀነስና ለማስወገድ 

ከፍተኛ እገዛ ያለው ሲሆን ንግድ እንዲያድግ ሀብት እንዲጨምር እንዲሁም የሥራ ድግግሞሽ በመቀነስ 

ወጪን መቀነስ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው፡፡ 

አክሬዲቴሽን ለተለያዩ ዘርፎች የተለያየ ጠቀሜታ አለው ለምሳሌ አክሬዲቴሽን፡- 

ለተስማሚነት ምዘና ተቋማት፡- አክሬዲቴሽን ለተስማሚነት ምዘና ተቋማት ለደንበኞቻቸውና 

ለተቆጣጣሪ ተቋማት ብቃታቸውን የሚያሳዩበት ተመራጭ እንዲሆኑ እድል ይፈጥርላቸዋል፣ 

ለተጠቃሚዎች፡-  አክሬዲቴሽን ተጠቃሚዎች ተአማኒነት ያለው ውጤት እንዲያገኙ እድል ይሰጣል፣ 

ተጠቃሚዎች ለተደጋጋሚ ወጪ እንዳይዳረጉ እድል ይፈጥራል፡፡ 
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ለአክሬዲቴሽን ለተቆጣጣሪ አካላት፡- የተቆጣጣሪ አካላት የአክሬዲቴሽን ተጠቃሚ ከሆኑ ተቋማት 

የሚያገኙት ውጤት ትክክለኛ ውሳኔ እንዲወስኑ ያስችላቸዋል 

አክሬዲቴሽን ለኢንዱስትሪዎች፡- አክሬዲቴሽን ንግድን ያቀላጥፋል፣ ተደጋጋሚ ፍተሻን፣ 

ኢንስፔክሽንና የሰርቲፍኬሽን ሥራን ያስቀራል፣የምርት ተወዳዳሪነትን ይጨምራል፡፡ 

 

የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት የሚሰጣቸው አገልግሎቶች 

የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት (ኢአአ) የከተሉትን ደረጃዎች መሠረት አድርጎ አገልግሎት 

ይሰጣል፡- 

የአክሬዲቴሽን ዘርፍ ደረጃ 

የሕክምና ላቦራቶሪ ISO 15189:2012 
ለኢንስፔክሽን ተቋማት ISO/IEC 17020:2012 
ለካሊብሬሽን ላቦራቶሪ ISO/IEC 17025:2017 
ለፍተሻ ላቦራቶሪ ISO/IEC 17025:2017 
ለሥራ አመራር ስርዓት ሰርቲፍኬሽን ተቋማት ISO/IEC 17021:2015 
ለባለሙያ ሰርቲፍኬሽን ተቋማት ISO/IEC 17024:2012 
ለምርት ሰርቲፍኬሽን ተቋማት ISO/IEC 17065 :2012 

 

1. የሕክምና ላቦቶሪ አክሬዲቴሽን፡- ISO 15189 : 2012 

የሕክምና ላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን  

አክሬዲቴሽን፡- የሕክምና ላቦራቶሪዎች የቴክኒክ ብቃት እና ጊዜውን የጠበቀ፣ ትክክለኛ 

እንዲሁም አስተማማኝ የላቦራቶሪ ውጤቶችን መስራታቸውን ማሳያ መሳሪያ ነው፡፡ 

የሕክምና ላቦራቶሪ አገልግሎት የታካሚዎችን ጤንነት ምርመራ እና የጤና አሰስመንት ከሚሰሩ 

ሥራዎች ውስጥ በጣም አስፈላጊው ነው፡፡ የሕክምና ላቦራቶሪ አገልግሎት የሚከተሉትን 

ያካትታል 

 የአገልግሎት ጥያቄ ማቅረብ / በታካሚዎች/ 

 የታካሚ ዝግጅት / የታካሚ አቀባበል/ 
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 ለታካሚው መለያ መስጠት 

 ናሙና መሰብሰብ፣ማጓጓዝ፣ማከማቸት/ማስቀመጥ 

 የናሙና ምርመራ ሂደትና ምርመራ ማድርግ እንዲሁም ውጤትን 

ማረጋገጥ፣መተርጎም፣ሪፖርት ማደርግ ሙያዊ ምክር መስጠትን ይጨምራል፡፡ 

ስለሆነም የሕክምና ላቦራቶሪ አገልግሎት የታካሚዎችን ፍላጎትና የጤና ባለሙያዎችን 

ሃላፊነት እና ሌሎች ማንኛውንም ፍላጎት ያላቸውን አካላት ፍላጎት ማሟላት አለበት፡፡ 

የላቦራቶሪ ዓላማ ትክክለኛ ውጤት መስጠት ብቻ ሳይሆን ተገቢውን የላቦራቶሪ ውጤት 

ጊዜውን ጠበቆ፣ተገቢ በሆነ የላቦራቶሪ የፍተሻ ዘዴ በመጠቀም እና ስነ ምግባር በጠበቀ 

መልኩ እንዲሁም ሚስጥራዊነቱና የታካሚውን ደህንነት በሚመለከት ተገቢውን ጥንቃቄ 

ማድረግን ይጨምራል፡፡ 

 

በሕክምና ላቦራቶሪ የሚሰጥ አገልግሎት ትክክለኛነትና አስተማማኝነት የሚረጋገጠው 

በዓለም አቀፍ ደረጃ ISO 15189 የሕክምና ላቦራቶሪ የጥራት የቴክኒካል ብቃት መስፈርት 

መሰረት የጥራት አመራር ስርዓት በመዘርጋት በ3ኛ ወገን አሰስመንት ሲረጋገጥ ነው፡፡ 

ISO 15189 ለሕክምና ላቦራቶሪ አስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ የጥራትና የቴክኒካል 

ብቃት ማረጋገጫ እንዲሁም ትክክለኛ እና የተረጋገጠ የላቦራቶሪ ውጤት ለማግኘት አስፈላጊ 

የሆኑ መስፈርቶችን የያዘ ነው፡፡ 

ለሕክምና ላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን ያለው ጠቀሜታ 

ለጤና ጥበቃ ተቆጣጣሪዎች 
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የጤና እንክብካቤ አገልግሎት የሚሰሩ ተቋማት ክትትል ለሚያደርጉ ተቆጣጣሪዎችና 

ታካሚዎችን የአገልግሎት የጥራት ደረጃ ማሳደግ አስፈላጊና ቁልፍ በመሆኑ ምክንያት 

ውጤታማነትን ይጨምራል፡፡ በመሆኑም በአክሬዲቴሽን የቴክኒካል ብቃት ያለው ላቦራቶሪ 

የሚታመንና አስተማማኝ እንዲሁም ቀጣይነት ያለው የማሻሻያ ስልት መሰረት  

 ለታካሚዎች የተሻለ እንክብካቤ እንዲደረግ ለማድርግ፣ትክክለኛ አስተማማኝ 

የላቦራቶሪ ውጤት የጥራትና የደህንነት ዋስትና እንዲኖር ያደረጋል፣ 

 የጥራት ማሻሻያ ለመለካት የሚያስችል የአሰራር ዘዴን ይፈጥራል፣ 

  በጤና እንክብካቤ አገልግሎት ላይ ጥራትን በወጥነት ይተገብራል፡፡ 

     ለታካሚዎች፡ አክሬዲቴሽን የሕክምና ላቦራቶሪው ለታካሚው ክሊኒካል ማኔጅመንት የሚሰራውን 

የላቦራቶሪ ፍተሻ ተገቢነትና ምርመራ ያረጋግጣል፡፡ የሕክምና ላቦራቶሪው ዓለም አቀፍ ደረጃ መሟላቱን 

በማረጋገጥ 

 የጤና እንክብካቤ የላቦራቶሪ ውጤት የጥራት ወጥነት ይኖራል፣ 

 አገልግሎቱ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን እንዲሁም አሰራሮችንና  ቴክኒኮችን አሁን ያለውን ምርጥ 

ልምድ ያንጸባርቃሉ፣ 

 አገልግሎቱን የሚሰጡ ሠራተኞች የሚሠሩ ሥራ ለማከናወን ብቃት አላቸው 

ለሕክምና ላቦራቶሪዎች 

 

አክሬዲቴሸን የአሰራር ስርአት ትግበራ እና ላቦራቶሪው ለሕብረተሰቡ በተረጋገጡ የፍተሻ ዘዴዎች መሰረት 

ፍተሻውን እንደሚሰራ ማረጋገጫ ነው፡፡ አክሬዲቴሽን የሌሎች የላቦራቶሪ አሰራሮችና ልምዶች ለመቅሰም እድል 

ይፈጥራል 
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 ለተቆጣጣሪ ተቋማት አስፈላጊ የሆኑ የአፈጻጸም የመረጃ ማሰባሰብን ይከላከላል 

 ምርጥ ተሞክሮዎችን ማጋራት ያበረታታል 

 ምርምርን ያበረታታል 

 የተጋላጭነት ስጋትን ይቀንሳል 

 ዓለም አቀፍ እውቅናን ይሰጣል 

 የባለሙያዎች ብቃት ያረጋግጣል 

 የላቦራቶሪ ማሽኖችንና የፍተሻ ዘዴዎችን ያረጋግጣል 

 ላቦራቶሪ አገልግሎት የሚሰጥባቸውን አካባቢዎች ያረጋግጣል 

 

2. የፍተሻ እና የካሊብሬሽን ላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን ISO/IEC 17025:2017 

የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት /ኢአአ/ ለፍተሻና ለካሊብሬሽን ላቦራቶሪዎች ISO/IEC 

17025:2017 ዓለም አቀፍ መስፈርትን መሠረት በማድርግ አሰስመንት ሠርቶ የአክሬዲቴሽን 

አገልግሎት ይሰጣል፡፡ ተቋሙ ለፍተሻና ለካሊብሬሽን ላቦራቶሪዎች አክሬዲቴሽን ሲሰጥ የሚከተሉትን 

ዓላማዎች መሠረት አድርጎ ነው፡- 

መንግስት ኢንዱስትሪዎችና የግሉ ዘርፍ በአጠቃላይ የሶስተኛ ወገን ፍተሻ በማካሔድ ጥራትንና 

የቴክኒክ ብቃትን በላቦራቶሪያቸው መኖሩንና የተወሰኑ የፍተሻ የልኬትና የካሊብሬሽ ሥራዎች 

ለመሥራት መቻላቸውን በማረጋገጥ የንግድ ተግዳሮቶችን እንዲቃለሉ ስለሚያደርግ አክሬዲቴሽን 

በሃገሪቱ እንዲስፋፋ እያደረገ ነው፡፡ 

የላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን መሠረታዊ ሀሳብ ሶስተኛ ወገን በመሆን አንድ ላቦራቶሪ አንድ የተወሰነ የፍተሻ 

ወይም የካሊብሬሽን አገልግሎት የመስጠት ብቃት እንዳለው ማረጋገጥ ነው፡፡ 

የላቦራቶር ብቃት የባለሙያዎችን ብቃት፣ መሠረተ ልማቱን፣ የላቦራቶሪውን መሳሪያዎች፣ የፍተሻ 

ዘዴውን፣ ፍተሻ ለማካሄድ የሚከተለው ሂደት አጠቃላይ የፍተሻ አካባቢውንና ሌሎችንም ያካትታል፡፡ 

ላቦራቶሪው ተወዳዳሪና  ተአማኒነት ያለው ውጤት መሆኑን እውቅና ይሰጣል፡፡ ይህ ማለት ደንበኞች 

አስተማማኝ የፍተሻና የካሊብሬሽን አገልግሎት ያገኛሉ ይህም ንግድ እንዲቀላጠፍ ያደርጋል፡፡ 
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የላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን የደንበኞችን እምነት ያሳድጋል፡፡ ደንበኞች አክሪዲት ከሆነ ላቦራቶሪ 

ከሚሰጣቸው የፍተሻ ወይንም የካሊብሬሽን ውጤትን እምነት ይኖራቸዋል፡፡ ይህም በዓለም አቀፍ 

የላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን ትብብር /International Labouratory Accreditation Cooperation / መመሪያ 

/principle/ አንድ የፍተሻ ውጤት ሁሉም ቦታ ተቀባይነት አለው የሚለውን የሚያረጋግጥ ነው፡፡   

ለላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን ያለው ጠቀሜታ 

ለአስፈፃሚ አካላት  

አስፈፃሚ አካላት የሃገሪቱ ምርቶችና አገልግሎቶች በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ እንዲሆኑና ወደ አገር ውስጥ ሲገቡና 

ከሃገር ሲወጡ ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲገቡና እንዲወጡ ከፍተኛ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ 

ይጠበቅባቸዋል፡፡ ቁጥጥሩና ክትትሉ ሁለት መልኮች ይኖሩታል፡፡ ወደ ሃገር ውስጥ ሲገባ ሃገሪቱ ከፍተኛ የውጭ 

ምንዛሪ አውጥታ ወደ ሃገር ውስጥ የምታስገባቸው ምርቶች ከደረጃ በታች ሆነው ሃገርና ሕብረተሰቡን እንዳይጎዱ 

ለማድርግ ሲሆን ወደ ውጭ የሚላኩት ምርቶች ደግሞ ከሃገር ከወጡ በኃላ ከደረጃ በታች ሆነው የሃገርን ስም 

ከማጥፋታቸው አስቀድሞ ለመከላከልና ለትራንስፖርትና ሌሎች ወጪዎች ሃገሪቱ ከመዳረጓ በፊት ለመከላከል 

ያግዛል፡፡ በመሆኑም  

 ላቦራቶሪ ሃገሪቱ ወደ ውጭ የምትልካቸው ምርቶች ፣ትክክለኛ አስተማማኝ 

የላቦራቶሪ ውጤት የጥራትና የደህንነት ዋስትና እንዲኖር ያደረጋል፣ 

 የጥራት ማሻሻያ ለመለካት የሚያስችል የአሰራር ዘዴን ይፈጥራል፣ 

  ምርት ቀጣይነት ባለው ሁኔታ በዓለም ገበያ እንዲቆይ ዋስትና ይሰጣል 

 አስፈጸፃሚ አካሉ በቀላሉ ቁጥጥር እንዲያድርግና እንዲከታተል ያስችለዋል 

ለሸማቹ፣ አክሬዲቴሽን የላቦራቶሪው ብቃት ሲኖረው የሚመረተው ምርት ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን ያግዛል፡፡ 

በመሆኑም ላቦራቶሪው ዓለም አቀፍ ደረጃ መሟላቱን በማረጋገጥ ምርቱ ከደረጃ በታች አለመሆኑን ለማረጋገጥ 

እድል ይሰጣል በዚህም ፡ 
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 የምርት ሂደት ውስጥ የላቦራቶሪ ውጤት የጥራት ወጥነት ይኖራል፣ 

 ሸማቹ ኢንዱስትሪው በሚያመርተው ምርት ላይ እምነት ይኖረዋል 

 አምራቹ በዓለም ገበያ ተወዳዳሪነቱ ይጨምራል 

 አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በቀላሉ ወደ አገር ውስጥ በማስገባት ለማላመድ እድል ይሰጣል 

 አገልግሎቱን የሚሰጡ ሠራተኞች የሚሠሩት ሥራ ብቃት ይኖራቸዋል 

ለአምራቹ፣አክሬዲቴሽን ለአምራቹ በሚያመርተው ምርት ላይ ቀጣይነት ያለውና አስተማማኝ የሆነ  የአሰራር 

ስርአት በመተግበሩ በደንበኞቹ የሚያገኘው እምነት ያሳድግለታል፡፡  

 ወጥነት ያለውና አስተማማኝ የሆነ ምርት ማቅረብ ያስችላል  

 የገበያ ድርሻን ያሳድጋል 

 ዓለም አቀፍ ተቀባይነትን ይጨምራል 

 ምርምርን ያበረታታል 

 ተደጋጋሚ ሥራዎችን ያስቀራል  

 የኢትዮጵያ አክሪዲቴሽን አገልግሎት በፍተሻ ላቦራቶሪ ዘርፍ አክሬዲቴሽን የሚሰጠው 

  ተቋሙ የአክሬዲቴሽን አገልግሎቱን ለፍተሻና ለካሊብሬሽን ላቦራቶሪዎች የሚሰጥ 

ሲሆን በዚህ ዘርፍ በርካታ የላቦራቶሪ ወሰኖች የአክሬዲቴሸን ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ፡፡   

3. የሰርቲፍኬሽን አክሬዲቴሽን፡-  

የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት/ኢአአ/ የሠርቲፍኬሽን አገልግሎት ለሚሰÓù ተቋማትና 

ድርጅቶች አክሬዲቴሽን አገልግሎት ይሰጣል፡፡ የሚሰጣቸው የሰርቲፍኬሽን አክሬዲቴሽን አገልግሎቶች 

ለሥራ አመራር ስርዓት፣ ለምርት፣ ለአገልግሎትና ለለሙያ ሰርቲፍኬሽን ናቸው:: አክሬዲቴሽኑ 

ሲሰጥ መሠረት የሚያደርገው ተቋሙ በአሰስመንቱ ወቅት ያለውን ብቃት ሲሆን ብቃቱ ሰርቲፍኬሽን 

ተቋሙን ትክክለኛ ፕሮሲጀር፣ የባሙያዎች ብቃት ፍተሻ የምርቱ የተቀባይነት ደረጃና ሪፖርትን 

መሠረት ያደረገ ነው፡፡ የሰርተፍኬሽን አካላት የአክሬዲቴሽን ሰርተፍኬሽን ተጠቃሚ የሚሆኑት 

በሚከተሉት ዓለም አቀፍ ደረጃዎች መሠረት ነው፡፡  
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 ISO/IEC 17021-1፡2015 በሥራ አመራር ስርዓት ሰርቲፍኬሽን አክሬዲቴሽን 

 ISO/IEC 17024፡2012 ለባለሙያ ሠርቲፍኬሽን አክሬዲቴሽን 

 ISO/IEC 17065፡2012 ለምርት ለሂደትና ለአገልግሎት  ሰርቲፍኬሽን አክዲቴሽን ናቸው፡፡ 

3.1 የማኔጅመንት ስርዓት ሰርቲፍኬሽን ተቋማት የአክሬዲቴሽን አገልግሎት ISO/IEC 17021-1:2015 

የማኔጅመንት ስርዓት ሰርቲፍኬሽን አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ብቃታቸውን ለማሳየት አክሬዲቴሽን 

አገልግሎት ተጠቃሚ ለመሆን ISO/IEC 17021-1:2015 አገልግሎቱን የሚሰጡ ከሆነ በኦዲትና 

በማኔጅመንት ስርዓቱ ዓለም አቀፍ ደረጃን ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ የተሰማሚነት ምዘና 

ተቋማት ኦዲትና የማኔጅመንት ስርዓቱ ተወዳዳሪ ሊሆኑ ይገባል፡፡ የማኔጅመንት ስርዓት ዋና ማዕቀፍ 

ተቋሙ ሙሉ በሙሉ ዓላማውን ለማሳካት የሚያስችል መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ የሰርተፍኬሽን 

አካላት አክሬዲቴሽን ያገኙበት ወሰን የሥራ አመራር ስርዓቱን የኦዲት የዕውቅና ሁኔታ አመላካች 

ነው፡፡  

 ISO 9001 ፡- የጥራት ሥራ አመራር 
 ISO 22000 ፡- የምግብ ደህንነት ሥራ አመራር 
 ISO 14001 ፡- የአካባቢ ደህንነት ሥራ አመራር 
 ISO 45001 ፡- የሥራ አካባቢ ደህንነትና ጤንነት ሥራ አመራር 
 ISO/IEC 27001 ፡- የመረጃ አያያዝና ደህንነት ሥራ አመራር ናቸው 

3.2 አክሬዲቴሽን ለባለሙያ ሰርቲፍኬሽን ተቋማት  ISO/IEC 17024:2012 

የባለሙያ ሰርተፍኬሽን ሂደት ተአማኒነቱ እውቅና ሲሰጠው ገለልተኛ ሲሆን የቴክኒክ ብቃት ሲኖረውና 

በተቋሙ የሰርተፍኬሽን ተጠቃሚ ሲሆን ወይንም ምዝገባ ሲኖረው ነው፡፡ 
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የባለሙያ የሙያ ብቃት ሠርቲፍኬሽን የሚሰጡ ወይንም የተመዘገቡ አካላት ለበርካታ ባለሙያዎች 

አገልግሎቱን ይሰጣሉ፡፡ መስፈርቱን ለኦዲተሮች፣ ለአሽከርካሪዎች፣ ለኤሌክትሪሽያኖች፤ ለዶክተሮች፣ 

ለነርሶች፣ ለኢንጂነሮች፣ ለህግ ባሙያዎች ወዘተ ይሆናል፡፡ ሰርቲፍኬሽን አካሉ መስፈርቶቹን 

ማሟላቱንና ሰርቲፍኬት ለመስጠት ወይንም ለመመዝገብ የተሰጠውን ሰርተፍኬት ጠብቆ ከማቆየት 

አኳያ ይታያል፡፡ የሙያ ብቃት አክሬዲቴሽን መሠረት የሚያደረገው ISO/IEC 17024 ላይ ነው፡፡  

 

3.3  ለምርት ሰርቲፍኬሽን አክሬዲቴሽን   ISO/IEC 17065:2012 

የምርት ሰርቲፍኬሽን ማለት ምርቱ ሂደቱ ወይንም አገልግሎቱ አንድ የተወሰነ መስፈርትን 

አሟልቷል ማለት ነው፡፡ የምርት ሰርቲፍኬሽ አክሬዲቴሽን የሰርቲፍኬሽን ተቋሙ ቴክኒካዊ ብቃት 

ተአማኒነት እና ለገለልተኛነት መሠረት የሚያደርገው ISO/IEC 17065፡2012 የተሰማሚነት ምዘና 

ተቋማትን መስፈርት ነው፡፡ 

የምርት ሰርቲፍኬሽን፡- ማለት የተወሰኑ የምርት ዓይነቶች ፍተሻና የጥራት ፍተሻ እንዲሁም 

የሚፈለገውን መስፈርት ማሟላታቸውን የሚረጋገጥበት ስርዓት ወይንም ህግ ነው፡፡ ወይንም 

የሰርቲፍኬሽን ስርዓት የምርት ሰርቲፍኬሽን ኢንዱስትሪ በሚል ይገልጻል፡፡ 

የምርት ሰርቲፍኬሽን ISO/IEC 17065፡2012 ተግባር ሰርቲፍኬሽን ስርዓት በተወዳዳሪነት፣ 

በተከታታይነት፣ በተጨባጭ እንዲሁም ገለልተኛ በሆነ መንገድ ለተቋቋሙት እውቅና መስጠት ነው፡፡ 

በአጠቃላይ ሰርቲፍኬሽን አገልግሎት ዓላማ ለምርት፣ ሂደትንና ለአገልግሎት ፈላጊዎች እምነት 

የሚሰጥና አንድ የተወሰነ መስፈርትን ማሟላቱን ማረጋገጥ ፣ተቀባይነትን ለማሳደግ ገለልተኛ የሆነ 

ሶስተኛ ወገን ምስክርነትን ማግኘት ነው፡፡ 

     የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት አክሬዲቴሽን ለምርት ሰርቲፍኬሽን ተቋማት የሚከተሉትን 

ያሳያል፡- 

 የሰርቲፍኬሽን ተቋሙ አንድ የተወሰነ የምርት ሰርቲፍኬሽን ወይንም ለአንድ ለተለየ ምርት 

ሰርቲፍኬሽን ለመስጠት ብቃት እንዳለው ያሳያል 

 የተቋሙ የጥራት ስርዓት በሰነድ  የተደገፈ መሆኑን ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ መሆን መቻሉ፣ 

ሁሉንም በISO/IEC 17065 ላይ ተፈላጊ የሆኑ ጉዳዮችን መሸፈኑን 

 ተግባሩን የጥራት ስርዓት መሠረት እየተተገበረ መሆኑን 
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  የደንበኞቹን መስፈርቶች እያሟላ መሆኑ ያመላክታል 

 

 

 

 

 

4. የኢንስፔክሽን ተቋማት ISO/IEC 17020: 2012 

የኢንስፔክሽ አክሬዲቴሽን ኢንስፔክሽን ተግባራት ለሚያከናውኑ ተቋማት በISO/IEC 17020፡2012  

መስፈርት መሠረት የኢንስፔክሽን ተግባራትን የሚያከናውኑ መሆናቸውን በማረጋገጥ የኢንስፔክሽን 

አክሬዲቴሽን ሰርቲፍኬት የሚሰጥ ገለልተኛ ሶስተኛ አካል የብቃት ማረጋገጫ ነው፡፡  

 

የኢንስፔክሽን አክሬዲቴሽን ከላይ የተጠቀሰውን ዓለም አቀፍ ደረጃዎች ለሚያሟሉ አካላት ሊሰጥ 

ይችላል፡፡ የኢንስፔክሽን አክሬዲቴሽን አገልግሎት ለግብርና ምርቶች፣ ለግብርና የምርት ውጤቶችና 

አገልግሎቶች፣ለኢንዱስትሪ ምርቶችና አገልግሎቶች ላይ ለተመሰረተ የኢንስፔክሽን ተግባራት እና 

ለመሳሰሉት ይሰጣል፡፡  

የኢንስፔክሽን አክሬዲቴሽን የሚመሰረተው በኢንስፔክሽን ተቋሙ ባለሙያዎችና መሳሪያዎች ብቃት፣ 

አሰራር ዘዴ፣ የሥራ አካባቢ የልኬት ሰንሰለት/ ትሬሰብሊቲ/ ላይ ተመርኩዞ ነው፡፡ አምራቾችም 

በደንበኞቻቸው እምነት ለማሳደግ የኢንስፔክሽን አገልግሎት ይፈልጋሉ፡፡ 

የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት ተወዳዳሪ በሆነ ገለልተኛና ግልጽኝነት በተሞላበት መልኩ 

የኢንስፔክሽን አክሬዲቴሽን አገልግሎት ይሰጣል፡፡  
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የኢንስፔክሽን አክሬዲቴሽን ዘርፉ እጅግ በጣም ሰፊ ነው፡፡ የኢንስፔክሽን ሥራ በየእለት ኑሯችንና 

እንቅስቃሴያችን ውስጥ አለ፡፡ በተለያየ ምክንያት ከቦታ ቦታ የምንቀሳቀስባቸው ተሽከርካሪዎች ዓመታዊ 

የቴክኒክ ምርመራ ሲያደርጉ የተከናወነው ትግበራ የኢንስፔክሽን ሥራ ነው፡፡ የወለል ከፍታቸው 

አራትና ከአራት በላይ የሆኑ ፎቆች ውስጥ አገልግሎት ፈልገን ስንገባ የምንጠቀምባቸው 

አሳንሰሮፍ/ሊፍቶች/ የኢንስፔክሽን ሥራን ይፈልጋሉ፡፡ ተቋሙ በኢንስፔክሽንም ዘርፍ አገልግሎት 

የሚሰጥባቸው ዘርፎች ሰፊ ናቸው፡፡ ለዚህ አገልግሎቱ ባለሙያዎችን አሰልጥኖ አብቅቷል፡፡ 

የአክሬዲቴሸን ተጠቃሚ መሆን ለሕብረተሰቡ ትክክለኛና አስተማማኝ፣ ተአማኒነት ያለው አገልግሎት 

ማቅረብ ነው፡፡  
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yxlM xKÊÄþt½>ን qN mL:KèC ÆlûT ›m¬T 

Previous World Accreditation Day Mottos:- 

 xKÊt½>N ” yÊgù§t¶ o‰ãCN ÃG²L /2003/ 

 Accreditation:- Supporting the work for Regulatory( 2011) 

  xKÊÄþt½>N” yMGB dHNnTÂ ym-_ W¦ NIHÂ XNÄþ-bQ ÃG²L /2004/ 

Accreditation:- Supporting Safe Food and Clean Drinking Water(2012) 

 xKÊÄþt½>N” ›lM xqF NGDN Ãq§_ÍL /2005/ 

Accreditation:- Facilitation World tread(2013) 

 xKÊÄþt½>N” xSt¥¥Ÿ y`YL xQRïT XNÄþñR XMnT YsÈL /2006/ 

Accreditation: Delivering Confidence in the Provision of Energy (2014) 

 xKÊÄþt½>N” y-¤ÂÂ ¥Hb‰êE XNKBµb¤ xQRïTN ÃG²L /2007/ 

Accreditation:- Supporting the Delivery of Health and Social Care( 2015)      

 xKÊÄþt½¹N” yÞZB ±lþsþN y¸ÃGZ ›lM xqF mú¶Ã nW 

Accreditation:- A Global Tool to Support Public Policy/ 2016/ 

 xKÊÄþt½¹N” l÷NST‰K>NÂ ltgnÆ xµÆbþ XMnT YsÈL /2009/ 

Accreditation:- Delivering Confidence in Construction and Built 

Environment./2017/ 

 xKÊÄþt½¹N” dHNntÜ lt«bq ›lM /2010/ 

Accreditation:-  Delivering a safe World/2018/ 

 አክሬዲቴሽን:- ለአቅርቦት ትስስር እሴት ይጨምራል /2019 

Accreditation:- Adding Value to Supply Chain/2011/ 

 xKÊÄþt½>N”- አክሬዲቴሸን የምግብ ደህንነትን ያሻሽላል /2012/ 

Accreditation:-  Improving Food Safty 2020/ 

 አክሬዲቴሽን፡ « ዘላቂ የልማት ግቦችን ትግበራ ይደግፋል፡፡»  

 « Accreditation:-Supporting the Implementation of SDGs »/2021/ 
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yxþT×eÃ xKÊÄþt½>N አገልግሎት 

            ቦሌ K/k# ወረዳ 6 kxMc½ ¯N bxþT×eÃ dr©ãC ኢንስቲትዩት ÞNÚ 3¾ æQ 

xÄþS xbÆ” xþT×eÃ 

±.ú.qÜ” 3898 

SLK:+251-11 6 671247 ወይም 0116670995 

xþ»L:- info@eas-eth.org 

Dr GA:- www.eas-eth.org. 
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