


ዘመናዊ የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ 
መረጃ ስርዓት /DARS/ አጠቃቀም 

/Guideline/

መጋቢት 2014ዓ.ም                   



የሲስተሙ መለያ ባህርያት-
• ዌብቤዝድሲስተም ነዉ፡፡

• ሁለት አይነት ቨርዥን አለው /ካላንደር/

• የፓስዎርድ/pass word/  አለው

• ለእያንዳንዱ ሀብት አስመዝጋቢ /Rigstrant Identification Number/ይሰጣል

• በምዝገባ ሂደትመረጃዎችይደርሳሉ

• አካውንት 2 አይነት አለዉ

• ሰርተፍኬት የራሱ bar code እና SQ አለው secured ነው

• በofflineመረጃማስገቢያ አለው

• ስራንማአከል ያደረግምደባ አለው /role based authentication/ 



•ግዜን ፤ ወጪ፤ ጉልበትን ይቀንሳል/

• መረጃ በቀላሉ ለመቆጣጠር/manage data/ና ለመጠበቅ

• ሚስጥራዊነቱን ለመጠበቅ

• ስራን ማአከል ያደረግ ምደባ ለመስጠት /role based 

authentication/ ወ.ዘ.ተ

የዘመናዊ የሀብት ምዝገባ መረጃ ስርዓት 
ዓላማ



በሲስተሙ ሀብት የሚያስመዘግቡ እነማን ናችው?

• ተመራጭ

• ተሿሚ

• ሰራተኛ



ወደ ሲስተሙ የሚገቡ የሃብት አይነቶች

1. የሚንቀሳቀስ ሃብት(Movable asset)

2. የማይንቀሳቀስ ሃብት(Imovable asset)

3. ልዩ ልዩ ገቢዎች (Miscellaneous income)

4. እዳ(Indeptdness)



የምዝገባ አይነቶች

1. የመጀመሪያ ምዝገባ (Initial Registration )

2. እድሳት (Renewal)

3. ኮንትራት ማቋረጥ(Termination of Contract )

4. አገልግሎት ማቋረጥ (Termination of Service)

5. አገልግሎት ማቋረጥ ከሁለት አመት በኋላ (Termination of Service After
Two Year )



 የተsሙን ጠቅላላ መረጃ መለየት

• ወደ ሲስተሙ ይገባል፡ የይለፍ ቃሉን ይቀይራል።

• ጠቅላላ መረጃ ወደ ሀብት ምዝገባ ሲስተም ያስገባሉ (profile 

ይፈጥራሉ)፣

• ለሀብት ማስመዝገብ የሚችሉበትን የይለፍ ቃል (User ID እና

• password) ይፈጥርላቸዋል በኢሜል ወይም በስልክ መልዕክት

(SMS) ለሀብት አስመዝጋቢዎች ይደርሳል፣

• ለሀብት አስመዝጋቢዎቹ ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል ወዘተ

የስነምግባርና ፀረሙስና ክፍል ኃላፊና 
ባለሙያዎች ድርሻ



ሲስተሙን የሚጠቀሙ አካላት

1.ሲስተም አድሚኒስትሬተር(system Administrator)

2.የስነ ምግባር መከታተያ ክፍል (Ethices Officer)

3.ሀብት አስመዝጋቢዉ(Registerant)

4.ቲም ሊደር(Team leader)

5.መረጃ አረጋጋጭ(Verifier)

6.መረጃ አጽዳቂ(Approver)

7.በኮሚሽኑ ውስጥ ያሉ በተለያዩ ደረጃ ያሉ አመራሮች



የመረጃ ስርዓቱ የፊት ለፊት ገፅ (Transparency portal) 

• የኮሚሽን ባለሙያዎች የሚጠቀሙበት officer) እና

• ሀብት ማሳወቅና ምዝገባ አስመዝጋቢ የሚጠቀሙበት registrant)
የሚል

• የተጠቃሚመታወቂያ User ID)

• የይለፍቃል password )

• ሲስተሙየሚሰጠውን የሚስጢርቁጥር

• ግባ /submit/



የመረጃ ስርዓቱ የፊት ለፊት ገፅ (Transparency portal) 

home pige
1.የአካውንት አይነት

2.የተጠቃሚው

መታወቂያና የይለፍ ቃል

3. ኮድማስገባት

ማስረከብ/submit

ቝን ቕ

መቀየሪያ

የተመዝጋቢ

ደረጃ



የመረጃ ስርዓቱ የፊት ለፊት ገፅ (Transparency portal) 

የይለፍቃል password
• ካፒታልሌተር፣

• ቁጥር

• ስፔሻል ካራክተር የያዘ

• የፓስዎርድ ርዝመትቢያንስ ስምንትመሆንአለበት፤

P@SSW0RD123



የስነምግባርና ፀረሙስናክፍልኃላፊናባለሙያዎችድርሻ

ሀ.መረጃመሰብሰብ(ቅጽ 001)



የሀብት አስመዝጋቢ ጠቅላላ መረጃ መመዝገቢያ ቅፅ 001 
 

የማዕረግ ስም በእንግሊዘኛ፡-   

የማዕረግ ስም በአማርኛ፡-  

የተመዝጋቢ አይነት፡- 

 

የተመዝጋቢ ስም በእንግሊዘኛ___________________ የተመዝጋቢ ስም 

በአማርኛ_______________ 

የአባት ስም በእንግሊዘኛ________________  የአባት ስም በአማርኛ_____________________ 

የአያት ስም በእንግሊዘኛ_______________የአያት ስም በአማርኛ____________________ 

የእናት ሙሉ ስም በእንግሊዘኛ__________________________  

የእናት ሙሉ ስም በአማርኛ___________________________ 

የትውልድ ቀን/ወር/ዓ.ም._______________________________ 

ፆታ፡- ወንድ   ሴት         ተቋሙ የሚገኝበት ሀገር ___________________________ 

የመ/ቤቱ ስም____________________________ 

ስራ የጀመሩበት ቀን/ወር/ዓ.ም. _________________________ 

ተመራጭ 
ተሿሚ 
ሰራተኛ 

ፎቶ 



…የቀጠለ…

የመኖሪያ አድራሻ_________________________________ 

የመኖሪያ ቤት ስልክ ቁጥር____________________ የተንቀሳቃሽ ስልክ ቁጥር_________________ 

የቤት ቁጥር__________________________ኢሜል__________________________________ 

የትውልድ ቦታ (ክልል/ከተማ አስተዳድር)___________ የተወለዱበት ቦታ ልዩ ስም_____________ 

የደህንነት ጥያቄ፡-(ከታች ከተዘረዘሩት ውስጥ ማስታወስ የሚችሉትን አንዱን ይምረጡ) 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቶን የት ተማሩ? የድህንነት መልስ-------------------------------- 

በልጅነትዎ ወቅት ማንነበር የእርሰዎ ጀግና? የድህንነት መልስ_______________________ 

የትውልድ ከተማ ስም ማንነው? የድህንነት መልስ------------------------------------ 

የሚዎዱት የፊልም ስም ማን ነው? የድህንነት መልስ-------------------------------------- 

የቤት ስምዎ ማን ነው? የድህንነት መልስ------------------------------------- 

የተጠቃሚ መታዎቂያ____________የይለፍ ቃል__________________ (በኮሚሽኑ/በስነምግባርና ፀረሙስና 

ክፍል የሚሞላ) 

የተመዝጋቢ ስም_____________________ፊርማ ___________________ ቀን ________________ 



የስነምግባርናፀረሙስናክፍልኃላፊናባለሙያዎችድርሻ

ለ ኮምፒውተርዎ ላይብሮዉዘር በመጠቀምwww.feaccdars.gov.et ይፃፉ

http://www.feaccdars.gov.et/


… የቀጠለ…

ሐ ከኮሚሽኑ የተጠቃሚመታወቂያ User ID) እና የይለፍ ቃል password

)ይቀበሉ፤

መ የመረጃ ስርዓቱ የፊት ለፊት ገፅ Transparency portal) ላይ የኮሚሽን

ባለሙያዎች የሚጠቀሙበት officer) እና ሀብት ማሳወቅና ምዝገባ

አስመዝጋቢ የሚጠቀሙበት registrant) የሚል ይመጣል፣ ኦፊሰር

የሚለውመጫን

.ከኮሚሽኑ የተሰጠዎትን User ID እና password)ማስገባት

ረ .ሲስተሙየሚሰጠውን የሚስጢር ቁጥር በማስገባት submit የሚለውን

ይጫኑ፣



የመረጃ ስርዓቱ የፊት ለፊት ገፅ (Transparency portal) 

home pige



ሰ.ዋና የምዝገባ መረጃ አረጋጋጭ እና አስተያየትና ቅሬታ የሚል ያገኛሉ፤

…የቀጠለ…



.ዋና የሚለውን ሲጫኑ የተመዝጋቢ መረጃ ፍጠር የሚለውን

በመጫን

• የተሰበሰበውን መረጃ ማስገባት

• ለሀብት አስመዝጋቢው የተጠቃሚ መታወቂያ (User ID) እና

• የይለፍ ቃል (password) መሰጠት

(የይለፍ ቃሉ ካፒታል ሌተር፣ ቁጥር እንዲሁም ስፔሻል

ካራክተር የያዘ እና የፓስዎርድ ርዝመት ቢያንስ ስምንት መሆን

አለበት፤)

…የቀጠለ…



…የቀጠለ…



…የቀጠለ…

ሀብትአስመዝጋቢ Registerant) መከተልየሚገባውቅደምተከተል



የቀጠለ

ሀብትአስመዝጋቢ Registerant) መከተል የሚገባውቅደምተከተል

ኮምፒውተርዎላይብሮዉዘር በመጠቀምwww.feaccdars.gov.et/DARS_PL// ይግቡ
የሲስተሙየፊትለፊት ገፅ Transparency portal) ላይ

• የኮሚሽንባለሙያዎች የሚጠቀሙበት ኦፊሰር እና

• ሀብትማሳወቅናምዝገባ አስመዝጋቢ የሚጠቀሙበት ሪጂስተራንት የሚል

ያገኛሉ
አስመዝጋቢ የሚለውንበመጫን

• የተጠቃሚመታወቂያ User ID) እና

• የይለፍቃል password) በማስገባት

• submit  የሚለውንይጫኑ፣



…የቀጠለ…



፤

የቀጠለ…….



4.ሲስተሙ የሚሰጠውን የሚስጢር ቁጥር በማስገባት submit የሚለውን

ይጫኑ፣

• የግል መረጃዎን ማሻሻል ይፈልጋሉ የሚል ይመጣል፤

•ቀድሞ ወደሲስተሙ የገባው ጠቅላላ መረጃ ላይ የሚሻሻል/የሚቀየር/ መረጃ

ሲኖር

አዎ (Yes) በማለት ማስተካከል ይችላሉ፣የለም

ከተመረጠ ወደ ማሳስቢይእ

ምንም የሚሻሻል ነገር ከሌለ አይ (NO) በማለት 

ማለፍ ይችላሉ፤

የቀጠለ…….



5.የሚለወጥ መረጃ ከሌለ ወደ ምዝገባ ሂደት እንገባለን ማሳሰቢያ በጥንቃቄ ማንበብ
ማቅረብ/ማመልከት/Apply/ በመጫን ወደ ዋናው የምዝገባ ገጽ ይገባሉ

የቀጠለ…….



 6.የምዝገባ አይነትና ፤ የለንም የሚለውን የሃብት አይነት የˬምልክትማድረግ

የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



7.የተመዝጋቢ መረጃ በሚለው ላይ 

• የሚንቀሳቀስ ሃብት (Movable asset)፤

• የማይንቀሳቀስ ሃብት (Immovable asset)፤ 

• ልዩ ልዩ ገቢዎች (Miscellaneous income) እና

• እዳ (Indeptdness) በሲስተሙ ውስጥ ያስገባሉ /መረጃ ይሞላሉ/፤ 

•

እያንዳንዱ መረጃ ሞልተው ካስገቡ በኋላ ከታች ላይ የበፊት፤ ረቂቅ አስቀምጥ፤ መሰረዝ እና  ቀጣይ  የሚል 

አለ እና ቀጣይ በማለት እስከ መጨረሻው ጨርስ እስከሚል ድረስ  ማስገባት አለቦዎት።

የቀጠለ…….



የቀጠለ…….

ሐ መረጃአረጋጋጭ Verifier) መከተል የሚገባውቅደምተከተል



የቀጠለ…….

ኮምፒውተርዎላይብሮውዘር ላይwww.feaccdars.gov.et/DARS_PL/ ይፃፉ፤

ከኮሚሽኑ የተጠቃሚመታወቂያ User ID) እና የይለፍቃል password) ይቀበሉ፤

የመረጃ ስርዓቱ የፊት ለፊት ገፅ Transparency portal) ላይ
የኮሚሽን ባለሙያዎች የሚጠቀሙበት ኦፊሰር እና

ሀብትማሳወቅናምዝገባ አስመዝጋቢ የሚጠቀሙበት ሪጂስተራንት ይመጣል፤

የኮሚሽን ባለሙያዎች የሚጠቀሙበት ኦፊሰር የሚለውበመጫን User ID እና password) 
እና ሲስተሙየሚሰጠውን የሚስጢርቁጥር በማስገባት submit  የሚለውንይጫኑ፣



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….

መረጃ አጽዳቂ (Approver) መከተል የሚገባው ቅደምተከተል



የቀጠለ…….
መረጃ አጽዳቂ (Approver) መከተል የሚገባው ቅደምተከተል

1.ኮምፒውተርዎ ላይ ብሮውዘር ላይ ይፃፉ፤

2ከኮሚሽኑ

የተጠቃሚ መታወቂያ (User ID)

እና የይለፍ ቃል (password) ይቀበሉ፤

3.የመረጃ ስርዓቱ የፊት ለፊት ገፅ (Transparency portal) ላይ

የኮሚሽን ባለሙያዎች የሚጠቀሙበት (ኦፊሰር) እና

ሀብት ማሳወቅና ምዝገባ አስመዝጋቢ የሚጠቀሙበት (ሪጂስተራንት)

4.የኮሚሽን ባለሙያዎች የሚጠቀሙበት (ኦፊሰር) የሚለው በመጫን

User ID እና password) እና ሲስተሙ የሚሰጠውን የሚስጢር ቁጥር በማስገባት submit

የሚለውን ይጫኑ፣



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



የቀጠለ…….



የቡድን ውይይት



Thank YOU 


