فةرمانطةى ريَكخراوة ناحكومييةكان
بةرِيَوةبةرايةتى زانيارييةكانIT-
ضؤنيةتى بةكارهيَنانى داتابةيس

يةكةم :ئاماجنى داتابةيسى ريَكخراوةكان.
َى مةدةىى
لةثيَياو دةضرتِاطةيشتيى ضةزجةو زِيَكخساوة ىاحكوميية ( ىاوخؤييةكاٌ و عيَساقى و بياىييةكاٌ) و ،دامةشزاوةكاىى كؤمةل
َتياٌ ،بة شاىيازى شياتس دةزبازةى
َةزاٌ و ٍاوال
و دةشطا حكومييةكاٌ و ىاوةىدةكاىى ميديا و زؤذىامةىووضاٌ و ضاالكواىاٌ و ليَكؤل
زيَكخساوة ىاحكومييةكاٌ ،بةزِيَوةبةزايةتى تؤماز بةٍاوكازى بةزِيَوةبةزايةتى شاىيازييةكاٌ ،لةضوازضيَوةى ضيطتنيَكى داتابةيظ دا،
تايبةت بة زِيَكخساوة تؤمازكساوةكاٌ لةاليةٌ فةزماىطةى زيَكخساوة ىاحكومييةكاىةوة ،بة ٍةزضىَ شماىى كوزدى و عةزةبى و
ئييطميصى شاىيازى ضةبازةت بةزِيَكخساوةكاٌ لةثةيوةىد بة:
 .1ثيَناسةى رِيَكخراوةكة.
 .2سروشتى كارى رِيَكخراوةكة.
 .3بوارى كاركردنى ريَكخراوةكة.
 .4ناونيشانى سةرةكى و بارةطاى رِيَكخراوةكة.
 .5ذمارةى مؤبايلى ريَكخراوةكة.
 .6ئيمةيلَى ريَكخراوةكة.

دووةم :سودةكانى دتا بةيس داتابةيسى رِيَكخراوةكان:ـ
ٍ ةزكةضيَك بيةويَت لةزِيَطةى ئةو داتا بةيطةوة دةتواىيَت بصاىيَت ضةىد زيَكخساوى ىاحكومى (ىاوخؤى و عيَساقى و بياىى)
لةٍةزيَنى كوزدضتاٌ ٍةية.
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َبرازدىى ىاويَك دةبيَت بؤ
َيياييةوة ثيَويطتياٌ بةٍةل
 كاتيَك ضةىد كةضيَك دةياىةويَت زيَكخساويَك دامبةشزيَيً ،بةدل
َياٌ برازدووة دووبازةية ياٌ ىا ،دةتواىً ضود لة ضيطتنى داتابةيطى تايبةت
زيَكخساوةكةياٌ ،بؤ ئةوةى بصاىً ئةو ىاوةى ٍةل
َييابووٌ.
بةزِيَكخساوةكاٌ وةزبطسٌ بؤ دل

 ئةو دامةشزاواىةى ئةياىةويَت لةتةواوكسدىى ثسِؤذةكاىياىدا ثشت بةزِيَكخساوة ىاحكومييةكاٌ ببةضت ،دةتواىً ضود لةو داتا
بةيطة وةزبطسٌ ،بؤ منووىة وةشازةتيَكى حكومةت ئةيةويَت بةٍاوكازى زيَكخساويَك ثسِؤذةيةك ئةجناو بدات ،دةتواىيَت
لةزِيَطةى ئةو داتابةيطةوة ئةو زيَكخساوة بدؤشيَتةوة كة لةطةلَ ضياضةت و ضسوشتى كازى ئةودا ئةطوجنيَت.

 زيَكخساويَك دةتواىيَت لةزِيَطةى ئةو داتابةيطةوة ،بصاىيَت لةضةز ئاضتى ٍةزيَنى كوزدضتاٌ و ىاوضةكوزدضتاىيةكاىى
دةزةوةى ٍةزيَه ،ضةىد زيَكخساو ٍاوشيَوةى ئةو كازدةكةٌ و خاوةٌ ئاماجنى ٍاوبةشً.

 زيَكخ ساوةكاٌ ئةتواىً لةزِيَطةى ئةو داتابةيطةوة دةضتياٌ بةيةكرت زابطات و بضية ثةيوةىدييةوة و بةشدازى
لةضاالكييةكاىى يةكرتدا بكةٌ.
 ئةو داتابةيطة ٍاوكاز ئةبيَت بؤ ئةو زيَكخساواىةى دةياىةويَت بةيةكةو ثسِؤذة ئةجناو بدةٌ ،ضوىكة فةزماىطةكةماٌ ٍاىى
ثسِؤذةى ٍاوبةش دةدات.
َ ئةتواىً ضود لةو ضيطتنة وةزبطسٌ،
َى تويَرييةوةى شاىطتني لةبوازى خويَيدٌ و خويَيدىى باال
 بؤ ئةوكةضاىةى كةضةزقال
َطاى مةدةىى دةبيَت.
َييةوةكاىياٌ لةضةز زةوشى كؤمةل
بةتايبةتى كاتيَك يَكؤل

سيَوةم :ضؤنيةتيبةكارهيَهانيداتابةيس:


( www.krgngo.org

 لةشسيتى ضةزةكى مالَجةزِى فةزماىطة حةقمى زيَكخساوةكاٌ دةضيتة ضةز حةقمى شاىيازى دةزبازةى زيَكخساوةكاٌ/داتابةيظ
وةك لةويَيةكةدا ٍاتووة.

1
 ثاشان لة بؤكصى بطةرِىَ
info@krgngo.org

ناوى ريَكخراوةكة بةو زمانةى دةتةويَت دةنووشيت؟
www.krgngo.org

2
 ثاشان ناوى ئةو ريَكخراوة ئةبينيتةوة كة داوات كردووة ،بةو شيَوةيةى لة ويَنةى هةنطاوى شيَوةمدا هاتووة.

3
 ئةطةر بتةويَت ثيَناشةى ريَكخراوةكة بسانيت كميك لةشةر بؤكصى ثيَناشةى ريَكخراو دةكةيت ،وةك لةويَنةى
هةنطاوى ضواردا هاتووة

4
 بةو شيَوةية ثيَياضةكةت دةداتىَ وةك ضؤٌ لة ويَيةى ٍةىطاوى ثيَيجةمدا ٍاتووة.

5
info@krgngo.org

www.krgngo.org

