
 
 سةنديكاى ئةندازيارانى كوردستان

 نقابة مهندسي كوردستان 
KURDISTAN ENGINEERS UNION                         

بةثَى ى ياساى  لة رَيطةى يةكةم كؤنطرةيةوة لةشارى هةولَير  27/4/2000رَيكةوتى  لةسةنديكاى ئةندازيارانى كوردستان 
سةنديكايةكى ثيشةيي  وةك دامةزراعَيراق(  /سةنديكاى ئةندازيارانى هةرَيمى كوردستان)ياساى  1999ى ساَلى  15ذمارة 

كةسايةتى مةعنةوى خؤى هةيةو سةربةخؤية لة رووى كارطَيرى و داراييةوة و  , لة كوردستان تايبةت بة ئةندازياران
, ئاماجنى رَيكخستنى ثيشةى ئةندازياري و ئةجنام  لة هةولَيرى ثايتةختى هةرَيمى كوردستانةسةنديكا بارةطاى سةرةكى 

 لة كوردستان  بة ثَى ى مةرج و مواسةفاتى ئةندازيارى . دانى ثرؤذة ئةندازياريةكانة
 سةنديكا ئةم ئؤرطانانة لة خؤ دةطرَيت:

تَيرى بة جَيطرى نةقيب و سكر بريتيى ية لة نةقيبى سةنديكاو  هةشت ئةندامى ئةجنومةنئةجنومةنى سةنديكا :  •
 . ئةجنومةنةوة

لقةكانى سةنديكا : دةستةى بةرَيوةبردنى لقةكان ثَيك هاتووة لة سةرؤكى لق و ضوار ئةندامى دةستةى لق , سةنديكا  •
 كردؤتةوة.لة ناوةندى ثارَيزطاكانى هةرَيم بة شارى كةركوكيشةوة لقى 

 .سةرؤكى لقةكان ثَيك هاتووة لة نةقيب و ئةندامانى ئةجنومةن و :ئةجنومةني راوَيذكارى  •

لة دةرضوانى كؤلَيذة يان هاوتاكةى برييت ية لة هةَلطرانى بروانامةى بةكالؤريؤس  :ئةندامانى سةنديكا)ئةندازياران(  •
ئةندازياريةكانى زانكؤ حكومى و ئةهليةكانى كوردستان و عَيراق و  بة هةموو بةش و ثسثؤريةكانةوة و هةروةها 

ئةو زانكؤو كؤلَيذة ئةندازياريانةى واَلتانى دةرةوة كة باوةرثَيكراون لة اليةن وةزارةتى خوَيندنى بااَلوة و دةرضووانى 
 دانيشتوى هةرَيمى كوردستانن و وة هةَلطرى ناسنامةى عَيراقني. 

 
 بةثَى ى ئةم ياساو ثةيِرةوانة بةِرَيوة دةضَيت:كاروبارى رؤذانةو ضاالكيةكانى سةنديكا  ❖
 ى ثةرلةمانى كوردستان ) ياساى سةنديكاى ئةندازيارانى هةرَيمى كوردستان /عَيراق (. 1999ى ساَلى 15ارة ياساى ذم •

 .ثةيرةوى ناخؤى سةنديكا   •

 .2011ى ساَلى  3ثةيِرةوى نووسينطة ئةندازةييةكانى هةرَيمى كوردستان ذمارة  •

 



رؤذانةى ئةندازياران بة ثَى ى ياساو ثةيِرةوى ناوخؤى سةرةوة رَيكارى بة ئةندام بوون و بةرزكردنةوزةى ثلة و كارى  ❖
 ئةجنام دةدرَيت.

بؤ كاروبارى ديزاين و سةرثةرشتى ثرؤذةكان , لةئةجنومةنى سةنديكا لَيذنةيةك بةناوى لَيذنةى نووسينطة  ❖
و ثرؤذة ئةندازةييةكان  وة ثَيكهَينراوة بؤ رَيكخستنى كاروبارى نووسينطةكان 2011ئةندازةييةكانى سةنديكا لة ساَلى 

 .2011ى ساَلى  3بةثَى ى ثةيِرةوى نووسينطة ئةندازةييةكانى هةرَيمى كوردستان ذمارة 

 

 لةبوارى ثةيوةنديةكانى سةنديكا لةطةَل رَيكخراوةكانى هاوثيشةو رَيكخراوةكانى تر لة دةرةوةو ناوةوةى كوردستان :  ❖

 :لة دةرةوةى عَيراق و كوردستان بريتية لة دوو يادداشتى لَيكتَيطةيشتنى هاوبةش  ى سةنديكاثةيوةنديةكان -
 (.ضامبةرى ئةندازيارى هةرَيمى بةظاريا لة شارى ميونيخى واَلتى ئةَلمانيا طةَل )لة يادداشتى لَيكتَيطةشنت •

 (.تى ئَيراننيزام مهندسي اوستانى كوردستان لة شارى سنةى واَل)لةطةَل يادداشتى لَيكتَيطةشنت   •

 سةنديكا لةطةَل رَيكخراوى هاوثيشةو اليةنانى تر بريتية لة : لة ثةيوةنديةكانى ناوخؤيي -

 .سلَيمانى  كؤميةتى بااَل( لة شارى -لةطةَل )يةكَيتى ئةندازيارانى كوردستان تؤكمة بوونى ثةيوةندى و هةماهةنطى  •

 .هةولَير كؤميةتى بااَل(لة شارى  - َيندةرانى كوردستانيادداشتَيكى لَيكتَيطةيشتنى هاوبةش لةطةَل ) يةكَيتى بةَل •

 ( لة شارى هةولَير. ETTC -يادداشتَيكى لَيكتَيطةيشتنى هاوبةش لةطةَل ) سةنتةرى تةكنةلؤجياو راهَينانى ئةوروثي  •

 لة شارى هةولَير. (  ) دةستةى وةبةرهَينانى كوردستانيادداشتَيكى لَيكتَيطةيشتنى هاوبةش لةطةَل   •

 هةولَير(. - زانكؤى جيهان ),يادداشتَيكى لَيكتَيطةيشتنى هاوبةش لةطةَل •

 (.هةولَير - زانكؤى تيشكى نَيودةوَلةتى يادداشتَيكى لَيكتَيطةيشتنى هاوبةش لةطةَل )  •
ةنديكا لة ثَيناو بةرزكردنةوةى رادةى زانستى ئةندازياران و بةردةوامى ثةيوةندى ئةندازياران لةطةَل تةكنةلؤجياو س ❖

 بؤئةندازياران لة ثسثؤرية جياوازةكان و  سيمينارو خوىل جؤراو جؤرى كردؤتةوة, زانستى ئةندازيارى سةردةميانة 
 ؤستيانى ناوخؤيى و بيانى .ران و مامةراهَينلةسةرى لة اليةن بةردةواميشة 
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دوور لة جياوازى  ماَلى دووةمى ئةندازيارانة لة كوردستان سةنديكاى ئةندازيارانى كوردستان
 ضينايةتى و بريو بؤضوون و ئايني و رةنط و زمان و رةطةز ........هتد
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