
   
   
   
   

 
 

    
 
17.1.2022 – kurdi-sorani 

   Asiakastiedote: Moni-korttiin 
liittyvien rahojen selvitystyö 
jatkuu 

    
 

   ھھمھالیھنھی ناسراو بھ مۆنیکۆرتی کارتی بانکیتایبھت بھو پارانھی کھ لھ کاری ڕوونکردنھوەی 
)Moni-kortti( بھردەوامھ  دایھ 

داوا�اراین  ارتەکاین ک مۆن� گەڕاندنەوەی ئەو پارانەی کە لە  ی  هەڵساوە بە ڕوونکردنەوە فەرمانگەی ک�چ بەشێوە�ە� بەرفراوان 
ەوەی  تا�و ئ�ستا چارەسەر�ك نەدۆزراوەتەوە بۆ گەڕاندنەوەی پارەکان. فەرمانگەی ک�چ بەردەوامە لە ڕوونکردن. دانپەنابەر�

 بابەتەکە. 

 بۆ ئەو ز�انانەی کە بەهۆی ئەوەوە دروست بوونە.  ئەو بارودۆخە و   بۆ داوای لێبوردن دەکەین 

  ھتھکھچارەسھرکردنی باب بھردەوام دەبین بۆ   

 ل
گ

بەڕ�وەبەرا�ەیت  ارتەکاندا ماونەتەوە. مۆن�ککە لە    بکەن  ل�کۆڵینەوە لەو پارانە  مان لە پۆل�س کرد کەدا داوا ٢٠٢٠حەویت ە مان�
پۆل�س گوماین ئەوە نا�ات کە  ب��ار�� لەسەر  بابەتەکە دا کە ل�کۆڵینەوە ئەنجام نادەن، چونکە  ٢٠٢١/ ٣/ ٢٦پۆل�� ه�لسن� لە  

ئەمەش ئەوە دەگە�ەن�ت کە   گ��بەستانە. بابەتەکە ب��ت�ە لە قەرەبوونکردنەوەی ز�این لە بابەتەکەدا تاوان کراب�ت. پۆل�س پیێی وا�ە 
کە  داوا�اری گشیت دەکات  فەرمانگەی  جار�� تر داوا لە کار�ەدەستاین س ل�کۆڵینەوە لە بابەتەکە نا�ات. فەرمانگەی ک�چ  پۆل�

. سەنببابەتەکە هەڵ ن  گێنن

ن ئەو  کارتەکانەوە.  ۆن�ناوەندی پ�شوازی (کەمپ) ناتوانن بچنە ناو زان�ار�ەکاین ژمارە بانک�ەکاین مفەرمانگەی ک�چ �ان   ئ�مە ناتواننی
ێ بدەین کە  . ناوەندی پ�شواز�ەکەتپارانەت یپ ن ناتوان�ت کار�گەری بکات بۆ   �ش ل�ت کەم بوونەتەوە. پارەکان الی فەرمانگەی ک�چ ننی
 گەڕانەوەی پارەکان.  

�ان  Moni Nordicمۆین نۆرد�ك   بەر�رس�ار�تیی پارەکان و گەڕاندنەوە�ان لە ئەستۆی  فەرمانگەی ک�چ وا تەماشا دەکات کە 
تاین  لە ئەر� سەرشان�ان بەڕ�وەبردین پارەکان بووە. مۆین نۆرد�ك  و  هاوکارەکان�اندا�ە کە کارتەکە�ان دروست کردووە  هاو�ەشە و�ڵ

تاین دەرەوەش.   ئ�مە هاو�ە�ش هاوکار�ان هەبووە.   دەرەوە  ڕوونکردنەوە بۆ دەرفەیت داوای ل�کۆڵینەوە دەکەین لە کار�ەدەستاین و�ڵ

 خاوەن کارتھکان لھ بارودۆخھکھ ئاگادار دەکھینھوە  

وکراوەی زان�اریی نەفەرەکان لەەگەر چاوەڕواین گەڕانەوەی پارەکان دەکە�ت، ئ . خاوەن کارتەکان و  بەدواداچوون بکە دا ب�ڵ
 ناوەندەکاین پ�شوازی لە کاری ڕوونکردنەوەکە ئا�ادار دەکەینەوە.  

ن کەسە  ەتا�  نەفەرەکاریت  ۆن�فەرمانگەی ک�چ ناتوان�ت بچێتە ناو زان�ار�ەکاین ژمارە بان� م لەسەر  کانەوە. لەبەر ئەوە ئ�مە ناتواننی
ێ بدەین.    ئەو پارانەت کە لە کارتەکەدا�ە زان�ار�ت یپ

 دەکاتگھنجینھی دەوڵھت داواکاریھکانی فھرمانگھی کۆچ بۆ قھرەبوو تاوتوێ نووسینگھی 

لە داوای  ن. خەز�نەی دەوڵەتەوە تاوتوێ دەک�� نووسینگەی  داوا�انت لە ال�ەن ئەگەر داوای قەرەبووت لە فەرمانگەی ک�چ هە�ە، 
 ا پێ��ستە لەسەر داوا�ار ئەو ز�انانەی کە پیێی گە�شتوون ڕوون بکاتەوە.  قەرەبوود

ن   لە بارەی  زان�اریی ز�اتر  ، هەروەها زان�اریی  پ�شکەشکردین داوای قەرەبوو و ئەو ڕوونکردنەوانەی کە بۆ ئەو مەبەستە پێ��سنت
  دا دەست دەکەون: ە سایت ماڵپەڕەکاین ئەم  لەپەیوەند�کردن بە نووسینگەی گەنجینەی دەوڵەتەوە  
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