
   بانکي حساب ې د
دا . الره دهمه له واده کولو وروسته د  بانکي حساب خالصول د یوې جوې په توه د کورني ژوند د مالي ادارې مه

 ،هغه ه چې زما دي( دودیز چلند نېغ په نېغه دا واندیز کوي چې د جوې تر من د مال د وېش خبره له منه اله شي 
  .ذهنیت ته وده ورکوي او دا چاره د کورني چاپېریال د ینت المل کېي) ستاسو دي

  د  مالي حساب ې
  پیسو ته السرسی پیدا کويیا جوه دواه . ۱

ستلو سره تاسو دواه کوالی شئ چې خپلو ولو پیسو ته السرسی پیدا کي او له خپلو پیسو په پوره ید  حساب له پران
د خپلو پیسو د لت په اه  ،مانا دا چې که تاسو دواه خپلو پیسو ته یو شان السرسی ولرئ. ه پورته کئ روڼتیا سره

  ئپه هېشک او شبه کې و نه لوې.  
  بل له لتونو خبرېدنهاو د یو . ۲

خپل لتونه او بل له ولو لتونو خبر تر السه کئ او درکوي چې د یو دا ا د دې ول حساب پرانیستل تاسو ته 
او بې ایه لت کولو عادتونه مدیریت ېر جالبه خو دا ده چې د  بانکي حساب پرانیستنه ستاسو د . کنترول کئ

 .ي او دا عادتونه مو له منه ويکو
  د ناببره پېو د رامنته کېدو پر مهאل پیسو ته السرسی. ۳

رسېدونکی دی، خو که تاسو  بانکي  هر کس تهد ژوند د ختمېدو دا غ ژر یا وروسته  .مر له هېچا لېرې نه دی
ا نه وي چې ستاسو له بانکي حساب دېته ژوندی کس به مو په حق ورسېي، حساب ولرئ او ستاسو له لې کوم کس 
  . خه د ېرو الرو په تعقیب پیسې وباسي

چې په هر حالت کې خپل  بانکي حساب ته السرسی ولرئ او د پیسو  ويله دغې آسانتیا برخمن کمانا دا چې دا چاره 
  .په را ایستلو کې له ستونزو سره مخ نه شئ

  د چارو په وېش کې آسانتیا. ۴
د بېلې په توه دا ول بانکي . ول بانکي حساب په شتون سره د ژوند چارې په ه ول مدیریت کېدالی شي دغه

له همدې و حسابونو اجرا رکوي چې برېنا، تلیفون، از او نورو بلونه په وخت سره حساب تاسو ته د دې وتیا د
  .کئ

  کولباور رامنته د . ۵
 پر دې بنس تاسو له یو او بل ته دا باور ورکوي چې تاسې د ژوند ملريتاسې او یا س ،د  بانکي حساب رامنته کول

  .هې کوم ه نه پوئ او هر ه مو له یو بل سره شریک دي
  موخې ته رسېدنه آسانوي. ۶

چې په خپل مالي ژوند کې اکل شوې له دې آسانتیا هم برخمن کوي تاسو  ،په یاد ولرئ چې د  بانکي حساب لرل
 ،ولې پیسې را غونې کئدا په دې مانا چې که تاسو په  بانکي حساب کې خپلې . موخې په ه توه تعقیب کئ

 .تاسو به خپلو موخو ته د رسېدو لپاره په دې پوه شئ چې ومره نورو پیسو ته اتیا لرئ تر و دا موخې تر السه کئ
د  بانکي حساب پورته ذکر شویو و ته په کتلو سره په کار ده چې د  ژوند ملري په بانکونو کې دا ول 

چارې په ه ول مدیریت کي او د رامنته کېدونکو احتمالي ستونزو  روانې دې وسیله د ژوندحسابونه پرانیزي ترو په 
  .په واندې چمتوالی ولري



ون ایونه دي، نو که غوائ چې پیسې مو له هر خطر د پیسو د ساتنې لپاره تر ولو مصمه هېروئ چې بانکونه ستاسو 
ملرې سره / همدا نن د  ژوند د ملري ،حساب درته معلوم ويخوندي وي او د  ژوند په چارو کې د هرې پیسې 

  . بانکي حساب پرانیزئ او پیسې مو په ه ول مدیریت کئ
  ژباه او زیاتونه 
  حسیب اهللا نوري

  خبریال / د نشراتو انې لوی آفیسر
1 ‐ What are the Benefits of a Joint Bank Account? 
https://www.simple.com/banking‐info/what‐are‐the‐benefits‐of‐joint‐bank‐account 

  

  

 

 

 

 

 


