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तपाईको पैसा व्यवस्थित गर्ने तथ्य पत्र

बैङ्कहरु नै त्यो स्थान हयो जहथाँ तपथाईले आफनयो पैसथा सुरक्षित रथाखन सकनुहुनेछ।

बैङ्क
बैङ्क खथातथा त्यो हयो जहथाँ तपथाईकयो पैसथा बैङ्कमथा रथाख्था रथाक्खनछ। ्यो तपथाईकयो 
नथाममथा हुनछ। जब तपथाईले तपथाईकयो खथातथामथा पैसथा रथाखनु हुनेछ त्सलथाई 
जममथा गनने (डिपयोक्जट) भक्ननछ। जब तपथाईले बैङ्कबथाट पैसथा क्नकथालनु हुनछ 
त्सलथाई पैसथा क्िकने (क्ि्ि्रअल) भक्ननछ। 

बैङ्क कसरी काम
तपथाईकयो बैंकले तपथाईले रथाखनु भएकयो (जममथा) र क्िकेकयो (क्नकथालेकयो) रेकि्ड 
रथाख्छ। तपथाईकयो बैङ्क ब्थालेनस भनेकयो तपथाईकयो उक्त सम्मथा तपथाईकयो 
खथातथामथा रहेकयो मौज्थात पैसथा हयो। जब तपथाईले बैङ्कमथा खथातथा खयोलनु हुनछ 
त्सबेलथा तपथाईलथाई िेक्बट कथाि्ड र एउटथा व्क्क्तगत पडरच्कयो नमबर (क्पन) 
(Personal Identification Number (PIN)) ड्ईनछ। 

डेबबट काड्ड के हो?
िेक्बट कथाि्ड एउटथा प्थाक्टिककयो कथाि्ड हयो जुनबथाट तपथाईकयो खथातथाबथाट पैसथा 
क्नकथालन, िथा सेमथान र सेिथाहरु खडर् गन्ड प्र्योग गडरनछ। ्यो तपथाईकयो 
खथातथा संग क्लङ्क गडरएकयो हुनछ र तपथाईकयो पैसथा मथात्र प्र्योग गडरनछ।

बिन (PIN) के हो? 
्यो एउटथा ४ िटथा नमबर कयो व्क्क्तगत नमबर हयो जुन तपथाईकयो खथातथा हेनने 
अनुमक्तकयो लथाक्ग प्र्योग गडरनछ।

तिाईको िैसा कसरी बिकने?
तपथाईकयो पसैथा क्िकनकयो लथाक्ग तपथाईकयो िेक्बट कथाि्ड र तपथाईकयो क्पन (PIN) चथाडहनछ।

अटोमेटटक टेलर मेटिन: एडट्म (ATM) एउटथा मके्िन हयो जहथाबँथाट बङै्ककयो 
ग्रहथाकहरुलथाई िथाखथामथा नगईकन उनीहरुकयो खथातथाबथाट पसैथा क्नकथालन क्मल्छ।

प्वइनट अफ सेल मा ईलक्ट्रटनक फण्ड ट्रानसफर:एफ्ोस (EFTPOS) एउटथा पसैथा 
क्तर्नने तडरकथा हयो जसल ेसथामथान िथा सिेथाहरु आफुसगं पसैथा नबयोक्ककन क्तन्ड सक्छ।

याद गन््डहोस् बक:
 f बैक्ङ्कङ्ग भनेकयो तपथाईकयो पैसथा बैङ्क, के्डिट ्कू्न्न अ्िथा क्बक्लिङ्ग 

सयोसथाईडटमथा सुरक्षित रथाखनु हयो। 
 f क्पन (PIN) व्थाक्क्तगत नमबर हयो जनु तपथाईकयो खथातथा हेन्डकयो लथाक्ग प्र्योग गडरनछ।
 f तपथाईकयो क्पन (PIN) कसैलथाई पक्न नभर्नु हयोलथा।
 f तपथाईकयो क्पन (PIN) तपथाईकयो बैङ्क कथाि्ड संगै नरथाखनुहयोलथा।

टलजा लाई बैङ्क िुलक 
लाग्दछ
सयोमबथार क्लजथालथाई अंग्रेजी कषिथामथा 
जथानकयो लथाक्ग रेलकयो डटकट क्कर्न 
पैसथा चथाडहनछ त्सैले उनीले कमनिैल् 
बैङ्क जहथाँ उनीले पैसथा रथाख्क्छन 
त्हथाँ कयो एडट्म (ATM) बथाट $२० 
क्नकथाक्लछन (क्िक्कछन्) । मंगलबथार 
उनलथाई उनकयो अध््नकयो लथाक्ग 
क्कतथाब क्कर्नु प््डछ त्सैले उनीले 
क्कतथाब पसल बथाडहरकयो िेटिप्थाक 
बैङ्क बथाट $२० क्नकथाक्लछन्। बुधबथार 
उनी क्सनेमथा हेन्ड जथाक्नछन र क्सनेमथा 
कयो ANZ ATM बथाट $३० क्नकथाक्लछन्।

क्लजथालथाई ्थाहथा छ क्क उनकयो 
सेनटरक्लंङ्ककयो पैसथा उनकयो खथातथामथा 
क्िडहबथार आउनुपनने हयो भनेर। उक्न 
उनकयो क्कनमेल गनने स्थान नक्जकैकयो 
स्थाक्न् कमनिैल् बैङ्ककयो ATM मथा 
जथाक्नछन् र पैसथा रथाक्खड््योकी ड्एन 
भनेर हेक्छ्ड न्। बैङ्क खथातथामथा पैसथा आफूले 
आिथा गरेकयो भन्था कम पैसथा भएकयोले 
क्लजथा छक्क पक्छ्ड न। उक्न भथािथा क्तन्ड र 
खथानेकुरथा क्कर्नकयो लथाक्ग पैसथा चथाडहने 
हुनथाले अत्थाक्लन ्थाक्लछन्।

क्लजथाले बुझन सकेन क्क क्कन उनकयो 
खथातथामथा पैसथा सक्क्यो र उनीलथाई 
लथाग्छ क्क ATM ले गक्लत ग्यो 
र उनीलथाई गक्लत रकम भन्यो। 
त्सैले उनीले उनकयो बैङ्कमथा गईन र 
त्हथाँ कथाम गनने सक्न्प नथाम गरेकयो 
कम्डचथारी संग कुरथा गडरन्।

सक्न्पले क्लजथालथाई उनीकयो खथातथामथा 
रहेकयो पसैथा डिक हयो भक्न व्थाख्था 
गडरड््यो। उसले क्लजथालथाई कम पसैथा 
केडह फरक ATM कयो प्र्योग ग्था्ड िलुक: 
क्तनु्ड परकेयो कथारण पक्न उल्खे गडरड््यो। 
सक्न्पले क्लजथालथाई उनीकयो आफनयो 
ब ैबैंक बथाहेक अन् ब ैबैंककयो ATM 
बथाट पसैथा क्नकथाल्था र जब ATM बथाट 
एकै हप्थामथा धरे ैपटक पसैथा क्नकथाल्यो भने 
पक्न िलुक लथाग् ेउल्खे गडरड्ए।

सक्न्पल ेक्लजथालथाई हप्थामथा कक्त 
पसैथाकयो आिश्कतथा प््डछ बजटे 
गनु्डहयोलथा भर्न ेसल्थाह ड्ए। अक्न 
उसल ेक्लजथालथाई एउटथा ATM बथाट एकै 
पलटमथा पसैथा क्नकथालनकयो लथाक्ग सल्थाह 
ड््यो। ्यो धरैे पटक प्र्योग गर ेबथापत 
लथाग् ेिुलक बथाट बचन ेएउटथा उपथा् हयो।

बंैङ्क  खथातथा, िुलक:हरुकयो बथारेमथा ्प जथानकथारीकयो लथाक्ग तपथाईले तपथाईकयो 
बैंङ्कलथाई फयोन गन्ड सकन ुहुनछे िथा बैंङ्ककयो िभेसथाईटमथा हेनु्डहयोलथा ।

बैंङ्कीङ्ग

गद्डछ?

खाता के हो?
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