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तपाईको पैसा व्यवस्थित गर्ने तथ्य पत्र

करार के हो?
करार एउटा कानूनी सम्झौता हो। सम्झौता भनेको दईु वा त्ो भनदा बढी 
माननसहरु नबचको सहमती हो।

करार तपाईले हसतक्षर गरेर, शबदमा बोलेर (मझौनिक) वा वेभसाईटको 
अनलाईन फारममा टटक (नचनह) लगाएर मञ्ुर गन्न सकनुहुनेछ।

करारमा हस्ाक्षर वा करारनामा गरादा

तपाईले नलनित करार हसताक्षर गरेर मञ्ुर गन्न सकनुहुनेछ। ्सै बेलामा 
तपाइले करारमा तपाईको नाम (हसताक्षर) लेखनुहुनेछ।

मौखिक करार

जब तपाइले कुनै कुरा नकन्े वा गनने भने् शबद प्र्ोग गरेर मञु्र गनु्नहुनछ 
तब तपाईले मझौनिक करार गनु्नहुनछ । ्समा ‘हो’ (हुनछ) वा ‘म मञु्र 
गछु्न ’ जसता शबदहरु पद्नछन्। तपाईले साधारणत्ा मझौनिक करार कसै संग 
कुनै प्रकारका सेवाहरु जसतै नबजुली वा मोवाईल फोन को बारेमा कुरा गदा्न 
गनु्न हुनेछ।

सम्ौ्ा भनेको के हो?

सम्झौता दईु वा त्ो भनदा बढी माननसहरु नबचको सहमती हो। ्ो करार 
होईन। उदारहणको लानग, ्टद तपाईले तपाईको साथीलाई कारमा छाटिटदने 
कसम िानु भएको छ भने, त्ो सम्झौता हो। ्ो कानून हैन।

्पाईले नबु्े समम करारनामा मञ्ुर नगनुदाहोला

करारमा मञु्र गनु्न अगािी तपाईले समपूण्न कुराहरु बु्ेको हुनु पद्नछ।  
त्हाँ धेरै महतवपूण्न करारहरु हुन सकदछन् जुन तपाईले हसताक्षर गनु्न 
पननेछ। उदारहणको लानग घर भािामा नलंदा, बैंङ्कमा िाता िोलदा 
नवशवासीलो व्नतिबाट कहाँ तुरनत सह्ोग नलन सनकनछ जान्ुहोला।

यार गनुदाहोस
 f चकरार एउटा कानूनी सम्झौता हो।

 f नबुन्कन कुनैपनी करारमा हसताक्षर नगनु्नहोला।

 f कुनै कुनै करारहरु तपाईको मन बदनल्ो भनदमैा रद्द गन्न सकनु  
हुने छैन।

कुनै पनन कुरा गन्न मञु्र गनु्न 
अगाडी तपाईले त्यो कुरा 
बुझ्ु अनतनै महत्वपूर्न छ

हा्टले उसको ढोकामा 
ढकढक्ाएको व्नतिसंग कुरा 
गद्नछ र नबक्री गनने व्नतिले 
भ्ाकुम नलिनर नकन्ेको 
बारेमा नछटो नछटो कुरा गन्न 
थालदछ। हा्टले उति नबक्री 
गनने व्नतिलाई घर नभत्र आउन 
अनुमनत टदनछ।

नबक्री गनने व्नतिल ेभ्ाकुम 
नलिनरल ेकसतो काम गछ्न  भनरे 
दिेाउदँछ र कारार टदनछ। नबक्री 
ग्रन ेव्नतिल ेहा्ाटलाई भ्ाकुम 
नलिनर नकन्को लानग करारमा 
हसताक्षर गनु्न पद्नछ भनदछ।

हा्टलाई प्रशन सोधन अप्ठ्ारो 
लागदछ नकनकरी नबक्री गनने 
व्नतिले नछटो नछटो बोलदछ र 
उनको लानग अंग्रेजी अ्ै न्ाँ 
छ। उनले सटह गनु्न अगािी 
करार बुझन सह्ोग आवश्क 
पनने कुरा भनदछ।

हा्टले नबक्री गनने व्नतिलाई 
करारमा के छ भनन बुझनको 
लानग सम् चाटहने हुनाले छािेर 
जानको लानग भनदछ।

हा्टले उनको साथी नमरनिा 
संग मद्दत मागदछ। नमरनिाले 
हा्टलाई नन:शुलक सामुदान्क 
कानूनी केनद्रमा त्हाँको एउटा 
काटरनदा संग् भेटन लनगटदनछ।

काटरनदाले हा्टलाई भ्ाकुम 
नलिनर महङ्ो पनने बताउँदछ र 
नमरनिाले केटह सह्ोग नबना 
सटह नगरके राम्ो हो बताउदँछ। 
काटरनदाले संधै नवशवासीलो 
व्नतिलाई मद्दतको लानग भन्ु 
महतवपणू्न हुनछ भने् कुरा बताउदँछ। 

करार



करार
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थप जानकारी कहाँ प्ाप्त गनने

उधारो करारको बारेमा थप जानकारीको लानग मननसमाट्न 
(MoneySmart) को वेभसाईट www.moneysmart.gov.au मा हेनु्नहोला, 
वा १३०० ३०० ६३० मा फोन गनु्नहोला।

्टद तपाईको ग्ाँस, नबजुली वा फोनको करार संग समस्ा भएमा सेवा 
प्रबनधकलाई समपक्न  गनु्नहोला।

अखिस अि िेयर टे्डिङे् (Offices of fair trading) 

्टद तपाईलाई घरघरमा आएर गटरने नबक्री, कार, मोबाईल फोन 
वा भािाका करारको बारेमा कुनै समस्ा भएमा, तपाईको राज् वा 
प्रदशेको अनफस अफ फे्र टे्टिङ् (Offices of fair trading) मा मद्दतको 
लानग समपक्न  गननै पननेछ।

तपाईको राज् वा प्रदशेको अनफस अफ फे्र टे्टिङ् (Offices of fair 

trading) पत्ा लगाउन, www.consumerlaw.gov.au मा हेनु्नहोला।

सामुराखयक कानूनी केन्द्रहरु

्टद करारको बारेमा कानूनी समस्ा भएमा, नन:शुलक सामुदान्क 
कानूनी केनद्रहरु मा समपक्न  गनु्नहोला। सामुदान्क कानूनी केनद्रहरु 
सवतनत्र, सामुदान्क संसथा हो जसले जनताहरुलाई नन:शुलक कानूनी 
सेवाहरु उपलबध गराऊँदछ। नेशनल एसोनस्सन अफ कम्नूनटट नलगल 
सेनटर (National Association of Community Legal Centres),  
www.naclc.org.au, अषे््नल्ाको राज् र प्रदशेहरुको सामुदान्क 
कानूनी केनद्रहरुको संसथानहरु हुन्। तपाईको ननजकको नन:शुलक 
सामुदान्क कानूनी केनद्रहरुको बारेमा जानकारी चाटहएमा,  
www.naclc.org.au/directory मा हेनु्नहोला। 

संञ्ार औधोखगक अमबडजमन  
(Telecommunication Industry Ombudsman)

्टद तपाईको फोन वा ईनटरनेट करार वा सेवा प्रबनधक सँग समस्ा 
भएमा तपाईले संञ्ार र औधोनगक अमबडजमन (Telecommunications 

Industry Ombudsman) को वेभसाईट www.tio.com.au मा हेनु्नहोला,  
वा १८०० ०६२ ०५८ मा फोन गनु्न होला – ्ो अषे््नल्ाको 
ल्ाणिलाईनबाट नन:शुलक छ।
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