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तपाईको पैसा व्यवस्थित गर्ने तथ्य पत्र

ऋणको बारमेा थप जानकारीको लागि, मगन समार्ट (MoneySmart) को वभेसाईर 
www.moneysmart.gov.au मा हेन््ट होला अथवा १३०० ३०० ६३० मा फोन 
िन््टहोला। तपाईल ेआगथ्टक जानकारी सवेा अगिकारी सिं १३ २३ ०० मा समपक्ट  
िन्ट सकन्हुनेछ जसल ेतपाईलाई ऋणहरुको उत्तम प्रबनि िन्टको लागि मद्दत िर्टछ।

तपाईको के्डिर फाईलको माि िन््ट परमेा, कृपया www.mycreditfile.com.au 
मा हेन््टहोला।

कर्जा (उध्रो) के हो?
कजा्ट तपाईले कजा्टराता बार गलएको पैसा हो। मञ््र िरेको समय गभत्र 
तपाईले यो गतन््ट पननेछ। तपाईले आफ्ले गलएको ऋणको साथ साथै वयाज, 
श्लक: र खर्टहरु गफता्ट गतन््ट पर्टछ। यडर तपाईले समयमै पैसा गतन््ट भएन भने 
तयहाँ थप खर्टहरु लाग्ेछ।
कजा्टराताहरु लाई ऋण प्रबनिक पगन भगननछ। तयसमा बैंङ्क, के्डिर यगूनयन, 
गबगलिङ्ग सोसाईरीहरु र फाईनानस कमपनीहरु जसले पैसा ऋण पर्टछन्। 
कजा्टराताहरुले ऋण डरएर र वयाज लिाएर, श्लकहरु र खर्टहरु जोिेर पैसा 
कमाउछन् ।

व््र, शुलक: र खरजाहरु के हो?
वयाज एउरा गनयगमत रुपमा ऋण गलए वापत गतडरने रकम हो।
शल्क: र खर्टहरु ऋण (उिारो) गलए वापत लाग् ेथप खर्टहरु हुन।् गतगनहरु 
मागसक वा वाग््टक रुपमा लिाईनछ। यसमा गनमन खर्टहरु पर्टछन:्

 f तपाईको खाता राख ेवापत लिाईने रकम मागसक श्लक 
 f श्लक यडर समयमै नगतरेमा लाग्े
 f श्लक यडर गनयगमत रुपमा गतन््टपनने रकम नगतरेमा।

कर्जा क्नून
अष्ट् ेगलयामा कजा्टराताहरुले उपभोक्ा कजा्ट गनयामवलीको पालना िन््ट पर्टछ। 
यो अष्ट् ेगलयाली सरकारद्ारा संञ्ागलत छ। ऋण गलने वयगक्ले पगन कानूनको 
पलना िन््टपर्टछ।

कर्जाको प्रक्र
यहाँ अष्ट् ेगलयामा िेरै फरक फरक प्रकारका कजा्टहरु छन् र तपाईले प्रयोि 
िनने प्रकार तपाईले के को लागि ऋण गलन् भएको हो तयसमा गनभ्टर िर्टछ। 
केडह उरारहणहरुमा के्डिर काि्टहरु, कार को ऋण, घरको ऋण, सरोर 
कि्टहरु, छोरो समयको ऋण र उपभोक्ा भािाहरु पर्टछन्। 

््द गनुजाहोस् की
 f ऋण तपाईले उिारोमा गलन् भएको गफता्ट िन््ट पनने रकम हो। 
 f ऋणमा थप खर्टहरु सगममगलत हुनछन्।
 f िेरै ऋण गलनाले िेरै समसयाहरु पगन पन्ट सकरछ।

हुसेनले कार ऋण ललन्छ
हुसेनल ेपर्ानो कार गकन्न राहनछन।् 
उसल ेगनण्टय िययो गक रता्टको खर्ट र 
गवमा (कडरव $१०००) संलग् हुन ेिडर 
उसल े$५,००० समम खर्ट िन्ट सकरछ। 
यसको मतलब कारको मल्य $४,००० 
भनरा बढी परदैन। ऊसंि क्न ैपगन 
प्रकारको बरत छैन तर तयसलै ेिरा्ट 
उसल ेपसैाको लागि ऋण गलन ्पर्टछ।

शगनवार गबहान, हुसेन कारको 
पसलमा पर्ानो कार हेन्टको लागि 
जानछ। उसलाई मन पनने $३,९०० को 
एउरा िािी रखेछ। हुसेनल ेगबके्ता 
प्रगतगनगि पत्ता लिाउरँछ र कारको 
बारेका केडह प्रशनहरु सोधरछ। 
हुसेनल ेकार भरपरयो छ छैन जान्न 
राहानछ, कगत सालमा बनकेो हो 
र यडर यो रलाउन स्रगषित छ छैन। 
हुसेनल ेगनण्टय िर्टछ गक ऊ कार गकन्न 
राहानछ। कारको फाईनानसको बयगक्ले 
भनछ की हुसेनल ेऋणको लागि गनवरेन 
िन्ट सकरछ तर पडहला उसल ेकेडह 
प्रशनहरुको जवाफ डरन ्पर्टछ। 

हुसेनले फाईनानसको बयगक्लाई 
जानकारीहरु डरनछ। फाईनानसको 
बयगक्ले उसलाई $४,९०० (जसले रता्ट 
र गबमा को खर्ट गतडरडरनछ) ऋण 
गलन सकने जनाउँरछ।

फाईनानसको बयगक्ले हुसेनलाई 
ऋणको करार डरनछ र पढनको लागि 
र हसताषिर िन्टको लागि भनरछ। तर 
हुसेनको साथीले एकपरक ‘तपाईले 
नब्झको क्राहरुमा कडहलयै पगन 
हसताषिर निन््ट’ भनेको गथयो। हुसेनले 
समपूण्ट करार पढन राहानछ अगन 
उसले यडर पडहला पढनको लागि 
घर लान गमलछ भनेर सोधरछ। उसले 
फाईनानसको बयगक्लाई फेरी सोमबार 
गबहान भेटनको लागि मञ््र िर्टछ।

हुसेनले ऋणको करार पढछ र 
फाईनानसको बयगक्लाई भेटनको लागि 
सोमबार कारको पसलमा जानछ। 
करार पढेपगछ हुसेन संि िेरै प्रशनहरु 
आयो। उसले फाईनानसको बयगक्लाई 
जममा ऋणको रकम कगत हो, वयाज 
रर कगत हो, कती र कती कतीको 
अनतरालमा उसले गनयगमत रकम 
भ्क्ानी िन््ट पर्टछ र ऋणको करार 
कती समयको लागि हो सोधरछ। 
हुसेनले राम्ो संि ऋणको शत्टहरु र 
अवसथाहरु ब्झरछ र उसले करारमा 
हसताषिर िछ्ट  र कार गकनरछ।

उधारो अराथात कराथा
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