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तपाईको पैसा व्यवस्थित गर्ने तथ्य पत्र

ऋण के हो?
ऋण त्यस बेला लाग्छ जब तपाईले पैसा सापटी ललनु हुन्छ वा तपाईले लतनुनु  
पनने लबल लतनुनु भएको ्ैछन भने ।

ऋणमा कसरी पर्नु हुन्छ?
कजानु दाता (उधारो प्रबनधक) हरु संग जब पैसा सापटी ललनु हुन्छ अलन 
तपाई ऋणमा पनुनुहुने्छ। ्यो पैसा तपाईले थप खरनुहरु जसतै ब्याज सहहत  
लितानु गनुनुनै पदनु्छ।

ऋण तपाईले ललनु भएको सेवाहरु जसको पैसा लतनुनु भएको ्ैछन त्यसको पलन 
हुन सकद्छ। ्यो लबजुलीको लबल, मोबाईल िोनको लबल, अथवा ईनटरनेटको 
लबल पलन हुन सकद्छ।

्यहद तपाईको ऋण लतननुको लालग तपाईलाई समस्या भएमा तपाईले लनमन 
कुराहरु गननु सकनु हुने्छ:

 f जलत सकनु हुन्छ लतददै जानुस

 f जसलाई पैसा तनुनु ्छ उसलाई समपकनु  गनुनुहोला र आिुलाई समस्या 
भएको थाहा हदनुहोला

 f लनशुलक: पाईने आलथनुक परामशनुदाता संग मद्दत ललनुहोला जसले 
तपाईको ऋण व्यबलसथत गननु मद्दत गदनु्छ।

याद गर्नुहोस
 f ऋण तपाईले लतनुनुपनने पैसा हो र लितानु गनुनु पदनु्छ

 f ्यहद तपाईले तपाईको ऋण लितानु नगनुनु भएमा तपाई कानूनी समस्यामा 
पननु सकनु हुने्छ।

 f ्यहद तपाईले तपाईको ऋण नलतनुनु भएमा, तपाईले अझै धेरै पैसा पलन 
लतननु पननु सकद्छ।

थप जारकारी कहाँबाट लिरे

्यहद तपाईको पैसाको समस्या भएमा, लनशुलक: आलथनुक परामशनुदाता लाई 
१८०० ००७ ००७ मा समपकनु  गनुनुहोला।

आलथनुक परामशनुदाता र तपाईको ऋण ब्यबसथापनको बारमेा थप जानकारीको 
लालग मलनसमाटनु (MoneySmart) को वभे साईट www.moneysmart.gov.au 
मा हेनुनुहोला, अथवा १३०० ३०० ६३० मा िोन गनुनुहोला।

लुईसले उसको सबै के्डिट 
काि्डको ऋण डिर्डछ

लुईसले उसको लरत्रकलाहरु बेचने सानो 
ब्यवसा्य सथालन्य बजारमा सथालपत 
गदनु्छ। शुरु गननुको लालग उसले रंग, रंग 
लगाउने बुरुस र अन्य सामानहरु लकन्ु 
पनने हुन्छ।

लुईसको बरत ्ैछन र सबै लरजहरु 
लकन्को लालग उसको के्हिट कािनु 
प्र्योग गदनु्छ। उसले आफनो के्हिट 
कािनुमा $१,२०० सापटी ललन्छ। 
उसको अनुमानमा ्यहद उसले सबै 
लरत्रकलाहरु बेचन सक्यो भने के्हिट 
कािनुमा लतनुनु पनने पैसा लतननु र थप  
पैसा कमाउन पलन सकद्छ।

बजारमा उसले केहह मात्र लरत्रकला  
बेचन सकद्छ। उसले $७५० मात्र 
कमाउँद्छ। लुईसलाई ्यो सबै पैसाले 
उसको के्हिट कािनुको ऋण लतननुलाई 
पलन प्र्यार्नु ्ैछन थाहा ्छ। उसले 
कमाएको केहह पैसा उसलाई अरु थप 
लरत्रकला लकन्को लालग राहहन्छ। 
लुईसलाई के गनने थाहा ्ैछन।

त्यहह राती लुईसको साथी रेओन 
आउँद्छ। रेओनले बजार कसतो भ्यो 
भनेर सोधद्छ। लुईसले आफनो के्हिट 
कािनुको लतनुनु पनने जलत सबै पैसा पलन 
आमदानी नभएको उल्ेख गदनु्छ।

रेओनले लुईसलाई राम्ो संग व्यबलसथत 
रुपमा ऋणको व्यबसथापन गननु बजेट 
राहहने कुरा भनद्छ। रेओनले आफनो 
ऋण कलत ्छ र कलत लतननु सकद्छ थाहा 
भएमा त्यसले बजेट कलत ्छ थाहा हुने 
कुरा बताउँद्छ। त्यस प्छी लुईसलाई 
ऋण लतननु कलत लामो सम्य लाग्े कुरा 
थाहा हुन्छ।

रेओनले लुईसको बजारको आमदानी 
लेखद्छ। त्यस पल्छ रेओनले लुईसले रँग, 
रँग लागाउने बुरुस लगाएत सबै लतनुनु  
पनने सबै सामानहरु, बजारको भािा 
र उसले के्हिट कािनुको मालसक 
भुक्ानीहरु लेखद्छ।

अब लुईसलाई आिु लन्यनत्रणमा भएको 
अनुभव हुन्छ। उसलाई हरेको महहना 
के्हिट कािनुको ऋणलाई कलत लतनुनु प्छनु  
थाहा ्छ। लुईसले ्योजना गरे अनुसार 
आउँदो लतन महहनामा उसको ऋण रुक्ा 
हुने हहसाब गदनु्छ।

ऋण
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