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तपाईको पैसा व्यवस्थित गर्ने तथ्य पत्र

Household budgets         Nepalese12

बजेट के हो?
बजेट एउटा लिलित योजना हो जसिे तपाईिाई तपाईको कलत पैसा आउँद ै
छ र तपाईिे तयसमा कलत िर्च गन््च पद्चछ भन्े क्रामा मद्दत गद्चछ। यसिे 
तपाईिाई तपाईिे के िर्च गददै हुन्हुनछ आंकडाँ राखन मद्दत गद्चछ।

बजेमा के हुन्छन्?
 f तपाईको आमदानी – तपाईको कलत पैसा आउँद ैछ र कहाँबाट आउँद ै

छ (उदारहणको िालग, तिब वा सेनटरलिंङ्कबाट)।

 f तपाईको िर्च – तपाईिे कलत पैसा िर्च गन््चभयो र पैसा कहाँ िर्च 
गन््चभयो (उदारहणको िालग, लबिमा, िाना र लवद्ाियको श्लक:मा)

बजटे गन्नु भनेको तपाईल ेननमन क्राहरू गननु सकनहु्न्ेछ:
 f लनयलमत रुपमा तपाईको पैसा कहाँ गयो भनेर जाँर सकन्हुनेछ 

 f तपाईिाई आवशयक क्राहरुको भ्क्ानी गन््च सकन्हुनेछ जसतै िाना र 
तपाईको हािको लबिहरु

 f आकलसमक र अप्रतयालसत िर्चहरुको िालग तयार हुन् सकन्हुनेछ 

 f क्नै पलन लवशेष क्राको िालग बरत गर सकन्हुनेछ

 f एउटा पररवारको रुपमा तपाईको पैसा कसरी िर्च गनने लनण्चय गन्च 
सकन्हुनेछ

याद गन्नुहोस् की
 f बजेट एउटा लिलित योजना हो जसिे तपाईिाई तपाईको कलत पैस 

आउँद ँै र तयकस िर्च गन्चको िालग कलत रारहनछ। 

 f बजटेि ेतपाईिाई तपाईि ेके िर्च गददै हुनहु्नछ आकंडा ँराखन मद्दत गद्चछ।

 f बजेटिे काम गन्चको िालग यसिाई पािना गन््च पद्चछ।

सहयोग र थप जानकारी कहाँ प्ाप्त गनने

यरद तपाईिाइ पैसाको समसया छ भने, लनश्लक आल््चक परामश्चदाता 
संग १८०० ००७ ००७ मा समपक्च  गन््चहोिा।

आल््चक परामश्चदाताको बारमेा ्प जानकारीको िालग, अ्वा अनिाईन  
बजेट प्ानर भन्चको िालग, मलन समाट्च (MoneySmart) को वेभसाईट, 
www.moneysmart.gov.au, अ्वा सेनटरलिंङ्कको आल््चक जानकारी 
सेवा अलिकारी संग १३ २३ ०० मा तपाईको बजेट योजनामा मद्दतको 
िालग समपक्च  गन््चहोिा।

तपाईको लागि बजेट काम 
िर्ने बर्ाउरेे् 

एटेम र एरोप को बजार 
(स्परमाकने ट) मा लकनमेि 
गन्चको िालग बजेट छैन। 
उनीहरुिे लकनमेिको लिष्टमा 
राहेको क्राहरु समावेस गद्चछन् 
तर जब उनीहरु स्परमाकने टमा 
प्गछन् उनीहरु लबर के लकन्े भन्े 
बारेमा असहमत हुन क्नै बेर 
िागदनै। एरोप लिष्टमा के छ 
तयो मात्र लकन् राहानछ तर 
एटेम ्प िाना र करहिेकाँही 
उनीहरुिाई आवशयक नपनने 
क्राहरु जसतै मजाकका लरजहरु 
लकन् राहानछ।

एक रदन जब उनीहरु लकनमेि 
गन्च गएका ल्ए, एटेमिे ट्र लिमा 
केरह ्प सामानहरु राखछन् 
लकनकी तयो ससतोमा लबक्ीमा 
ल्यो ज्न लिष्टमा ल्एन। जब 
उनीहरुिे लतनने बेिा आयो, जममा 
$७० भयो र एरोप संग $३० 
मात्रै ल्यो। उनी िज्जित भईन् 
र स्परमाकने टमा ्प िानाहरु 
छाडन् पययो लकनकी उनीहरुिे 
लतन्च सकेनन्। 

उपायहरुको छिफि गरेपलछ, 
एटेन र एरोपिे बजेट बनाउने 
लनण्चय गरे जसिे गदा्च उनीहरुिे 
हरेक हप्ा स्परमाकने टमा कलत 
िर्च गन्च सकदछन् भन्े ्ाहा 
हुनछ। उनीहरुिे बजेटमा रहने 
लनशरय गरे। उनीहरुिे यो 
गरे र जब िानाको लकनमेि 
गद््च े तयलतबेिा ट्र लिमा उनीहरुिे 
लतन्च सकने क्षमता भनदा बरिको 
सामान लकनेर करहलयै पलन 
िज्जित हुन् परेनन्।

घरयासी बजेट
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