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तपाईको पैसा व्यवस्थित गर्ने तथ्य पत्र

यदि तपाईलाई बिल बतर्न समसया परेको छ भरे, बर:शुलक आब््नक परामश्निाता संग 
१८०० ००७ ००७ मा समपक्न  गरु्नहोला अ्वा तपाईको सेवा प्रिन्धकलाई बिलमा 
दिएको रमिरमा समपक्न  गरु्नहोला।

आब््नक परामश्निाताको िारमेा ्प जारकारीको लाबग, मबर समार्न (MoneySmart)  
को वेभसाईर, www.moneysmart.gov.au हेरु्नहोला, अ्वा १३०० ३०० ६३० मा 
फोर गरु्नहोला।

संञ्ार उद्ोग अमिडजमरको िारेमा ्प जारकारीको लाबग, www.tio.com.au 
वेभसाईरमा हेरु्नहोला, अ्वा १८०० ०६२ ०५८ मा फोर गरु्नहोला।

ऊजा्न अमिडजमर र पारी अमिडजमर सेवाको लाबग मबर समार्न (MoneySmart)  
को वभेसाईर, www.moneysmart.gov.au हेरु्नहोला, र उपभोगय बिल (utility bills)  
को खोबज गरु्नहोला।

बिल के हो?
बिल कुरै पबर कुरा प्रयोग गिा्न लाग्े खर्न हो, उिारहणको लाबग, पारी, गयास, बिजली, 
घरको फोर, मोिाईल फोर र ईनरररेर। तपाईले प्रयोग गरु्न भएको हरेको सेवाको तपाईले 
बिल पाउरु हुरेछ।

कस्ता प्रकतारकता बिजहरुको मैले बिल पताउने छु?
तपाईल ेपारी, गयास, बिजलुी, घरको फोर मोिाईल फोर र ईनररररेको बिल पाउरहुुरछे।

मैले बिल कसरी ब्न्न सक्दछु?
बिल बतरने फरक फरक तदरकाहरु छर्। यो तपाईको बिलमा उल्ेख गदरएको हुनछ। 
तपाईले उिारहणको लाबग, फोर वा ईनरररेर माफ्न त िैंङ्क खाता प्रयोग गरेर गर्न 
सकरुहुरेछ। तपाईले आफै हुलाक काया्नलयमा गएर वा रेक अ्वा मबरअडर प्रयोग गरेर 
बतर्न सकरु हुरेछ। यदि तपाईले सेनररबलंङ्किार आमिारी पाउरु हुनछ भरे तपाईले सेनररपे 
(Centrepay) रामक बर:शुलक सेवाको प्रयोग गर्न सकरु हुरेछ। तपाईले डाईरेकर डेबिर 
(direct debit) सेवाको प्रयोग गर्न सकरुहुरेछ जुर तपाईले तपाईको सेवा प्रिन्धकसंग 
िराउर सकरुहुरेछ। 

यद्द मैले बिल ब्न्न नसकेमता के हुनछ?
 f कमपरीलाई जबतसकिो बछरो समपक्न  गरु्नहोला।

 f तपाईले बर:शुलक आब््नक परामश्निाताहरुसंग िार मद्दत बलर सकरुहुरेछ।

 f समसयालाई िेवासता रगरु्न होला।

यता्द गनु्नहोस् की
 f बिल केदह बरजको प्रयोग गरे िापत लाग्े रकम हो, उिारहणको लाबग पारी, गयास, 

बिजुली, घरको फोर मोिाईल फोर र ईनरररेर।

 f सिैको बतरु्नपरने बिल हुनछ।

थप जतानकतारी कहताँ प्रताप्त गनने

आर्थिक परामर्शदाताहरुबाट 
नि:रुलक मद्दत नििुहोिा
रेडा र हेिा लाई उरीहरुको बिल बतर्न 
समसया भएको छ। उरीहरुलाई के कदहले 
बतरु्न पि्नछ ्ाहा छैर।

उरीहरुले जि पदहलो परक अष्ट् ेबलया 
आईपुगेको िेला राउर हलमा गएको र 
सेरलमेनर कामिारहरुिार जारकारी 
सुरेको सम्झनछर्। सेरलमेनर कामिारहरुले 
सेवा प्रिन्धकहरुिार उपलब्ध केदह 
स्ाबरय सेवाहरुको िारेमा समुहलाई 
बयाखया गरेका ब्ए। एउरा कुरा 
उरीहरुलाई भबरएको ब्यो बक उरीहरुले 
बर:शुलक आब््नक परामश्निाताहरुलाई 
मद्दतको लाबग समपक्न  गर्न सकिछर्।

रेडा र हेिा ले सेवा प्रिन्धकलाई फोर 
गर्न सकिछर् र उरीहरुको समसया 
उल्ेख गर्न सकिछर् वा उरीहरुले 
बर:शुलक आब््नक परामश्निाताहरु संग 
बर:शुलक मद्दत बलर सकिछर्। उरीहरुले 
आब््नक परामश्निाताहरुिार मद्दत बलरे 
बरण्नय गरे बकरकी उरीहरुलाई के भन्े 
वा फोरमा हरेक सेवा प्रिन्धकलाई के 
सोधरे ्ाहा भएर।

आब््नक परामश्निाताको राम मेरी हो र 
उरीले पदहला आब््नक परामश्निाताहरुले 
के गि्नछ र कसरी मद्दत गर्न सकिछ भन्े 
िारेमा वयाखया गदरर्। बतबरहरुले गरने 
एउरा कुरा भरेको माबरसहरुलाई िजेर 
िराउरे वा उरीहरुले बतरु्न परने पैसाको 
लाबग योजरा गर्नमा मद्दत गरने हो। 

मेरीले रेडा र हेिालाई सदह सेवा 
प्रिन्धकहरुलाई समपक्न  गरेर उरीहरुको 
िजेर संग सुहाउँिो भुक्ारीको योजरा 
तय गदरदिईर्। अकको दिर मेरीले रेडा 
र हेिालाई फोर गरेर उरीले के गदरर् 
र उरीहरुको बिलहरु कदहले बतरु्नपरने 
र हरेकको कबत कबत पैसा बतरु्न पछ्न  
लेखरको लाबग भबरर्। उरीले बभत्ेपात्ो 
(कयालेणडर) को प्रयकोग गर्न र तयसमा 
बिल बतरु्न परने दिरहरुलाई बरनहो लगाउर 
सल्ाह दिईर्।

रेिा र हेिाले मेरीलाई उरीको 
सहयोगको लाबग ्धनयावाि दिए। 
फोरकल पबछ उरीहरुले उरीहरुको 
कयालेणडरमा के बिल कदहले बतरु्नपरने र 
कबत बतरु्नपि्नछ लेख।े 

बिलहरु बिर्ने
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