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तपाईको पैसा व्यवस्थित गर्ने तथ्य पत्र

फरानले आकस्मिक बेलाको 
लागि बचत िन्न शुरु िर्नछ
फरान दुईजना बालबच्चा भएको एक्ली 
आमा हुन्। उनी एउटा कार्यालयमा 
पार्ट टाईम रिसेप्सनिष्टको रुपमा काम 
गर्छिन। उनीउनी संग खल्तिमा खाना 
र बिलको लागि पर्याप्त पैसा छ तर 
कहिले काँही अतेस मान्छिन यदि केहि 
कुरा बनाउनु परेमा उनी संग तिर्नको 
लागि पर्याप्त पैसा हुन्न की भनेर। 

फरानले बजेट बनाउने निर्णय गर्छिन। 
एक राती बसेर उनीले आफ्नो आम्दानी 
र खर्च लेख्छिन।

यद्दपी उनीसंग सम्पूर्ण बिलहरु तिरे 
पछी धेरै पैसा नबचे पनि, फरानले थोरैनै 
भएपनि बचाउन थाल्ने निर्णय गर्छिन। 
उनले निर्णय गरिन् की उनीले काममा 
जाँदा हप्ताको ३ पटक कफी किन्नु 
जरुरी देख्दिनन्। यदि उनीले हप्ताको 
१ कफी मात्रै किनेमा यसको मतलब 
उनीले एक हप्तामा $१० बचाउन 
सक्नेछिन्। फरानलाई यो गार्ह्रो होला 
जस्तो लाग्दछ तर उनीले एकपटक 
प्रयास गर्न चाहान्छिन्।

पहिलो हप्ता फरानले २ कफी कटौती 
गरिन, र हप्ता बित्दै गएपछि उनीलाई 
हप्ताको १ कफी मात्रै किन्ने बानि 
पर्यो। हरेक हप्ता फरानले उनको बचत 
खाता बढ्दै गएको देख्न थालिन्। यसले 
उनीलाई खुशी बनायो।

फरानले हप्ताको $१० आकस्मिक 
अवस्थाको लागि उनको बचत खातामा 
राख्ने निर्णय गरिन्। यस तरिकाले 
उनीसंग एक्कासी तिर्नु पर्ने कुराहरुको 
लागि, अप्रत्यासित खर्चहरुको 
भुक्तानी गर्नको लागि प्रर्याप्त हुनेछ।

बचत खातामा आकस्मिक अबस्थाको 
लागि उनीले बचत गरेको तीन महिनापछि, 
फरानको कारको ब्याटरीले काम गर्न 
छाड्यो र उनलाई नयाँको खाँचो पर्यो। 
विगतमा उनीसंग ब्याटरी किन्नको 
लागि प्रर्याप्त पैसा हुन्न थियो। 
अहिले, फरान संग उनको बचत खातामा 
आकस्मिककालिनको लागि $१२० छ 
र $९० पर्ने व्याटरी तुरन्तै किन्न 
सक्दछिन्। उनीले यो उनको बचत खातामा 
आकस्मिककालिनको लागि प्रर्याप्त 
पैसा भएर मात्रै गर्न सकेकी हुन्।

पैसाको बचत गर्नु ककर राम्ो उपाय हो?
मािनसहरुले पैसाको बचत गद्दछन् िकनकी उनीउनीहरूले भिवषयमा केहह 
िचज िकन्न चाहानछन् (एउटा बचतको लक्य) अथवा यहद केहह कुरामा 
गडबड भएको अवसथाको लािग पैसा जोगाउन (आकिसमक पैसा) ।

मैले कसरी पैसाको बचत गन्द शुरु गनने? गनने आफैलाई यी प्रशनहरु सोधनुहोला:

 f मैले के को लािग बचत गनने?

 f मैले कित पैसा बचत गनु्द पद्दछ?

 f हरेक पटक तलब पाउँदा मैले कित बचत गन्द सकछु?

 f मेरो लक्य हािसल गन्दको लािग मलाई कित समय लाग्ेछ?

एउटा योजरा बराउर्होस् जसले तपाईको बचतको 
लक्य प्रा हुरेछ।
जब तपाईले पैसा बचत गन्द थालनुहुनेछ, तपाईको बचत बैंङ्क, के्हडट यिूनयन 
अथवा िबिलडङ्ग सोसाईटी (तसथ्द तपाईले तपाईको बचत योजनाको पैसा अनय 
कुराको लािग प्रयोग गनु्द हुन्न) मा राखनुहोला।

याद गर्नुहोस् की
 f पैसाको बचत गनु्द भनेको भिवषयमा प्रयोग गन्दको लािग पैसा  

छुट्ाउनु हो।

 f पैसाको बचत गना्दले तपाईलाई धेरै पैसा पनने कुराहरुलाई ितन्द  
मद्दत िमलदछ।

 f पैसाको बचत हुनाले तपाईलाई जब अचानक वा अप्रतयािसत खच्दहरु  
गन्द पदा्द मद्दत िमलदछ।

मद्दत र थप जारकारी लाकग कहाँबाट कलरे

पसैाको बचत गनने बारमेा थप जानकारीको लािग, तपाईल ेतपाईको ग्ाहकलाई 
मिनसमाट्द (MoneySmart) वेभसाईट www.moneysmart.gov.au मा 
हेन्द वा सेनटरिलंङ्कको आिथ्दक जानकारी सेवा अिधकारीलाई १३ २३ ००  
मा तपाईको बचतको योजना बनाउन ेमद्दतको लािग फोन गन्द सकनहुुनछे।

पैसाको बचत
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