
© ASIC 2012 all rights reserved Types of credit         Nepalese12

तपाईको पैसा व्यवस्थित गर्ने तथ्य पत्र

यहाँ धेरै प्रकारका उधारो (ऋण) हरु छन्।

उधारो (ऋण) को प्रकार
 f कार अराथात गाडी उधारो (ऋण) एउटा नया ँवा प्रयोग गररसकेका कार 

ककन्ा किन ेउधारो (ऋण) हो – अनय कुन ैउधारो (ऋण) को िाकग होईन।

 f वयाज-मकु्त सहमकति ेतपाईिाई पसैा कतनुथा अगाडी न ैसामान घर िजैान र्नछ।

 f उपभोक्ता भाडाि ेतपाईिाई एउटा कनक्चित समयको िाकग सामान भाडामा 
किन र्नछ (उ्ारहणको िाकग, एउटा घरको कम्पयटुर वा टेकिकभजन)।

 f के्रडट काडथािे सवीकृत र्एको रकम समम कचिजहरु ककन्न र्नछ 
(सामानहरु र सेवाहरु)। यो तपाईिे उधार्ाता (ऋण्ाता)  
(उधारो र्नेहरु) बाट प्राप्त गनथा सकनुहुनेछ।

 f घर उधारो (ऋण) घर ककन्नको िाकग को उधारो (ऋण) हो - अरु कुनै 
कुराको िाकग हैन।

 f पे डे उधारो (ऋण) (तिब बुझने र्नको उधारो(ऋण)) छोटो समयको 
िाकगको उधारो (ऋण) हो, केबि केरह हप्ताको िाकग मात्र हुनछ।

 f वयक्ततीगत उधारो (ऋण) तपाईिाई कुनै पकन प्रयोजनको िाकगको उधारो 
(ऋण) हो, जसतै कार अरवा छुरटिमा जानको िाकग। 

 f ककन्नको िाकग भाडामा किने भनेको जुन कचिजहरु कनक्चित समयकोिाकग 
भाडामा किएर पछी मात्र खरर् गनने।

 f सटोर काडथा कनयकमत के्रडट काडथा जसतै गरर प्रयोग गररनछ तर 
साधारणतया महँगो वयाज कतनुथा हुनेछ।

 f एउटा एककृत गररने उधारो (ऋण) भने तपाईको रुप्रै उधारो (ऋण)
हरुिाई एकमुष्ट गनने हो।

याद गर्नुहोस
 f तयहाँ धेरै प्रकारका के्रडट (उधारो (ऋण)) हरु छन्।

 f केरह के्रडटहरुिाई अकको भन्ा महँगो हुनछन्।

 f फरक फरकका उधारो (ऋण) हरु फरक फरक प्रयोजनको िाकग 
प्रयोग गररनछ।

 f तपाईिाई उत्तम हुने के्रडटको खोकज गनुथाहोस्।

थप जारकारी कहाँबाट लिर

कबकभन्न प्रकारका उधारो (ऋण) हरुको बारेको रप जानकारीको िाकग, 
मकनसमाटथा (MoneySmart) को वेभसाईट www.moneysmart.gov.au  
मा हेनुथाहोिा, अरवा १३०० ३०० ६३० मा फोन गनुथाहोिा। तपाईि ेआकरथाक 
जानकारी सवेा अकधकारीिाई १३ २३ ०० मा फोन गनथा सकनहुुनछे जसिे तपाईको 
उधारो (ऋण) कसरी उत्तम तररकाि ेवयवकसरत गनने भन्न ेबारमेा मद्दत ग्थाछ।

ईन्दिराले व्ाज नलागे् 
्ोजनाको उधारो (ऋण) 
ललनुहु््छ

ईकन्रासगं चिरुहन ेिगुाधुन ेमकेिन छ। 
उनीि ेममथात गनने माकनसिाई बोिाउछँ 
जसि ेयो मकेिन अकतन ैपरुानो भ ैसकयो 
र ईकन्रािे नया ँखरर् गनुथा पनने भन्छ।

नयाँ मेकिन ककन्नको िाकग प्रयाथाप्त 
बचित नभएकोिे ईकन्रा अतकिनछे। 
ईकन्रािे पसिमा ्खेकेो मेकिन 
ककन्नको उनीको बैङ्कमा $५०० उधारो 
(ऋण) को िाकग जाकनछन्।

बैङ्किे उनीिाई उक्त रकमको उधारो 
(ऋण) नर्ने जनाउँ्छ।

ईकन्रािे उनकै जसतै आकरथाक कसरती 
भएको, एउटा काम्ार कछमेकती 
एनजिािाई फोन गरेर उनको अबसरा 
उल्ेख ग्थाकछन।

एनजिािे कबना वयाजको उधारो (ऋण)  
को िाकग एररक सामु्ाकयकि 
कायथाकताथािाई फोन गनथा भकनछन, 
जसिाई NILS पकन भकननछ। एररकिाई  
NILS को बारेमा सब ैराहा छ। एनजिािे  
ईकन्रािाई उसको फोन नंमबर र्नछ।

ईकन्रािे एररकिाई NILS को बारेमा 
रप जान्नको िाकग फोन गरेर करहिे 
भेटन सक्कछन सोक्छन्। एररकिे 
ईकन्रािाई सेनटरकिंङ्कको काडथा किएर 
भेटन आउनु भन्छ। 

जब ईकन्रािे एररकिाई भेट्कछन् 
उसिे NILS सेनटरकिंङको पैसा पाउने 
हरुिे र कतनथा सकने क्षमता हुनेहरुको 
िाकग सुरकक्षत र कन्पक्ष के्रडट खोजने 
हरुको िाकग पाउने बताउँ्छन्। 
उसिे NILS िे आव्यक घरायासी 
सामानहरु जसतै िुगाधुने मेकिन, 
कम्पयटुर वा फकनथाचिरहरु खरर् 
गनथाको िाकग पाउने भन्छन्। उधारो 
(ऋण) किनु भनेको ईकन्रािे उक्त 
पैसा कफताथा कतनुथा प्थाछ भनेको हो, तर 
उनीिे वयाज भने कतनुथा प्दैन।

एररक र ईकन्रािे रहसाब गरेपकछ 
ईकन्रािे हरेक ्ईु हप्ताको $२० 
१२ मरहना समम कतनथा सकने राहा 
पाउँ्छन्। एररकिे $५०० को 
ऋणको बन्ोबसतो गररर्नछन ताकक 
ईकन्रािे िुगाधुने मेकिन ककन्न सक्छ। 

ईकन्रा खकुि कछन् ककनकती उनको 
नयाँ िुगाधुने मेकिन धेरै राम्ो छ र 
उनिे आउने १२ मरहना कभत्रमा $५०० 
पकन कतनथा सक्कछन।

उधारो (ऋण) को प्रकार

http://www.moneysmart.gov.au


© ASIC 2012 all rights reserved

This page has been intentionally left blank.


