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Section 1.0 
Your Personal 

Budget 
 

खण्ड १  
"व्यक्तिगि बजेट" 

 
 

बजेट भन्नाले िपाई र िपाईको पररवारको खर्च र आम्दानी को बबवरण हो| एसले घर मा 
भभत्रीएको दवुै  आम्दानी र खर्च को सुर्ी ियार राखेको हुन्छ| बजेट भन्दैमा प्रिेक महहनाको आम्दानी र 
खर्चहरु को बबवरणको अङ्कहरु  एकै प्रकार को हुदैन| बजेट अनुसार नै आफ्नो खर्च र आम्दानी गनच 
पछच | ककन बजेट बनौनु अतदमै जरुरर छ?  

 

   बजेट बाट नै खर्चहरु को लेखाजोखा राखखन्छ 

  बजेट बाट नै भबबस्य मा के मा खर्च गने अनुमान गनच सककन्छ 

  बजेट बाट नै पैसा को बर्ि गनच सककन्छ  

  बजेट बाट नै पैसा खर्च हुन बाट ननयन्त्रण गनच|  

आम्दानी "आय" (INCOME) 

 आगामी महहनाको लागग िपाइको आयका श्रौिहरुको सुर्ी  उल्येख गनुचहोस(मूल्य 
उल्येखगनच पदैन)  

 
 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 
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 खर्चहरु (EXPENSES) 

खर्च भन्नाले िपाईले जे जे मा पैसा खर्च गनुचहुन्छ| दइु प्रकार को खर्च हरु छन:् Fixed खर्चहरु  र 
Flexible खर्चहरु| fixed खर्चहरु भन्नाले परविचन नहुने एकै प्रकार को खर्च जुन र्ै हरेक महहना एकै 

रहन्छ, भन ेflexible खर्च भन्नाले हरेक महहनाको खर्च धेरै वा थोरै पररविचन भैरहन|े  

 

स्थाइ खछचहरु (Fixed Expenses) 

आगामी महहनाको लागग िपाइको fixed खर्चहरु परविचन नहुन ेएकै प्रकार को खर्च जुन र्ै हरेक महहना 
एकै रहन्छ, सुर्ी उल्येख गनुचहोस(मूल्य उल्येखगनच पदैन) 

 

                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( घर को "भाडा वा बहाल") 

__________________       

 

 
 

___________________ 

 

 
 

______________________ 

   

_____________________ 

 

बक्तिखर्चहरु, 
________________ 

____________________ 

 

फोनखर्चहरु   
__________________ 

______________________ 

 

 धाराखर्चहरु, 
________________ 

 
 

___________________ 

 
 

_________________ 

 
 

___________________ 

 
 

___________________ 

 
 

________________ 

 
 

___________________ 
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लर्कदार खर्च  (Flexible Expenses) 

flexible खर्च भन्नाले हरेक महहनाको खर्च धेरै वा थोरै पररवर्चन भैरहन|े आगामी महहनाको 
लागग िपाइको flexible खर्चहरु परविचन हुन ेखर्च जुन र्ै हरेक महहनाको खर्च धेरै वा थोरै पररवर्चन 

भैरहन ेरहन्छ, सुर्ी उल्येख गनुचहोस (मूल्य उल्येखगनच पदैन) 

                                 
 

 

 आवस्यकर्ा  वा र्ाहना (NEEDS vs. WANTS) 

 

आवस्यकिा र र्ाहनाको फरक बुझ्नु अतयन्ि जरुरर छ| आवस्यकिा भन्नाले आफुलाई र्ाहहने 
अतयन्ि जरुरर जस्िै घर/घरबहाल, बक्ति, धारा, खाना| र्ाहना भन्नाले जसले जीवन सुबबधा र सक्जलो 
आनन्ददायक बनौछ  जस्िै केवल TV, सोडा, र्ोकोलेट्स/केन्दी| कुनै पनन समान खररद गदाच आफ्नो 
आवस्यकिा हेरेर मात्र गनचपछच| आवेशमा आइ गररएको खर्चको कुनै महतव हुदैन र पैसा बर्ि गनच 
सककन्दैन जुन भाबबस्यको आवस्यकिाको लागग अतयन्ि जरुरर हुन्छ|तयसैले पैले आवस्यकिा मा खर्च 
गनुचहोस अनन मात्र र्ाहनामा 

 

 
 

 
 

 

खाना खर्च,  
 

नया जतुिा,  
लुगाको खर्चहरु  
 

 

भसनेमाहेने खर्च, 
 

___________________ ___________________ ___________________ 

 
___________________ 

 
___________________ 

 
___________________ 

 

 
___________________ 

 

 
___________________ 

 

 
___________________ 

आवस्यकर्ा भन्नाले 
आफुलाई र्ाहहने 
अतयन्ि जरुरर 

र्ाहना भन्नाले जसले जीवन 
सुबबधा र सक्जलो 
आनन्ददायक बनौछ   
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र्पाइको आवस्यकर्ा र र्ाहना को क्रियाकलाप (Activity: Your Needs and 

Wants) 
 

आवस्यकर्ाको सुर्ी: (List of Needs:) 

 

आवस्यकर्ा Needs कतर् र्ाहहन्छ आवस्यकर्ा? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

र्ाहनाको सुर्ी: (List of wants) 

 

र्ाहना (Wants ) 
कनि महतव छ र्ाहनाको? (How 

much do you want it?) 
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“र्ाहना” अनसुारको  म क्रकन्न ेछैन: (‘Wants’ I will not buy)  
 

मागथ उलेख गररएको र्ाहना मध्ये यो महहना खररद गनच आवस्यकिा 
नभएको सूर्ीहरु. 
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"र्ाहना" म क्रकन्छु: (‘Wants’ I WILL buy):  
 

मागथ उलेख गररएको “र्ाहना” मध्ये यो महहना खररद गनच 
आवस्यकिा भएको सरू्ीहरु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बर्र् अनुसार तर्नुचहोस (PAY YOURSELF – SAVINGS)         

 

आफु ले गरेको बर्ि मध्ये fixed खर्चको लागग र flexible 

खर्चकोलागग बर्ि गनच अतयन्ि जरुरीछ|बजेट को योजना 
बनाउदा fixedखर्चकोलागग मा जसरर पनन प्रतयेक महहना बर्ि गछुच भनन 

आतमाबबस्वास गनच अतयन्ि जरुररछ| प्रतयेक महहना गनच पन ेआवस्यकिाको खर्चको नै बजेट बनौन 
अतयन्ि जरुररछ| आफ्नो आवस्यकिा अनुरुप गररएको खर्च र बर्ि अनुरुप गररएको खर्च बाट न ै
भबबस्यको लागग केहह र्ाहना पुरा गनच सककन्छ| कुनै महहना कुम खर्च र बढी बर्न गनच सतन ुन ै
बजेट बनौनको उध्येस्य हो| 
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घरमा पैसा पठाउदा (REMITTANCES – SENDING MONEY HOME)    

 अब िपाई अमेररका आइसतनु भयो, आफ्नो पररवार लाइ  पैसा अवस्यपठाउनुहुन्छ| िर आफ्नो 
सतने जनि पैसा मात्र पठौना अतयन्ि जरुरर हुन्छ| आफ्नोसुम्पुनाच खर्च र आम्दानी को बबवरण हेरी 
बाकीरहेको बर्ि बाट मात्र पैसा पठाउदाराम्रो हुन्छ|येसो नगरेमा आफ्नो आवस्यकिाको को लागग पनन 
खर्च गनच मुक्स्कल पनचजानेछ, जस्िै बबल्स, बक्ति धारा, खानाको लागग पनन समयमा निनच सककन्दैन| 

 कैलेकाही, अमेररका आउने बबक्तिकै पनन पैसा पठाई हाल्न हुदैन, ककन भने, जागगरभाको हुदैन, 

आपटचमेन्ट, कपडा, गाडीभाडा, फोन खर्च खाना खर्च इतयादी, को लागग पनन रकम छुट्याएर बर्ि गनच 
अतयन्ि जरुरीछ| 
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महहनाको बजेट को बबवरण 
MONTHLY BUDGET WORKSHEET 

INCOME 

महहनाको आय Monthly Income रकम (Amount ) 

िपाइको िरब 

Your Salary  

 
$ 

श्रीमिी/श्रीमानको िलब 

Spouse’s Salary  

 
$ 

सरकारी भिा 
Cash Assistance/Government 

 
$ 

लूथरन पाररवाररक सस्थाको कयास भतिा 
LFS Cash Assistance 

 
$ 

रासन काडच  
Food stamp 

 
$ 

बिद्ध भतिा  
Welfare SSI 

$ 

बच्र्ाहरुको सुभभदा खर्च  
Child Support  

 
$ 

 अन्य आय स्रोि  

Other Income ____________ 

 

$  

अन्य आय स्रोि 

Other Income 

 
$ 

 जम्मा आय स्रोि 

Total Income $ 
 

One Time Income रकम (Amount )  

उधार सभमनि सुभभदा  
Rescue Mission Grant (held by LFS) 

 

$ 

काउंटर/भनाच को खर्च (LFS ) 

Reception/Placement Grant (held by LFS) 

 
$ 

 जम्मा  आय  

Total Income $ 
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EXPENSES खर्चहरु 

मागथ उलेख गररएको “र्ाहना / आवस्यकिा” मध्ये खररद गनच आवस्यकिा भएको 
सरू्ीहरु.  

 
 

स्थाइ (Fixed) 

महहना खर्च (Monthly Expenses)  रकम (Amount ) 

(घर भांडा)Rent 
 
$ 

 पानी/फोहोर/अन्य  

Water/Sewer/Other (aprox) 

 
$ 

फोन(छोटो सुबीधा) 
Phone (basic services/not long-distance) 

 
$ 

बस  पास (Bus Pass ) 
 
$ 

बच्र्ा हेने ठाउ: 
Child Care 

 
$ 

बर्ि (Savings ) 
 
$ 

 अन्य  

Other _______________ 

 
$ 

 अन्य  

Other _______________ 

 
$ 

               जम्मा स्थाई खर्चहरु   
Total Fixed Expenses   

 
$ 
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 सुबबधाजनक 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
महहनाको खर्च (Monthly Expenses )  

 

रासन 

Food  

 
$ 

फोन (टाढाको कल) 
Phone (long distance calls) 

 
$ 

 बतिी  
Electricity 

 

$ 

कपडा  
Clothing 

 
$ 

पढाई  
Education 

 
$ 

स्कूलको सामग्री  
School supplies 

 
$ 

ब्याक्तिगि सफाई(साबुन, संपो, मंजन) 
 

$ 

स्वस््य खर्च (औसधी)  
 

$ 

फोने गने काडच  
 

$ 

 घर पठाउने पैसा  
 

$ 

कपडा धनुें  
Laundry 

 
$ 

यात्रा खर्च  
Travel Loan 

 
$ 

अन्य  

Other ___________________ 

 

 अन्य  

Other ____________ 

 

जम्मा खर्च  
Total Expenses $ 
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िपाईको   बजेट  वा  िपाईको वास्िाबबकिा  

 (Your Budget vs. Your Reality) 
 
 

खर्चको लेखाजोखा (TRACKING YOUR EXPENSES) 

प्रतयेक महहना को अन्िमा आफ्नो खर्चहरुको जस्िै खाना, कपडा, भसनेमा  को हहसाबककिाब राख्नुहोला र 

अन्तय मा िल उलेख गररएको खािामा भानुचहोला|  
महहना को खर्चहरु सबै खािामा उिारी सकेपनछ आफ्नो बजेटको बबवरण हेरी सब ै खर्चहरु  र 
बर्िहरुको भभन्निा गनुचहोस| एदी बजेटमा भएको नम्बर र खर्चहरु को नम्बर भमलेन भने आफ्नो खर्च 
कटौिी गनच थाल्न पछच| 

 
 

 
  

 
 

 
 

Rent 
 

Utilities 

 
Child 

Care 
 

Savings 
 

Food 
 

Clothing 
 

Fun 

 

हप्िा   1 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 

हप्िा   2 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

हप्िा   3 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

हप्िा   4 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 

जुम्मा  
Total  

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 
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बजेट्को पुनः मलू्याङ्कन वा खर्चहरु  
 REVIEW OF BUDGET vs EXPENSES   
  

 महहना को खर्चहरु सबै खािामा उिारी सकेपनछ आफ्नो बजेटको बबवरण हेरी आफ्नो सबै 
खर्चहरु र बर्िहरुको भभन्निा गनुचहोस| एदी बजेटमा भएको नम्बर र खर्चहरु को नम्बर भमलेन भने 
आफ्नो खर्च कटौिी गनच थाल्न पछच| के कारणले गदाच, कसरर र ककन मैले खर्च बढी गरे तयस्िै  कम 
गनच सतछु भनन िल योजना ियार पानुचहोस| 

 

 

 

 

 
____________________________________________________ ____ 

 

____________________________________________________ ____ 
 

 

आय स्रोर् बढाउने  (STRENGTHENING YOUR BUDGET) 

 

(आय) Income 

आय स्रोर् बढाउने उपाय लेक्नुहोस| 

 

 

 

 
____________________________________________________ ____ 
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खर्च घटाउने उपाय लेक्नुहोस| 

Spending 
 

 

 

 
_______________________________________________________ _ 

 

 

 
 

आय स्रोर् बढाउने उपाय (INCREASE YOUR INCOME)  

 एउटामात्र उपाय आय स्रोि बढ्नसकेको खण्डमा बजेटलै िन्कौना सककन्छ, अनन मात्रआैफ्नो 
इछ्या  र आकांर्ा एवं आवस्यकिा अनुसार खर्च र बर्िगनच सककन्छ|धेरै जसो धेरैिलब पौउने जागगर 
पौउन सम्भव नवएको हुदापनन खर्च कम गरर आय स्रोि वदृ्धद्ध गने उपायहरु पनन छन|् तलास मा 
भसकाएको अनुसार िल खर्च कम गने उपाय हरु ब्यति गररएको छ| 

 

 धेरै समय सम्मन काम गनचहोस:् एदी िपाई आफ्नो काममा ४० घण्टा वन्द बढी 
काम गनुच भयो भने िपाई ले पौनु पने ज्याला वन्द बढी रकम प्राप्ि गनच सतन ु
हुनेछ| एसको अथच " बढी समय मजदरुी" अनन िपाई को हाककम ले िपाइलाई डढेी 
यानी १.५ * जुन िपाइको िोककएको ज्याला| जस्िै िपैले $८ प्रनि घण्टाको दरले 
काम गनचभाको छ भने ४० घण्टा भन्दा  बढी   को समय डेढी अनुसार $१२ को 
दरले ज्याला प्राप्ि गनच सतनु हुनेछ| 

 

 श्रीमर्ी को काम: िपाइको पररवारहरुको आय स्रोि बढ्न जान्छ  एदी घरमा भएको िरुनो 
यूवा िथा यूविीले काम गरेकोखण्डमा| एदी िपाइको समाज ले युअिी लै बाहहर कायच गनच 
हददैन र एदी केहह समय घरमा नै र बाहहर कायच गदाच को आय ले घरको केहह खर्च िनच सतछ 

साथ साथ ैभबबस्यमा पाररवाररक सुख प्राप्ि गनच सककन्छ|

 योग्यर्ा: स्कूल,कलेज  मा गइ वा अरु कुनै योग्यिा हाभसल गरेको खण्डमा पनन 
िपाइको पररवारहरुको आय स्रोि बढ्न जान्छ   

 बाहहरी जनर्ा भतिा: एदी िपाइको आय स्रोि कम छ अथवा िपाइको पररवार 
संख्या ठुलो छ भने पनन सरकारी भतिा प्राप्ि गनच सककन्छ| जस्िै: 
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Cash Assistance रुपैया सहयोग: दैननक खर्च निररहदने सहयोग  

खानाको काडच: खाना खर्च निररहदने सहयोग

 

घरभाडा निररहदने सहयोग 


होक्स्पिल बबररमी हुदा निररहदने बबमा को सहयोग 
 

Resources to try: येस्मा सम्पकच  राख्ननु होला  

       २११ (आइपैरेको कहठनाइको सहयोग) 
        अरु सहयोग? 
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खर्ाचमााँ कटौर्ी 
 

    
आफ्नो आयमा बिगध गनच धेरै जसो माननसलआई  गारो हुन्छ| तयस्िै गारी धेरै माननसहरुलाई धेरै काम 
गनच, धेरै पैसा कमौने जागीर पाउन गारो हुन्छ भने िर  आफ्नो खर्च  ननयंत्रण गारी सुर्ारू रूपले दैननक 
कायच गनच सक्जलो हुन्छ| अको सब्दामा भन्दा तलासमा भने बमोक्जम केही खर्च ननयंत्रण गने उपायहरु 

िल उल्लेख गररएको छ| 

 

        आफ्नो जेबमा थोरे पैसा भलएर हहडं्ने, खर्च कम हुन्छ| 

        घरमा पाकेको खाना खाने, र बहहर जादा भलएर जाने| 

        बबल्सहरु समायमााँ नै निरन,े नात्र जररवाना लाग्छ| 

       सानो िीनो खर्च नगरीराख्ने, जस्िै सोडा, गर्प्स, कैं डी नखाने| 

        भौर्सच आठवा कुपंस हरु प्रयोगमा लेरौउने| 

        मूल्य कटौिी वाको बेला मााँ सेल वाको बेलामा खरीद गने| 

        डॉलर पसलमा ककन्ने, सेल लागेकोमा गई ककन्ने| 

        आवश्यकिा अनुसार नै ककन्ने आफ्नो र्ाहना र इतछ्यालाइ कम गन|े 

        जूनसामान र्दैैना तयों नाककन्ने  वा नसोर्ने| 

        कुनै कुरा उधारोमा नाभलने कफरिा गने| 

        आफ्नो बजेटलाइ ध्यानमा राखी कायच गने| 

        महाँगो कुरा ककन्दा सस्िोकाहा पाउछ खोजेर मात्र ककन्ने  

        खरीद गरेको सामान को बबल राख्ने पनछ कफरिा गदाच र्ाहहन्छ  

 

बबल्सलाइ सम्हालेर       
राखनुहोला 

! सम्झानुसकी यहद प्रत्येक 
हदन $१ - $५ बर्र् 
गन्सचक्नु भयोभने पतछ 
त्यों गएर धेरै पैसा बन्न 

सक्छ!  
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खर्चको सुबबधा सेवा  

  

खर्चकोसुबबधा वा सेवा भन्नाले सामानहरु र सेवाहरु खरीद गदाच अन्तयमा गएर तयेसको 
भेल्युभन्दा मूल्यबढ़ी हुनजान्छ| आफ्नो पूरा पैसा को हहसाब गारी भद्धवष्यमा येसको मूल्यकतिी 
हनजान्छ भनी सोर् बबर्ार गारी खरीद गनच पछच| जस्िै ककस्िबंदीमा 
ककन्बेर् गारेजस्िै हन जान्छ| 

 
 

 

र्के-काटने र पैसा लीने  

र्के काटने बैंक वा पसलमााँ जादा फीस  िीनच पने हुन्छ| जस्िै $१०० को र्के छ भने पैसा 
भलदा ८% को डरले कटेर मात्र जम्मा  $९२ प्राप्ि गनच सककन्छ| 

 

िेडडट काडच  र  ब्याज  

 भद्धवष्यमा बबतिीय कारोबारको लागी के्रडडट काडच प्रयोगमा लेराउन उपय्किा  हुन्छ| िर 
के्रडडटकाडच को कारनले गदाच ठुलो समस्या पनचजान्छ, येदी समयमा ब्याज िीनच सककयेना भन े
ठुलो समस्या झलेना पने हुन्छ, ब्याज धेरै पनच जान्छ, जस्िै $१०० को २०% को दरले ब्याज 
भलनू को साथसाथ ैअरु जररवाना पानी निनुचपने हुन्छ| समयमानै के्रडडट काडच को प्रयोग गारी 
समयमा नै िीनच सककयोभने ब्याज िीनच पदैना यो सुभभदा भोगना सककन्छ| अन्यथा प्रिेक 
समयमा $२० वा $१५ ब्याजको रूपमा निरी रहनु पने हुन्छ| 

 

अन्य झझक्रकने खार्ाहरू (Over Drawing Accounts)  

यो कुन बेला पनच आऔछ भनेमा येदी, र्के बाट रकम खझतदा अथवा ATM बाट रकम खझतदा, 
बैंक अकाउंटमा थोरे पैसा भएको खडंमााँ बैंक ले र्ाजच वा शुल्क गने गदचछ, जून रकम िपेले खर्च 
गनच लागेको रकम भन्दा पनी बढ़ी शुल्क हुन्छ| 

 

काम गरे  बापार्को भुक्र्ानी (Payday Loans)  

"िलवी ऋण" भन्नाले सबैवंदा बढ़ी शुल्क निररने ऋण मधे पदचछ|िलब पाउनु अनघ अडवांस 
रकम भलएको खडंमााँ तयों भलएको रकमलाइ "िलबी ऋण" भाननछं| 

जसमा िलब हदनेले हदएको रकम भन्दा बढ़ी रकमको र्के काटछ| जब सम्मन तयों भलएको 
ऋण निररदैना उसले र्के डडपोक्जट गरौदैन|मानौ येदी िपाईले  $१०० अडवांस रकम 
भलएको खडंमााँ  िलब हदनेले हदएको रकम भन्दा बढ़ी $१२५ रकमको र्के काट्न लगाउछ, एक 
हप्िामााँ $१०० उधारो भलदा $२५ बढ़ी ब्याज िीनच पने हुन्छ जून लगभग १३००% बराबर ब्याज 
हुनाजन्छ| 
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"उधारोमा ली आफ्नो बनोउने" 
उधारो बाट आफ्नो वन्ने, पसल अको खर्च गराउने माध्यम हो| एस्िो पसल महाँगो महाँगो 
सामान ककन्न लगाउछ, जून एकै पटक िीनच सककन्दैना र ककस्िा ककस्िा गारी िीनच सककन्छ| 

जसलेगदाच एस्िो पसल ले धेरै धेरै ब्याज लगाउछ| ककस्िा सककये पनछ स्वोिः तयों सामान 
आफ्नो हुन्छ| ककस्िा सककये को समयमा हामी ले तयों सामान को मूल्य ३-४ गुना बढ़ी निरेको 
हुन्छम| 

 

"ब्याज बबना को क्रकनबेर्" 
 एस्िो खालको पसलले "आज ककन्नुहोस पछी निनुचहोस" ब्याज १-२ बर्च सम्मन िीनच पदैन भनी 
बबग्यापन गरेको हुन्छ| एस्िो अफर वा अवसर एतदमै सिकच िा अनुसार सोर्बबर्ार गारी मात्र 
क्स्वकानच पछच| जब ब्याज िीनच पने हुन्छ तयनिबेला धेरै ब्याज पनच जान्छ|जब सामान 
ककननसके पछी ब्याज िीनच नपने समय सम्मनमा सबै रकम र्कुिा गरेमा ब्याज बाट बच्न 
सककन्छ| 
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क्रकनबेर्/खाद्यन्न   

 ठुलो बजार–  यो के  हो?
प्राय अमेररकाको खाद्नन्य पसल हरुमा डलेी, बुर्र, बेकरी एंड 
िरकारी  र फलफूल सबै पाइंछ| धेरैजसो पसल हरु २४ घंटा न ै
खलुने हुदा कुनै बेलापनी गई खरीद बबक्री गनच सककन्छ| धेरैजसो 
सबै गल्लीहरुमा २-४ ओटा र्ोइस को पसलहरु हुन्छन| कुनैमा सब ै
सामान हरु पैएंछ वने कुनैमा पुराना सामान हरु पाएन्छ|

 
 

अरु पसलहरु: 

उपयतिा पसलहरु: ठुलोपसल संग्संगई, अरु सना निना पसलहरु पनी छन, जसले माछा मासुहरु 
संग्संगई अरु सामानहरु पनी बेर्छन|  
सानोिीनो गल्ली बाजार: एस्िो बाजार हरु सनानिना जिाििै पाएन्छ, जसले ददू, र्ीज, पौरोटी 
आहदइतयाहद  बेर्छन, जून अरु ठुलो बाजार भन्दा महाँगो हुन्छ|

हाट बाजार: एस्िो बाजार मााँ पैएने सामानहरु ठुलो बाजारहरुमा पैएन्दैन, यो कुनै मेला वा कुनै 
कक्रयाकलाबमा मात्र लाग्छ| 

 
 

क्रकनबेर् गदाच मूल्य को पहहर्ान (UNDERSTANDING PRICING) 

 
  

 पसलको स्िरिा: धेरैजसो ठुला ठुला  पसलहरुमा पनी धेरै प्रकारका स्िर अनुसारको 
सामानहरु पाइनछ|एस्िो बाजार हरुमा आफ्नोनै कंपनी बिा उतपादन गरेको िांड को 
सामान हरु पैएंछ| जस्िै: क्रोगर बाजार, जहा  अरु भन्दा सस्िोमा सामान पाइनछ, र 
सामानहरु पनी गुणस्िरन ैहुन्छ| 

 

 एतमुस्ट ककन्दा: पैसा बर्ि गने अको उपाय एतमुस्ट खरीदगारी, जून सामानहरु धेरै 
खपि हुन्छ तयों सामान एतमुस्ट खरीद गदाच उपुति हुन्छ| 

 

 ठुलो बाजार हरुले धेरै िरीका बाट आफ्नो सामान हरु बेर्बबखन गछचन| साइनमा 
"सेल", भएिा  पनी सबै सामानहरु सस्िो हुन्छ, 
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 ठुलो बाजार हरुले धेरै िरीका बाट आफ्नो सामान हरु बेर्बबखनगछचन| साइनमा 
"सेल", भएिा  पनी सबै सामानहरु सस्िो हुन्छ,भन्ने हुदैना, आफ्नो मूल्य बराबर को 
बस्िु छ की र्नैा हेनच पछच| ठुला ठुला बाजार हरु को बबग्यापनमा जस्िै दइुटाको $५ 
मात्र, तयस्िै एउटा ककन्दा अको भसिैमा, एस्िो ककभसमको सामानहरु राम्रो 
गुरास्िरको पनी हन सतछ नहुना पनी सतछ|.   

 

< गर्न्ह को उदाहरण> 

                
 

 

छुट भौर्र(Coupons):  
छुट भौर्र भन्नाले सानो पेपरमााँ लेखखएको ठुला ठुला बजारको सामानको सेल गने 
उपाय हो|तयों पेपर लाई स्टोरमा लगी छुट पाउन सककन्छ| छुट भौर्र एकप्रकारले पैसा 
जस्िै हो, यो छुट भौर्र लाई पसल मााँ लगी उलेख अनुसारको सामान ककन्दा छुट 
भौर्रमााँ भने बमोक्जम छुट पाउन सककन्छ| जस्िै $१ छुट भौर्र अओउिा बॉतस 
सीररयलमा छ भने बबके्रिा लाई लगी तयों छुट भौर्र दीदा उसले छुट भौर्रमा भएको 
रकम घटाई बाकक रकम मात्र शुल्क िीनच सककन्छ| 
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छुट भौर्र बबभभन्न शोसच मार्च र् प्राप्र् गनच सक्रकन्छ|  

        पसलको इन्टरनेट साईटमा गई र इ-कूपनमा छानी 
        इन्टरनेटमा कूपन को साईट मा गई  

        आइिबार को पबत्रकाबाट  

        हरेक हप्िा ठुला ठुला पसलको पबत्रकाबाट  

        कंपनी वा फेतरीको वेबसाइट बाट  

        स्टोर पसल को रैक बाट  

       खरीद गारी सकेको बबल्स पछाडी बाट 

        मेल ईमेल वा घर को पोस्ट बॉतस बाट  

 

 

 

 पसल छुट काडच:  लोयालटी  काडच, ररवाडच काडच, पोइंट काडच, फ़ायदा काडच, तलोब काडच, 
पेपर काडच यी सबै काडच हरु के्रडडट काडच जस्िै हुन्छन,् जसले संस्था को सदस्य भन्ने 
जनौछ| यो ठूला ठूला पसल हरु को बबक्री गने र कस्टमर िानने उपाय हो| छुट काडच 
को सदस्य भये बापट धेरै छुट र सस्िो ककन्ने आवसर हदलाऊछ| 

कुन बस्िु सस्िोमा छुटमा राखखऐको छ भन्ने थाहा पोउना ऐकदामै जरूरी छ, 

काउनटरमा गई सोधेको खडंमा छुट काडच को प्रयोग गनच सुबबधा हुन्छ| बबना काडच छुट 
को सुबबधा उपलब्ध हुदैन| 

 

 

         काडच लीन को लागी काउनटरमा गई फॉमच भनच पछच| अनन िुरुन्ि काडच भलएर छुट को 
सेवा प्राप्ि गनच सककन्छ| खरीद गनच औउदा काडच ली आउनु पछच, यदी हरायो भने पनी 
अको काडच िुरुन्ि लीन सककन्छ, ककन्न पने सामान ली सकेपनछ काउंटर मााँ लगी काडच 
संगै दीदा छुट पनी प्राप्ि गनच सककन्छ|
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खरीद गदाच ध्यान हदन पने:  

 

खरीद गदाच ध्यान हदन पने: एक मुस्ट खरीद गदाच को बोंडल प्याकेज सध ैमुल्याबधचक 
हुन्छ भनेर भनेर भन्न सककन्दैना| कैलेकाइ एकमुस्ट बस्िु खरीद गदाच सस्िो पने र 
कैलेकाई महाँगो पने हुन्छ| पर इकाइ बस्िु को मूल्य अनुसार मात्र सस्िो की महाँगो 
फरक छुट्यऔन सककन्छ| यूननट लाई भमजर वा पाउंड्स संग नाद्धपन्छ| धेरै 
सुबबधाजनक पसलहरुमा पर यूननट सामान को मूल्य  पैसा सेल्फ मानै िोककएको 
हुन्छ|अनन सक्जलो संगै पर/यूननट सामान को मूल्य हहसाब लगाउन सककन्छ|

 

         

क्रकन्मेल र बजेट (Shopping and Budgets) 

 

ध्यानमा रख्नहुोस क्रकन्मेलको प्रक्रिया ब्यतिक्र्गर् बजेलालास स गै, (आवश्यकर्ा 
बबरुद्ध र्ाहना )



ठुलो बाजारमा धेरै खाधान्ना उपलब्ध हुन्छ,जस्लेगादाच सक्जलो र उतसकिा 
हुन्छकी धेरै र्ाहना अनुसार को सामान ककननन्छ,अनन आवस्यकिा 
अनुरूपको सामान ककननदैना|जहहले पनी सामान वा खाधान्न खरीद गनुच 
भन्दा पाहहले सूगर् ियार पनुचहोस,अनन मात्र पसल जनुहोस|सूगर्को मतध्यम बाट समयको बर्ि हुनुको 
साथसाथइ आफ्नो आसय्किा अनुसारको सामानमात्र ककन्न मद्दि गदचछ|

 

पसलजान अनघ आफ्नो बजेट लाई ध्यानमा राखी मात्र किी पैसा खर्चगने भन्ने सोच्न पछच|जस्िै: एकहप्िाको 
लागी खाधान्ना खरीद गनचअनघ कनिजिीको खर्च लाग्छ अनुमान गनच पदचछ अनन तयनिमात्र खर्च गछुच  भनी 
हिडबबस्वास राख्न पछच| येदी भलस्ट / सूगर् अनुरूप पुरै पैसा छैन खाधान्न ककन्न भने कुन खाधान्न र्ाई अतयिं 

जरुरी छ जस्िै: पौरोटी, ददू, िरकारी, र्ामल| तयस्िै आवश्यकिा सूगर्मा नभाको कुरा जस्िै सोडा, बबस्कुट, 

र्ोकलेट वा कें दी आहद इतयादी नाककन्नुहोस| 

जोड्नहुोस आफ्नो ककन्मेल 
सक्जलो तयाल्कुलेटर को माध्यम दारा आफ्नो खरीदगररएको सामानहरुको हहसाब राख्न 
सककन्छ| सामान भलदै पैसा जोड्दै, बास्केट वा काटचमा राख्दै जानुहोस| एसो गदाच 
सक्जलो संग आफ्नो सामानको हहसाब राखखनछ र आफ्नो बजेट अनुसारको 
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आवस्यकिाको सामान खरीद गनच सककन्छ|



 खानाकाडच वा फ़ूड स्टाम्प काडच बाट गररएको खरीदको लेखाजोखा राख्न अतयंि जरुरी छ|एसो 
गदाच फ़ूड स्टाम्प काडचमा कनि बलेंस वा पैसा बाकक छ थाहा पोउना सककन्छ| आफ्नो खरीद को सबै 
बबल्स/ररभसप्टहरु सम्हालेर राख्नु पदचछ|

कनि पैसा बाकक छ फ़ूड स्टाम्प काडचमा भनी हेनच िल खडं हेनुचहोस| 

योजना अनुसारको कायाचन्वयन:
योजना गनुचहोस अबको आउने कही हदनमा मा यो यो पकोउछु भनी| तयसको लागी र्ाहहने 

खानाको ब्यस्था गनचको लगी ककन्मेल गनच जरुरी हुन्छ, र तयाल्कुलाटर को प्रयोग गारी कनि खर्च 
लाग्छ अनुमान गनुचहोस, अनन आफ्नो बजेट अनुसारको सामान खरीद गनुचहोस|

िर सूगर् ियार गररयेिा पनी, राम्रो अनुमान पसलमा गई पनी गनच सककन्छ| जसको मधि 
बाट एउटा राम्रो कुक/भांर् ेले खाना पकाउदा के के सामान हरु र्ाहहन्छ, र कुन सस्िोमा सेलमा छ 
हेरी, कुन सामान फे्रश छ सबैको सही अनुमान लगाई खरीद गनच सककन्छ| जस्िै: प्याज ककन्दा रािो 
बबगे्रको छ भने सेिो ककन्ने, तयस्िै मासु छैन भने फीस ककन्ने, एसो गदाच सूगर् अनुसार सामान पनी 
खरीद गनच सककन्छ अनन साहूलि अनुरूप पनी काम गनच सककन्छ| 

 

 रासन काडच  

 खाना काडचबाट खरीद गनच सक्रकने सामानहरु:  

खाना काडचको मधिबाट खानेकुरा मात्र खरीद गनचसककंछ, 

जस्िै जून हामीले खानर्ौं| जस्िै: ददू र ददू बिा बनेको 
खाधान्न, मास,ु माछा, अडंा र गेडागुडी, सीररयल, र्ामल, पास्िा 
र गंहू बाट बनेको पदाथच, मसलाहरू, िरकारी अवं फलफूलहरु, 

गर्सो डलेी खाधान्न घरको लागी, पानी र बरफ घरको लागी, 
बच्र्ाहरुले खाने फ़ॉमूचला, डायबेहटक बबरामीले खाने खाना, 
बगैर्ामा हाल्ने मल तयस्िै िरकारीको  बबरुवाहरु|  

खाना काडचबाट खरीदगनच नभसक्रकने सामानहरु: 
रतसी र र्रुोट को कुनै पनी बस्िुहरू, घर सफा गने साबुन, नेपककन हरु, डायपर हरु, औसधी 

जस्िै, अक्स्प्रन, भभिाभमनहरु, खोकीको औसधी, खानेकुरा जून जस्िै जानवरको औसधी वा खाना , 

िातिािो खानेकुरा फास्टफूडहरु आहद इतयाहद| 
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     …                 

 

 

खानाकाडच बाट खरीद गनच नसक्रकने सामानहरु पैसा तर्री क्रकन्न पदचछ| 

 

 (तवेस्ट काडच)खानाकाडचमा भएको रकमको लेखाजोखा: आफ्नो खर्चको सूगर् द्नवारा मात्र कनि 
पैसा बाकींछ खाना काडचमा भन्ने थाहा पाउन सककन्छ| तयस्िै काडचको पछाडी भएको १-८०० न# को 
फोन द्नवारा िर  यो महहनामा निन र्ोटी मात्र फोन गनच सककन्छ|तयस्िै कंप्यूटरको माध्यम बाट 
इंटरनेट मा रेक्जस्टरगारी पनी काडचको बेलेनस पतिालगावुन सककन्छ, जून काडचको नाम तवेस्ट हो| 

 

TAXES ON NON-FOOD ITEMS (what is taxed and not 

taxed) 
 

आिंररक वा घरमा खपि, प्रयोग हुने खानामा कर लाग्दैना िर लाग्दैना भन्नपनी सककदैना| जस्िै: 
ददू र ददू बिा बनेको खाधान्न, मासु, माछा, अडंा र गेडागुडी, सीररयल, र्ामल, पास्िा र गंहू 
बाट बनेको पदाथच, मसलाहरू, िरकारी अवं फलफूलहरु, गर्सो डलेी खाधान्न घरको लागी, पानी 
र बरफ घरको लागी, बच्र्ाहरुले खाने फ़ॉमूचला, डायबेहटक बबरामीले खाने खाना, बगैर्ामा हाल्ने 
मल तयस्िै िरकारीको  बबरुवाहरु| 

 

TAXES ON NON-FOOD ITEMS (what is taxed and not taxed)  
न-खाने बस्र्ुहरु मा कर(कर के हो र केस्मा लाग्छ)

        आिंररक वा घरमा खपि, प्रयोग हुने खानामा कर लाग्दैना िर लाग्दैना भन्नपनी सककदैना| 
जस्िै: ददू र ददू बिा बनेको खाधान्न, मासु, माछा, अडंा र गेडागुडी, सीररयल, र्ामल, पास्िा 
र गंहू बाट बनेको पदाथच, मसलाहरू, िरकारी अवं फलफूलहरु, गर्सो डलेी खाधान्न घरको 
लागी, पानी र बरफ घरको लागी, बच्र्ाहरुले खाने फ़ॉमूचला, डायबेहटक बबरामीले खाने खाना, 
बगैर्ामा हाल्ने मल तयस्िै िरकारीको  बबरुवाहरु|
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        नखाने पदाथचहरुमा बबक्रीकर ३.६२% को दरले लग्ग्दछ र थेरपुउटीक बस्िुहरू जस्ि ै
भभिाभमनहरु, पौक्ष्टक आहार भएको खानाहरू जसमा खानेकुराको िरीका लेबलमा  उलेख 
गररएको हुन्छ, तयस्िै औसधीहरु, जून सक्जलै पसल्हरुमा बबना डतटरको प्रेक्स्क्रपसन अनुसार 
ककन्न सककन्छ जस्िै: अक्स्प्रन, खोककको र्ोकलेट, खोकी को झोल औसधी आहद इततयादीमा 
बबक्रीकर ३.६२% को दरले लग्ग्दछ|



        खाने बस्िुहरु जून माननसहरुलाई नभई जस्िै जानवरको औसधी वा खाना अहदमा बबक्रीकर ३.६२% को 
दरले लग्ग्दछ| 

 बस्िुहरु जून खाने पदाथचको मान्यिा प्राप्ि गदचछ जून  "फेडरल खानाकाडच प्रोग्राम" अिंगचि 

पदचछ, एस्िो खाना खरीद गदाच कर िीनच जरुरी भएिा पनी फेडरल खानाकाडच  वा  "द्धवक भौर्र" 

बाट खरीद गदाच कर कफिाच पोऊन  सककन्छ अथाचि कर िीनच पदैन| द्धवक काडच(भौर्र) वा र्के 

द्नवारा खरीद गनच सककने बस्िुहरु:

  

        काबोनेटेड छाप भएको पानीको भाडो ( जस्िै र्क्म्कएको वा सेल़्र पानी) 
        र्इंुगम  

        बाररमा रोप्नको लागी प्रयोगमा िरकारी को बबऊ 

        बनी सकेको सलाद जून फ्रीज्मा राखन पने, जून कुनै संस्थाले फेतटरीमा उतपादन गररन्छ| 

        सलाद बासच  

        गर्सो सैंडबबर्  

        डलेी रेस 

        बनी बनोउ खाना, पकाको िातिािो वा गर्सो रेडीमेड खाना| 
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बैंक्रक ग 

ख ड ३.0  
  

 

 

 बैंक्रक ग  प्रणाली  

 

आफ्नो बजेट अनुसार र्ल्न र पैसाको सही ब्यास्थापन गनच, िपैले बैंकमा खािा खोल्न पदचछ| 

  
  

क्याश वा पैसा को प्रयोगको बेफाइदा 
  

अफुस ग क्यास वा पैसा को कारोबार गदाच ररस्की हुनको साथ साथ ै महाँगो पनी पनचजान्छ| 

खर्रा क्यासको कारोबारको खर्रा हुनासक्ने स भावनाहरु येस्प्राकर छन: 
        पैसा हराउन सतछ, पाउने संभावना धेरै कम हुन्छ, 

        तयास अफुसंगई बोतनु पने झंझट, महाँगो सामान ककन्नको लागी फेरी घर गई पैसा 
लेराउन पने हुन्छ, 

        मोनी आडचर बनाउन र र्के तयास गनच शुल्क निदाच महाँगो पनच जान्छ 

 
 

Disadvantages of Using काश   

क्याश वा रुपैयाको प्रयोगको बेफाइदा 
  

अफुस ग क्यास वा पैसा को कारोबार गदाच ररस्की हुनको साथ साथ ै महाँगो पनी पनचजान्छ| 

खर्रा क्यासको कारोबारको खर्रा हुनासक्ने स भावनाहरु येस्प्राकर छन: 
        पैसा हराउन सतछ, पाउने संभावना धेरै कम हुन्छ, 

        तयास अफुसंगई बोतनु पने झंझट, महाँगो सामान ककन्नको लागी फेरी घर गई पैसा 
लेराउन पने हुन्छ, 

        मोनी आडचर बनाउन र र्के तयास गनच शुल्क निदाच महाँगो पनच जान्छ 

 

 बैंक र िेडडट यूनीअनको फायदा  

  बैंक र के्रडडट यूनीअन एस्िो ब्यावसाय हो जसले सक्जलो र भरपदो िरीका बाट पैसा राख्ने 
ठाउ ब्यावोस्था गदचछ|  
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बैंक र के्रडडट यूनीअन भरपदो छ ककनभने अमेररकाको सरकारले बबमा गरेको हुन्छ| येदी बैंकले 
कुनै कारन पैसा हदन नसकेको खडंमा अमेररकाको सरकारले निदाचछ, जसलाई FDIC बबमा 
भननन्छ|FDIC बबमा भएको बैंकमा मात्र पैसाको कारोबार  गनच जरुरी छ| 

 Banks and Credit Unions are easy because most have many different 
locations where you can get your money.  Checks also make paying 

bills or buying expensive things much easier. 

 Banks and Credit Unions can be cheap because, if you choose the 
right one, they will not charge you to open an account or get your 

money.  Even if there is a fee it will be less than using a check 
cashing business or buying money orders. 

बैंक र िेडडट यूनीअन को भभन्नर्ा  
 बैंक र के्रडडट यूनीअन को फरक बैंक ले पैसा बनाउछ, शुल्क भलएर के्रडडट यूनीअनले पैसा 

बनाऊदेना, जसलेगदाच  के्रडडट यूनीअन को सद्धवचस सस्िो छ बैंक भन्दा| 

 

खार्ाको क्रकभसम  

बैंक र के्रडडट यूनीअन को निन ककभसम को खािाहरु छन, र्लिी खािा , बर्ि खािा र म्युर्ल 
फोंड्स| यी सबै खािाहरु फरक फरक ककभसमका छन, र बबभभन्न कारन को लागी प्रयोगमा लेराइन्छ | 
कईलेकाई एक भन्दा बढ़ी  खािा खोल्न जरुरी हनजान्छ, यो पछी डडटेलमा छलफल गररन्छ| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

र्लर्ी  खार्ा  

दैननक कारोबार को लागी र्लिी खािा को प्रयोग गनच सककन्छ|जस्िै: घर भाडा िीनच, खाना खर्च, 
बबल्स िीनच, फोनको पैसा िीनच तयस्िै अरु आइपरेको खर्च िीनचको लागी र्लिी खािामा पैसा रककन्छ| 

सबैभन्दा भरपदो र सहहलो र्लिी खािा खोल्नु हो जसले दैननक कारोबार सक्जलो पदचछ, पैसाको सही 
उपयोग गनच सककन्छ|ATM वा बैंक वा र्के पेमेंट गनच सक्जलो पनचजान्छ| 

   
 

 दैननक कारोबार को 
लागी र्लिी 
खािा खोल्नु होस र 
पैसा राख्नु होस|  

िुरुन्ि पैसाको 
आवस्यकिा छैन भने 
बर्ि खािा खोल्नु होस 
र पैसा राख्नु होस| 

येदी कुनै धाभमचक कारन र 
लामो समय सम्मन पैसा 
राख्नको लागी म्युर्ल 
फोंड्स खोल्नु होस र पैसा 
राख्नु होस| 
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र्लर्ी खार्ा खोल्न अतघ सोच्न पने : 
थोरै बेलेंस: कुनै बैंक वा के्रडडट यूननओन ले पैसा राख्दा येिी सम्मन पसैा राखना पने भनी िोकेको 
हुन्छ, येदी कम पैसा राखेको खडं्मा शुल्क िीनच पने हुन्छ, तयसैले थोरै पैसा राख्ने खालको खािा 
खोल्न जरुरी हुन्छ| 

  
 

                              
 शुल्क Fees: 

o वार्षचक शुल्क Annual Fees: खािा खोल्नका लागग द्धवभभन्न बैंकहरुले फरक 
फरक रकममा भलने गछचन । कुनैले ननशुल्क खोल्छन भने कसैले माभसक वा 
वार्ीक शुल्क भलन्छन खोल्ने गछचन ।   

o एटीएम शुल्क ATM Fees: केही बैंकले आफनै एटीएम प्रयोग गरे वापि केही 
शुल्क भलन्छन भने यहद िपाइले अन्य बैंकको एटीएम प्रयोग गनुचभएमा बढी 
शुल्क भलन्छन ्।   

o ओभरड्राफट शुल्क Overdraft Fee: िपाइले आफ्नो खािामा भएको भन्दा 
बढी रकम खझतनु भएमा बैंकले ओभरड्राफ्ट शुल्क लगाउनेछ । 

 

 कारोवार स ख्या (Number of Transaction): कुनै बैंकहरुले िपाइलाइ महहनाभर 
ननक्श्र्ि संख्यामा रकम झीतन राख्न वा र्के जारी गनच सतने अनुमनि हदनेछन ्। यदी 
अनुमनि हदएको संख्याभन्दा बढी र्के जारी गनुचभयो भने बैंकले थप शुल्क लगाउनेछ ।    

                                     
                                 
 

बर्र् खार्ा Savings Accounts       

बर्ि खािा िपाइको भद्धवष्यका लागग पैसा राख्ने उपयुति स्थान हो । जब िपाइले 
बर्िखािामा लामो अवगधको लागग नगद हुन्छ, बैंकले िपाइलाइ थप नगद वा ब्याज हदनेछ। 
तयसकारण खािामा िपाइको नगदमा बदृ्धद्ध हुनेछ । 
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बर्ि खािा पनन द्धवभभन्न प्रकारका हुन्छन ् । बर्ि खािा िपाइको लागग ककन उपयोगी छ 
भन्ने द्धवर्यमा यहााँ थोरै कुरा बिाइन्छ । 

 

 ब्याजदर The interest rate: पाठ १ बाट सम्झनु नै भयो होला, जब िपाइ बैंकमा 
नगद जम्मा गनुचहुन्छ । बैंकले द्धवभभन्न क्षेत्रमा नगदको पररर्ालन गने गदचछ । िपाइले 
जम्मा गरेको रकम उपयोग गरेवापि िपाइलाइ बैंकले केही थप रकम हदनेछ । तयसलाइ 

हामी ब्याजदर interest rate भन्छौं ।  द्धवभभन्न बर्ि खािाले फरक फरक व्याजदर 
हदने गदचछ । िी मध्ये उच्र् व्याज हदने खािा िपाइले छान्न सतनुहुनेछ । 

 न्युनर्म मौज्दार् Minimum Balance: केही बैंक र के्रडीट युननयनहरुले िपाइको 
खािामा ननक्श्र्ि रुपमा न्युनिम रकम नराखी नहुने व्यवस्था गरेका हुन्छन ्। खािामा 
न्युनिम रकम भन्दा कम हुन ्गएमा बैंकले िपाइलाइ शुल्क लगाउन सतनेछ ।   

 शुल्कहरु Fees: 

o वाषीक शुल्क Annual Fees: द्धवभभन्न बैंकहरुले खािा खोल्दा फरक फरक 
शुल्क भलने गछचन । केहीले ननशुल्क गने गछचन भने अन्यले वार्ीक र माभसक 
शुल्क भलने गछचन ।     

o एटीएम शुल्क ATM Fees:  केही बैंकले आफनै एटीएम प्रयोग गरे वापि केही 
शुल्क भलन्छन भने यहद िपाइले अन्य बैंकको एटीएम प्रयोग गनुचभएमा बढी 
शुल्क भलन्छन ्।   

o ओभरड्राफट शुल्क Overdraft Fee: िपाइले आफ्नो खािामा भएको भन्दा 
बढी रकम खझतनु भएमा बैंकले ओभरड्राफ्ट शुल्क लगाउनेछ । 

 
 

 शर्चहरु Terms: यहााँ द्धवभभन्न प्रकारका खािाहरु रहेको हुन्छन जहााँ िपाइले नगद 
राख्दा ननक्श्र्ि अवगधका लागग खािामा नगद जम्मा गनुचपछच । अवगध भन्नाले केही 
महहना केही समय र केही वर्चका लागग ननक्श्र्ि हुन्छ । यहद िपाइले सहमनि गरेको 
अवगध भन्दा अगाडड नै नगद झीतनु परेमा बैंकले िपाइलाइ ठूलो शुल्क लगाउन सतनेछ 
।  
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बैंक खार्ाको सूर्ना र्ववरण BANK ACCOUNTS INFORMATION SHEET 
 

 शान ् डीयागोको प्रमुख बैंकहरुको बर्ि र खािा परीक्षणको सूर्ी िल हदइन्छ । आफ्नो नछमेकमा रहेको बैंकको कायाचलय शुल्क, 
व्याजदर र न्युनिम मौज्दािका आधारमा िपाइलाइ आफू उपयुति खािा खोल्न सकुहुन्छ । शान ्डीयागोमा अन्य धेरै खािाहरु उपलव्ध छन ्। 
साथ ैअन्िराचष्रय उद्धार सभमनिले निमी यी खािाहरुको सट्ट अन्य खािाहरु भशफारीश गनच सतदैनन ् । तयसकारण निमीले अन्य द्धवकल्पहरु 
पहहर्ान गनच सतनेछौ । 
  
 

र्लर्ी खार्ा (Checking Accounts) 

 
 

बैंक 

 

न्यूनर्म 
मौज्दार् 

व्याजदर 
महहनामा 
तनशुल्क 
पाइने र्के 

वाषीक शुल्क 
एटीएम 
शुल्क 

अधधर्वकषच/ 

ओभरड्राफ्ट 
शुल्क 

स्थानको स ख्या 
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बर्र् खार्ाहरु (Savings Accounts) 

बैंक न्यूनर्म मौज्दार् व्याजदर वार्षचक शुलक 
एटीएम 
शुल्क 

अधधर्वकषचण 
शुल्क 

स्थानको 
स ख्या 
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म्यरु्ल फण्ड (Mutual Funds)    

 

 िपाइका दीघचकालीन आवश्यकिा पूरा गनच नगद बर्ि 

गने सबैभन्दा सक्जलो निरका बर्ि खािा हो । यहद िपाइको 
धमचले बर्ि खािाबाट प्राप्ि हुने ब्याज भलने अनुमनि हददैन 

भने िपाइको पैसा म्युर्ल फण्डमा (mutual fund) बस्नेछ 

। यहद िपाइसाँग धेरै मात्रामा पैसा छ र म्युर्ल फन्डमा राख्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने कहहलेकाही 

िपाइका पैसा बर्ि खािाको भन्दा म्युर्ल फण्डमा धेरै छीटो बढ् ने हुन्छ ।  

  

 जब िपाइ म्युर्ल फण्डमा पैसा राख्नुहुन्छ भने िपाइले ठूला व्यवसायको सानो भाग खखरद 

गनच सतदु्द हुन्छ । तयहााँ धेरै तयस्िा म्युर्ल फण्डहरु छन जहााँ िपाइ पैसा राख्न सतनुहुन्छ । 

म्युर्ल फण्ड बर्ि खािाभन्दा धेरै जटील हुन्छ ककनभने िपाइले व्यवसाय राम्ररी गनच सतन ुभएन 

भने नोतसानी पनन व्यहोनुचपने हुन्छ । 

 साथ ै म्युर्ल फण्डमा पैसा राख्नु अनघ िपाइले धेरै सूर्ना िथा जानकारी प्राप्ि गनुचपछच 

ककनकक यो जटील हुन्छ यसका लागग िपाइ IRC Case Manager लाइ सोध्न सतनुहुन्छ । 
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बैक्रकङ् सीपहरु (BANKING SKILLS) 

 
खार्ा खोल्नु Opening an Account 

कुनै प्रकारको बैंक र क्ेडीट युननयनमा खािा खोल्नु अनघ िपाइले यो कुरामा ननश्र्ि हुनुपछच 
कक यो खािा मेरा लागग अनि उपयुति छ यसका लागग िपाइमा ननमन ्जानकारी हुनुपछच  

 

 व्याजदर The interest rate: पाठ १ बाट सम्झनु नै भयो होला, जब िपाइ 
बैंकमा नगद जम्मा गनुचहुन्छ । बैंकले द्धवभभन्न क्षेत्रमा नगदको पररर्ालन गने   
गदचछ । िपाइले जम्मा गरेको रकम उपयोग गरेवापि िपाइलाइ बैंकले केही थप 
रकम हदनेछ । तयसलाइ हामी ब्याजदर interest rate भन्छौं ।  द्धवभभन्न बर्ि 
खािाले फरक फरक व्याजदर हदने गदचछ । िी मध्ये उच्र् व्याज हदने खािा िपाइले 
छान्न सतनुहुनेछ । 

 

 

 न्युनिम मौज्दाि (Minimum balance):  सम्झनुहोस न्युनिम मौज्दाि 

भन्नाले बैंकमा नराखी नहुने सबैभन्दा कम रकम जुन बैंकले िोकेको हुन्छ । 

न्युनिम रकमभन्दा घटी हुन गएमा बैंकले थप शुल्क लगाउनेछ । यहद न्यूनिम 

रकम बढी छ भने िपाइ अन्य बैंक र खािाहरु खाज्न सतनुहुन्छ । 

 शुल्कहरु Fees: कुनै बैंकले खािा खोल्दा शुल्क भलन्छ भने कुनैले माभसक शुल्क 

भलन्छ । यहद बैंकको बढी शुल्क भएमा िपाइ िी बैंकहरुसाँग खािा नखोल्न पनन 

सतनुहुन्छ । 

 कारोबार स ख्या Number of Transactions: केही बैंकहरुले महहनामा केही 

ननक्श्र्ि र्के जारी गने वा पैसा ननकाल्न सतने सुद्धवधा मात्र प्रदान गरेका हुन्छन ्।  

 

िपाइले खार्ा खोल्दा बेंकमा गएर कमचर्ारी टेलरसाँग कुराकानी गनुचहोस ् । जााँदा ननम्न कुराहरु 
लैजानुपछच । 

 िपाइको सामाक्जक सुरक्षा नम्वर   
 पररर्यपत्रको दइु वटा फमच (घटीमा पनन एउटामा फोटो भएको हुनुपछच िर केही 

बैंकहरुले २ वटा फोटो भएको पररर्यपत्र र्ाहन्छन ् 
 िपाइको ठेगानाको प्रमाण (हालको भए पुग्छ)  
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र्के लेखन Writing Checks 
 

 जब िपाइ कसैलाइ र्के लेख्नुहुन्छ यो उनीहरुलाइ नगद हदए सरह हो । जब िपाइको र्के 
उनीहरुले बैंकमा पुयाचउछन स्वि िपाइको खािाबाट पैसा लग्नेछन ्।   
 
 

 
 

 

 
 

         

        

The IRC 

4535 30th Street #5 

San Diego, CA 92116 

PAY TO THE 

ORDER OF: 

Date: 

101 

 $ 

Dollars 

Memo: 

[:1234567]:        123456789012        1234 

 

San Diego National Bank 

3526 University Ave, San Diego, CA 92117 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

बैंकले िपाइको 
नाम र ठेगाना 
यहााँ राख्नेछ  

र्पाइले पैसा 
तर्नुचपने व्यक्र्ीको 

नाम यहााँ 
लेख्नुपछच । 

बैंकले र्ेक नम्वर 
यहााँ राख्छ प्रतयेक 

र्ेकको फरक 
नम्वर हुन्छ  

र्केको यहााँ 
भमतर् लेझखन्छ 

केको लागी र्के 
बनाको वा कुन बबल 
तर्रना र्के बनाको त्यों 
बबल को खार्ा न बर 
लेख्नुहोस! 
 

र्केको आमौंट नंबर
  लेख्नुहोस, 

यहााँ 
साइन 
गनुचहोस 

 

र्केको आमौंट अछ्यरमााँ  
लेख्नुहोस, सेन्ट्स लाइ 
४०/१०० गरी छोटकरीमा 
लेख्नुहोस, अमौंट र सेन्ट्स 
लेखी सकेपनछ, लामो धरको 
िान्नुहोस नत्र 
तयसमा अरुले हहनाभमना गनचसकछ 
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क्रियाकलाप: र्के लेखन  (Activity: Writing a Check) 

  

िलको र्के भने प्रयास गनुचहोस ् । यदी िपाइ राल्फाको ग्रोसरी पसलमा सामान ककन्न 
जानुभयो खानाको लागी ५१ ५० लानुहोला । 
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रकम झीक्दा (Withdrawing Cash) 

 

 िपाइको खािामा रहेको रकम मध्येबाट कसैलाइ र्के खखच्नुहुन्छ । 
िपाइको खािामा रहेको रकम खझतने २ मात्र िररका छन ् । िपाइ बैंकको 
शाखामा गएर टेलरसाँग आफ्नो खािामा भएको रकम माग गनच सतनुहुन्छ ।  
 

 यहद िपाइ लाइनमा प्रिीक्षा गनच सतनुहुन्न भने बैंकमा नगइ 
अटोमेटीक टेलर मेशीनमा जानसतनु हुन्छ जसलाइ ATM भननन्छ । ATM तयस्िो मेभशन हो 
जस्ले िपाइलाइ खािामा रहेको पैसा ननकाल्छ । शहरभरी ATM हरु छन ्जसले बैंक जानुभन्दा 
नछटो छरीिो सुद्धवधा हदन्छ । ATM साँग ननम्न समस्या छन ्। 
 
   

 वास्िद्धवक आवश्यकिाभन्दा अन्य र्ीज ककन्नमा िपालाइ पैसाका लागग सहज पहुाँर् 
पुरयाउाँछ । 

 

 प्रतयेक बैंकका १ वटा ATM  हुन्छ । यहद िपाइ आफ्नो बैंक बाहेक ATM  प्रयोग 
गनुचहुन्छ भने िपाइले मेभशन प्रयोग गरेवापि २ वा ३ डलर शुल्क लाग्दछ । धेरै 
पटक ATM  प्रयोग गदाच धेरै लागि पदचछ भने िपाइ ATM  प्रयोग गदाच 
सम्बक्न्धि बैंकको नाम खोज्न सतनुहुन्छ ।   

 

 
 

                                          
 

बैंकमा टेलर रहने 
हुनाले िपाइको 
प्रश्नको उतिर 

पाउन सतनुहुनेछ ।  
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खार्ामा रकम जम्मा गदाच Depositing Money in Your Account 

 

जम्मा गने रसीद (Deposit Slips) 

 नगद जम्मा गदाच नगद रसीद भनुचपछच । िपाइले नगद वा र्के 
रसीद सहीि टेलर वा ATM लाइ हदनुपछच । िपाइले जम्मा गरेको रसीद 
र्केको पछाडी सम्पूणच जानकारीहरु पहहले नै छापीएका हुन्छन । यहद 
यसो नछापीएको भए बैंकले खाली रसीद हदनेछ । यहद खाली रसीद 
प्रयोग गनुचभएमा बैंकले िपाइको सम्पूणच द्धववरण हेरेर िपाइको नगद हो 
भन्ने जानकारी पाउनेछ ।   
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Subtotal 

 Less Cash 

 Back 

Checking or Savings Account Number 

  Date 
 

  Deposit (check one):      Checking        Saving 

 

Name: 

 

Address: 

 

Signature: 

X 

  Checks 

  Total $ 

        Cash 

एस्मा खािा नम्बर 
लेख्नहुोस वा 
तयाभसएर लाई 
सोध्नहुोस 

र्लिी वा बर्ि 
खािा र्के 
गनुचहोस 

कुन हदन 
जम्मा गने 
भमनि 
लेख्नहुोस 

नाम र ठेगाना 
भनुचहोस 

प्रतयेक र्केको 
नगि भानुचहोस  

जम्मा हुने 
नगिको अकं 
भानुचहोस 

सबै जम्मा हुने 
अकं भनुचहोस 

पैसाको 
अकं 
एस्मा 
लेख्नुहोस 

सबैको 
नगिको जोड 
गनुचहोस 

नगि कफिाच हुने अकं 
भनुचहोस 

िपाइलाइ फमच भनच 
सम्या भएमा टेलरले 

सघाउनेछन ्। 
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क्रियाकलाप: नगद जम्मा Activity: Depositing Money 

 

 िलको नगद जम्मा गने रसी भनुचहोस ्यदी िपाइले १५८ २२ र ४० डलरका २ वटा र्केहरु 
जम्मा गनुचभयो भने आफ्नो खािा परीक्षण गनुचहोस ् । िपाइ टेलरबाट ४० डलर नगद भलन 
र्ाहनुहुन्छ । िपाइको खािा न ं  १२३४५६७८९ हो ।  
 

 
 

 Subtotal 

 Less Cash 

 Back 

Checking or Savings Account Number 

  Date 
 

  Deposit (check one):      Checking        Saving 

 

Name: 

 

Address: 

 

Signature: 

X 

  Checks 

  Total $ 

        Cash 
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र्के पहहर्ान  (Endorsing Checks) 

 यहद िपाइले बैंकमा र्के जम्मा गनुचभयो भने र्केको पछाडी िपाइले दस्िखि गनुचपछच जसले 
बैंकले िपाइ र्केवाहक हो भन्ने बारेमा जानकारी भलन्छ । यसलाइ नै र्केको पहहर्ान भननन्छ ।     
 

 सावधान BE CAREFUL!  एकपटक र्के दस्िखि भैसकेपछी जो कसैले पनन 
भुतिानी भलन सतदछ । तयसकारण बैंकमै गएपछी मात्र दस्िखि गनुच उपयुति   
हुनेछ ।   

 सध ैकालो वा नीलो मसी भएको कलम प्रयोग गनुचहोला ।   

 दस्िखि तयो ठाउाँमा मात्र गनुचहोस ्जहााँ  “Endorse here” लेखखएको छ । 
 दस्िखि िपाइको नामसाँग भमल्नेगरी गनुचहोस ्। जुन र्केमा लेखखएको  “Pay to the 

Order Of” भन्ने अगाडडको लाइनमा िपाइको दस्िखिको मुनन खािा नम्वर समेि 
उल्लेख गनुचहोला ।   

 यहद िपाइ र्के जम्मा गनच र्ाहनुहुन्छ भने  “For Deposit Only” िपाइको 
दस्िखिभन्दा माथी र तयसको मुनन खािा नम्वर समेि उल्लेख गनुचहोला ।   

 यहद िपाइ र्के दस्िखि गरेर कसैलाइ हदनुहुन्छ भने “Pay to the Order Of”  
भुतिानी पाउने व्यक्तिको नाम लेख्नुहोस ्साथ ैिपाइको दस्िखि पनन गनुचहोस ्।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            इंडोसच यहााँ गनुचहोस| 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 
 

दस्िखि वा छाप  यो लाइनभन्दा िल 
नलेख्नुहोला । कायाचलय प्रयोगका लागग 
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र्पाइको र्केबकुको सन्र्ुलन (Balancing Your Checkbook) 

 

यहद िपाइले आफ्नो खािा परीक्षण गदाच महहनाभरीको कारोवार पररविचन भएको जानकारी 
पाउनुहुनेछ । खािामा कनि नगद छ भनी जानकारी पाएपनछ सोही बमोक्जम कनि रुपैयाको र्ेक 
जारी गने भनी ननणचय गनच सक्जलो हुनेछ । जसले खािामा 
सक्न्र्ि रकमभन्दा बढीको र्के जारी नगनच सहयोग पुग्नेछ । 
यसका लागग िपाइले आफ्नो खािामा समय समयमा जम्मा 
गरेको झीकेको आहद कारोवारको द्धववरण परीक्षण गनुचपछच । 
खािामा कनि रकम छ भनी अभभलेख राख्नु नै  (balancing 

your checkbook) हो । 
 

यहद खािामा भएको भन्दा बढी रकमको र्के जारी गरेमा र्के 
अस्वीकृि हुन्छ । जसलाइ र्के कफरिा भननन्छ । यदी र्के 
अस्वीकृि भएमा बैंकले िपाइलाइ थप शुल्क लगाउनेछ साथ ैखािा बन्द गनच समेि लगाउन सतनेछ 
। यसका लागग बैंकले एउटा सूर्ी ियार गदचछ र्के प्रणाली  (Check Systems) भननन्छ । 
यसले िपाइको साख अकं  credit score घट्नेछ जसले गदाच पााँर् वर्चसम्म िपाइलाइ अन्य बैंकमा 
खािा खोल्न कहठन हुनेछ ।  

  

िपाइले र्के परीक्षण वा 
सन्िुलन गनच समस्या भएमा 
िपाइले बैंकलाइसाँग सोध्न वा 
परामशच गनच सतनुहुनेछ । काडच 
वा स्टेटमेन्टमा िपाइको फोन नं  

हुनुपछच । 
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र्के बुक कसरी सन्र्ुलीर् बनाउने How To Balance Your Check Book 

िपाइले नगद जम्मा गरेको र खझकेको परीक्षण गनच एउटा र्के अभभलेख check register 

राख्नपछच । जुन िपाइको र्केमा आएको हुन्छ । र्के रक्जष्टर प्रयोग गदाच ननम्न िहमा ध्यान 
हदनुपछच ।   

१ यहद िपाइ र्के लेख्दै हुनहुुन्छ भने पहहले र्ेक नम्वर लेख्नहुोस ्। 
२ भमनि उल्लेख गनुचहोस ्। 
३ िपाइले के गनुचभएको हो सो को सकं्षक्षप्ि द्धववरण उल्लेख गनुचहोस ्। रकम झीतदा कस्लाइ 

निरेको हो लेख्नहुोस वा खर्च के मा भएको हो भाडा  कपडा खाद्धान्न आहद ।  यदी खािामा 
नगद थपेको हो भने कहााँबाट आएको हो जस्ि ैऋण प्राप्ि वा उपहार आदी ।  

४ यदी िपाइले खािाभन्दा बाहीरबाट वा र्ेकबाट रकम प्राप्ि गरेको हो भने रकम 
“Payment/Debit” column मा उल्लेख गनुचहोस ्।  

५ यदी खािामा रकम थप गरेको हो भने Deposit/Credit column मा उल्लेख गनुचहोस ्।  
६ रकम बढेको वा घटेको के हो अक्न्िम कोलममा उल्लेख गनुचहोस ्। पहहलेको रकममा जोड वा 

घटाउ गनुचहोस ्जसले अको लाइनमा नयााँ जम्मा रकम आउनेछ ।   

नम्वर 
 

भमनि 

 

कारोवारको द्धववरण 

 

भुतिानी/डदे्धवट  
 

  जम्मा गरेको 
/के्रडडट  जम्मा 

      

      

      

      

      

      

      

र्के नंबर 
लेख्नुहोस 

र्के कस्को लागी काटेको 
ककन काटेको लेख्नुहोस 

जम्मा हुने र प्राप्ि 
हुने नगिको अकं 
भानुचहोस 

भमनि 
लेख्नुहोस  

 

खािा बाट खझतन लागेको रकम 
लेख्नुहोस, कईले  कुन ATM 

गे्र भागमा टोटल रकम र 
सेिो भागमा जम्मा र 
भुतिानी रकम, िल्लो 
भागमा बककम रकम 
लेख्नुहोस| 
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क्रियाकलाप: र्केबकुको सन्र्ुलन (Activity: Balancing Your Checkbook) 

 

 िलको कारोवारहरुको अभभलेख राख्नुहो र र्केबुक सन्िुलन बनाउनुहोस ्। यो उदाहरण हामी 
कक्षामा गनच सतछौ ।   

िपाइ शुरुमा ७०० डलरबाट शुरु गनुचहुन्छ भन्ने अनुमान गरौं ।   
 नोभेम्वर ३   िपाइले घरधनीलाइ ६५० डलरको र्ेक जारी गनुचभयो   
 नोभेम्वर ७   िपाइले ५३० डलरको र्के प्राप्ि गनुचभयो   
 नोभेम्वर १०   िपाइले ४८ ८७ डलर र्के नं १२५ बाट राल्फालाइ र्ेक जारी गनुचभयो  

  

नम्वर 
 

भमनि 

 

कारोवारको द्धववरण 

 

भुतिानी/डदे्धवट  
 

जम्मा गरेको /के्रडडट  
 

Balance 

 

      

      

      

      

      

      
 

 अब यो उदाहरणलाइ आफै प्रयास गनुचहोस ्।   
 र्पाइ ५३१।१३ डरबाट कारोवार शुरु गदैहुनुहुन्छ ।   

 डडसेम्वर १ मा िपाइले ८००० डलर भुतिानी गनुचभयो ।   
 डडसेम्वर ४ मा िपाइले ७५ डलर बैंकबाट नगद प्राप्ि गनुचभयो ।   
 डडसेम्वर ६ मा िपाइले र्के नं १२६ बाट के्रडडट काडचको भुतिानी १२२।०८ डलर भुतिानी  

गनुचभयो ।   
 

नम्वर 
 

भमनि 

 

कारोवारको द्धववरण 

 

भुतिानी/डदे्धवट  
 

जम्मा गरेको /के्रडडट  
 जम्मा 

      

      

      

      

      

      

७०० डलर 



42 

 

खण्ड ४  
साख (Credit) 

 

 यस खण्डमा साख के हो यसको महतव आवश्किा र कसरी प्रयोग गन ेभन्ने सम्बन्धमा 
र्र्ाच गनेछौ ।     
 

आधारभूि पररभार्ा BASIC DEFINITION 

 साख द्धवतिीय स स्था िथा के्रडडट कम्पनीले प्रयोग गने ऋण व्यवस्थापन हो । कम्पनीलाइ ृ
ऋणदािा भननन्छ ककनभने यसले ऋण प्वाह गदचछ । सामान्यिया ऋणदािाले िपाइलाइ ृ नगद 
हदन्छन भने केही समयपनछ तयसको द्धवननमय वा कफिाच हुन्छ । बैंकले ननम्न २ अााधारमा यो 
काम गछच ।   
१   िपाइले भलएको नगद समयमा कफिाच गछच भने द्धवश्वास 

ऋणदािाले गरेमा ।  
२   ऋणदािाले यी काम गरेवापि शुल्क संकलन गदचछन ्।   
  
 ऋणदािा वा उसको दृष्टीमा द्धवश्वसनीयिा प्राप्ि गनच 
िपाइले ऋण भलएको र समयमै निने गरेको प्रमाण िथा राम्रो 
व्यवहार देखाएको हुनुपदचछ । िपाइ जनि बढी यस्िा कक्रयाकलाप गनुचहुन्छ ऋणदािाले पनन उक्तिकै 
बहढ द्धवश्वास गदचछन ् । ऋणदािाले भलने शुल्कमा िपाइ द्धवश्वसनीय हुनुहुन्छ भन्ने आधारमा 
व्यवहार  गछच । जनि द्धवश्वसनीय हुनुहुन्छ तयनि नै कम शुल्क भलन्छ   
 

आधारभरू् साख वा उधारो  (CREDIT BASICS) 

अमेररकामा साखको अतयगधक महतव रहेको छ। यसले वस्िु िथा सेवाको खरीदमा 
आधारस्िम्भ भएर काम गछच । टेवल, वासर, ड्रायर, कार र टेभलफोन सेवा लगायि अन्य सुद्धवधाका 
लागग प्राय जनिासाँग हािमा पैसा हुाँदैन । यी वस्िु िथा सेवा खरीदका लागग साख वा उधारो 
सुद्धवधा प्रयोग गदै पनछल्ला हदनहरुमा मूल्य निने गरी आज वस्िुको उपभोग गररन्छ ।   

 

उदाहरणका लागग साख ननमाचण गनुचपनन घर 
ननमाचण गरे जस्िै हो । यसका लागग समय लाग्छ साथ ै
राम्रोसाग द्धवर्ार पुयाचएर बभलयो जग ननमाचण गनुचपछच । 
जब सही िररकाले गररन्छ यो एकदम मजबुि हुन्छ ।   

 

बैंक वा अन्य कम्पनीले 
िपाइलाइ द्धवश्वास गरेर पनछ 
कफिाच गने सदु्धवधा सहहि  
हदने नगदलाइ  साख 
Credit भननन्छ । 
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उधारो वा साख कसरी प्रयोग गने (HOW IS CREDIT USED)  

उदाहरणमा हेरौं (कार ककन्ने जस्िै)  । मोहम्मदले कार ककन्ने ननणचय गरे । कार कुन ै
व्यतिीसाँग सीध ैककन्ने वा व्यवसायबाट ककन्ने ।  उसलाइ थाहा छ कारको मूल्य १५ हजार डलर 
पछच िर ऊ साँग पयाचप्ि पैसा छैन । यसका लागग मोहम्मदले ऋणदािासाँग अननवायच रुपमा कुरा 
गनुचपयो जसले कार ककन्नका लागग पैसा प्रदान गछच । यसरी पाएको पैसा कारधनी वा कार 
व्यवसायीलाइ हदनुपछच । तयसपनछ मोहम्मदले ऋणदािालाइ पैसा कफिाच गनैपछच । 

 

यहााँ प्रश्न उठ्न सतछ कक मोहम्मदलाइ ऋणदािाले पैसा देलान ि ? मोहम्मदले पैसा फीिाच 
गछचन भन्ने कुरामा ऋणदािा द्धवश्वस्ि छन ् ? पहहलो प्रश्नमा ऋणादािा सोध्नेछन की मोहम्दले 
यसभन्दा अगाडड पनन ऋण लगेका गथए ि ? यदी लगेको हो भने उनीहरुले सम्बक्न्धि ् कुराहरु 
परीक्षण गनेछन । मोहम्मदले समय सीमाभभत्र ऋण पाएर कफिाच गरेर नगरेको बारेमा ननणचय 
गनेछन ।    

यहद मोहम्दले धेरै पटक पैसा भलएर समयम ैभतूिानी गरेको भए उ साँग असल ऋणीको  
धेरै गुण रहन््यो । यहद यसो नभए उ एउटा खराब ऋणी हुने गथयो । खराब ऋणीका कारण 
मोहम्मदले कहहल्यै ऋण प्राप्ि गनच सतदैन्यो जसले उ साँग कुनै उधारो सम्बन्धी राम्रो प्रमाण 
बनाउदैन्यो । िलका ३ वटा उदाहरण हेरौ । 

१.   असल उधारो प्रमाण (Good Credit History) –  यस समस्यामा ऋणदािाले 
मोहम्दलाइ ऋण हदन एकदमै मनपराउाँछ ।   

२.   खराब उधारो प्रमाण (Bad Credit History) –  यस समस्यामा ऋणदािाले 
मोहम्दलाइ ऋण हदन मनपराउाँ दैन ।   

३.   उधारो सम्बन्धी कुनै प्रमाण नहुनु (No Credit History) –  यस समस्यामा 
ऋणदािाले मोहम्दलाइ एकदमै थोरै मात्रामा ऋण हदन मनपराउाँछ । तयसकारण 
मोहम्मदले उधारो प्रमाण बनाउाँछ । अनन उसलाइ सानो कार खररद गनच आवश्क  
पछच । 

 

यसबाट जानकारी के पाइन्छ भने उधारो वा साखको महतव कनि छ । यसले पुनकच जाच 
भुतिानी सम्बन्धी प्रमाण देखाउाँछ । यसबाट असल र खराब थाहा हुन्छ । यहद िपाइ कजाच 
सम्बन्धमा असल ठहरीनु भयो भने उधारो सुद्धवधा पाउनुहुन्छ जसले िपाइले पैसा प्राप्ि गनुच 
सतनुहुन्छ साथ ैखराब ठहरीनु भयो भने ऋणदािाबाट ऋण पाउनु धेरै कठीन वा लगभग 
असंभव नै पनन हुन सतछ ।  
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र्वश्वमा उधारो वा साखको फरक प्रयोग (Different uses of the 

word Credit) 

 
 साख वा उधारो काडच Credit Card:  ऋणदािाद्नवारा अनुभमि प्राप्ि हुने अनुपम संख्या 

भएको एउटा सानो प्लाष्टीक काडच जसले ऋण पाउन सहज बनाउछ । हहजोआज बजारमा 
लोकद्धप्रय काडचहरुमा भभसा मास्टर काडच , डडस्कभर,VISA, Mastercard or Discover हुन ्
। 
 

 उधारो अभभकर्ाच Credit Agency: एउटा कम्पनी जसले उधारो वा साखको इनिहास 
नवीन इनिहास रच्नेछ । निनीहरुले ऋणदािालाइ अकंको व्यवस्था गनच to show whether 

you have good, bad or no credit history. 

  

 उधारो अ क Credit Score:  िपाइको राम्रो र नराम्रो अकले राम्रो नरामो र खराबबीर् 
इड्गगि गछच । 
 

 उधारो प्रनिवेदन Credit Report:  के्रडीट कम्पनीले credit score ले समेि उल्लेख गदै 
लगानीकिाचलाइ प्रनिवेदन उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । जहााँ िपाइको साख 
सम्बन्धी इनिहास समेि उल्लेख गररन्छ ।     

 

 

िेडीट काडच                    उधारो प्रतर्वेदन र स्कोर               उधारो गने अभभकर्ाच 
Credit Cards     Credit Report/Score    Credit Agency 
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साख वा उधारो अ क (CREDIT SCORE) 

 

साख प्रनिवेदनको महतवपूणच भाग भनेकै साख अकं (credit score) हो । िपाइको उधारो 
वा साख अकं तयो हो जस्ले िपाइको ऋणदािासाँग ऋण भलएवापि रकम कफिाच गनच सतने क्षमिा 
ननधाचरणा गछच । के्रडडट काडच कम्पनी, बैंक िथा के्रडडट युननयनहरुले िपाइको यही अकंको अधारमा 
ऋण हदने नहदने बारे ननणचय गदचछन ्।  यो अकं १०० हदख ९०० सम्म हुन सतछ । जनि उच्र् अकं 
तयसलाइ तयनि नै राम्रो माननन्छ । यहा अकं के हो भन्ने बारेमा िल उल्लेख गररन्छ ।   

 

 ७०० देखख ८०० अनि उतिम    
 ६०० देखख ७०० उतिम    
 ५५० देखी ५९९  खराब साख   
 १०० देखख ५४९  धेरै खराव कजाच   

 

 िपाइको राम्रो उधारो वा साख अकं भएमा बैक िथा व्यवसायीहरुले कम व्याजदर र शुल्कमा 
ऋण सद्धवधा हदन मनपराउाँछन । जसले ऋण प्राप्ि गनच सरल र सस्िो दवुै हुन्छ ।   
 

 तयसकारण साख अभभकिाचले िपाइको साख अकं कनि आउाँछ भनी कसरी ननधाचरण गदचछ ।   
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साख धर्त्र  Credit Diagram 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 As the diagram shows, only loans and credit cards report positive credit.  
Again, the only way to build your credit is to borrow money and pay it back! 

 
*Note:  Your bank may give you a “Check Card” with a Visa logo on it.  Using this card is just 

like writing a check, and the money comes from your bank account.  This is not a credit card, 

you do not borrow money, and it does not help you build credit. 

 

 

पैसा 
उठाउने  संस्था 
 

साख (उधारो 
हदने)  संस्था:  रांस 
यूननयन  

एतस्पेररयन  

एक़ुइकफ़तस  

 

खपि: 

गैस  

फोन  

बतिी  

घर भाडा  

 
 

 
 

 
Checks credit 

 
Reports only 

negative credit 
 

 
 

ऋण 

IOM Loan 

गाडी ऋण  

स्कूल ऋण  

घर ऋण  

बैंक ऋण  
 

 
 

Checks credit 
 

Reports 
positive and 

negative 
credit 

के्रडडट काडच  

भभसा  

मास्टर काडच , 

डडस्कभर, 

Store Cards 
(gas, 

department 
store, etc.) 

Bank Cards 
 

Checks credit 
 

Reports 
positive and 

negative 
credit 

अरु 

स्वस््य खर्च  

पाककिं ग हटकेट  

Subscriptions 
 

 
 

 
 

 
Sometimes 

checks credit 
 

Reports only 
negative credit 
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साखका प्रकारहरु (What Are the Different Kinds of Credit?) 

 

 िपाइ द्धवभभन्न िरीकबाट उधारो वा साख प्राप्ि गनचसतनुहुन्छ । प्रमुख प्रकारहरुमा: 
 

 िेडडट काडचहरु  Credit Cards  

 घर खरीद गनुच Buying a home: ऋणदािाले िपाइलाइ घर खरीद गनच ककस्िामा ऋण 
प्रदान गनच सतनुहुन्छ । सामान्यिया िपाइले ३० वर्चसम्म बैंकलाइ भुतिानी गनुचपने 
सुद्धवधा यसमा द्धवद्धमान रहन्छ ।   

 कार खरीद गनुच Buying a car: ऋणदािाले सवारी साधन वा कार खररद गने 
प्रयोजनका लागग िपाइलाइ यो सुद्धवधा प्रदान गछच ।   

 मुख्य घरायसी सामानहरु खरीद गनुच Buying major appliances: ऋणदािाले 
िपाइलाइ घरायसी सुद्धवधाका साधनहरु जस्िै भाडा माझ्ने, लुगाधुने मेशीन, फ्रीज 
र ग्यास रु्लोहरु आहदमा यो सुद्धवधा प्रदान गछच ।    

 कलेज वा क्याम्पस College: सरकार िथा ऋणदािाले िपाइलाइ द्धवद्नयालय 
जानको लागग यो सुद्धवधा प्रदान गछच ।   
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Bankruptcy टाट पल्टनु 
भन्नाले िपाइले भलएको ऋण 
ननिनुच हो । बैंक टाट पल्टनुमा 
यस्िा ककसीमका ऋण जुन 
बैंकबाट भलएका हुन्छन िी 

रकम बैंकहरुलाइ ननिनुच हो । 
यसरी टाट पल्टनुले िपाइको 
साखको स्िरमा समेि ७ वर्च 
प्रभाव पाछच । यस समयमा 
िपाइले ऋण पाउन अतयन्ि 

कठीन हुन्छ । दोश्रोमा 
ितकालीन द्धवतिीय अवस्थामा 

िपाइका गनच पाउने सबै 
ननणचयहरु िपाइका हािबाट 
न्यायाधीशिफच  सदचछन ्। 

िेश्रोमा न्यायाधीशले िपाइले 
र्ाहेजस्िै आदेश वा ननणचय 

नगनच सतदछन ्। 

साखको महत्व  THE IMPORTANCE OF CREDIT 

 साखलाइ ननयन्त्रण गनुच िपाइको एक महतवपूणच द्धवतिीय सीप 
हो । यहद िपाइले साखलाइ बुद्धद्धमिापूणच िवरले व्यवस्थापन गनुच 
भयो भने िपाइको द्धवतिीय लक्ष्य पुरा गनच सहयोग पुग्छ । यहद 
यसलाइ गलि िरीकाले प्रयोग हुन गएमा िपाइ र िपाइको पररवार 
समेिलाइ नराम्रो नोतसानी गछच । यहााँ िल दइु वटा ि्यांकले साख 
असल वा खराव के हो भनी िपाइलाइ जानकारी गराउनेछ ।   
 ६८% अभमरकीहरुसाँग उनीहरुको आफ्नै घर छ । (अमेरीकन 

जनगणना द्धवभाग)  प्राय वहुसंख्यकहरुले ऋण भलएर घर 
खरीद गरेका छन ्।  

 ३८% अमेरीकन पररवारहरुले अबको अको ३० वर्चमा बैंक टाट 
पल्टेको घोर्णा गनेछन ्। (हरेक ३ जनामा १ भन्दा बढीले)   

 

Bankruptcy टाट पल्टनु भन्नाले िपाइले भलएको ऋण ननिनुच हो 
। बैंक टाट पल्टनुमा यस्िा ककसीमका ऋण जुन बैंकबाट भलएका 
हुन्छन िी रकम बैंकहरुलाइ ननिनुच हो । यसरी टाट पल्टनुले 
िपाइको साखको स्िरमा समेि ७ वर्च प्रभाव पाछच । यस समयमा 
िपाइले ऋण पाउन अतयन्ि कठीन हुन्छ । दोश्रोमा ितकालीन 
द्धवतिीय अवस्थामा िपाइका गनच पाउने सबै ननणचयहरु िपाइका 
हािबाट न्यायाधीशिफच  सदचछन ् । िेश्रोमा न्यायाधीशले िपाइले र्ाहेजस्िै आदेश वा ननणचय नगनच 
सतदछन ्।  
 
साखका फाइदा वा सुर्वधाहरु The Benefits of Credit 

 साखका प्रमुख फाइदाहरुमध्ये हामीले पहहले नै छलफल गररसतयौ ।   

 घर, कार, भशक्षा house, car, education:  साखले िपाइलाइ घर वा कार 
खररद गनच सहयो पुयाचउछ । यी सबैंकुराहरु एकैपटक गनच नभसकने हुनाले साख 
िपाइको जीवनमा वरदान हुन जान्छ । जसले विचमान आवश्यकिा पुरा गनच सक्जलो 
बनाउछ ।   

 सुद्धवधा Convenience: नगद बोकेर हहड्नु भन्दा काडचको प्रयोगद्नवारा िपाइले 
आवश्यक सामाग्री खरीद गनच सतनुहुनेछ ।   

 आपर्कालीन अवस्थामा Emergencies: िपाइसाँग साख रहेमा सामान्यिया 
आफूलाइ पैसा हप्िा वा महहना हदनमा खर्चने भन्ने द्धवर्यमा लर्किा प्राप्ि हुन्छ । 



49 

 

यहद िपाइलाइ अल्पकालमा आपतकालीन समस्या परेमा साखले िपाइलाइ आफ्नो 
आवश्यकिा पूरा गनच मद्दि गछच । अन्यथा िपाइले ितकाल व्यवस्थापन गनच सककन्न 
। उदाहरणका लागग िपाइको भान्छामा प्रयोग हुने फ्रीज बबग्रन सतछ वा घरको कुनै 
सदस्य द्धवरामी भइ अस्पिाल लानुपने पनन हुन सतछ ।   
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साखको खर्रा (The Dangers of Credit) 

 हामीले पहहले नै साख प्रयोगको सबैभन्दा नराम्रा पक्षहरुबारे र्र्ाच गररसतयौ । अगामी ३० 

वर्चमा ३ अमेरीकनहरु मध्ये १ भन्दा बढीले बैंकबाट भलएको ऋण निने छैनन ्। साखको सही प्रयोग 

गनच नसतनु नै बैंक ऋण ननिनुचको प्रमुख कारक ितव हो । ककनभन े  

 धेरै माननसहरु बुहद्दमिापूवचक खर्च गदैनन ककनभने निनीहरु कुन सही कुरामा खर्च 

गने भन्ने द्धवर्यमा उनीहरुको ध्यान गएको हुन्न । यहद िपाइसाँग के्रडडट काडच छ 

भने िपाइले र्ाहेभन्दा सक्जलोसाँग खर्च गनच सतनुहुन्छ ।  

 आज उधारोमा ककन्नु 

भनेको िपाइको 

भद्धवष्यको आयबाट 

िी र्ीजहरुको मूल्य 

निनुचलाइ  जनाउाँछ । यहद िपाइले के्रडडट काडचबाट बेलुकाको खानाको खररद गनुचभयो 

भने तयसको भुतिानी भोली, अको हप्िा, अको महहना, अको वर्च पनन 
निनचसतनुहुन्छ।यहद िपाइले शुल्क र व्याज निनुचपयो भने महंगो पनच सतछ । यहद 

िपाइ १०० डलरको केही सामान उधारोमा खररद गनुचहुन्छ भने लामो अवगध पनछ 

तयसको भुतिानी गनुचपरेमा िपाइले १५०,  २०० वा १०० डलर भन्दा बढी पनन 

निनुचपने हुनसतछ ।  

कतर् रकमसम्मको उधारोमा खरीद गनुचहुन्छ How Much Can Buying on 

Credit Cost? 

यहद िपाइको क्रडडट काडचमा ५०० डलर छ र न्युनिम १० डलर भुतिानी गनुचहुन्छ जसको 
व्याजदर १८ प्रनिशि छ ८ वर्च निनुचपछच । तयस समयमा िपाइले ४४० डलर व्याज निनुचपछच । 
तयसकारण िपाइले भलएको ५०० डलर र व्याज ४४० डलर समेि जम्मा लागि ९४० डलर पनच जान्छ 
।  

 
 

 

 

 

धेरै अमररकन पररवारहरुले आफूलाइ र्ाहहएको वस्िु खररद गनच के्रडडटकाडचको प्रयोग 
गदचछन ्। यी सामानहरु उधारोमा ककन्न धेरै सक्जलो छ िर सबै ऋण कफिाच गने काम 

तयनि सक्जलो छैन । यसकारण उधारो एउटा भयानक हुन जान्छ । एउटा सक्जलो ननयम 
यो छ कक  यहद र्पाइलाइ साच्र्ीकै आवश्यक नभएसम्म कहहल्यै उधारोमा केही खररद 

नगनुच गररहालेपतन त्यही महहना भुक्र्ानी गनुच । 
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साख प्रतर्वेदन CREDIT REPORTS   

 
बैंक र अन्य कम्पनीहरुले आफुसाँग भएको रकम 

िपाइलाइ स्वि उधारो हददैनन ् । उनीहरुले तयस्िा 

माननसलाइ मात्र उधारो सुद्धवधा हदन्छन जसले भद्धवष्यमा 

कफिाच गछचन ् भन्ने लाग्छ । यो ननणचय गनच कम्पनीहरुले 

िपाइको द्धवगिमा व्यवहार बारे अध्ययन गदचछ । यी 

सबैकुराको जानकारी पाउनका लागग िपाइको साख प्रतर्वेदन प्रयोग गररन्छ ।   

यहद िपाइ घर ककन्न र्ाहनु हुन्छ कार ककन्न र्ाहनुहुन्छ बसेको भवनको भाडा निनच 

र्ाहनुहुन्छ मोवाइल फोन ककन्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने बबके्रिाले सबैभन्दा पहहले िपाइको साख 

प्रनिवेदन साख अभभकिाच credit agency बाट प्राप्ि गदचछ । अमेरीकामा िपाइको साख 

प्रनिवेदन िपाइले जहहले पनन ऋण वा साख भलदा आवश्यक पदचछ । िपाइले कहहले कनि ऋण 

भलनुभयो कनि निनुचभयो र कनि बााँकी छ भनी एउटा सूर्ी बनाइन्छ । साख प्रनिवेदनले िपाइको 

जानि, धमच स्वास््य द्धववरण व्यक्तिगि जीवनशैली आपरागधक अभभलेख वा राजनीनि आहदको 

बारेमा अभभलेख राख्दैन । यसले यो मात्र देखाउाँछ कक िपाइले ऋण कफिाच गदाच कनि पटक ढीला 

गनुचभयो ? यहद ३०, ६०, ९०+  हदनभन्दा बढी हढला गनुचभएको भएको छ की छैन ? साख 

प्रनिवेदन Equifax, Experian, and TransUnion आहद ३ वटा साख कम्पनी भमलेर बनाउाँछन । 

िपाइलाइ ऋण हदने कम्पनीले यस्िा जानकारीहरु मागथका कम्पनीलाइ हदन्छन । साख प्रनिवेदनले 

ननम्न जानकारीहरु सूर्ीबद्ध गरी कसैलाइ सहयोग गछच जसले िपाइलाइ ऋण हदने वा नहदने भनेन े

द्धवर्ायमा ननणचय गनच मद्दि गछच । प्रनिवेदनमा सरू्ीवद्ध जानकारीहरुमा ननम्न कुरा समावेश हुन्छन: 

 

सूर्नाहरु पहहर्ान Identifying information:  िपाइको नाम, हाल र पहहलेको ठेगाना टेलीफोन 
नम्वर सामाजीक सुरक्षा नम्वर जन्म भमि५ र हाल र पहहलेको रोजगारदािा आहदका वारेमा जानकारी । 
 

साख जानकारी Credit information:  के्रडडट काडच द्धवद्नयाथी ऋण र अन्य ऋणहरुका बारेमा 
जानकारी । उदाहरणका लागग IOM ऋण समेि िपाइको साख प्रनिवेदनमा सूर्ीबद्ध गररन्छ । 
द्धवभशष्ट जानकारीहरुमा   

A credit report एउटा साख 
प्रतर्वेदनले िपाइले के्रडडट काडचको 
ऋण र अन्य कजाचहरु के कसरी 
निनुचभयो भन्ने बारेमा जानकारी 

प्रदान गदचछ । 
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 समयमै भुतिानी भयो ? यहद नभएमा ३०, ६०, ९० वा कनि हदन ढीला भयो?  

IOM को ऋण कहहले सम्म निरीसककन्छ यी सबै कुरा िपाइको साख प्रनिवेदनमा 

उल्लेख हुनेछन ्।   

 खोलेको भमनि   

 बन्द गरेको भमनि   

 साख सीमा वा कजाच रकम  

 मौज्दाि  

 मासीक भुतिानी वा ककस्िा   

 संकलन Collections  (िपाइले रकम बुझाउनुभएन भने  वा जब कम्पनीलाइ 

िपाइले भुतिानी गनुचहुन्न भन्ने लागेमा संकलन गने अभभकिाचलाइ पठाउाँछ   

 कफिाच लानु Repossessions (जब िपाइले रकम भुतिानी गनुचहुन्न कम्पनीले 

िपाइसाँग भएको सामान समेि लान सतछ when the company you bought 

something from takes it back because you are not making 

payments) 

 

संकलन, कफिाच लाग्नु र ढीला भुतिानी गन ेकायच दोहोराउनुले िपाइको साख प्रनिवेदनमा एकदम ै

नकारातमक असर पादचछ । जसले गदाच उधारो भसवधा प्राप्ि गनच कहठन हुन्छ ।  Collections, 

repossessions and repeated late payments are very bad to have on your credit 

report.  Too many will make it difficult to get a loan. 

 

सावचजनीक अभभलेख जानकारी Public record information: टाट पल्टने अभभलेख 

bankruptcy records, foreclosures, ननिरीएको कर tax liens for unpaid taxes, मौिीक 

अदालिको फैसला monetary court judgments, र केही राज्यमा निनच बााँङ्की बाल सहयोगहरु 

and in some states overdue child support. आहदका बारेमा जाकारी राख्नुपछच । 
 

सोधपुछ Inquiries:  िपाइको साख प्रनिवेदनका लागग आदेश गन ेव्यतिीहरुको नाम र आदेश 

भमनि । कम्पनीले िपाइको भलखखि वा मौखीक अनुमनिद्धवना ननजको कुनै पनन साख प्रनिवेदन 

आदेश गनच सतदैन । उदाहरणका लागग िपाइले कार खररद्न गने प्रयोजनका लागग िपाइले साख 
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प्रनिवेदन माग गनुचभयो भने तयसमा आवश्यक जानकारी पाउन सतनहुुन्छ ।  धेरै सोधपुछले 

िपाइको साखमा हानी हुन ्सतछ ककनभने यसले िपाइ साखप्रनि ननराश पादचछ ।  
 

साख अ क Credit score:  नयााँ ऋण निनच व्यक्तिले कनिको मन पराउाँछ भन्ने द्धवर्यमा 

अनुमान गनच प्रयोग गररने अकं नै साख अकं हो । यसका बारेमा पनछ द्धवस्ििृ रुपमा र्र्ाच गगरनेछ 

।   
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र्पाइको साख प्रतर्वेदन कसरी अदेश गनुचहुन्छ How to order your credit report: 

 

 

गलिी छुट्याउनुहोस Checking for mistakes:  आफ्नो के्रडडट ररपोटचमा भएको गल्िी छुट्याइ, मागथ 
उलेख गरेको कंपनीमा कल गनुचहोस अनी, भने बमोक्जम पत्र हरु पेस गनुचहोस, जस्िै: र्के, फोने 
बबल, अरु लोनको रकम हरुको आहद इतयादी पेस गनुचहोस| र निनै परेको खडंमा निरनपने रकम 
निरी आफ्नो के्रडडट ररपोटच को पॉइंट अकं बदृ्धद्ध गनुचहोस| 

   

 सेंपल बबवरण िल बनाइएको  छ हेनुचहोस  

 

Getting Your Report 
Under a new federal law, all consumers in the U.S. are entitled to 

one (1) free credit report per year from each of the three major credit 
bureaus: Trans Union, Equifax and Experian. 

It is very easy to order them: 
 

Phone:  1(877)-322-8228 
Address: P.O. Box 105281, Atlanta, GA 30348-5281 

Web Site:  www.Annualcreditreport.com 
 

Or order your credit report from one of the three credit agencies: 
 

Experian  1-888-EXPERIAN (1-888-397-3742)  www.experian.com 

Equifax  1-800-685-1111  www.equifax.com 
Trans Union Corporation  1-800-916-8800  www.transunion.com 

 
You will need to provide your name, social security number, date of 

birth, and address. 
 

You can either order all three reports at once, or one every four months 
or so.  

http://www.annualcreditreport.com/
http://www.experian.com/
http://www.equifax.com/
http://www.transunion.com/


55 

 

घर खररद गदाचको लागि The Cost of Buying a Home: 

३० वषे तिस्थर ऋणको माभसक क्रकस्र्ा  

MONTHLY PAYMENTS ON A 30-YEAR FIXED MORTGAGE 

 

 A Mortgage  एकमुष्ठ रकम भनेको तयो ठूलो रकम हो जुन घर खररद गदाच प्रयोग गररन्छ 
। िपाइले एकैपटक निनचबाट जोगीनुभयो िर बैंकले िपाइको लागग घर खरीद गरीहदयो । िपाइले 
बैंकलाइ द्धवस्िारै सानो सानो ककस्िामा ३० वर्चसम्म निरेपुग्छ ।  
 िपाइको ठूलो एकमुष्ट रकमलाइ माभसक ककस्िामा भुतिानी गदाच व्याजदरले कसरी र कनि 
प्रभाव पादचछ िल हेरौं ।   

 

नोट  यो र्ाटचमा घरमाभलकको शुल्क समाद्धवष्ट छैन जुन condos मा आवश्यक पछच ।  

Note:  this chart does not include homewners fees which may be required in condos 
 

ऋण रकम 
Loan 

Amounts 

व्याज दर Interest Rates 

 5.5% 6% 6.5% 7% 7.5% 8% 8.5% 9% 9.5% 

$20,000 $114 $120 $126 $133 $140 $147 $154 $161 $168 

$40,000 $227 $240 $253 $266 $280 $294 $308 $322 $336 

$60,000 $341 $360 $380 $399 $420 $440 $461 $483 $505 

$80,000 $454 $480 $506 $532 $559 $587 $615 $644 $673 

$100,000 $568 $600 $632 $665 $699 $734 $769 $805 $841 

$150,000 $852    $1049    $1261 

$200,000 $1136    $1398    $1682 

$250,000 $1419    $1748    $2102 

$300,000 $1703    $2098    $2523 

$350,000 $1987    $2447    $2943 

$400,000 $2271    $2797    $3363 

$450,000 $2555    $3147    $3784 

$500,000 $2839    $3496    $4204 

$800,000 $4542    $5594    $6727 

$2,000,000 
(2 MILLION!) 

$11,356    $13,984    $16817 

 

िपाइ देख्न सतनहुुन्छ कक  एकमषु्ट रकमको व्याजदर कम भएमा मासीक भतुिानी पनन कम हुनेछ 
िपाइ यो राम्रो माननन्छ की िपाइको साख अकं राम्रो भएमा व्याजदर पनन न्यनुिम हुनेछ ।   
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र्पाइ घर खररद गनच जााँदा ऋणदार्ा वा ब्रोकरले 
र्पाइको साख अ क हेरेपतछ केही थप प्रश्नहरु गनच 
सक्नेछन ् जसले र्पाइको ऋणको लाधग योग्य 
हनुहुन्छ वा हुन्न भनी तनधाचरण गनच सतिजलो 
हुन्छ । 
 िपाइको आय के छ ? कामको 

द्धवगिदेखखको द्धववरण?   

 िपाइको द्धवगिका साखको द्धववरण? 

 िपाइले आफ्नो वील समयमै निनुचभयो? 

 िपाइले निनुचपने रकम र अक्न्िम लागि 
रकम आफ्नो बैंक खािामा बर्ि गनुचभएको 
छ?  (down payment भन्नाले सरदर 
खररदमुल्यको ५ देखख २०%  सम्मलाइ 
जनाउाँ५ ।) 

 हालसम्म िपाइको ऋण कनि छ? 

 िपाइ मासीक रुपमा निनच सतनुहुन्छ?  

भुतिानी रकम ऋण रकम व्याजदर र 
निरीने ककस्िामा भर पछच (सामान्यिड्ड ३० 
वर्च)  निनीहरुले घरमालीकको शुल्क समेि 
समावेश गछचन ्।   

र्ीन जना व्यक्र्ीले घर खररद कजाचमा हुने फरकबारे उदाहरणमा हेरौं  । 
   

सवचप्रथम अज्रा बैंक जाक्न्छन । 
उनी घर खररद गनच र्ाहन्छीन । बैंकल े
उनको साख कम्पनीले प्रनिवेदन 
अभभकिाचबाट मगाउाँछ र उनको साख 
अकं सरदर ८०० भएको सो अध्ययनबाट 
जानकारी प्राप्ि हुन्छ । उनको साख अकंले उनी राम्रो वा 
द्धवश्वसनीय ऋणी भएको जनाउाँछ । उनको उच्र् साख 
अकंले गदाच उनलाइ न्यनुिम वा ५.५% व्याजदरमा ऋण 
हदन सककन्छ । यसकारण आवश्यक ऋणका लागग फमच र 
साख अकं सहहि जााँदा ऋण भलने प्रकक्रया सरल र नछटो 
हुने साथै िोकरले समेि धेरै शलु्क लगाउाँ दैन । जसको 
पररणाम अज्राले नयााँ घरमा छीटै जान पाउनेछन ्।   

 

अकाच कालेल भन्ने व्यतिी सोही 
बैंकमा जान्छन । उ पनन घर न ैखरीद 
गनच र्ाहन्छन ् । िर उसको साख अकं 
अज्राको जस्िो ि गथएन िर तयसो सारै 
नराम्रो पनन गथएन । सरदर ६०० हदख 

७०० सम्म साख अकं भएको  ले उसले पनन घरका लागी 
ऋण ि पायो िर व्याजदर भने अभल बढी र ऋण हदने 
प्रकक्रयामा अली गाह्रो भयो । यसरी न ैउसले आफ्नो िलवी 
भरपाइ र बैंक नगद द्धववरणको फोटोकपी समेि पेश 
गनुचपयो । साथै उसको बारेमा थाहा हुनेलाइ references समेि सोधपछु गनुचपयो । जसले गदाच उ ऋण भलन 
र समयम ैऋण निनच योग्य व्यतिी हो भनी प्रमाखणि गनच धेरै समय लाग्यो । ककनभने यहााँ थप काम 
गनुचपने भयो जसले गदाच बकैले ननजलाइ उच्र् व्याजदर र शलु्क लगायो । यसबाट कालेललाइ नयााँ घर सनच 
केही लामो अवगध लाग्यो ।   

 

िशे्रो व्यतिी इव्राहहम पनन सोही बैंकमा घर खररद गनच ऋण भलने उद्देश्यले गए । बैंकल े
माथीकै प्रक्रीया झै साख प्रनिवेदन अध्ययन गयो । प्रनिवेदनबाट इव्राहीमके साख अकं ३०० र बैंक 
ऋण समयम ैननिरेर टाट पल्टाको समेि जानकारी भयो । उसले थोरै द्धवलहरुमात्र समयम ैनिरेको 
देखखयो । साथै केही द्धवलहरु ९० हदनभन्दा ढीला समेि निरेको पाइयो । ननजको साख अकं एकदम ै
नराम्रो भएका कारण  बकैले ननजलाइ ऋण हदन असमथच भयो । घर खररदगनुच अगाडड उसले 
आफ्नो साख सधुार गनचपने भयो र सोका लागी वर्ौ बबिाउन पने भयो । हामीले हाम्रो साख ननमाचन र सधुार 
गनुचपने बाटाहरुबारे छलफलल गयौ ।   
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कसरी राम्रो साख अ क प्राप्र् गनच सक्रकन्छ?  
HOW TO GET A GOOD (OR BETTER) CREDIT SCORE 
 

 िपाइ भन्न सतनुहुन्छ कक एउटा असल साख प्रनिवेदनले 

िपाइको दीघचकालीन द्धवक्तिय लक्ष्यमा महतवपूणच भूभमका खेल्छ । 

हामीले जानकारी पाइसतयौं कक हामी कसरी हाम्रो साखलाइ 

प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गनच सतछौं । तयसकारण कुन 

समय उपयुति ् छ । िपाइ घर खररद गनच कार ककन्न र 

कलेजका लागग ऋण वा नगद ल्याउन सतनुहुन्छ । िपाइको साख अंक बढाउनका भलग िलका 

ननम्न र्रणाले महतवपूणच भभमका खेल्छ । सम्झनुहोस ्िपाइको साख अंक उतिम भएमा भद्धवष्यमा 

ऋण सुद्धवधा प्राप्ि गनच सरल हुन्छ । िपाइलाइ ऋणमा कम व्याजदर लाग्नेछ ।   

 

 र्पाइको वीलहरु सध ैसमयमै तर्नुचहोस ्Always pay your bills on time.  

िपाइले निनुचपने न्युनिम रकम महहनाको १ पटक समयमै निनुच अतयन्ि महतवपूणच 
कुरा हो । यसमा िपाइको के्रडडट काडचको द्धवलहरु, ऋण भुतिानी, सेवा रकम 

भूतिानी र भाडा समावेश हुन्छन ्। यसमा अझै International Organization of 

Migration (IOM) को ऋण रकम र अमेरीकासम्मको हवाइ हटकट समेि समावेश 

हुन्छ ।   

 

र्पाइको र्वल समयमै तर्ने उपायहरुIdeas for paying your bills on time:   

 प्रतयेक महहना निने द्धवल तयालेन्डरमै उल्लेख गनुचहोस ्।   

 प्रतयेक महहना द्धवल स्वि निरे ननिरेको बारे आफ्नो खािा परीक्षण गनुचहोस ्। 

(िर द्धवल निनच खािामा पयाचप्ि पैसा छ छैन भनी पतका गनुचहोस)्. ग्यास, 

द्धवद्नयुि, टेलीफोन, बीमा र अन्य कम्पनीहरु पनन उपभोतिालाइ यसरी न ैगन े

अनुमनि हदन्छन ।   

 यदी िपाइ शहर बाहहर जााँदै हुनुहुन्छ भने िपाइको द्धवलहरु हालसाद्धवक गने बारे 

योजना बनाउनुहोस ्। (समय अगावै निनुचहोस)् 

सम्झनुहोस ्िपाइको साख अ क 
Credit score उतिम 

भएमा भद्धवष्यमा ऋण सुद्धवधा 
प्राप्ि गनच सरल हुन्छ । 

िपाइलाइ ऋणमा कम व्याजदर 
लाग्नेछ । 
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 यदी िपाइले सूर्ना ढीला प्राप्ि गनुचभयो भन े यसलाइ सकभर नछटै थप 

महतवका साथ सही समयमै निनुचहोस ्! 

 

 न्युनर्मभन्दा बढी रकम लानुहोस ् Make More Than Your Minimum 

Payments.  यहद िपाइले न्युनिम मात्र रकम निनुचभयो भने यसले िपाइलाइ 
आफूले भलएको सामानको भूतिानी गनच धेरै वर्च लाग्नेछ ।   

 र्ववेकपूणच खर्च गनुचहोस ्Spend Wisely.  िपाइको क्षमिाले सतने मात्र खररद 
गनुचहोस ् । अहहले नसतने भएमा मात्र उधारो वा ऋणमा गनुचहोस ् िर सम्झनुहोस ्
िपाइको के्रडीटकाडचमा धेरै लामो अवगधसम्म उधारो हुन ्गएमा बढी व्याज लाग्ने र 
महंगो हुन जान े हुन्छ । िपाइ आज ५० डलरको व्यवस्था गनच नसतनलेे भोली न ै
िुरुन्ि ७५ डलरको व्यवस्था गनच सतने संभावना कनि हुन्छ र ।   

 

 उधारो प्रयोग Use Credit. कहहल्यै ऋण नभलने हो भने िपाइ कहहल्यै असल साख 
अकं पाउन सतनुहुन्न । ककनभने िपाइ के र्ाहनुहुन्छ भन्नेमा कम्पनीहरुलाइ जानकारी 
नहुन  सतछ । यसको अथच यो होइन कक र्पाइसाँग पैसा नभएपतन र्पाइ र्ाहेजतर् खर्च 
गनच सक्नुहुन्छ ।   This does not mean you should spend money you do 

not have. 

 

र्पाइको साख अ क बढाउनुस ् 
Increasing Your Credit Score  

र्पाइको साख अ क घढाउनुस ् 
Decreasing Your Credit Score  

हरेक महहना द्धवल समयमै निनुचहोस ्  सकेसम्म बढी शुल्क लगाउनु 

िपाइको आवश्यकिामा मात्र पैसा खर्च गनुचहोस ्

र र्ाहनामा खर्च गनच अगाडड कजाच खर्च गनुचहोस ्

। Spending money on your needs and 

loans before spending money on 

wants.   

द्धवल ननिनुच 

साखप्रनिको उतिरदायी प्रयोग गनुचहोस ्।  ढीला बील निनुच 

प्रतयेक महहना पूरा रकम के्रडडट काडचमा निनुचहोस ्

। 

टाट पल्टेको घोर्णा गनुच 

खररदका लागग िपाइसाँग पयाचप्ि पैसा भएमा  
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मात्र के्रडडट काडचको प्रयोग गनुचहोस ्

ऋण घटाउनुहोस ्  

 

 

 

 

Caution:  Stay away from “Credit Repair” companies 

सर्कच  हौ   साख ममिृ कम्पनीबाट टाढै रहौ ।  
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 िेडडट काडच CREDIT CARDS 

सबैसाँग के्रडडट काडच हुन हहजो आज 
सामान्य भैसकेको छ । यहााँ के्रडीट काडच सम्बन्धी 
केही आधारभूि जानकारी प्रदान गररन्छ । कुनै 
एउटा के्रडडट काडच भलने द्धवर्ार गनुचभएको छ भने 
सो अनघ ननम्न कुरामा ध्यान थाहा पाउनु पछच ।   
 

 
िेडडट काडच छान्नुहोस ्CHOOSING A CREDIT CARD 

 

 िपाइले के्रडडट काडच भलने द्धवर्ार 
गनुचभएको छ भने सवचप्रथम िपाइ के मा सहमिी 
गदै हुनुहुन्छ भन्न ेकुरामा ननक्श्र्ि गनुचहोस ्केही 
के्रडडट काडचहरुले अन्यले भन्दा बढी शुल्क र 
व्याजदरहरु भलने गछचन । दस्िखि गनुचअनघ 
अन्य के्रडडट काडचका बारेमा पनन अध्ययन र 
िुलना गनुचहोस ्।   
 

 हरेक के्रडडट काडचको पछाडड एउटा बाकसमा महतवपूणच जानकारीहरु राखखएका हुन्छन ् । यो 
जानकारीलाइ िपाइ राम्रोसाँग अध्ययन गनुचहोस ्र न्युनर्म व्याजदर, तन शलु्क  र लामो छुट अवधध 
भएको काडच छान्नुहोस ्। यहद िपाइले  के्रडडट काडचको ननयम राम्ररी बुझ्नभुयो भने िपाइले द्धवभभन्न 
शुल्क निने झंझटबाट मुतिी पाउनुहुन्छ ।   
 

साख वा उधारो सीमा Credit Limit 

 
िपाइसाँग के्रडडट काडच हुनु भनेको 

िपाइले कुनै पनन समयमा ननक्श्र्ि रकम 
ऋण सुद्धवधा पाउन अनुमनि प्राप्ि 
हुनुहुन्छ। यसलाइ नै साख वा उधारो सीमा 
भननन्छ । हरेक समय निनुचपने ऋण निरेर 
साख सीमाभभत्र रही पुन ऋण भलन 
सतनुहुन्छ । तयसकारण यहद िपाइको 

इस्लाम र िेडडट काडचहरु “मुस्लीमहरुका 
लागग एउटा के्रडडट काडच हुनुपछच िर तयसको 
अगधक ख्याल गदै हढलाइ नगरी द्धववरणमा 
लेखखए बमोक्जम सबै निनुचपछच तयसकारण 

व्याज कमाउनु हुन्न" 

(From Muslim-investor.com) 

सम्झनुहोस  हरेक महहना िपाइको के्रडडट 
काडचको रकम निनुचहोस ्। िर िपाइको के्रडडट काडचको 
न्युनिम रकम निनचमा कुनै समस्या छैन । यहद 
न्युनिम रकम भतुिानी गनच बबसेमा कम्पनीले 
व्याज र द्धवलम्व शुल्क लगाउनेछ । यसले धेरै महंगो 
पनच जानेछ । यहद भूतिानी हुन ढीला भएमा, ऋण 
सम्बन्धी कुनै समस्या भएमा ऋणदािालाइ सोधी 
छलफल गरी गने द्धवकल्प िपाइलाइ छ । 
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उधारो सीमा १००० डलर र निनुचपने ५०० डलर छ भने िपाइ अझै ५०० डलर ऋण भलन सतनुहुन्छ । 
यहद िपाइले पुरानो ५०० डलर निरेर पुरै एकमुष्ट नयााँ ऋण १००० डलर पनन भलन सतनुहुन्छ िर 
िपाइले उधारो सीमा भन्दा बढी खर्च गनुचहुन्छ भने िपाइलाइ अधधक सीमा शुल्क लाग्छ ।   

उदाहरणका लागी  िपाइको साख वा उधारो सीमा १००० डलर छ । िपाइ के्रडडट काडचबाट 
१२०० डलरको कार खररद गनच र्ाहनुहुन्छ । िपाइको अको द्धववरणमा अगधक सीमा शुल्क लागेको 
देखखनेछ । यो ३०, ४० वा ५० डलर हुन सतनछे । िपाइले यो शुल्क हरेक महहना निनुचपनेछ । 
िपाइ अगधक वा उधारो सीमामा रहन सतनुहुन्छ । 
 

ब्याजदर Interest Rate 

यहद िपाइले पहहलो महहना निनच कवुल गरेको रकम निनुचभएन भन े हरेक महहनापनछ  
िपाइलाइ ब्याज लाग्नेछ । यहद िपाइले न्युनिम भुतिानी गनुचभयो भने िपाइलाइ अझै निनच कवुल 
गरेको र ननिरेको रकमको यो तयसपनछ हरेक महहनापनछ व्याज लगाइन्छ । प्रतयेक महहनाको निनच 
बााँकी रकमको व्याजदर शुल्क (यसलाइ द्धवतिीय शुल्क पनन भननन्छ) प्राय १ देखख २ प्रनिशि हुन्छ 
। यसको अथच व्याजदर प्रनिवर्च १२ देखख २४ प्रनिशिसम्म हुन्छ। व्याजदरलाइ वाद्धर्चक प्रनिशि दर     
Annual Percent Rate (APR) पनन भननन्छ । 

 

न्युनिम व्याजदर भएिापनन नछटै्ट उच्र् व्याज भुतिानी (द्धवति शुल्क) को नेितृव गछच । 
उदाहरणका लागग धेरै के्रडडट काडचले ० प्रनिशि वाद्धर्चक व्याजदरमा द्धवज्ञापन गरेका हुन्छन । िर 
यहद िपाइले साना अक्षरमा पढ्नुभयो भने व्याजदर नछट्टो पररविचन हुने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ । यहद 
िपाइले कुनै काडच वा ऋणको एउटा ककस्िा मात्र पनन ढीला भूतिानी गनुचभयो भने व्याजदर १२%, 

१८%, र २४% वा अझ बढीसम्म पुग्नेछ । तयसकारण २०० डलर मूल्यको कपडा िपाइले सक्जल ै
थप ३६ डलरसम्म ब्याज खर्चनु पने हुन्छ   
 

वार्षचक शुल्क Annual Fee 

 केही के्रडडट काडचहरुले िपाइलाइ प्रतयेक वर्च काडच शुल्क भलएरहेका छन ्। धेरै कम्पनीहरुले 
यसो गदैनन ्। जब िपाइ ककनमेल गनच जानहुुन्छ तयही वरपर वाद्धर्चक शुल्क द्धवना नै पाइने पनन 
हुनसतछ । 

 

छुट अवधध Grace Period 

 यो हदनको तयस्िो संख्या हो जुन अद्धवगधमा कम्पनीले व्याज भलदैन र यो अवगध सककएपनछ 
िेडडट काडच कम्पनीले द्धवल रकममा व्याज भलन्छ ।   
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न्युनर्म भुक्र्ानी Minimum Payments 

िपाइले निनच बााँकी रकमका लागग प्रतयेक महहना एक ननक्श्र्ि रकम आवश्यक पदचछ । 
जसलाइ न्युनर्म भुक्र्ानी भननन्छ र प्राय यो हरेक महहना २० डलरको हुनेछ । यहद िपाइले यनि 
सानो रकम निनुचभएन भने के्रडडट काडच कम्पनीले र्वलम्व शुल्क लगाउनेछ । यो शुल्क १५ देक्ाख 
३० डलर प्रतयेक महहना लाग्नेछ ।    
उदाहरण Example: िपाइको के्रडडट काडचमा १००० डलर रकम छ वाद्धर्चक व्याजदर १८% छ । 
िपाइको न्युनिम भुतिानी ३० डलर पछच यहद प्रतयेक महहना न्युनिम भुतिानी गररन्छ भन े
िपाइले जम्मा ६९८ डलर व्याज ८ वर्ाचभभत्र निनुचपछच । यदी िपाइले न्युनर्म भुक्र्ानी नगरेमा 
र्वलम्व शुल्क वापि थप धेरै रकम निनुचपछच ।    
 

मौज्दार् Balance 

  िपाइको मौज्दाि तयो रकम हो जुन के्रडडट काडच वापि निनच बााँकी छ । यहद िपाइले पुरै 
रकम निनुचभयो भने िपाइको मौज्दाि ० डलर हुनेछ । यहद ननिरेमा निनच बााँकी रकम ् ननरन्िर 
बढ्दै जानेछ । 
 

िेडडट काडच र्ववरण CREDIT CARD STATEMENTS 
 

 हरेक महहना िपाइले िेडडट काडच र्ववरण पाउनुहुनेछ । यसले िपाइको खािामा के भएको छ 
भनी समग्र सारांश हेनच सककन्छ । सारांश हेरेपनछ िपाइले द्धववरणमा भएको कुरामा सहमनि जनाउन 
ननश्र्ि हुन ्सतनुहुन्छ । 
 

बैंक जस्िै के्रडडट काडच कम्पनीहरुले कुनै समयमा गल्िी गछचन । िपाइको द्धववरणमा यस्िो 
कुनै गल्िी भएमा सम्बक्न्धि के्रडडट काडच कम्पनीलाइ ठीक हहसाव राख्न भन्न सतनुहुन्छ ।   
 

र्ववरणपत्र कस्र्ो देझखन्छ भनी पररभशष्टमा रहेको नमुना 
िेडडट काडच र्ववरण हेरौं ।   
  

अभभलेख राख्नु Record Keeping 

  िपाइले आफ्नो उधारो काडच द्धववरण जााँर् गरेपनछ तयस्िो 
द्धववरणलाई हाभमले हदएको फाइभलङ प्रणालीमा सरुक्षक्षि साथ सगं्रह गनच 
सतन ुहुनेछ । यसले िपाइलाई कर द्धववरण बझुाउन, झणृको लागग आवेदन हदन र िपाईको आफ्नो व्यवसाय 
सरुु गनचको लागग सहयोग गनेछ । यदी िपाईले कसलैाई तयस्िो द्धववरणको प्रनि हदन ुपदाच िपाईले आफ्नो 
साथमा मलू प्रनि अथवा फोटोकपी वा छााँयाप्रनि राख्न नभलु्नहुोला । 

आफ्नो अभभलेख 
सुरक्षक्षर् राख्न 
सम्झनुहोस ्।  
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(पररर्यको र्ोरी) IDENTITY THEFT  

र्ोर पररर्य गक्म्भर हुन्छ । र्ोर पररर्य भन्नाले जव कसैले िपाईको नाम, ठेगाना, जन्म भमनि, 

सामाक्जक सुरक्षा अकं र वा िपाईको आमा अद्धववाहहि हुाँदाको नाम प्रयोग गरी गैरकानूनी 
कृयाकलाप गने गछच जस्िै बैंक खािा प्रयोग गने, िपाईको नाममा बैंक खािा वा उधारो खािा 
खोल्ने, ऋण प्रप्ि गन,े सवारी साधन खररद गने, िपाईको नाममा सामाजीक सुरक्षा सम्बक्न्ध लाभ 
भलने कायच । यसले िपाईको उधारो खािाको द्धवनाश मात्र ैगदैन कक यसलाई बनाउन धेरै जहटल पनन 
हुन्छ । र्ोर पररर्यबाट जोगगन यहााँ केही उपायहरु छन:् 

  

 िपाईलाई आवश्यक नपरेका साख ननवेदनहरु, साख काडच बुझकेो रभसद, भपाचई, द्धवल, र अन्य 

सबै द्धवक्तिय जानकारीहरुलाई फ्यााँतनु अगाडी च्यतनुहोस र रद्दी टोकरी वा पुनःउपयोगग 

टोकरीमा  फ्यााँतनहुोस । 

 उही हदनमा पठाएको डााँकलाई डााँकबाकसबाट प्राप्ि गनुचहोस । 

 बाहहर जाने डााँकलाई हुलाक कायाचलयको संकलन डााँकबाकसमा वा नक्जकको स्थानीय हुलाक 

कायाचलयमा लैजानुहोस । असुरक्षक्षि डााँकबाकसहरु नछुटाउनुहोस । 

 टेभलफोनबाट नसोधेसम्म िपाई आफ्नो व्यक्तिगि जानकारीहरु फोनमा नहदनुहोस । 

 बैंक रभसद बैंक मेभसनमा कहहले पनन नछोड्नुहोस । आवश्यकिा नभएको खण्डमा 

निननहरुलाई धलु्याउनु होस वा नाश गनुचहोस । 

 सामाक्जक सुरक्षा अंक र तयसको सबै गोप्य अकं (Password) सक्म्झनुहोस । तयस्िा 

शब्दहरुलाई िपाईको पैसा राख्ने थलैी, वालेट वा कही किै नलेख्नुहोस र नराख्नुहोस ।  

 सबै नयााँ साख काडचहरु प्राप्ि गने द्धवक्तिकै हस्िाक्षर गनुचहोस वा हस्िाक्षर गने ठााँउमा 

"पररर्य हेर" भनन लेख्नहुोस । 

 प्रतयेक मासीक द्धववरणहरुलाई दोहोयाचउनुहोस र सबै साख काडचहरुलाई बर्ाउनुहोस ।  

 थप साख काडचहरु र पररर्य पत्रहरु िपाईको थलैी  (Wallet) बाट खाली गनुचहोस । 

 प्रयोग नगरेका वा नभएका साख काडचहरुलाई रद्द गनुचहोस । 

 िपाईले प्रयोग नगरेका सबै साख काडचहरु र फोन नम्बरहरुको सुर्ी राख्नुहोस साथ ैहराएमा 

फोन गनुचहोस । 
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 यदी िपाईको साख काडचको म्याद सकेमा र िपाईले नयााँ साख काडच डााँकबाकसमा प्राप्ि 

नगरेमा जनिसतदो र्ााँडो साख काडच कम्पननमा फोन गनुच पनेछ ।  

 साख प्रनिवेदनको लागग आग्रह गनुचहोस र वर्चको एक पटक जााँर् गनुचहोस । गक्ल्िहरु 

सच्याउनुहोस । 

 िपाईको ठेगाना र फोन नम्बर पररविचन 

भएमा साख काडच कम्पनन र बैंकमा 

जानकारी गराउनुहोस । 

 साख काडच हराए वा र्ोरी भएमा िुरुन्िै 

कम्पननहरुमा उजुरी गनुचहोस । 

 पुरस्कार वा नगदको प्रलोभन देखाउदै 
व्यक्तिगि द्धववरण माग्ने तयस्िो 
व्यक्ति वा टेभलफोन कलहरु देखख 
सावधान रहनुहोस । यस्िो बोली धेरै 
राम्रो हुन सतछ, अतशर हुन्छ । 

 

जव िपाई आफ्नो साख प्रनिवेदन पाउनु 
हुन्छ िव िपाईले तयसलाई जााँर् गनुच पछच र तयहााँ कुनै गक्ल्ि छ, छैन भन्ने कुराको यककन गनुच 
पदचछ । यदी तयस साख प्रनिवेदनमा कुनै कुरा िपाईलाई गर्ति नबुझ्ने भए वा िपाई तयस कुरामा 
सहमि हुनु हुन्न भने तयसलाई हटाउन सतन ु हुन्छ । साख सम्बन्धी गल्िीहरु िथा िपाइले 
प्रभशक्षकसाँग गने कुराहरु सम्बन्धी अन्य जानकारीहरु सूर्ीमा हदइएको छ । सबैभन्दा राम्रो र पहहलो 
ठााँउ भनेको पररर्य र्ोर साँग बच्ने उपाय हो ।  

 

यदी िपाइले िपाइको पररर्य र्ोरी भएको शंका गनुच भएमा वा शंका लागेमा िपाई िलको नम्बरमा 
सम्पकच  गनच सतनु हुनेछ ।  

 

िपाइको स्थानीय 

  

 
 Your local Sheriff’s office 

 Equifax: 1-800-525-6285 
 Experian: 1-800-397-3742 

 TransUnion: 1-800-680-7289 
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र्पाइले साख नपाएमा (IF YOU CANNOT GET CREDIT ) 
 

 

र्पासले उधारो बनाउन सुरु गदाचाः Start Building Your Credit 

 िपाईले समयमा उधारो बनाउनु सतनु हुन्छ । नयााँ आगमनकिाचहरुको रुपमा संभवि 
िपाईसाँग उधारो नभएको वा अझै नहुन पनन सतछ । तयसैकारणले गदाच अमेररकन कम्पननहरुलाई 
िपाईको बारेमा धेरै कुरा थाहा हुदैन र िपाई निननहरुलाई कक्तिको भुतिानी बुझाउनु हुन्छ वा हुाँदैन 
तयो पनन थाहा हुदैन । तयसैकारण सुरक्षाको दृक्ष्टले निननहरुले िपाईलाई रकम नहदन पनन सतछन 
। यस्ले िपाईलाई कार वा घर ककन्ने बेलामा धेरै ठूलो समस्यामा पानच सतछ ककनकी िपाईले ऋण 
प्राप्ि गनच सतनु हुन्न ।  

 

 र्पासले उधारो बनाउन सुरु गदाचाः   
 

 वर्ि वा जााँर्की खािा खोल्नुहोस र तयसलाई सावधानीपूवचक व्यवक्स्थि गनुचहोस । 
 इन्धन िथा डडपाटचमेन्ट स्टोरको लागग उधारो खािा खोल्नु पनेछ । निननहरु 

सामान्यिया अन्य दैननक काडच भन्दा सरल रुपमा प्राप्ि हुन्छन ।  
 

 कारको लागग वा घरको सामग्री वा उपकरणको लागग सानो रकम ऋण भलनुहोस र 
तयो ऋण समयमा निनुचहोस । 

 

 सुरक्षक्षि उधारो काडचको लागग सहभागी हुनुहोस वा दिाच गराउनु होस । 
 

सुरक्षक्षर् उधारो काडचहरु SECURED CREDIT CARDS 

 

सुरक्षक्षि उधारो काडचहरु तयस्िो व्यक्तिहरुको लागग उपयुति हुन्छ जस्को उधारो द्धवगि छ वा 

जोसाँग खराव उधारो द्धवगि छ ।   सुरक्षक्षि काडचको लागग िपाईले वर्ि खािामा रकम जम्मा गनुच 

पनेछ ककनकी उधारो काडच कम्पनीहरुले िपाईले निने रकमको जानकारी पाउनेछन ् । साधारणिया 

बैंकहरुले िपाईलाई ननक्षपे उपर सानो रकम ब्याजको रुपमा प्रदान गनछेन । निननहरुले अशुल्ने 

ब्याजदर िपाईले उधारो काडचमा निने रकम भन्दा धेरै बढी हुनेछ । उधारो काडच प्रयोग गनच िपाईले 

न्यूनर्म रकम ननक्षेपको रुपम बैंक खािामा जम्मा गरेको हुनु पनेछ ।     
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अरु सबै प्रर्भलि उधारो काडच जस्िै िपाईले कम शुल्क र ब्याजदर भएका काडचहरु खोज्नु 

पदचछ । तयाभलफोननचयामा उपलब्ध भएका केही सुरक्षक्षि उधारो काडचहरुको भलष्ट िल उल्लेख 

गररएको छ । अन्िराचक्ष्रय उद्दार सभमनिले अन्य काडचहरुभन्दा बढी नय काडचहरुको भसफाररश गदैन । 

तयहााँ अन्य सुरक्षक्षि उधारो काडच कम्पनीहरु भएको हुाँदा िपाईको आवश्यकिा अनुसार िपाईलाई 

सुहाउदो सुरक्षक्षि उधारो काडच कम्पनन रोज्न सतनु हुनेछ ।  

 
 

उधारो काडच र्वर्रण CREDIT CARD STATEMENTS 

 

 प्रतयेक महहनामा िपाईले प्राप्ि गने उधारो काडच द्धववरणमा िपाइको 
खािामा भएको कृयाकलापहरुको संक्षेप हुनेछ । तयस खािामा भएका जानकारी 
वा द्धववरणहरुलाई िपाइले हेनुच पनेछ र तयस उपर िपाईको गर्ति बुझकेो छ छैन एकीन गनुच 
पनेछ । बैंक जस्िै के्रडडट काडच कम्पनीहरुले कुनै समयमा गल्िी गछचन । िपाइको द्धववरणमा यस्िो 
कुनै गल्िी भएमा सम्बक्न्धि के्रडडट काडच कम्पनीलाइ ठीक हहसाव राख्न भन्न सतनुहुन्छ ।   

 

अभभलेख राख्नु Record Keeping 

िपाइले आफ्नो उधारो काडच द्धववरण जााँर् गरेपनछ तयस्िो 

द्धववरणलाई हाभमले हदएको फाइभलङ प्रणालीमा सुरक्षक्षि साथ संग्रह 

गनच सतनु हुनेछ । यसले िपाइलाई कर द्धववरण बुझाउन, झणृको 
लागग आवेदन हदन र िपाईको आफ्नो व्यवसाय सुरु गनचको लागग 

सहयोग गनेछ । यदी िपाईले कसैलाई तयस्िो द्धववरणको प्रनि हदनु पदाच िपाईले आफ्नो साथमा 

मूल प्रनि अथवा फोटोकपी वा छााँयाप्रनि राख्न नभलु्नुहोला । 
  

बैंक (बैंक) फोन न बर  बभसचक  शुल्क  

िेडडट  काडच को 
ब्याज दर  

न्यनर्म 
जम्मा  

बैंक ऑर् अमेररका  (800) 732-9194 $29 15% 
 

$250 

वाभस गटन भमउर्ल   (800) 884-1789 $50 14% 

 

$300 

यू स बैंक  (800) 285-8585 $35 19% 

 

$300 

वेल्स र्ागो  (800) 642-4720 $18 17.24% 

 

$300 

सम्झनुहोस ्
िपाइको अभभलेख 
सुरक्षीि राख्न  


