यदि यो उल्था गरिएको िस्तावेज ि यसको अंग्रेजी/चिनीयााँ संस्किणमा कुनै भिन्नता िएमा वा
बाझीएमा अंग्रेजी/चिनीयााँ संस्किण मान्य हुनेछ ।

वित्तीय स्िास््य
आफ्नो कर्ाा िा ऋण व्यिस्थापन
कर्ाा िा ऋण व्यिस्थापन गनना तपाईंको लावग महत्त्िपूणा हुन्छ । कर्ाा िा ऋणले आिश्यक परे को समयमा
तपाईंलाई तरलता प्रदान गरे र तपार्इं को र्ीिनलाई सहर् बनाउँ छ । तपाईंले वबदा वलदा, खररदारी गदाा िा
आकवस्मक पररवस्थवतलार्इा झेल्दा

कर्ाा िा ऋणले तपाईंको र्ीिनमा महत्िपूणा भूवमका वनिााह गना सक्छ ।

साथै आफ्नो कर्ाा िा ऋणलार्इा बनद्धीमताका साथ व्यिस्थापन गनााले तपाईंले चाहेको बेलामा कर्ाा िा ऋण
प्राप्त गननाहुनेछ भनी सनवनवितता गदाछ ।
लामो समयसम्म स्िस्थ कर्ाा िा ऋणको प्रोफार्इल कायम राख्नन महत्त्िपूणा हुन्छ । लागू उपभोक्ता कर्ाा िा ऋण
वििरण अभ्यास सम्िवन्ि आचारसंवहताले अननमवत ददएअननसार िेरै लगानीकतााहरूले कर्ाा कम्पनी (क्रेविट
ब्यूरोहरू) मा तपाईंको खाताको दक्रयाकलाप ररपोटा गने हुँदा, स्िस्थ क्रेविट रे किाले तपाईंको पूणा वित्तीय वचत्र
र समग्र क्रेविट प्रोफार्इललाई थप मर्िनत बनाउँ दछ । तपाईंले अको पटक कारको लावग ऋण िा वितोको लावग
आिेदन दददाँ, आफू ले राम्ररी आफ्नो क्रेविट प्रोफार्इल कायम गरे कोमा खनशी व्यक्त गननाहुनेछ ।
तपाईंको कर्ाा प्रभािकारी ढंगले व्यिस्थापन गनााले थप व्यवक्तगत रोर्ार्इ र िृहद् वित्तीय स्ितन्त्रता ददलाउँ छ
तर यो बनवद्धमानी रोर्ार्इहरू छान्ने उत्तरदावयत्िसँगसँगै आउँ छ ।

आफ्नो वित्तीय स्िास््य सनिार गननह
ा ोस्
आफ्नो वित्तीय कारोबारहरूमा वनयन्त्रण कायम राख्न र कर्ााले तपाईंको विरूद्धमा नभर्इा पक्षमा काम गनाको
लावग के ही रटप्पहरू वनम्न बमोवर्म छन् ।


बर्ेट बनाउननहोस् । के के

आउँ दै छ र बावहररदै छ भन्ने कन राको र्ानकारी तपाईंलाई छ भनी

सनवनवित गननाहोस् । यो तररकाले तपाईंले अनािश्यक आियाहरूलार्इा परै राख्ननहुनेछ ।


आिेसमा आएर दकनमेल नगननाहोस् । यदद तपाईंले नगद भनक्तानीमा खररद गननापरे मा के तपाईंले यो
खररद गननाहुन््यो ?
1



“पसलहरू बीचको मूल्यलार्इा तनलना” गने कायालार्इा बानीको रूपमा बसाल्ननहास् । उपलब्ि अन्य
प्रकारका कर्ााको शनल्क र र मूल्यको तनलना नगरीकन कन नै प्रकारको कर्ाा नवलननहोस् ।



हस्ताक्षर गननाभन्दा पवहले सिै ँ आिेदन फारामहरू पढ्ननहोस् र बनझ्ननहोस् ।



अकााको सट्टामा ऋणको र्मानी िा िरौटी (ग्यारे ण्टी) बसी हस्ताक्षर गना साििान हुननहोस् । ऋणीले
कर्ाा भनक्तानी गना असफल भएमा तपाईंले भनक्तानी गनापने हुनसक्छ भन्ने कन राको ख्याल राख्ननहोस् ।
ऋणीलाई ऋणका शताहरू के के हुन्, उसको आम्दानी कवत हो भनेर सोध्ननहोस् र ऋणीसँग ऋण चनक्ता
गने माध्यम छ भनी सामन्यरूपमा आफू विश्र्िस्त हुननहोस् । यसमा संलग्न र्ोवखमहरूको बारे मा
र्ान्ननहोस् तादक तपाईंले सूवचत र वििेकी वनणाय वलन सक्ननहुनेछ ।



कर्ाा िा ऋणलाई साििानीपूिाक प्रयोग गननाहोस् । के तपाईंले आफ्नो प्रयोर्नको लावग सही प्रकारको
कर्ाा िा ऋणको प्रयोग गरररहनन भएको छ ? के तपाईंले आिश्यक भन्दा बढी महंगो कर्ााको प्रकार
प्रयोग गरररहनन भएको छ ? तपाईंलाई िास्तिमा कवतिटा क्रविट कािाको आिश्यकता छ ? के
तपाईंले ती कािाहरूलाई सामान्यतया आफू सँग भएको कारणले मात्र प्रयोग गरररहननभएको हो ?

वित्तीय योर्ना
तपाईंले भविष्यको लावग, घर दकन्ने िा सेिा–वनिृत र्ीिनको लावग बचत गने बारे मा सोच्दै हुननहुन्छ भने,
आफ्नो बैंकहरूसँग कन रा गननाहोस् िा योर्ना तर्ूामा गने सनझाि िा उपकरणहरू उपलब्ि गराउने उनीहरूको
िेबसार्इटहरूमा र्ाननहोस् । यी िेबसार्इटहरूमध्ये िेरै र्सो हङकङ एसोवसएसन अफ बैंकस् (Hong Kong
Association of Banks) को िेबसार्इट ( www.hkab.org.hk) सँग ललंक गररएका छन् ।
खतराका संकेतहरू
वित्तीय समस्याहरू, उच्च क्रेविट कािाको ऋण देवख घर वितो ऋण भनक्तानीको भाका नाघ्नन र्स्ता समस्याहरू
कमर्ोर वित्तीय व्यिस्थापनका नवतर्ा हुन् भन्ने र्रूरी छैन । कवहलेकाही ँ वित्तीय अिस्थाहरू तपाईंको
वनयन्त्रणभन्दा बावहर हुनसक्छन् । कारण र्े सनकै भएता पवन पैसाको वचन्ताले तपाईंको काम र पाररिाररक
र्ीिन दनबैलार्इा असर पाना सक्छ ।
प्रायः तपार्इंले एकदमै दढला नहुँदासम्म वित्तीय समस्याका संकेतहरू देख्न सक्ननहुन्न । तर वित्तीय संकट एकै
रातामा आउँ दैन । ऋणको समस्या वनयन्त्रणभन्दा बावहर र्ान सक्ने र्इं दकत गने कयन् चेतािनीका संकेतहरू
हुन्छन् ।
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उदाहरणको लावग, के तपाईंले:


आफ्नो वबलको न्यूनतम रकम मात्र वनयवमतरूपमा भनक्तानी गरररहनन भएको छ ?



उच्च ब्यार्मा लगानी गने लगानीकतााबाट उिारो वलएर ऋणहरूलार्इा एकै ठाँउमा गाभ्ननभएको छ ?



पैसा बचत गना असम्भि भर्इरहेको िा वबलहरू भनक्तानी गना आफ्नो बचतबाट तनरुन्तै रकम वनकाल्ने
गननाभएको ?



आिारभूत खचाहरूलाई टाना साथी–भार्इहरू र आफन्तर्नहरूबाट ऋण वलननभएको छ ?

तपाईंले यी मध्ये कन नै प्रश्नको र्िाफमा “गछन ा िा हो” भन्ननहुन्छ भने, तपाईं गम्भीर वित्तीय समस्यातफा लवम्करहनन
भएको हुनसक्नेछ । ।

वित्तीय करठनार्इसँग सामना गने
ऋणबाट मनक्त हुने सवर्लो उपाय छै न । विज्ञापनदाताको सेिाहरूको प्रिद्धान गने के ही विज्ञापनहरूले आफू लाई
ऋणबाट मनक्त गने एउटा सवर्लो उपाय दामासाही हो भनेर सनझाएका हुन्छन् ।

दामासाहीका असरहरू

व्यापक हुनसक्दछन् , त्यसैले त यो वित्तीय समस्याहरू समािान गना अवन्तम उपाय हुननपछा । िास्तिमा, कयौं
दामासाहीको अिस्थालार्इा टाना सदकन्छ तथा यससँग आिद्ध नराम्रो पक्षलार्इा हटाउन सदकन्छ । यहाँ के वह
सम्भावित विकल्पहरू उल्लेख वगरएका छन् :

यसलाई आफैं समािान गननाहोस् :


तपाईंले आफ्नो िनलाई थप ध्यानपूिाक व्यिस्थापन गरे र मात्रै पवन आफ्नो ऋणको समस्यालाई
समािान गना सक्षम हुन सक्ननहुनेछ । आफू ले खचा कटौती गना सदकने ठाँउहरूमा ध्यान ददननहोस् र त्यो
पैसालाई आफ्नो ऋण कम गनाको लावग प्रयोग गननाहोस् ।



भनक्तानी रकमलार्इा कम गनाको लावग आफ्नो घर, कार िा व्यवक्तगत ऋणहरूलाई पूनः फार्इनान्स् िा
ररस्टक्चर (restructure) गननह
ा ोस् ।



आफू र आफ्नो र्ीिनसाथीको लावग पाटा टार्इम िा फू ल टार्इम काममा अवतररक्त समय (घण्टा) काम
गने बारे सोच्ननहोस् ।
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आफ्नो लगानीकतााहरूसँग कन रा गननाहोस् :



तपाईंको तफा िाट पवहलो गनहार (बोलािट) आफ्नो लगानीकतााहरूसँग माग्ननपदाछ । तपाईंले चाँिै नै
कदम चाल्नन भयो

र सनझाि वलनन भयो

भने ऋणको समस्याहरू समािान गना सहर् हुन्छ ।

दढलासनस्तीले समस्याको चाँगलार्इा बढाउँ छ ।


िास्तविक वित्तीय करठनार्इ भएमा, समािान खोज्नन तपाईंको साथसाथै लगानीकतााको पवन वहतमा
हुन्छ । लगानीकतााले तपाईंको भनक्तानीको अिवि लम्ब्याउन सक्नेछन्, िा तपाईंले एकभन्दा बढी
लगानीकताालाई रकम वतना बाँकी छ भने तपाईंलाई आफ्ना अन्य लगानीकतााहरूको ऋण सं कलन
दक्रयाकलाप रोक्नको लावग समन्िय गना र तपाईंको ऋणलार्इा एकै ठाँउमा गाभ्नको लावग िा पून–
फार्इनान्स् गना तपाईंलाई मद्दत गना सक्छ ।

दामासाही
एकपटक तपाईंले मावथका सबै विकल्पहरू प्रयोग गररसके पवछ मात्रै दामासाहीको वनिेदन दावखला गने
विकल्प बाँकी रहन्छ र यो विकल्प मावथका सबै वबकल्पहरू सदकए पवछ मात्रै प्रयोग गननप
ा दाछ । तपाईंको
दामासाहीको वस्थवतबाट तपाईंका साहुहरू र्ानकार भएपवछ उनीहरूले ऋण संकलन दक्रयाकलापहरूलार्इा
रोक्ने छन् र तपाईंको वित्तीय वस्थवत मूल्यांकन गना र वित्तीय कारोबारहरूको अननगमन गनाको लावग एउटा ट्रष्टी
(Trustee) को वनयनक्ती गररनेछ, तपार्इा ँ यसिाट मनक्त नगरून्र्ेलसम्मको अिविको लावग । यद्यवप, यो विकल्प
कर्ााको वहसािले एकदमै कम आकर्ाक उपाय हो र यसमा खचा पवन लाग्छ । यसको एउटा बेफार्इदा भनेको यो
तपाईंको क्रेविट ररपोटामा लामो समयसम्मको लावग देवखन सक्छ । अको बेफार्इदा भनेको साहुहरूले उनीहरूको
क्रेविट आिश्यकता/शता तपार्इं का लावग किा बनाउन सक्छन् । तपाईंलाई भविष्यमा वित्तीय लगानी प्राप्त गना
करठन हुनसक्छ र विशेर्गरी तपाईंलाई क्रेविट कािाहरू, उपभोक्ता वित्तीय सहयोग प्राप्त गना िा वितो बन्िकी
राखेर सम्पत्ती खररद गना करठनार्इ हुनसक्नेछ ।
दामासाही बारे प्राय: सोविने प्रश्नहरू
मैले दामासाहीको वनिेदन दावखला गना के के तयारी गननप
ा छा ?
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वनणाय गननाभन्दा पवहले आफ्नो बैंक िा वित्तीय संस्था िा कानूनी परामशादाताबाट परामशा वलन सनझाि ददर्इन्छ
। उनीहरूले तपाईंलाई तपाईंको वित्तीय अिस्थाको मूल्यांकन गना र तपाईंको लावग दामासाही उवचत रोर्ार्इ
हो िा होर्इन भनी वनणाय गना सहयागी हुने त्यहरू उपलब्ि गराउन मद्दत गना सक्नेछन् । के ही मनख्य कन राहरू
उल्लेख गनना महत्त्िपूणा हुन्छ :


तपाईं दामासाहीको वनिेदन दावखला गना चाहननहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो क्रेविट कािाहरू प्रयोग गना
बन्द गननप
ा छा । ऋणबाट छन टकारा पाउने मनशायले नदक ऋण वतने उद्देश्यले यदद तपार्इं ले दामासाही
हुननपूिा उिारो वलननभएको छ भने उक्त ऋणबाट मनक्त नहुन सक्ननहुनेछ । के ही वनवित पररवस्थवतहरूमा,
तपाईं छलकपट गरे कोमा दोर्ी ठहररन पवन सक्ननहुनेछ ।



तपाईंले साहुहरूबाट सम्पवत्तको सनरक्षा गना आफ्नो सम्पवत्त साथीभार्इ, पररिारर्न र व्यािसावयक
सहयोगीहरूकामा नसाननाहास् । सम्पत्ती सारे को कायालार्इा शंकाकोरूपमा वलन सदकनेछ । यदद यस्तो हो
भने, तपाईंले सम्पवत्त र दामासाहीबाट छन टकारा (विस्चार्ा) पाउने अविकार दनबै गनमाउन सक्ननहुनेछ ।
तपाईंले अपराविक काया पवन गननाभएको हुनसक्नेछ ।



कन नै व्यािसावयक िा वित्तीय अवभलेखहरू नष्ट नगननाहोस् । यसको पररणाम स्िरूप दामासाहीबाट
मनक्त (विस्चार्ा) हुने आफ्नो अविकार गनमाउनसक्नन हुनेछ र अपराविक काया पवन गननाभएको हुनसक्नेछ ।

दामासाही आदेशका पररणामहरू के के हुन् ?

पररणामहरू दनरगामी/व्यापक हुन्छन् र यसमा वनम्न कन राहरू समािेश हुन्छन् :



आसामीको रूपमा तपाईंको सम्पूणा सम्पवत्त र ऋणहरू अदालतमा खनलासा गना आिश्यक हुन्छ र
कानूनले छन ट ददएको बाहेकको अन्य

सम्पवत्त ट्रष्टीलाई सनम्पननपछा, र्सले त्यसपवछ तपाईंको

सम्पवत्तलार्इा साहुहरू बीच वितरण गनाको लावग रकममा पररितान गनेछ ।


तपाईंले तपाईंका साहुहरूको वहतको लावग आफ्नो व्यवक्तगत आम्दानीबाट योगदान गना पवन आिश्यक
पना सक्नेछ ।



यदद तपाईंसँग घर छ भने, ऋण चनक्ता गनाको लावग यसलाई वबक्री गना आिश्यक पना सक्नेछ ।



तपाईंलार्इा हङकङिाट बावहर र्ानन परे मा ट्रष्टीलाई सूवचत गननापने हुनसक्छ र ट्रस्टीले आग्रह गरे को
खण्िमा हङकङमा फका नन पनेछ ।



तपाईंले आफ्नो बैंक र सम्बद्ध खाताहरू प्रयोग गना तनरुन्तै बन्द गननापछा ।
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तपाईंले साहुलाई तपाईं

मनक्त नगररएको एक दामासाही

हो भनेर खनलार्ा नगदाासम्म तपाईंले

HK$100 िा सोभन्दा बढी कर्ाा प्राप्त नगना सक्ननहुनेछ ।


तपाईंले अदालतको अननमवतवबना वनवित सािार्वनक वनकायहरूको पद ग्रहण गना र कन नै पवन
कम्पनीको वनदेशककोरूपमा काया गना अयोग्य हुन सक्ननहुनेछ ।



तपाईं आफ्नो रोर्गारको लावग योग्य नठवहरन सक्ननहुनेछ ।



ददिावलयापन तपाईंको क्रेविट ररपोटामा 7 िर्ा िा के ही लामो समयको लावग रहनसक्छ । पररणाम
स्िरूप, तपाईंलाई भविष्यमा क्रेविट प्राप्त गनामा करठनार्इ हुनसक्छ । तपाईंले प्राप्त गननाहुने कन नै पवन
क्रेविटको ब्यार् दरहरू र लगार्इएको शनल्कहरूको आिारमा तपाईंलाई सम्भावित रूपमा िेरै खचा
लगाउँ नेछ ।

के मेरो रोर्गारदाताले मेरो दामासाहीको बारे मा थाहा पाउँ ने छन् ?

दामासाही भनेको सािार्वनकरूपमा रे किा राख्ननपने विर्य हो । अझ, वनवित पररवस्थवतहरूमा तपाईंले आफ्नो
विद्यमान िा विगतका दामासाहीहरूको बारे मा र्ावगरको आिेदनहरूमा खनलासा गना आिश्यक पना सक्छ ।

के मैले अदालतमा मेरा सम्पूणा सम्पवत्तहरूको खनलासा गननापछा ?

पछा । यदद तपाईंले र्ानार्ानी िा छलगरे र अदालतसँग सम्पवत्त लनकाउननहुन्छ भने, तपाईंले फौर्दारी अपराि
गरे को ठहाछ र तपाईंलाई अदालतद्वारा कै द गना सदकनेछ । यसको अवतररक्त, अदालतले तपार्इं को दामासाहीबाट
मनक्त हुने अिविलार्इा थप 4 िर्ाको लावग वनलम्बन गना सक्छ ।

के मलाई 4 िर्ापवछ स्ितः मनक्त (विस्चार्ा) गररन्छ ?

सामान्य पररवस्थवतहरूमा, दामासाहीबाट 4 िर्ापवछ मनक्त (विस्चार्ा) गररन्छ । यद्यवप दामासाहीबाट मनवक्त
(विस्चार्ा) पाउनन स्ितः हुँदन
ै । साहुहरूले के ही पररवस्थवतहरूमा तपाईंलार्इा मनक्त गना प्रवतिाद गना सक्छन् र
दामासाहीको अिवि 8 िर्ासम्म लम्ब्याउन सदकनेछ ।
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सम्पकक जानकािी

THE HONG KONG ASSOCIATION OF BANKS (हङकङ एशोवसयेशन अफ िैंकस्)
Room 525, Prince's Building,
Central, Hong Kong
टेवलफोन: 2521 1169 फ्याक्स : 2868 5035
र्इमेल : hkab@pacific.net.hk

THE DTC ASSOCIATION (विरटसी एशोवसएशन)
Unit 1704, 17/F., Bonham Trade Centre,
50 Bonham Strand East,
Sheung Wan, Hong Kong
टेवलफोन : 2526 4079 फ्याक्स : 2523 0180
र्इमेल : pc_lund@dtca.org.hk

THE HONG KONG S.A.R. LICENSED MONEY LENDERS ASSOCIATION LTD.
(हङकङ एसएआर लार्इा सन्े स्ि मनी लेन्िसा एशोवसएशन वल.)
22/F., Allied Kajima Building,
138 Gloucester Road,
Wanchai, Hong Kong
टेवलफोन : 2827 8281 फ्याक्स : 2827 8292
र्इमेल : chairman@lmla.com.hk

HONG KONG MONETARY AUTHORITY (हङकङ मवनटरी अथोररटी)
30/F., 3 Garden Road, Central, Hong Kong
टेवलफोन: 2878 8196 फ्याक्स : 2878 8197
र्इमेल : hkma@hkma.gov.hk
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Consumer Council (कन्सनमर काउवन्सल)

22/F., K. Wah Centre, 191 Java Road,
North Point, Hong Kong
टेवलफोन: 2856 3113 फ्याक्स : 2856 3611
र्इमेल: cc@consumer.org.hk

Hong Kong Association of Banks, DTC Association र Hong Kong S.A.R Licensed Money
Lenders द्वारा संयनक्तरूपमा र्ारी गररएको तथा Hong Kong Monetary Authority द्वारा लागू गररएको
। Consumer Council ले उपभोक्ताहरूलाई दीगो नहुने खालका ऋण सम्बवन्ि समस्याहरूको बारे मा सूवचत
गना व्यिसायी/उद्योग (industry) द्वारा गररएका प्रयत्नहरूलाई समथान गछा र वित्तीय स्िास््यको महत्त्िको
बारे मा सािार्वनक सचेतनाको प्रिद्धानलाई स्िागत गछा ।
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