यिद यस अनुवािदत कागजात र अग्रं ेजी/िचिनयाँ संस्करण बीच कुनै िभन्नता भएमा वा बािझएको खण्डमा अंग्रेजी/िचिनयाँ
संस्करण मान्य ह�नछ
े ।

िव�ीय स्वास्थ्य
आफ्नो ऋण वा कजार्को व्यवस्थापन गन�
ऋण वा कजार्को व्यवस्थापन गनुर् तपाईका
ं लािग महत्वपणू र् ह�न्छ । ऋणले आवश्यक परे को समयमा तपाईलाई
ं तरलता
प्रदान गरे र तपाईको
ं जीवनलाई सहज बनाउँछ । तपाईलें कुनै िबदा िलँदा, ख�रद गदार् वा कुनै आकिस्मक प�रिस्थितह�को
सामना गदार् ऋणले तपाईको
ु ीम�ाका साथ
ं जीवनमा महत्वपणू र् भिू मका िनवार्ह गनर् सक्छ । साथै आफ्नो ऋणलाई बद्ध
व्यवस्थापन गनार्ले तपाईलें चाहेको बेलामा ऋण प्रा� गनहुर् �नेछ भनेर सिु नि�तता गछर् ।
लामो समयसम्म स्वस्थ ऋणको प्रोफाइल कायम राख्न महत्वपणू र् ह�न्छ । लागू उपभो�ा ऋण िववरणसम्बन्धी
आचारसंिहता (Practice on Consumer Credit Data) ले अनमु ित प्रदान ग�रए अनुसार धेरै ऋणदाताह�ले कजार्
कम्पनीह�मा तपाईको
ं खाताको िक्रयाकलापह� �रपोटर् गन� ह�दँ ा स्वस्थ क्रेिडट रे कडर्ले तपाईको
ं पणू र् िव�ीय िचत्र तथा
समग्र क्रेिडट प्रोफाइललाई थप मजबुत बनाउँछ । तपाईलें अक�पटक कारका लािग कजार् वा िधतोका लािग आवेदन िदँदा
आफूले राम्ररी आफ्नो क्रेिडट प्रोफाइल कायम राखेकोमा खश
े ।
ु ी व्य� गनुर्ह�नछ
आफ्नो ऋणलाई प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गनार्ले थप व्यि�गत छनौट र वृहत िव�ीय स्वतन्त्रता िदलाउँछ तर यो
बुिद्धमानी छनौटह� गन� िजम्मेवारी सँगसँगै आउँछ ।

आफ्नो िव�ीय स्वास्थ्यलाई सुधार गन�
आफ्ना िव�ीय मािमलाह�मा िनयन्त्रण कायम राख्न र ऋणले तपाईको
ं िव�द्धमा नभएर तपाईको
ं प�मा काम गनर्का लािग
यहाँ के ही सझु ावह� िदइएका छन् ।
• बजेट बनाउनुहोस् । के आउँदछै र के बािह�रँ दछै भन्ने कुराको जानकारी तपाईलाई
ं छ भनेर सिु नि�त गनहुर् ोस् । यो
त�रकाले तपाईलें अनावश्यक आ�यर्ह�लाई परै राख्नहु �नेछ ।
• आवेसमा आएर िकनमेल नगनुर्होस् । यिद तपाईलें नगदमा भ�
ु ानी गनपुर् न� छ भने के तपाईलें यो ख�रद गनहुर् �न्थ्यो ?
• “पसलह� बीचको मल्ू यलाई” तल
ु ना गन� कायर्लाई बानीको �पमा बसाल्नहु ोस् । उपलब्ध अन्य प्रकारका ऋणका
शल्ु क तथा मल्ू यह� तल
ु ना नग�रकन कुनै प्रकारको ऋण किहल्यै पिन निलनहु ोस् ।
• तपाईलें आवेदनमा हस्ता�र गनुर्अिघ सधैं ऋणका िनयम तथा शतर्ह�लाई राम्ररी पढेर बझ्ु ने गनहुर् ोस् ।
• अ�को तफर् बाट ऋणको जमानी वा धरौटी (ग्यारे न्टी) बसेर हस्ता�र गदार् सावधान ह�नहु ोस् । ऋणीले ऋण भ�
ु ानी
गनर् असफल भएमा तपाईलें त्यसको भ�
ु ानी गनुर्पन� ह�न सक्छ भन्ने कुराको ख्याल राख्नहु ोस् । ऋणीलाई ऋणका
शतर्ह� के -के ह�न,् उनको आय कित छ भनेर सोध्नहु ोस् र ऋणीसँग ऋण च�
ु ा गन� माध्यमह� छन् भनेर सामान्य
�पमा आफू िवश्सस्त ह�नहु ोस् । यसमा सल
ं ग्न जोिखमह�का बारे मा थाहा पाइराख्नहु ोस् तािक तपाईलें ससु िू चत र
िववेक� िनणर्य िलन सक्नहु ोस् ।
• ऋणलाई सावधानीपवू र्क प्रयोग गनर्हु ोस् । तपाईलें आफ्नो ितनर् सक्ने �मताको मल्ू याङ्कन गनपर्ु छर् र आफ्नो
आवश्यकताभन्दा बढी ऋण िलन बन्द गनुर्पछर् (तपाईलें ितनर् सक्ने भएमा मात्रै ऋण िलनुहोस) । कुनै पिन ऋणका
लािग आवेदन िदनभु न्दा पिहले के तपाईलें आफ्नो िव�ीय अवस्था, दैिनक खचर्ह� तथा ऋण िलनुपन� वास्तिवक
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आवश्यकताह�लाई स्प�सँग बझ्ु नुभएको छ ? के तपाईलें आफ्नो प्रयोजनका लािग सही प्रकारको ऋण प्रयोग
ग�ररहनुभएको छ ? के तपाईलें आवश्यकताभन्दा बढी महँगो ऋणको प्रकार प्रयोग ग�ररहनभु एको छ ? तपाईलाई
ं
वास्तवमा कितवटा क्रेिडट काडर्को आवश्यकता छ ? के तपाईलें ती काडर्ह�लाई आफूसँग भएकै कारणले मात्र
प्रयोग ग�ररहनुभएको हो ?

िव�ीय योजना
यिद तपाई ंभिवष्य, घर ख�रद गनर् वा सेवािनवृत जीवनका लािग बचत गन� बारे मा सोच्दै ह�नुह�न्छ भने आफ्नो बैंकह�सँग
कुरा गनुर्होस् वा ितनीह�को वेबसाइटह� हेनुर्होस् जसले योजना बनाउन सझु ाव तथा उपकरणह� उपलब्ध गराउँछन् ।
यी वेबसाइटह� मध्ये धेरैजसो Hong Kong Association of Banks को वेबसाइट (www.hkab.org.hk) सँग
िलङ्क ग�रएका छन् । यसका अित�र�, तपाईलें https://www.ifec.org.hk/web/en/ मा Investor and
Financial Education Council को वेबसाइटबाट समान प्रकारका उपयोगी उपकरणह� तथा जानकारी प्रा� गनर्
सक्नहु न्� छ ।

खतरा सङ्के तह�
उच्च क्रेिडट काडर्को ऋणदेिख घरको िधतोको ऋण भ�
ु ानीको भाका नाघ्नु जस्ता िव�ीय समस्याह� कमजोर िव�ीय
व्यवस्थापनका नितजा ह�न् भन्न ज�री छै न । किहलेकाही ँ िव�ीय अवस्थाह� तपाईको
ं िनयन्त्रणभन्दा बािहरका ह�न्छन् ।
कारण जेसक
ै ाई असर पानर्
ु ै भएतापिन, पैसासम्बन्धी समस्याह�को िचन्ताले तपाईको
ं काम तथा पा�रवा�रक जीवन दवु ल
सक्छ ।
प्राय: एकदमै िढलो नभएसम्म तपाईलें िव�ीय समस्याका ल�णह� देख्न सक्नहु �न्न । तर व्यि�गत िव�ीय संकटह�
रातारात उत्पन्न ह�दँ नै न् । ऋणसम्बन्धी समस्याह� िनयन्त्रणभन्दा बािहर जान सक्ने भनेर इङ्िगत गन� िविभन्न चेतावनी
सङ्के तह� ह�न्छन् ।
उदाहरणका लािग, के तपाईलें :
• आफ्नो िबलह�को न्यनू तम रकम मात्र िनयिमत �पमा भ�
ु ानी ग�ररहनुभएको छ ?
• उच्च ब्याजमा ऋण िदनेबाट ऋण िलएर ऋणह�लाई एकै ठाउँमा गािभरहनभु एको छ ?
• पैसा बचत गनर् वा आफ्नो बचतह�बाट आफ्नो दैिनक खचर्ह�को भ�
ु ानी समयमै गनर् असम्भव भइरहेको छ ?
• आधारभतू खचर्ह�का लािग साथी तथा आफन्तह�बाट ऋण िलनुभएको छ ?
यिद तपाईलें यी प्र�ह� मध्ये कुनैको “हो” भन्ने जवाफ िदनुह�न्छ भने तपाई ंगम्भीर िव�ीय समस्यातफर् लिम्करहनभु एको
ह�न सक्नहु �नेछ ।

िव�ीय किठनाइह�लाई सामना गन�
ऋणबाट म�
ु ह�न कुनै सिजलो उपाय छै न । के ही िव�ापनह�ले आफूलाई ऋणबाट म�
ु गन� एउटा सिजलो उपाय
दामासाहीमा परे को (टाट पिल्टएको) अवस्था हो भनेर सझु ाएका ह�न्छन् । यद्यिप दामासाहीमा परे को अवस्थाका असरह�
व्यापक ह�न्छन् र यो िव�ीय समस्याह�लाई समाधान गन� अिन्तम उपाय ह�नपु छर् । वास्तवमा, कयौं दामासाहीमा परे को
अवस्थालाई टानर् र यससँग सम्बिन्धत लान्छनालाई हटाउन सिकन्छ । यहाँ के ही सम्भािवत िवकल्पह� उल्लेख ग�रएका
छन्:
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यसलाई आफै समाधान गनुर्होस:्
• तपाईलें आफ्नो धनलाई थप सावधानीपवू र्क व्यवस्थापन गरे र मात्रै पिन आफ्नो ऋणको समस्यालाई समाधान गनर्
सक्नुह�न्छ । आफूले खचर् कटौती गनर् सक्ने ठाउँह�मा ध्यान िदनुहोस् र सो पैसालाई आफ्नो ऋण कम गनर्का लािग
प्रयोग गनर्हु ोस् ।
• भ�
ु ानी रकमलाई कम गनर् आफ्नो घर, कार वा व्यि�गत ऋणह�लाई पनु : फाइनान्स वा पनु स�रिचत गनहुर् ोस् ।
• आफू र आफ्नो जीवनसाथीका लािग पाटर्-टाइम काम गन� बारेमा िवचार गनुर्होस् ।
आफ्नो ऋणदाताह�सँग कुरा गनहुर् ोस:्
• तपाईलें सबैभन्दा पिहले तपाईलाई
ं ऋण िदनेह�सँग कुरा गनुर्पछर् । तपाईलें चाँडै नै कदम चाल्नभु यो र सझु ाव
िलनभु यो भने ऋणका समस्याह�लाई समाधान गनर् सहज ह�न्छ । िढलासस्ु तीले समस्याको चाङ्गलाई बढाउँछ ।
• वास्तिवक िव�ीय किठनाइ भएमा समाधान खोज्नु तपाईको
ं साथसाथै ऋणदाताको पिन िहतमा ह�न्छ । ऋण िदनेह�ले
तपाईको
ु ानीको अविध बढाउन सक्नेछन् वा तपाईलें एकभन्दा बढी ऋणदातालाई रकम ितनर् बाँक� छ भने
ं भ�
तपाईलाई
ं आफ्ना अन्य ऋणदाताह�को ऋण सङ्कलन िक्रयाकलाप रोक्नका लािग समन्वय गनर् र तपाईको
ं
ऋणह�लाई एकै ठाउँमा गाभ्न वा पनु : फाइनान्स गनर्का लािग तपाईलाई
ं मद्दत गनर् सक्नेछन् ।

अन्तरबैंक ऋण राहत योजना
यिद तपाईलें धेरै िव�ीय ऋणदाताह�सँग ऋण िलनभु एको छ भने तपाईलें आफ्नो िव�ीय ऋणदाताह�सँग अन्तरबैंक
ऋण राहत योजना अनुरोध गनर् सक्नुह�नछ
े । उनीह� एकअकार्सँग िमलेर काम गन�छन् र ितनर् बाँक� रहेका ब्यालेन्सलाई
च�
ु ा गनर्का लािग तपाईसँं ग उपलब्ध िव�ीय संसाधनह�लाई वृिद्ध गन� प्रयास गद� तपाईको
ं जीवनयापनलाई पग्ु ने गरी
तपाईलाई
ं घरेलु बजेट बनाउन स्वीकृ ित िदने ल�यसिहत प्रस्तावलाई स्वीकार गन� िक नगन� भनेर िनणर्य गन�छन् ।
अन्तरबैंक ऋण राहत योजनाले तपाईलाई
ं िनम्न त�रकाह�मा सहयोग गनर् सक्छ:
• कुनै पिन शल्ु कह� नलगाइकन तपाईको
ु �ह�को मािसक च�
ु �
ं िधतो वा जमानी नबिसकन िलएको ऋणको च�
व्यवस्था तथा शतर्ह�का बारे मा छलफल गनर्;
• यी च�
ु �ह� एकै ठाउँमा गाभ्न र ितनीह�लाई एकल मािसक िकस्ताको �पमा भ�
ु ानी गनर्;
• सङ्कलन एजेन्ट, तलबलाई रोक्का राख्ने वा कानुनी कायर्वाहीह�को कायर्बाट बच्न;
• दामसाही परे को अवस्थाबाट र त्यसबाट ऋणीह�का लािग उत्पन्न ह�ने समस्याह�बाट बच्न, जस्तै िक भिवष्यमा
ऋण प्रा� गनर्मा किठनाइ, यात्रासम्बन्धी प्रितबन्ध, आिद;
• िव�ीय िस्थरता तफर् को राहको आशा राख्न;
• सकारात्मक भिवष्य क्रेिडट ट्रयाक रे कडर् िनमार्ण गनर् ।
यिद आवश्यक परेमा पिहलो कदमको �पमा, तपाईलें आफ्ना िव�ीय ऋणदाताह� मध्ये कुनै एकलाई सम्पकर् गरे र स�ु
गनुर्पछर् । तपाईसँं गको प्रारिम्भक भेटघाटमा िव�ीय ऋणदाताले तपाईलाई
ं ग्न प्रिक्रया र तपाईलाई
ं सल
ं तपाईको
ं सहमितमा
कुन-कुन जानकारी तथा कागजातह� िव�ीय ऋणदाताह�लाई उपलब्ध गराउन भिननेछ भनेर बझु ाउनेछन् । यिद
अन्तरबैंक ऋण राहत योजनालाई िव�ीय ऋणदाताह�द्वारा स्वीकार ग�रन्छ भने तपाईलाई
ं पनु रावलोकन गनर् र प्रस्तावलाई
स्वीकार गन� िक नगन� भन्ने िनणर्य गनर्का लािग समय िदइनेछ ।
“अन्तरबैंक ऋण राहत योजनाले तपाईलाई
ं दामासाहीमा परेको अवस्थाभन्दा राम्रो कायर् गनर् सक्छ !”
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दामासाहीमा परेको अवस्था
एकपटक तपाईलें मािथका सबै िवकल्पह� प्रयोग ग�रसके पिछ मात्रै दामासाहीमा परे को (टाट पल्टेको) अवस्था लािग
िनवेदन दािखला गन� िवकल्प बाँक� रहन्छ र यो िवकल्प मािथका सबै िवकल्पह� समा� भएपिछ मात्रै प्रयोग ग�रनपु छर् ।
तपाई दामासाहीको
परे को अवस्थाका बारेमा जानकार भएपिछ तपाईका
ं
ं ऋणदाताह�ले आफ्नो ऋण सङ्कलन कायर्लाई
रोक्ने छन् र तपाईलाई
ु नगदार्सम्मको अविधका लािग तपाईको
ं यसबाट म�
ं िव�ीय िस्थित मल्ू याङ्कन गनर् र तपाईका
ं
िव�ीय मािमलाह�को अनगु मन गनर्का लािग एउटा ट्रस्टीको िनयिु � ग�रनेछ । यद्यिप, यो िवकल्प ऋण वा कजार्को
िहसाबले एकदमै कम आकषर्क उपाय हो र यसमा खचर् पिन लाग्छ । यसको एउटा बेफाइदा भनेको यो तपाईको
ं क्रेिडट
�रपोटर्मा लामो समयसम्मका लािग देिखन सक्नेछ । अक� बेफाइदा भनेको तपाईलाई
ं भिवष्यमा िव�ीय लगानी प्रा� गनर्
किठन ह�न सक्नेछ र िवशेषगरी तपाईलाई
ं क्रेिडट काडर्ह�, उपभो�ा िव�ीय सहयोग प्रा� गनर् वा िधतो, बन्धक� राखेर
सम्पि� ख�रद गनर् किठन ह�न सक्नेछ ।

दामासाहीमा परेको अवस्थाका बारेमा प्राय: सोिधने प्र�ह�
दामासाहीमा परेको अवस्थाका लािग िनवेदन दािखला गनर् मैले के -के तयारी गनर्ुपछर् ?
कुनै िनणर्य िलनुअिघ आफ्नो बैंक वा िव�ीय संस्था वा कानुनी सल्लाहकारह�बाट परामशर् िलन सझु ाव िदइन्छ ।
उनीह�ले तपाईलाई
ं तपाईको
ं िव�ीय अवस्थाको मल्ू याङ्कन गनर् र तपाईका
ं लािग दामासाही उिचत छनौट हो िक होइन
भनेर िनणर्य गनर् सहयोगी ह�ने तथ्यह� उपलब्ध गराउनमा मद्दत गनर् सक्नेछन् । के ही मख्ु य कुराह� उल्लेख गनुर् मह�वपणू र्
ह�न्छ:
• यिद तपाई ं दामासाहीमा परे को अवस्थाको िनवेदन दािखला गनर् चाहनुह�न्छ भने तपाईलें आफ्नो क्रेिडट काडर्ह�
प्रयोग गनर् बन्द गनपुर् छर् । ऋणबाट छुट्कारा पाउने मनसायले निक ितन� उद्देश्यले यिद तपाईलें दामासाहीमा परे को
अवस्थामा ह�नपु वू र् ऋण िलनुभएको छ भने तपाई उ�
े । के ही िनि�त प�रिस्थितह�मा,
ु नह�न सक्नुह�नछ
ं ऋणबाट म�
तपाई ंछलकपट गरे कोमा दोषी ठह�रन पिन सक्नुहन� ेछ ।
• आफ्ना ऋणदाताह�बाट सम्पि�लाई बचाउनका लािग आफ्नो सम्पि�लाई साथी, प�रवार र व्यावसाियक
सहयोगीह�कामा नसानुर्होस् । सम्पि� सरे को कायर्लाई शंकाको �पमा िलन सिकनेछ । यिद यस्तो हो भने तपाईलें
सम्पि� र दामासाहीमा परे को अवस्थाबाट म�
ु (िडस्चाजर्) ह�ने अिधकार दवु ैलाई गमु ाउन सक्नहु न� ेछ । साथै, तपाईलें
आपरािधक कायर् पिन गनुर्भएको ह�न सक्नेछ ।
• कुनै पिन व्यावसाियक वा िव�ीय अिभलेखह�लाई न� नगनुर्होस् । यसको प�रणामस्व�प तपाईलें आफ्नो
दामासाहीमा परे को अवस्थाबाट म�
ु ह�ने आफ्नो अिधकारलाई गमु ाउन सक्नुह�न्छ र तपाईलें आपरािधक कायर् पिन
गनुर्भएको ह�न सक्नेछ ।
दामासाहीमा परेको अवस्थासम्बन्धी आदेशका प�रणामह� के -के ह�न् ?
प�रणामह� दरू गामी/व्यापक ह�न्छन् र यसमा िनम्न पदर्छन्:
• ऋणीको �पमा तपाईलें सम्पणू र् सम्पि� तथा ऋणह�का बारे मा अदालतमा खल
ु ासा गनर् आवश्यक ह�न्छ र कानुनले
छुट िदएको बाहेकका अन्य सम्पि� ट्रस्टीलाई सम्ु पनपु छर् जसले त्यसपिछ तपाईको
ं सम्पि�लाई तपाईका
ं ऋणदाताह�
बीच िवतरण गनर्का लािग नगदमा प�रवतर्न गन�छ ।
• तपाईलें आफ्ना ऋणदाताह�को िहतका लािग आफ्नो व्यि�गत आयबाट योगदान गनर् पिन आवश्यक पनर् सक्नेछ ।
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• यिद तपाईसँं ग आफ्नो घर छ भने तपाईलें आफ्ना ऋणह� च�
ु ा गनर्को लािग यसलाई िबक्र� गनर् आवश्यक पनर्
सक्नेछ ।
• तपाईलाई
ं हङकङबाट बािहर जानुपरे मा ट्रस्टीलाई सिू चत गनुर्पन� ह�नसक्छ र ट्रस्टीले आग्रह गरे को खण्डमा हङकङमा
फकर् नुपन�छ ।
• तपाईलें आफ्नो क्रेिडट काडर्ह�का साथै बैंक तथा अन्य िव�ीय सस्ं थाह�मा भएका आफ्ना खाताह� प्रयोग गनर्
तु�न्तै बन्द गन�पछर् । यद्यिप, अस्थायी ट्रस्टी/ट्रस्टीको स्वीकृ ितमा तपाईलें आय प्रा� गनर्का लािग एउटा खाता खोल्न
सक्नुह�न्छ ।
• तपाईलें ऋणदातालाई तपाई ं म�
ु नग�रएको दामासाहीमा परे को व्यि� हो भनेर खल
ु ासा नगदार्सम्म तपाईलें
HK$100 वा सोभन्दा बढीको ऋण वा कजार् प्रा� नगनर् सक्नुहन� ेछ ।
• तपाईलें अदालतको अनमु ितिबना िनि�त सावर्जिनक िनकायह�को पद ग्रहण गनर् सक्नुहन� े छै न र तपाई ं कुनै पिन
कम्पनीको िनद�शकको �पमा काम गनर् अयोग्य ठह�रन सक्नुह�नछ
े ।
• तपाई ंआफ्नो खास रोजगारका लािग योग्य नठह�रन सक्नहु �नछ
े ।
• दामासाहीमा परे को अवस्था तपाईको
ं क्रेिडट �रपोटर्मा 8 वषर्सम्म र किहलेकाही ँ त्योभन्दा लामोसम्म रहन सक्छ ।
प�रणामस्व�प, भिवष्यमा तपाईलाई
ं ऋण प्रा� गनर्मा किठनाइ ह�नसक्छ । तपाईलें प्रा� गनुर्ह�ने कुनै पिन ऋणको
ब्याज दर तथा लगाइएका शल्ु कह�को आधारमा तपाईलाई
े ।
ं सम्भवतः धेरै खचर् लाग्नछ
के मेरो रोजगारदाताले मेरो दामासाहीमा परेको अवस्थाका बारेमा थाहा पाउनेछन् ?
दामासाहीमा परे को अवस्था भनेको सावर्जिनक रे कडर्मा राख्नपु न� िवषय हो । यसका अित�र�, िनि�त प�रिस्थितह�मा
तपाईलें आफ्नो मौजदु ा वा िवगतका दामासाहीमा परे को अवस्थाह�का बारेमा रोजगारका आवेदनह�मा खल
ु ासा गनर्
आवश्यक पनर् सक्नेछ ।
के मैले अदालतमा मेरो सम्पण
ू र् सम्पि�का बारेमा खल
ु ासा गनर्पु छर् ?
पछर् । यिद तपाईलें जानीजानी र छल गरे र अदालतबाट सम्पि� लक
ु ाउनुह�न्छ भने तपाईलें फौजदारी अपराध गरे को ठहछर्
र तपाईलाई
ु
ं अदालतद्वारा कै द गनर् सिकनेछ । यसका अित�र�, अदालतले तपाईको
ं दामासाहीमा परे को अवस्थाबाट म�
ह�ने अविधलाई थप 4 वषर्का लािग िनलम्बन गनर् सक्छ ।
के मलाई 4 वषर्पिछ स्वतः म�
ु (िडस्चाजर्) ग�रन्छ ?
सामान्य प�रिस्थितह�मा, दामासाहीमा परे को अवस्थाबाट 4 वषर्पिछ म�
ु (िडस्चाजर्) ग�रन्छ । यद्यिप, दामासाहीमा परे को
अवस्थाबाट मिु � (िडस्चाजर्) स्वतः ह�दँ नै । ऋणदाताह�ले के ही िनि�त प�रिस्थितह�मा तपाईको
ं मिु �मा आपि�
जनाउन सक्छन् र दामासाहीमा परेको अवस्थाको अविध 8 वषर्सम्म लम्बाउन सिकनेछ ।
सम्पकर् जानकारी
THE HONG KONG ASSOCIATION OF BANKS (हङकङ एसोिसएसन अफ बैंकस)्
Room 525, Prince’s Building,
Central, Hong Kong
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टेिलफोन: 2521 1169
फ्याक्स: 2868 5035
इमेल: info@hkab.org.hk
THE DTC ASSOCIATION (िडिटसी एसोिसएसन)
Unit 1704, 17/F., Bonham Trade Centre,
50 Bonham Strand East,
Sheung Wan, Hong Kong
टेिलफोन: 2526 4079
फ्याक्स: 2523 0180
इमेल: dtca@dtca.org.hk
THE HONG KONG S.A.R. LICENSED MONEY LENFERS ASSOCIATION LTD.
(हङकङ एसएआर लाइसेन्स्ड मनी लेन्डसर् एसोिसएसन िलिमटेड)
21/F., Allied Kajima Building,
138 Gloucester Road,
Wanchai, Hong Kong
टेिलफोन: 2827 8281
फ्याक्स: 2827 8292
इमेल: enquiry@lmla.com.hk
HONG KONG MONETARY AUTHORITY (हङकङ मनेटरी अथो�रटी)
55/F., Two IFC,
8 Finance Street,
Central, Hong Kong
टेिलफोन: 2878 8196
फ्याक्स: 2878 8197
इमेल: publicenquiry@hkma.gov.hk
CONSUMER COUNCIL (कन्जुमर काउिन्सल)
22/F., K. Wah Centre,
191 Java Road,
North Point, Hong Kong
टेिलफोन: 2856 3113
फ्याक्स: 2856 3611
इमेल: cc@consumer.org.hk
The Hong Kong Association of Banks, the DTC Association and the Hong Kong S.A.R Money
Lenders Association द्वारा संय�
ु �पमा जारी ग�रएको र Hong Kong Monetary Authority द्वारा लागू ग�रएको
। The Consumer Council ले उपभो�ाह�लाई िदगो नाउने खालका ऋणसम्बन्धी समस्याह�का बारे मा सिू चत गनर्
उद्योगद्वारा ग�रएका प्रयत्नह�लाई समथर्न गछर् र िव�ीय स्वास्थ्यको महत्वको बारेमा सावर्जिनक सचेतनाको प्रवद्धर्नलाई
स्वागत गछर् ।
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