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பணம் சம் பந் தப் பட்ட உங் களுடடய
விடயங் கடைத் திறடமயாக நிர்வாகம்
சசய் யுங் கை்
உங் களுடைய பணத்டத நீ ங் கள் எவ் வாறு பயன் படுத்துகிறீர்கள் என் பது
உங் களுடைய வாழ் க்டகயில் மாறக்கூடும் . உங் களுடைய வாழ் க்டகயின்
வவவ் வவறு காலங் களில் பணம் சம் பந்தப் பை்ை உங் களுடைய விையங் கடள
நிர்வாகம் வசய் வதற் கு உதவும் தகவல் கள் எம் மிைம் உள் ளன.

வரவு-சசலவுக் கணக்கு ஒன்டறத் திட்டமிடல்
நீ ங் கள் படித்துக்வகாண்வைா, பயிற் சி வபற் றுக்வகாண்வைா இருந்தால் , வவடல
வதடிக்வகாண்டிருந்தால் , உங் களுடைய ஓய் வு-காலத்திற் காகத்
திை்ைமிை்டுக்வகாண்டிருந்தால் , அல் லது உங் களுடைய குடும் ப நிதி
விவகாரங் கடள ஒழுங் குவசய் ய விரும் பினால் , வரவு-வசலவுத் திை்ைம் ஒன்டற
ஏற் படுத்திக்வகாள் வதிலிருந்து அப் படிப் பை்ை காரியங் கடளத் துவங் குவது நல் லது.
உங் களுடைய பணத்டத நீ ங் கள் எவ் வாறு வசலவிடுகிறீர்கள் என் படதக்
கண்காணித்து வருவதில் வரவு-வசலவுத் திை்ைம் ஒன்று உங் களுக்கு உதவக்கூடும் .
உங் களுடைய கை்ைணங் கடளச் வசலுத்திய பிறகும் , உங் களுடைய
வசலவுகளுக்குப் பிறகும் உங் களிைம் எவ் வளவு பணம் எஞ் சியிருக்கும் என் படதத்
வதரிந்துவகாள் ளவும் இதனால் உங் களுக்கு உதவ இயலும் . உங் களுடைய வரவுவசலவுத் திை்ைத்டத எளிதானதாக டவத்திருங் கள் , மற் றும் அடிக்கடி அடதச்
சரிபார்த்துவாருங் கள் .
உங் களுக்கு எவ் வளவு பண வருமானம் வந்துவகாண்டிருக்கிறது என் படதப்
பார்ப்பதிலிருந்து உங் களுடைய வசயல் பாை்டிடனத் துவங் குங் கள் . சம் பளத்
துண்டுகள் , வங் கி அறிக்டககள் , மற் றும் Centrelink Deduction statement
(‘செண்ட்டர்லிங் க் பணக்-கழிப்பு அறிக்கக’) ஆகியன உங் களுக்கு இருந்தால் ,
அவற் டறப் பாருங் கள் .
அதற் குப் பிறகு எவ் வளவு பணத்டத நீ ங் கள் வசலவு வசய் கிறீர்கள் என்று
பாருங் கள் . பின் வருவனவற் டறப் பாருங் கள் :
• கை்ைணச் சீை்டுகள்
• 'க்வரடிை் கார்டு' அறிக்டககள்
• வாராந்திர உணவுப் வபாருள் வசலவுகள் வபான்றவற் றிற் கான இரசீதுகள்
மற் றும் பற் றுச்சீை்டுகள்
• ஒரு முடற மை்டுவம நீ ங் கள் வசய் யவவண்டிய, வரவிருக்கும் வசலவுகள்
• காப் பீடு மற் றும் வாகனப் பதிவு வபான்ற வருைாந்திரக் கை்ைணங் கள் .
உங் களுடைய பணத்திடன நீ ங் கள் எப் படிச் வசலவு வசய் கிறீர்கள் என் படதக்
கணக்கிை்டுத் வதரிந்துவகாள் வது நீ ங் கள் பணத்டத எதிவலல் லாம் வசமிக்கலாம்
என் படதத் வதரிந்துவகாள் ள உதவும் .
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உங் களுடைய வாழ் க்டகயில் ஏற் படும் ஒரு மாற் றமானது உங் களுடைய வரவுவசலவுத் திை்ைத்திடனப் பாதிக்கக்கூடும் . உங் களுடைய வரவு-வசலவுத் திை்ைம்
இப் வபாதும் உங் களுக்கு ஏற் றதாகவவ இருக்கிறது என் படத
உறுதிப் படுத்துவதற் காக அடதத் தவறாமல் அவ் வப் வபாது நீ ங் கள்
மீள் பார்டவயிை வவண்டும் என் படத நிடனவில் வகாள் ளுங் கள் .

பணத்டதச் சசமிப் பதற் கான இலக்குகடை
ஏற் படுத்திக்சகாை் ளுங் கை்
அவசரகால வசலவுகளுக்காக, அல் லது விடலயுயர்ந்த வபாருள் ஒன்டற
வாங் குவதற் காக பணத்டத ஒதுக்கி டவக்க உதவுவதற் கான வசமிப் புத் திை்ைம்
ஒன்டற நீ ங் கள் ஏற் படுத்திக்வகாள் ளலாம் .
பின் வரும் காரியங் கடளச் வசய் தால் , வசமிப் பிற் கான உங் களுடைய
இலக்குகடள உங் களால் அதி விடரவாக அடைய இயலுமாகலாம் :
• உண்டமயில் உங் களுக்குத் வதடவயில் லாத வபாருை்கடள வாங் குவடத
நிறுத்துங் கள்
• வபாருை்கள் வாங் கும் வபாழுது, 'க்வரடிை் கார்டு'-ஐப் பயன் படுத்துவதற் குப்
பதிலாக வராக்கப் பணத்டத அல் லது உங் களுடைய 'வைபிை் கார்டு'-ஐப்
பயன் படுத்துங் கள் .

பணத்டத நீ ங் கை் எவ் வாறு சசமிக்கலாம்
பனம் சம் பந்தப் பை்ை உங் களுடைய விவகாரங் கடள நிர்வகிக்க உங் களுக்கு
உதவும் தகவல் கள் Moneysmart வடலத்தலத்தில் உள் ளன.
உங் களுடைய வரவு-வசலவுத் திை்ைம் மற் றும் வசமிப் பு இலக்குகளில் உங் களுக்கு
உதவும் வழிகள் சில இங் வக தரப் பை்டுள் ளன:
• மிகச் சிறந்த வபரம் எது என் படதத் வதரிந்துவகாள் வதற் கான வதைல் கடள
வமற் வகாள் ளுங் கள் . வீை்டு அைமானக் கைன் அல் லது மின் சார வசடவ வழங் குநர்
ஆகிவயாடர மாற் றுவடதப் பற் றி நீ ங் கள் வயாசித்துக்வகாண்டிருந்தால் ,
இப் வபாது உங் களுக்கு ஆவடத விை இன்னும் குடறந்த வசலவில் அந்த
வசடவகள் கிடைக்குமா என் று வகளுங் கள் . எவ் வளவு பணத்டத உங் களால்
வசமிக்க இயலுகிறது என் ற வியப் பு உங் களுக்கு ஏற் படும் .
• 'கை்ைணம் இல் லா' கணக்குகடளப் பற் றி உங் களுடைய வங் கி அல் லது 'க்வரடிை்
யூனியன் '-ஐக் வகளுங் கள் . வருமான ஆதரவுதவிக் வகாடுப் பனவு ஒன்டற
நீ ங் கள் வபற் றுவந்தால் , கை்ைணம் இல் லாத வசமிப் புக் கனக்கு ஒன்டற
உங் களால் டவத்துக்வகாள் ள இயலுமாகலாம் .
• காகித வடிவிலான கை்ைணச் சீை்டுகள் அல் லது அறிக்டககள் ஆகியவற் றிற் காக
பல நிறுவனங் களும் , வங் கிகளும் கை்ைணங் கள் வசூலிக்கும் . இவற் டற நீ ங் கள்
இடணயம் மூலமாகப் வபறும் வதரிவிடன வமற் வகாண்ைால் உங் களால்
பணத்டத மிச்சப் படுத்த இயலலாம் .
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• கைன் களுக்காக விண்ணப் பிக்கும் வபாழுது கவனமாக இருங் கள் . வவவ் வவறு
விதமான கை்ைணங் கள் , வசூலிப் புகள் மற் றும் வை்டி வீதங் கள் அகியவற் டறக்
வகாண்ை பல விதமான கைன் கள் மற் றும் 'க்வரடிை்'டுகள் உள் ளன.

நியாயமான, மற் றும் கட்டுபடியாகக் கூடிய வங் கி
சசடவகை் மற் றும் கடன்கடைப் சபறுங் கை்
• Good Shepherd-இல் இருந்து No Interest Loan (‘வட்டியில் லாக் கடன் ’) ஒன்டறப்
வபறுவதற் காக நீ ங் கள் தகுதி வபறுகிறீர்களா என்று பாருங் கள் .
அத்தியாவசியப் வபாருை்கள் மற் றும் வசடவகடளப் வபற, பாதுகாப் பான,
நியாயமான மற் றும் கை்டுபடியாகக் கூடிய கைன் கடள இடவ வழங் குகின் றன.
• ‘Saver Plus’ என் பது வசமிப் பு மற் றும் நிதி விவகாரங் கடளப் பற் றிய கல் வித்
திை்ைமாகும் . ஒவ் வவாரு மாநிலத்திலும் , எல் டலப் பிரவதசத்திலும் உள் ள சமூக
அடமப் புக்களினால் இத் திை்ைம் அளிக்கப் படுகிறது bsl.org.au எனும்
வடலத்தலத்தில் இடதப் பற் றி இன் னும் வாசித்துத் வதரிந்துவகாள் ளுங் கள் .
• நீ ங் கள் வமல் -படிப் புப் படிக்கும் மாணவ-மாணவியாக இருந்தால் , எமது
Student Start-up Loan-இற் கு நீ ங் கள் தகுதிவபறக்கூடும் .

உதவி சபறுங் கை்
உங் களுடைய பண விையங் கடள நிர்வகிக்க உங் களுக்கு உதவுவதற் கான
சாதனங் களும் வசடவகளும் உள் ளன.
• Centrepay என் பது, உங் களுடைய Centrelink வகாடுப் பனவுகளிலிருந்து
உங் களுடைய கை்ைணங் கடளச் வசலுத்துவதற் காக அவ் வப் வபாது தவறாமல்
பணத்டதக் கழித்துக்வகாள் வதற் காக நீ ங் கள் பயன் படுத்த இயலுமான இலவச
மற் றும் சுயவிருப் பின் அடிப் படையிலான ஒரு வசடவயாகும் .
• வாராந்திரக் வகாடுப் பனவுத் வதரிவு என் பது உங் களுடைய வருமான
ஆதரவுதவிக் வகாடுப் பனடவ நீ ங் கள் வாரத்திற் கு ஒரு முடற வபற உங் களுக்கு
ஏது வசய் கிறது. இரண்டு வாரங் களுக்கு ஒரு முடற என்ற கணக்கில்
வகாடுப் பனடவ நிர்வகிப் பது உங் களுக்கு சிரமமாக இருந்தால் , இது
உங் களுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடும் . Family Tax Benefit வகாடுப் பனவு
வராந்திர அடிப் படையில் வகாடுக்கப் பை இயலாது.

• நீ ங் கள் தகுதி வபறுவீர்கவளயானால் , உங் களுடைய Family Tax Benefit அல் லது
Carer Allowance-ஐ offset வசய் யுமாறு நீ ங் கள் வகை்கலாம் . உங் களுடைய Family Tax
Benefit அல் லது Carer Allowance உங் களுடைய வருமான ஆதரவுதவிக்
வகாடுப் பனவு வகாடுக்கப் படும் வாரத்தில் வகாடுக்கப் பைாமல் வவவறாரு
வாரத்தில் வகாடுக்கப் படும் என் படத இது குறிக்கும் .
• Rent Deduction Scheme என் பது பயனுள் ள, பாதுகாப் பான மற் றும் இலவசமான
ஒரு வசடவயாகும் . உங் களுடைய மாநில அல் லது எல் டலப் பிரவதச வீை்டு வசதி
ஆடணயத்திற் கு வீை்டு வாைடகடயத் தவறாமல் அவ் வப் வபாது உங் களுடைய
Centrelink வகாடுப் பனவுகளிலிருந்து நீ ங் கள் வசலுத்தும் வசதிடய இது
அளிக்கிறது.
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• கை்ைணம் , கைன் அல் லது வீை்டு அைமானக் கைன் ஒன்டறச் வசலுத்துவதில்
நீ ங் கள் சிரமப் பை்டுக்வகாண்டிருந்தால் உங் களுடைய வங் கி அல் லது வசடவ
வழங் குநருைன் வபசுங் கள் . வபரும் பாலான வசடவ வழங் குநர்களிைம்
உதவியளிக்கக் கூடிய இன் னல் -கால உதவி அணியினர் இருப் பார்கள் .
உங் களுடைய சூழ் நிடலடயப் வபாறுத்து, நீ ங் கள் வசலுத்தவவண்டிய கைன்
வதாடககடளத் தாமதப் படுத்தவவா, குடறக்கவவா, தள் ளுபடி வசய் யவவா
இவர்களால் இயலுமாகலாம் .

யாராவசதாருவருடன் சபசுங் கை்
• எமது Financial Information Service Officers ('நிதி-சார் தகவல் வசடவ அலுவலர்கள் ’)
உைன் வபசுங் கள் . உங் களுடைய நிதி விவகாரங் கடளப் பற் றிய முடிவுகடள
விளங் கிக்வகாள் வதில் உங் களுக்கு உதவுவதற் கான இலவச மற் றும் இரகசியக்
கல் விடய எமது அலுவலர்கள் உங் களுக்கு அளிப் பர்.
• சிரமமான காலங் களில் அறிவுடரயாவலாசடண, ஆதரவுதவி மற் றும்
தகவல் கடள நீ ங் கள் வபறுவதில் எமது சமூக வசவகர்களால் உங் களுக்கு உதவ
இயலும் . வமாழிவபயர்த்துடரப் பாளர் ஒருவர் உங் களுக்குத் வதடவயா
என் படத எமக்குத் வதரிவியுங் கள் , ஒருவடர நாங் கள் இலவசமாக ஏற் பாடு
வசய் வவாம் .
• உங் கள் உள் ளூர்ப்-பகுதியிலுள் ள நிதி விவகார ஆவலாசகர் ஒருவடர ndh.org.au
எனும் வடலத்தலம் மூலமாக நீ ங் கள் கண்ைறியலாம் .

சமலதிகத் தகவல் களுக்கு
• Centrelink வகாடுப் பனவுகள் மற் றும் வசடவகடளப் பற் றி உங் கள் வமாழியில்
எம் முைன் வபச
131 202-ஐ அடழயுங் கள் .
• ஆங் கிலத்திலுள் ள வமலதிகத் தகவல் களுக்கு
servicesaustralia.gov.au/manageyourmoney எனும் வடலத்தலப் பக்கத்திற் குச்
வசல் லுங் கள்
• உங் கள் வமாழியிலுள் ள தகவல் கடள வாசிக்க, வசவிமடுத்துக் வகை்க, அல் லது
காண servicesaustralia.gov.au/yourlanguage எனும் வடலத்தலப் பக்கத்திற் குச்
வசல் லுங் கள் .
உங் களுடைய வீை்டுத் வதாடலவபசியிலிருந்து ‘13’ இலக்கங் களுக்குச்
வசய் யப் படும் அடழப் புகளுக்கு நிடலப் படுத்தப் பை்ை வீதத்திலான கை்ைணம்
ஒன்டற உங் களுடைய வதாடலவபசிச் வசடவ வழங் குநர் அறவிைக்கூடும் .
ஆஸ்திவரலியாவில் உள் ள எவ் வவாரு இைத்திற் கும் இது வபாருந்தும் , மற் றும்
உங் களுடைய வதாடலவபசிச் வசடவ வழங் குநடரப் வபாறுத்து இந்த வீதம்
மாறுபைக்கூடும் . உங் களுடைய வீை்டுத் வதாடலவபசியிலிருந்து ‘1800’
இலக்கங் களுக்குச் வசய் யப் படும் அடழப் புகள் இலவசம் . வபாதுத் வதாடலவபசி
ஒன்றிலிருந்து நீ ங் கள் அடழப் பீர்கவளயானால் , வதாடலவபசிச் வசடவ
வழங் குநர்கள் உங் களுடைய அடழப் பிற் கு ஆகும் வநரத்டதக் கணக்கிை்டு
அதியுயர் வீதத்திலான கை்ைணம் ஒன்டற அறவிைக்கூடும் .
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வபாறுப் புத்துறப் பு
இந்த வவளியீை்டில் வகாடுக்கப் பை்டுள் ள தகவல் களானடவ வகாடுப் பனவுகள்
மற் றும் வசடவகளுக்கான ஒரு வழிகாை்டி மை்டுவமயாகும் , மற் றும் 25 ஜனவரி 2022
அன் டறய நிலவரப் படி அடவ சரியானடவ. மிகச் சமீபத்திய தகவல் களுக்குத்
தயவு வசய் து எமது வடலத்தலத்திடனப் பாருங் கள் . உங் களுடைய குறிப் பிை்ை
சூழ் நிடலகளின் அடிப் படையில் , வகாடுப் பனவு ஒன்றிற் காக
விண்ணப் பிப் பதற் கான முடிவிடன வமற் வகாள் வது உங் களுடைய வபாறுப் பு.
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Manage your money
How you use your money can change during your life. We have information to help you manage
your money at different times in your life.

Planning a budget
If you are studying or training, looking for work, planning for retirement or want to sort out your
household finances, making a budget is a good place to start.
A budget may help you to track your spending. It can also help you work out how much money you
have after paying bills and expenses. Keep your budget simple and check it often.
Start by looking at how much money you have coming in. Look at payslips, bank statements, and
your Centrelink Deduction statement (if you have one).
Then, work out how much you are spending. Look at:
• bills
• credit card statements
• receipts and shopping dockets, like weekly food costs
• one-off expenses that you know are coming up
• annual bills, like insurance and car registration.
Working out how you spend your money can help you see where you can save money.
A change in your life can affect your budget. Remember to review your budget regularly to make
sure it is still working for you.

Set savings goals
You can make a savings plan to help put away money for an emergency, or to buy an expensive
item.
You may be able to reach your savings goals quicker if you:
• cut back on buying things you don’t really need
• use cash or a debit card instead of your credit card when shopping.

How you can save
The Moneysmart website has information to help you manage your money.
Here are some ways to help with your budget and savings goals:
• Research to find the best deal. If you are looking for a mortgage or thinking about changing
electricity provider, ask for a better deal. You may be surprised at how much you can save.
• Ask your bank or credit union about ‘fee free’ accounts. If you get an income support payment,
you may be able to get a savings account that will not charge fees.

15673.2203
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• Many companies and banks charge for paper bills or statements. You could save money if you
choose to get these online.
• Be careful applying for loans. There are many types of loans and credit with different fees,
charges and interest rates.

Get fair and affordable banking and loans
• Check if you qualify for a No Interest Loan from Good Shepherd. These loans provide safe, fair
and affordable credit for essential goods and services.
• ‘Saver Plus’ is a savings and financial education program. It is offered by community
organisations in every state and territory. Read more about it at bsl.org.au.
• If you are a higher education student, you may be eligible for our Student Start-up Loan.

Get help
There are tools and services to help you manage your money.
• Centrepay is a free and voluntary service you can use to pay bills as regular deductions from
your Centrelink payments.
• The weekly payment option allows you to get your income support payment weekly. This can
help if you find it hard to budget on a fortnightly payment. Family Tax Benefit payment can not
be paid weekly.

• If you are eligible, you can ask for your Family Tax Benefit or Carer Allowance payment to be
offset. This means your Family Tax Benefit or Carer Allowance payment can be paid on a
different week to your income support payment.
• The Rent Deduction Scheme is a useful, secure and free service. It lets you pay your state or
territory housing authority rent as regular deductions from your Centrelink payments.
• Speak to your bank or service provider if you have trouble paying a bill, loan or mortgage. Most
will have a hardship team who can help. They may be able to delay, reduce or waive debt
repayments, depending on your situation.

Speak to someone
• Talk to our Financial Information Service Officers. Our officers provide a free and confidential
education service to help you understand decisions about your finances.
• Our social workers can help you with counselling, support and information during difficult times.
Let us know if you need an interpreter, and we will arrange one for free.
• You can find a financial counsellor in your area at ndh.org.au.

For more information
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
• Go to servicesaustralia.gov.au/manageyourmoney for more information in English
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage to read, listen to or watch information in your
language.
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Your phone provider may charge you a fixed rate for calls from your home phone to ‘13’ numbers.
This is from anywhere in Australia and the rate may vary depending on your phone provider. Calls
to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Phone providers may time your call and charge
a higher rate if you call from a public or mobile phone.

Disclaimer
The information contained in this publication is a guide to payments and services only, and is
correct as of 25 January 2022. Please check our website for the most current information. It is your
responsibility to decide if you wish to apply for a payment based on your particular circumstances
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