
के यो एक कर्मचार ी हुनु राम्ो हो?
कार्यस्थल अध िकार र सर्यहरूमा ध िन्नराहरू रुलना गनु्यहोस्:

रलाई लाग्दैन क क र ABN रा हुनु पर्थ्यो। रदैले के गनु्मपर्म ?

रध ि रपाइलाई केह ी कुरा हरू ठ ीक छैन जस्ो लागछ िने हाम ी 
रपाइलाई सहरोग गन्य सक छछौं। रपाइ ध नम्न कुरा गन्य सकु् हुनछछः :

• हाम ीलाई फोन गनु्यहोस् (03) 9659 3516

• हाम्ो वेबसाइटमा िेटघाटको लाग ी समर 
ध लनुहोस्: migrantworkers.org.au/get_help

रपाइले रत्ाल गन्य सके् कार्यहरू:

• रपाईको रोजगारिारालाइ्य  ध लख िर सम्छरा वा 
करारनामाको लाध ग काम शुरू गनु्य िन्ा पध हले सोध्नहोस्।

• रपाइको कामसँग सम्बख धिर कुनै पध न 
सम्छराहरू, ध वलहरू, पत्रहरू, सने्शहरू 
र ईमेलहरू राम्ोसँग रेकर्य राख् नहोस्।

• रपाइँको रोजगारिारा वा माध लकसँग िएका कुनैपध न 
िेटघाट, प्रत्यक्ष कुराकान ी र्था फोनमा िएका कुराकान ी 
हरूको ध मध र र समर सध हर नोट गनु्य होस्।

• रपाइलाई अह्ाएका कामहरूको रेकर्य गनु्यहोस्।

• आफूले गरेका कामहरूको ध मध र, समर, कार्यस्थान 
सध हर कामको हरेक पार ी (shift) को रेकर्य राख् नहोस्।

के र 
ABN रा 
हुनुपर्म ?

UNDERSTANDING ABNs
IN THE WORKPLACE

स्वतन्त्र ठेकेदार कर्मचार ी

û  नू्नरम ज्ाला हँुिैन। ü  नू्नरम ज्ाला ($19.84 
for 2020-21)

û  रध ि ओिरटाइम, 
सप्ाहन्त वा साव्यजध नक 
ध बिाहरूमा काम गरेमा 
कुनै अध रर रक्त िुक्तान 
हँुिैन।

ü  रध ि सप्ाहन्त 
वा साव्यजध नक 
ध बिाहरूमा काम 
गरेमा अध रर रक्त 
िुक्तान हुनछ।

û  कुनै रलव ी ध बिा हँुिैन। ü  बध राम ी बध िा वा 
छटुट् ीको लागध हकिार 
हनुछ् जनु पर्ारछः रलव ी 
हनु  ेगरि्छ।

û  प्रारछः  ज ीवन िुक्तानकोष 
(superannuation) 
हँुिैन।

ü  रोजगारिाराले 
रपाइँको ज ीवन 
िुक्तानकोष 
(superannuation) 
मा रोगिान 
पुर्  राउनुपि्य छ।

û  जबसम्म रपाई आफनै 
ब ीमा ध कनु्नहुन्न, 
कामिारहरू घाइरे वा 
अौंगिौंग िएमा क्षध रपूध र्य 
(वक्य किर) हँुिैन।

ü  रोजगारिाराले 
वक्य किर ब ीमाको 
लाध ग िुक्तान गनु्य 
पि्य छ, रध ि रपाई 
काममा घाइरे वा 
अौंगिौंग हुनुिरो िने 
रपाइले क्षध रपूध र्य प्राप् 
गन्य सकु्हुनेछ।

û  रध ि रपाइको ग्ाहकले 
सम्छरा वा करारनामा 
रद्द गरेमा रपाइ ध नष्पक्ष 
कार्य आरोग (Fair 
Work Commission) 
मा अनुध िर बिा्यस्ग ी 
िाव ी गन्य सकु्हुन्न।

ü  रध ि रपाइँको 
रोजगारिाराले 
रपाइँलाई अनुध िर 
रूपमा बिा्यस् वा 
काम बाट अकारण 
ध नष्ासन गरेमा 
रपाइँले ध नष्पक्ष कार्य 
आरोग (Fair Work 
Commission) माफ्य र 
त्यसलाई िुनछर ी ध िन 
सकु्हुनेछ।

कध हलेकाँह ी, रोजगारिाराहरूले आफना कामिारहरूलाई 
उन ीहरू स्वरन्त्र ठेकेिार िएको बराउँछन्, रर उन ीहरू वास्वमै 
कम्यिार ी हुन्। बिमास रोजगारिाराहरू जानाजान ी आफना 
कामिारहरूलाई उन ीहरूले पाउनुपनने उध िर रलव र्था सेवा 
सुध विाहरू पुरै नध िनको लाध ग रो सबै गरेका हुनछन्, जुन अवैि 
हो।

MIGRANT  WORKERS CENTRE
54 Victoria St, Melbourne, VIC 3053 
migrantworkers.org.au
mwc@migrantworkers.org.au
(03) 9659 3516
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ABN भनेको के हो?

ABN को अ्थ्य अष्ट् े ध लरन व्यवसार ीक ी नम्बर हो। स्वरन्त्र 
ठेकेिार लगाररका व्यवसार ीसँग ABN हुनु पि्य छ राध क 
ध रन ीहरूलाइ्य व्यख क्त, अन् व्यवसारहरू र सरकारद्ारा 
ध िन्न सध करोस्।

र एक स्वतन्त्र ठेकेदार वा कर्मचार ी हुुँ?

िेरै व्यख क्तहरू अन् माध नसहरूलाई आफनो सेवाहरू 
प्रिान गरेर आफनै व्यवसार िलाउँछन्। उिाहरण को 
लाग ी, साराले हरेक हप्ा िेरै ग्ाहकहरू लाई ध वशेषज्ञ 
बागवान ी सेवाहरू प्रिान गध छ्य न् र सेवा प्रिान गरे बापर 
रोध कएको रकम ध लएर आफैसँग राख ख् छन्। सारा एक 
स्वरन्त्र ठेकेिार हुन् र उन ीसँग ABN हुनु पछ्य ।

अन् व्यख क्तहरू कसैको स्वाध मत्वमा रहेको व्यवसारको 
लाध ग काम गछ्य न्। र ी व्यख क्तहरू कारदार हुन् र 
उन ीहरूले काम गनने व्यवसार उन ीहरूको रोजगारिारा 
हो। कम्यिार ीहरूले आफनो रोजगारिारालाई एक कर 
फाइल नम्बर (TFN) प्रिान गनु्य पि्य छ। रोजगारिाराहरूले 
ABN को लाध ग कम्यिार ीहरूलाई सोध्न हँुिैन।

त्यहाँ ध बध िन्न कारकहरू छन् जुन रपाई लाई िुइ्य  ध विमा 
फरक बराउन सहरोग पुर्  राउँछ:

तपाई स्वतन्त्र ठेकेदार हुन सके् बढ ी 
सम्ावना र र एक ABN हुनु पर्म  यक द:

तल बताइएको अवस्ारा तपाई कर्मचार ी 
हुनसकु् हुनर र तपाईको ट्ाक्स फाइल 
नम्बर (TFN) प्रदान गनु्म पद्मर, यक द:

   तपाई आफदै ले काय्म गनु्महुनर - तपाई ंके कार गनु्महुनर 
त्यसरा तपाईको क नयन्त्रण हुनर। (उिाहरण को लागी, रधि 
कामको लाधग उपरुक्त समर छैन वा रपाइँको लागी सो काम िेरै 
टाढा छ िने रपाइँ ग्ाहकहरु लाई अस्वीकार गन्य सकु्हुनछ।)

   तपाइुँ अरू कसदैको लाक ग कार गनु्महुनर - रपाइँको 
रोजगारिाराले ध नम्न कुराहरू ध नरन्त्रण गि्य छ:

1.  रपाइँ के गनु्यहुनछ र रपाइँ त्यो कसर ी गनु्यहुनछ।
2. रपाई कुन घण्ा वा समरमा काम गनु्यहुनछ।
3. रपाइँ कहाँ काम गनु्यहुनछ (सामान्ररा 

रपाइँको सुपरिाइजर काम गनने ठाउँमा)।

   रपाइले ध वध िन्न ग्ाहकहरु लाई कुन समरमा कस्ो 
सेवा ध िने िने्न ध नण्यर आफै गन्य सकु्हुनछ।

   रपाइको रोजगारिाराले ऊसको लाग ी काम 
गनने अपेक्षा गरेको घण्ा वा समरमा रपाई 
अरूका लाध ग काम गन्य सकु्हुन्न।

   रपाई आफनो सेवाहरू साव्यजध नक 
रूपमा ध वज्ञापन गन्य सकु्हुनछ।

   रपाइको रोजगारिाराले ऊसको 
सेवाहरूको वारेमा ध वज्ञापन गि्य छ।

   रपाईौं आफनै सामाग् ीहरू र उपकरणहरू प्ररोग गनु्यहुनछ।    रपाइको रोजगारिाराले रपाइलाई उपकरण 
र्था सामाग् ीहरू प्ररोग गन्य ध िनछ।

   रपाइँ अरू कसैलाई काममा पठाउने ध नण्यर 
(पैसा ध िएर) आफै गन्य सकु्हुनछ।

   रध ि कामको कुनै अौंश अरू कसैलाई ध िन 
िाहेमा रोजगारिाराले ध नण्यर ध लनछ।

   रध ि रपाई ले सम्छरा मा उले्ि िए बमोध जम जस्ो काम 
गनु्यिएन िने रपाईको ग्ाहकले सम्छरा समाप् गन्य सक्दछ।

   रपाईको रोजगारिाराले रपाइलाई ध वध िन्न कारणका 
लाध ग ध नलम्बन गन्य वा हटाउन सक छन्, जसै् काम 
सन्तोषजनक निएमा वा रपाईको व्यवहार राम्ो निएमा।

   रध ि आवश्यक छ िने रपाई आफनो कामको 
पोसाक (वि दी) आफै छान्न सकु्हुनछ।

   रपाईको रोजगारिाराले रपाइलाई 
कामको पोसाक (वि दी)ध िनछ।

   रपाई आफनो व्यवसाध रक कार्य बनाउन सकु्हुनछ।    रपाईको व्यवसाध रक कार्यहरुमा रपाईको 
रोजगारिाराको नाम पध न सौंलग्न रहेको हुनछ।

   रपाई आफनो सबै कर र ज ीवन िुक्तानकोषमा 
(superannuation) आफै प्रबधि सकु्हुनछ।

   रपाईको रोजगारिाराले रपाईको िुक्तान ीबाट 
कर घटाउँछन् र रपाईको ज ीवन िुक्तानकोष 
(superannuation) मा रोगिान पुर्  राउँछन्।

   रपाईौंले प्रिान गनु्य िएका कार्यहरूको वा सेवाहरूको 
सूि ीकरण गिदै आफना ग्ाहकलाइ्य ध वल पठाउन 
सकु्हुनछ, र सो अनुसार िुक्तान ी आफै पाउनुहुनछ।

   रपाइले जे काम गनु्य िए पध न रपाईको 
रोजगारिाराले रपाईको कामको घण्ा अनुसार 
रपाइलाई ध नरध मर रूपमा िुक्तान गि्य छ।

   रपाई आफनो आर गुम्न सक छ िनेर ्थाहा 
हँुिा हँुिै पध न ध बराम ी हँुिा, ध बिा वा छुट् ी 
िाध हएमा आफै ध नण्यर ध लनु सकु्हुनछ।

   रपाइले रोजगारिारालाइ्य जानकार ी ध िए पध छ  
रपाइँको ध बराम ी ध बिा र छुट् ीहरूलाई अनुमध र 
ध िनछ, जुन प्रारछः  रलव ी हुनछ र िुक्तान ी गि्य छ।

   रपाइँ व्यापार लागरहरू जसै् बीमा िि्य आफै िुक्तानी गनु्यहुनछ, 
र व्यापार लागरहरू धररे पधछ  हुने नाफा आफै राख्नहुनछ।

   रपाइको रोजगारिाराले व्यापार लागरहरू 
जसै्  रपाइँको रलब वा ब ीमा िि्यहरूको 
िुक्तान गि्य छ, र मुनाफा आफै राख् िछ।

रो िेकध लस्ट एक गाईर मात्र हो। िाहे रपाइ स्वरन्त्र 
ठेकेिार हो वा कम्यिार ी, माध ्थ उले्ख िर िुबैध ररको 
कारकहरूको आिारमा ध नण्यर ध लन गाह्ो हुनछ, अरछः  सबै 
कारकहरू वा ध वषरहरू एक सा्थ ध विार गनु्य पछ्य । रध ि 
रपाई ध नध चिन्त हुनुहुन्न िने प्रवास ी मजिुर केन्द्र ले सहरोग 
गन्य सक्दछ। 


