
के म  
ABN मा 
हुनुपर्छ ?



ABN भनेको के हो?
ABN को अर्थ अष्ट् रेलियन व्यवसायीकी नम्बर हो। स्वतन्त्र ठरे करे दार िगायतका व्यवसायीसँग  
ABN हुनु पद्थछ तालक लतनीहरूिार्थ व्यक्ति, अन्य व्यवसायहरू र सरकारद्ारा लिन्न  
सलकयोस्।
म एक स्वतन्त्र ठेकेदार वा कम्छचारी हुुँ?
धरेरै व्यक्तिहरू अन्य मालनसहरूिाई आफनो सरेवाहरू प्रदान गररे र आफनै व्यवसाय 
ििाउँछन्। उदाहरण को िागी, सारािरे हररेक हप्ा धरेरै ग्ाहकहरू िाई लवशरेषज्ञ 
बागवानी सरेवाहरू प्रदान गलछ्थ न् र सरेवा प्रदान गररे  बापत तोलकएको रकम लिएर 
आफैसँग राक््छन्। सारा एक स्वतन्त्र ठरे करे दार हुन् र उनीसँग ABN हुनु पछ्थ ।

अन्य व्यक्तिहरू कसैको स्वालमत्वमा रहरेको व्यवसायको िालग काम गछ्थ न्। यी 
व्यक्तिहरू कामदार हुन् र उनीहरूिरे काम गनने व्यवसाय उनीहरूको रोजगारदाता 
हो। कम्थिारीहरूिरे आफनो रोजगारदातािाई एक कर फारि नम्बर (TFN) प्रदान 
गनु्थ पद्थछ। रोजगारदाताहरूिरे ABN को िालग कम्थिारीहरूिाई सोध्न हँुदैन।

त्यहाँ लबलिन्न कारकहरू छन् जुन तपाई िाई दुर्थ  लविमा फरक बताउन सहयोग पुर् याउँछ: 



    तपाई स्वतन्त्र ठेकेदार हुन सके् बढी सम्ावना र र एक ABN हुनु पर्छ  यदद:

            तपाई आफैल ेकार्य गर््यहुन्छ - तपाई ंके काम गर््यहुन्छ त्यसमा तपाईको नररन्त्रण हुन्छ।  
(उदाहरण को लागी, रनद कामको लानग उपर्क्त समर ्ैछर वा तपाइँ को लागी सो 
काम धेरै टाढा ्छ भरे तपाइँ ग्ाहकहरु लाई अस्ीकार गर्य सक्ह्ुन्छ।)

            तपाइले नवनभन्न ग्ाहकहरु लाई क्र समरमा कस्ो सेवा नदरे भन्न ेनरण्यर आफै गर्य सक्ह्ुन्छ।

          तपाई आफरो सेवाहरू साव्यजनरक रूपमा नवज्ापर गर्य सक्ह्ुन्छ।

            तपाई ंआफर ैसामाग्ीहरू र उपकरणहरू प्ररोग गर््यहुन्छ।

            तपाइँ अरू कसैलाई काममा पठाउरे नरण्यर (पैसा नदएर) आफै गर्य सक्ह्ुन्छ।

            रनद तपाई ल ेसम्झौता मा उले्ख भए बमोनजम जस्ो काम गर््यभएर भरे तपाईको ग्ाहकले  
सम्झौता समाप्त गर्य सक्द्छ।

            रनद आवश्यक ्छ भरे तपाई आफरो कामको पोसाक (वददी) आफै ्छान्न सक््हुन्छ।

            तपाई आफरो व्यवसानरक कार्य बराउर सक्ह्ुन्छ।

            तपाई आफरो सब ैकर र जीवर भ्क्तारकोषमा (superannuation) आफै प्रबन्ध सक््हुन्छ।

            तपाईलें प्रदार गर््य भएका कार्यहरूको वा सेवाहरूको सूचीकरण गददै आफरा ग्ाहकलाइ्य  
नवल पठाउर सक््हुन्छ, र सो अरस्ार भ्क्तारी आफै पाउरह्ुन्छ।

             तपाई आफरो आर ग्म्न सक्छ भरेर थाहा हँुदा हँुदै पनर नबरामी हँुदा, नबदा वा ््छट्ी चानहएमा  
आफै नरण्यर नलर ्सक््हुन्छ।

            तपाइँ व्यापार लागतहरू जसै् बीमा खच्य आफै भ्क्तारी गर््यहुन्छ, र व्यापार लागतहरू  
नतरे पन्छ  हुरे राफा आफै राख्रहुन्छ।



    तल बताइएको अवस्ामा तपाई कम्छचारी हुनसकु् हुनर र तपाईको ट्ाक्स फाइल नम्बर  
    (TFN) प्रदान गनु्छ पद्छर, यदद:

       तपाइँ अरू कसैको लानग काम गर््यहुन्छ - तपाइँको रोजगारदाताले नरम्न क्राहरू नररन्त्रण गद्य्छ:
          1. तपाइँ के गर््यहुन्छ र तपाइँ त्यो कसरी गर््यहुन्छ। 
         2. तपाई क्र घण्ा वा समरमा काम गर््यहुन्छ।
         3. तपाइँ कहाँ काम गर््यहुन्छ (सामान्यतरा तपाइँको स्परभाइजर काम गरने ठाउँमा)।

       तपाइको रोजगारदाताले ऊसको लागी काम गरने अपेक्ा गरेको घण्ा वा समरमा तपाई अरूका  
 लानग काम गर्य सक्ह्ुन्न।

       तपाइको रोजगारदाताले ऊसको सेवाहरूको वारेमा नवज्ापर गद्य्छ।

       तपाइको रोजगारदाताले तपाइलाई उपकरण तथा सामाग्ीहरू प्ररोग गर्य नदन्छ।

            रनद कामको क्र ैअंश अरू कसैलाई नदर चाहेमा रोजगारदाताले नरण्यर नलन्छ।

        तपाईको रोजगारदाताले तपाइलाई नवनभन्न कारणका लानग नरलम्बर गर्य वा हटाउर 
सक्छर,् जस् ैकाम सन्ोषजरक रभएमा वा तपाईको व्यवहार राम्ो रभएमा।

       तपाईको रोजगारदाताले तपाइलाई कामको पोसाक (वददी)नदन्छ।

       तपाईको व्यवसानरक कार्यहरुमा तपाईको रोजगारदाताको राम पनर संलग्न रहेको हुन्छ।

        तपाईको रोजगारदाताले तपाईको भ्क्तारीबाट कर घटाउँ्छर ्र तपाईको जीवर भ्क्तारकोष 
 (superannuation) मा रोगदार प्र् राउँ्छर।् 

       तपाइले ज ेकाम गर््य भए पनर तपाईको रोजगारदाताले तपाईको कामको घण्ा अरस्ार तपाइलाई  
 नररनमत रूपमा भ्क्तार गद्य्छ।

        तपाइले रोजगारदातालाइ्य जारकारी नदए पन्छ  तपाइँको नबरामी नबदा र ््छट्ीहरूलाई अरम्नत नदन्छ,  
जर् प्रारः  तलवी हुन्छ र भ्क्तारी गद्य्छ।

        तपाइको रोजगारदाताल  ेवर्ापार लागतहर  ूजसत्  ै तपाइ ँ को तलब वा ब ीमा खरच्हरकूो  
भक्त्ार गरद््छ, र मर्ाफा आफ  ैराखद््छ।



के यो एक कम्छचारी हुनु राम्ो हो?
कार्यसथल अनधकार र सत्यहरूमा नभन्नताहरू त्लरा गर््यहोस्:

स्वतन्त्र ठेकेदार कम्छचारी

û  नू्यरतम ज्ाला हँुदैर। ü  नू्यरतम ज्ाला ($19.84 for 2020-21)

û  रनद ओभरटाइम, सप्ताहन् वा साव्यजनरक 
नबदाहरूमा काम गरेमा क्रै अनतररक्त भ्क्तार 
हँुदैर।

ü  रनद सप्ताहन् वा साव्यजनरक नबदाहरूमा काम 
गरेमा अनतररक्त भ्क्तार हुन्छ।

û  क्रै तलवी नबदा हँुदैर। ü  नबरामी नबदा वा ््छट्ीको लानग हकदार हुन्छ जर् 
प्रारः  तलवी हुरे गद्य्छ।

û  प्रारः  जीवर भक््तारकोष (superannuation) 
हँुदैर।

ü  रोजगारदातािरे तपारँको जीवन िुतिानकोष 
(superannuation) मा योगदान 
पुर् याउनुपद्थछ।

û  जबसम्म तपाई आफर ैबीमा नकन्नह्ुन्न, 
कामदारहरू घाइत ेवा अंगभंग भएमा क्नतपूनत्य 
(वक्य कभर) हँुदैर।

ü  रोजगारदाताले वक्य कभर बीमाको लानग 
भक््तार गर््य पद्य्छ, रनद तपाई काममा घाइते वा 
अंगभंग हुरभ्रो भर ेतपाइले क्नतपूनत्य प्राप्त गर्य 
सक्ह्ुर्ेछ।

û  रनद तपाइको ग्ाहकल ेसम्झौता वा कराररामा 
रद्द गरेमा तपाइ नरष्पक् कार्य आरोग (Fair 
Work Commission) मा अरन्चत बखा्यस्गी 
दावी गर्य सक्ह्ुन्न।

ü  रनद तपाइँको रोजगारदाताले तपाइँलाई 
अरन्चत रूपमा बखा्यस् वा काम बाट अकारण 
नरष्ासर गरेमा तपाइँले नरष्पक् कार्य आरोग 
(Fair Work Commission)  
माफ्य त  त्यसलाई च्रझौती नदर सक्ह्ुर्ेछ।

कनहलेकाँही, रोजगारदाताहरूले आफरा कामदारहरूलाई उरीहरू स्तन्त्र ठेकेदार भएको बताउँ्छर्, तर 
उरीहरू वास्वमै कम्यचारी हुर्। बदमास रोजगारदाताहरू जाराजारी आफरा कामदारहरूलाई  
उरीहरूले पाउर्परने उनचत तलव तथा सेवा स्नवधाहरू प्रै रनदरको लानग रो सबै गरेका हुन्छर्, ज्र अवैध हो।



रनद तपाइलाई केही क्रा हरू ठीक ्ैछर 
जस्ो लाग्छ भरे हामी तपाइलाई सहरोग गर्य 
सक्छझौ।ं तपाइ नरम्न क्रा गर्य सक्् हुन्छः

• हामीलाई फोर गर््यहोस् (03) 9659 3516

• हाम्ो वेबसाइटमा भेटघाटको लागी समर 
नलर्होस्: migrantworkers.org.au/get_help 

तपाइले तत्ाल गन्छ सके् काय्छहरू:

• तपाईको रोजगारदातालाइ्य नलखखत 
सम्झौता वा कराररामाको लानग काम 
श्रू गर््य भन्ा पनहले सोध्रहोस्।

• तपाइको कामसँग सम्बखन्धत क्रै पनर 
सम्झौताहरू, नवलहरू, पत्रहरू, सने्शहरू 
र ईमेलहरू राम्ोसँग रेकर्य राख्रहोस्।

• तपाइँको रोजगारदाता वा मानलकसँग 
भएका क्रैपनर भेटघाट, प्रत्यक् क्राकारी 
तथा फोरमा भएका क्राकारी हरूको 
नमनत र समर सनहत रोट गर््य होस्।

• तपाइलाई अह्ाएका कामहरूको रेकर्य गर््यहोस्।

• आफूले गरेका कामहरूको नमनत, 
समर, कार्यसथार सनहत कामको हरेक 
पारी (shift) को रेकर्य राख्रहोस्।

मलाई लाग्दैन दक म ABN मा 
हुनु पर्थ्यो। मदैले के गनु्छपर्छ ? 


