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तपाईको पैसा व्यवस्थित गर्ने तथ्य पत्र

जब तपाईले अष्ट् ेललयामा काम गर्नु हुरेछ र तपाईले रोजगार पाउर् हुरेछ,  
अलर तपाईलाई तलब दिईरेछ र तपाईले कमाएको पैसामा कर लतर्नु पिनुछ

काम गरेवापत पैसा पाउने
जब तपाईले तलब पाउर् हुरेछ तपाईले पे ल्लप पाउर् हुरेछ। तपाईको पे 
ल्लपले तपाई को तलब कलत लतदरयो, कलत कर लतरेको र तपाईको लरबृत्भरण 
कोषमा कलत लरबृत्ती्भरण (स्पर) रकम राखकेो उल्ेख गिनुछ।

कर
जब अष्ट् ेललयामा काम गर्नु हुनछ तपाईले अष्ट् ेललयाको सरकारलाई कर लतर्नु 
पिनुछ तालक सरकारसंग साम्िालयक आवशयकताहरु, ज्तै अ्पताल, लवद्ालय, 
सडक र साबनुजलरक यातायातहरु (बस र रेलहरु) को लालग पैसा हुनछ।

कर फाईल नम्बर (Tax file number)
अष्ट् ेललयामा हरेकसंग कर फाइल रमबर हुनछ। तपाईले अष्ट् ेललयामा काम 
गरनुको लालग कर फाईल रमबर चादहनछ। जब रोकरती श्रु गर्नु हुनछ,  
तपाईले आफरो कर फाईल रंमबर तपाईको रोजगारिातालाई दिर् पिनुछ। 

नन्बृत्तीभरण (superannuation)
यो पैसा तपाई बृद्ध हँुिाको लालग र काम गरनु छोदड सकेपलछको लालग बचाएर 
रालखएको हो । यो तपाईको रोजगारिाताले तपाईको लरबृत्ती्भरण कोषमा 
रालख दिनछ।

याद गन्नु होस
 f जब तपाईले अष्ट् ेललयामा काम गर्नु हुनछ र रोजगारती पाउर् हुरेछ, तपाईले 

पैसा पाउर् हुरेछ।
 f जब तपाईले अष्ट् ेललयामा काम गर्नु हुनछ, तपाईले अष्ट् ेललयाको 

सरकारलाई कर (पैसा) लतर्नु हुरेछ। 
 f लरबृत्ती्भरण तयो पैसा हो ज्र तपाई बृद्ध हँुिाको लालग र काम गरनु छोदड 

सकेपलछको लालग बचाएर रालखएको हो ।
 f तपाईको रोजगारिाताले साधारणतया तपाईले कमाएको पैसामा थप ९% 

लरबृत्ती्भरण तपाईको लालग लतदरदिनछ। यो तपाईको तलब मालथको थप 
पैसा हो।

थप जानकारती कहाँ्बाट नलने

लरवलृत््भरण को बारमेा थप जारकारतीको लालग मलर्मारनु (MoneySmart) को व्ेभसाईर 
www.moneysmart.gov.au मा हेर्नुहोला, अथवा १३०० ३०० ६३० मा फोर गर्नुहोला।

यदि तपाईलाई तपाईको रोजगारिाता सगं सम्या ्भएमा अथवा कामिारको रुपमा आफरो 
अलधकारको बारमेा जन्न चाहार ््भएमा, फेयरे ओकनु  अष्ट् ेललया (Fair Work Australia) 
को व्ेभसाईर, www.fwa.gov.au, अथवा १३०० ७९९ ६७५ मा समपकनु  गर्नुहोला।

माईकलले उसको नया ँ
काम शुरु गर्दछ
माईकल लबगत ३ मदहरा समम बरेोजगार  
लथयो र उसलाई आवशयक सामारहरु 
लकन्नको लालग उसले सेनररललंङ्कबार 
्भ्क्ारती पाईरहेको लथयो।

उसले ्थालरय कपडा पसलमा लबके्ता 
पिको लालग आवशयकता खल्केो िखेछ।  
उसले लरवेिर गययो, अनतवानुतामा गयो 
र जालगर पायो।

माईकलले ेउसको रया ँरोजगारिाताबार  
जालगरको पर्ा लबवरणको पत्र पाउिँछ।

माईकलले पत्र पढ्ो। तयसमा 
रोजगारिाताको राम जयाक ल्मथ 
र कमपरतीलाई क्ोथस आर अस 
लथयो। पत्रमा उसको कामको पिलाई 

‘clothing salesperson’ ्भलररे क्रा 
उल्ेख गदरएको लथयो, माईकलले 
घणराको $१६ र हप्ाको २५ घणरा 
आँलसक समय काम गरने उल्ेख 
गदरएको लथयो। 

२ हप्ा काम गरेपलछ, माईकलले 
पदहलो तलब थापे। उसले पे ल्लप 
पलर पायो। उसले कलत तलब पाएको, 
कलत कर लतरेको, लरबृत्ती्भरण कोषमा 
रोजगारिाताले कलत लरबतृ्ती्भरणको  
रकम रालखदियो िखेिछ।

उसको प ेल्लपमा, माईकलल े२ 
हप्ाको $८०० कमाएको मा $८५ कर 
लतरकेो िलेखनछ। उसको रोजगारिाताले 
$७२ लवषशे कोषमा लरबतृ्ती्भरणको 
लालग लतदरदिएको िखेिछ।

अकयो हप्ा, माईकलले सेनररललंङ्कबार 
पैसा पाउँिछ।

माईकललाई थाहा छ की उसको 
रयाँ रोकरतीको बारेमा सेनररललंङ्कलाई 
सूलचत गर्नु महतवपूणनु छ जसले गिानु 
उरतीहरुले दिरे रकम पदरवतनुर हुनछ। 
सेनररललंङ्कलाई र्भन्नाले माईकलले धेरै 
पैसा पाउर सकिछ र तयो ऋण हुर 
सकिछ। उसले तयो रकम लतर्नु पिनुछ 
वा सम्यामा फ्िछ।

माईकलले सेनररललंङ्कलाई उसको रयाँ 
जालगरको बारेमा फोर गरेर ्भनिछ र 
रोजगारिाताको लचठती को प्रलतललपती 
पलर पठाऊँिछ।

अष्ट् रेलियामा काम गर्ने

http://www.moneysmart.gov.au
http://www.fwa.gov.au
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