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तपाई ंअष्टे्ललयामा ्याँ हु्नुहुन्छ वा तपाई ंअगं्ेजी बनुझ्नुहुन् भ्े यो 
सारांशमा अष्टे्ललयाली कर प्रणालीको बारेमा केही प्रश्नको जवाफ 
समावेश ्छ ।

कर लक् लत्नुनु प्छनु
हामीले कर रकमबाट वयवस्ा गरर्े गनुणसतरीय सवास्थय 
र लशक्ा प्रणाली त्ा पाकनु , खले मदैा् जसता लवलवध 
सामनुदालयक सनुलवधाहरूको प्रयोग ग न्े भएकाले हामीले 
कर लत्नुनु प न्े हुन्छ ।

अष्टे्ललयाली कर कायानुलय (ATO) ले ल्म् लगायतका 
सेवाहरू प्रदा् ग न्े प्रयोज्का लालग अष्टे्ललयाली 
सरकारको पक्बाट कर संकल् ग्छनु:

■ सवास्थय सेवा

■ लशक्ा

■ रक्ा

■ सडक त्ा रेल

■ कलयाण, संकट राहत त्ा पेनस् वापत भनुक्ा्ी ।
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तपाईलें काम ग न्ु सनुरु ग्नुनुअगालड
अष्ट्रेलियामा काम गर्ने अरु्मलि

तपाई ंलवदशेी हु्नुहुन्छ र अष्टे्ललयामा काम ग न्ु चाह्नुहुन्छ 
भ्े तपाईलें Department of Home Affairs 

बाट काम ग न्े अ्नुमलत ललएपल्छ मात्र तपाई ंअष्टे्ललयामा 
काम ग न्ु पाउ्नुहुन्छ । Home Affairs ले तपाईलंाई 
अष्टे्ललयामा काम ग न्ु कनु ् लभषा लल्नुप्छनु भन्े 
लगायतका उपयोगी जा्कारी उपलबध गराउ् सक्छ ।

अष्टे्ललयामा काम ग न्े अ्नुमलतसमबनधी ्प जा्कारीको 
लालग homeaffairs.gov.au हे् नुनुहोस ्।

TFN
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Tax file number प्राप्त गरु्नुहोस्
Tax file number (TFN) कर प्रणालीले तपाईलंाई 
प्रदा् ग न्े करदाता संखया हो । TFN लर्ःशुलक प्राप्त ग न्ु 
सलकन्छ ।

तपाईलें काम ग न्ु ्ाल्नुअगालड वा ्ाल्े लबलतिकै 
TFN प्राप्त ग्नुनु प्छनु । ्त्रभ्े तपाईलें बढी कर लत्नुनु प न्े 
हुन्छ । हामी करदाताको पलहचा् ग्ने त्ा अलभलेख 
राख्े प्रयोज्का लालग वयलक्, वयवसाय त्ा अनय 
संगठ्हरूलाई TFNs प्रदा् ग्छ्छ ँ।

TFN का लालग आवेद् कसरी लद्े भन्े कनु रा तपाईकंो 
पररलस्लतमा भर प्छनु । ्प जा्कारीको लालग  
ato.gov.au/tfn हे् नुनुहोस ्।

यो आवेद् परूा ग न्े बेलामा हामीलाई आफ्ो पररचय पनुलटि 
ग न्े कागजातहरू चालहन्छ ।

TFN प्राप्त ग न्ु केही समय लाग्छ । तपाईलें आवेद् पेस 
गरेको 28 लद्लभत्र तपाईलंाई हुलाकबाट TFN पठाइन्छ ।

TFN प्राप्त गरेपल्छ सनुरलक्त राख्नु प्छनु र कसैलाई प्रयोग 
ग न्ु लद्नुहुदँै्  । आफ्ो वयलक्गत लववरण सनुरलक्त राख्े 
तररकाका बारेमा ्प जा्कारीको लालग  
ato.gov.au/identitycrime हे् नुनुहोस ्।

Australian business number (ABN) 
अष्ट्रेलियािी वयवसाय सखंया (वयवसायको 
िालग हो)

सबै वयलक्ले अष्टे्ललयाली वयवसाय सखंया (ABN) प्राप्त 
ग न्ु सकदै् ् ्। सबै वयलक्ले ABN प्राप्त ग न्ु पल् आवशयक 
हुदँै्  । तपाईसँंग ABN ्छ भ्े ल्म् अ न्ु लाग्छ:

■ तपाईकंो आफ्ै वयवसाय ्छ

■ तपाईलें हामीलाई कर लत्नुनु प्छनु

■ तपाईलें आफ्ो सनुपर बापत रकम लत्नुनु प्छनु

■ तपाईलंाई चोटपटक लागदा बीमा लाग ूहुदँै्  ।

ABN का लालग आवेद् लद्े बारेमा ्प जा्कारीको 
लालग abr.gov.au हे् नुनुहोस्

आवेदन िदनुहोस्
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तपाईलें काम ग न्ु सनुरु गरेपल्छ

Tax file number घोषणा फाराम परूा गरु्नुहोस्
तपाईलें काम ग न्ु सनुरु गरेपल्छ तपाईकंो वयलक्गत जा्कारी 
र TFN प्राप्त ग न्ु तपाईकंो रोजगारदाताले तपाईलंाई 
Tax file number declaration (कर फाइल 
्मबरसमबनधी घोषणा) फाराम भ न्ु लगाउ्े ्छ् ्।

तपाईकंो रोजगारदाताले यो जा्कारीको आधारमा तपाईलें 
लत्नुनु प न्े कर रकम ल्धानुरण ग्छनु् ्। तपाईलें 28 लद्लभत्र 
यो घोषणा फाराम भरेर आफ्ो रोगजारदातालाई प्रदा् 
गररसक्नु प्छनु । तपाईलें यो काम ग न्ु ्सकेको खणडमा 
तपाईलें बढी कर लत्नुनु प न्े हुन्छ ।

कर ्लाग्े आयको सीमा लाग ूहु्े दावी ग न्े  
बारेमा ्प जा्कारीको लालग  
ato.gov.au/taxfreethreshold हे् नुनुहोस्

तपाई ंकर प्रयोज्का लालग अष्टे्ललयाली बालसनदा हु्नुहुन्छ 
भ्े तपाई ंयो घोषणा फाराम भदानु आफूमा कर ्लाग्े 
आयको सीमा लाग ूहु्े कनु रा दावी ग न्ु सक्नुहुन्छ । यसको 
अ न्ु हो तपाईलें एक वषनुमा कमाएको कनु ल रकममधये 
पलहलो $18,200 मा कर लागदै्  ।

सामानयतया तपाई ंएक ज्ा रोजगारदाताको सनदभनुमा 
मात्र यो दावी ग न्ु सक्नुहुन्छ । तपाई ंएकभनदा बढी 
रोजगारदाताको लालग काम ग्नुनुहुन्छ भ्े तपाईलंाई 
आफूलाई सबैभनदा बढी तलव लद्े रोजगारदाताको 
सनदभनुमा आयको सीमा लाग ूहु्े दावी ग्नुनु प्छनु ।

Tax file number घोषणाको बारेमा ्प जा्कारीको 
लालग ato.gov.au/TFNdec हे् नुनुहोस्

कर लिर्ने िररका

तपाईकंो रोजगारदाताले तपाईकंो तलव वा जयालाबाट 
कर काटेर तपाईलंाई तलव वा जयाला लदन्छ् ्। तपाईकंो 
पेलसलपमा तपाईलें लतरको कर रकम उललेख हुन्छ । 
आल न्ुक वषनुको अन्तयमा तपाईलें आफ्ो आय लववरण 
वा भनुक्ा्ी सारांश हे् नुनुभयो भ्े तपाईलें कमाएको रकम 
र लतरेको कर रकम ्ाह पाउ् सक्नुहुन्छ । तपाई ंआफ्ो 
आयको लववरण myGov मा रहकेो ATO online 
services मा गई हे् नु सक्नुहुन्छ ।

तपाईलें लत न्े कर रकम ल्म् कनु रामा आधाररत हुन्छ:

■ कर प्रयोज्का लालग तपाईकंो आवास

■ तपाईकंो आय

■ तपाईकंो रोजगारदाताको संखया

■ तपाईसंँग tax file number (TFN) ्छ वा ्ैछ् 
भन्े कनु रा । TFN एक वयलक्गत पलहचा् ्मबर हो र 
तपाईलें काम ग न्ु ्ालेपल्छ यो ्मबर रोजगारदातालाई 
लद्नु प्छनु ।

सफ्टव
ेयर
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केही रोजगारदाताहरूले तपाईलंाई तलव बैंकबाट होइ् 
्गदमा लदन्छ् ्। उ्ीहरूले ल्म् कनु राहरू गरेर ्गदमा 
तलव लदए भ्े केही असर हुदँै् :

■ तपाईकंो तलवबाट कर कट्ी ग न्े

■ तपाईलंाई तपाईलें लतरको कर रकम दखेाउ्े पेलसलप लद्े

■ तपाई ंसनुपरका लालग योगय हु्नुहुन्छ भ्े तपाईकंो 
पक्बाट सनुपरमा योगदा् लद्े ।

तपाईलें TFN प्राप्त ्गररक् काम ग न्ु ्ाल्नुभयो भ्े  
तपाईलें 28 लद्लभत्र TFN प्राप्त गरेर आफ्ो रोगजारदातालाई 
प्रदा् गररसक्नु प्छनु । तपाईलें यो काम ग न्ु ्सकेको खणडमा 
तपाईलें बढी कर लत्नुनु प न्े हुन्छ ।

करको दरका बारेमा ्प जा्कारीको लालग  
ato.gov.au/taxrates हे् नुनुहोस ्।

सपुर (परेनसर्)

अवकासपल्छ जीलवकोपाजनु् ग न्ु तपाईलें आफ्ो 
रोजगारीदौरा् ्छनु ट्याएको रकमलाई सनुपर भल्न्छ । 
रोजगारी सनुरु गदानु तपाईलें सनुपरले कसरी काम ग्छनु र  
यस सनदभनुमा तपाईसंँग के कसता अलधकारहरू हुन्छ् ् 
भन्े कनु रा जान्नु प न्े हुन्छ ।

सनुपर भ्ेको तपाईलें तलवबाहके पाउ्े (रोजगारदाताले लत न्े) 
रकम हो । तपाई ंसनुपरका लालग योगय हु्नुहुन्छ भ्े तपाईकंो 
रोजगारदाताले तपाईकंो पक्बाट अल्वायनु रूपले सनुपर 
कोषमा तोलकएको रकम जममा गररलद्नु प्छनु । प्रायजसो 
मान्ेछहरू रकम जममा हु्े आफ्ो सनुपर कोष आफै ्छान् 
पाउँ्छ् ्।

आफ्ो खातामा सही रकम जममा भइरहकेो ्छ ्ैछ् भन्े 
कनु रा ्ाह पाउ् तपाईलें ल्यलमत रूपले आफ्ो सनुपर 
खाताको जाँच ग्नुनु प न्े हुन्छ । आफूले गरेको सनुपरको 
भ्रमणको अलभलेख राख्े बारेमा ्प जा्कारीको लालग 
ato.gov.au/trackyoursuper हे् नुनुहोस्

सनुपरको भ्रमणको बारेमा ्प जा्कारीको लालग  
ato.gov.au/tfnsuper हे् नुनुहोस्

अवकास
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तपाईकंो कर लफतानु फाराम
कस कसिरे कर लफिानु फाराम परेस गरु्नु परनु ?

ल्म् अवस्ामा तपाईलें अल्वायनु रूपले कर लफतानु 
फाराम पेस ग्नुनु प्छनु:

■ आल न्ुक वषनु (1 जनुलाई र 30 जन्ु ) को बीचमा 
तपाईकंो तलवबाट कर कट्ा गररएको ्छ भ्े

■ तपाईकंो करयोगय आय (केही अष्टे्ललयाली सरकारी 
भनुक्ा्ीसलहतका) कर ्लाग्े आयको सीमाभनदा  
बढी ्छ भ्े

■ तपाई ंलवदशेी ्ागररक हु्नुहुन्छ र तपाईलें एक 
आल न्ुक वषनुमा अष्टे्ललयामा $1 वा सोभनदा बढी 
कमाउ्नुभएको ्छ भ्े । (यो आयमा गैर-बालसनदाले 
लत न्े कर कट्ा गररएको आय समावेश हुदँै्  ।)

■ तपाई ंकमतीमा एक आल न्ुक वषनुको लालग अष्टे्ललया 
्छोडेर जाँद ैहु्नुहुन्छ भ्े ।

तपाईकंो कर लफतानु फाराममा भएको लववरणको आधारमा 
तपाईलें ्प कर लत्नुनु प्छनु वा लतरेको कर रकम लफतानु 
(कर लफतानु) पाउ्नु हुन्छ वा हुन् भन्े कनु रा ्ाह पाउँ्छौ ँ।

तपाईलें कर लफतानु फाराम पेस ग्नुनु प्छनु लक पदद्ै  ्ाहा 
पाउ् ato.gov.au/DoINeedToLodge 

हे् नुनुहोस्

िपाईिंरे परेस गरु्नु पर्ने जार्कारी

कर लफतानु फाराम पेस ग न्ु तपाईसँंग ल्म् जा्कारी हु्नुप्छनु:

■ तपाईलें रोजगारीबाट (्गदसलहत) कमाएको रकम, 
बैंक वा लगा्ीबाट प्राप्त बयाज

■ तपाईकंो आयबाट कट्ा गररएको रकम (अ्ानुत ्
तपाईकंो रोजगारदाताले तपाईकंो आयबाट कट्ा गरेर 
हामीलाई पठाएको रकम)

■ तपाईलें दावी गरररह्नुभएको खचनु त्ा कर ्ूछट ।

कर कम लत न्े प्रयोज्का लालग तपाई ंकामको 
लसललसलामा भएको खचनु कट्ा ग न्े दावी ग न्ु सक्नुहुन्छ 
। यसैलाई कटौती भल्न्छ । यस अनतगनुत दावी गरर्े 
प्रायजसो: खचनुहरू रोजगारीसमबनधी खचनुहरू हुन्छ् ्। 
अ्ानुत ्तपाई ंयस अनतगनुत आफूलाई आय आजनु् ग न्ु 
सहयोग ग न्े खचनुहरू राख्नुहुन्छ । तपाईलें आफूले दाबी 
ग न्े हरेको खचनुको समबनधमा अल्वायनु रूपले ल्म् कनु रा 
पनुलटि ग्नुनु प्छनु:

■ तपाईलें यो खचनु आय आजनु् ग न्े प्रयोज्का लालग 
गरेको हो

■ यी खचनु ल्जी काममा भएका खचनु है् ््

■ तपाईसंँग समबलनधत खचनुको प्रमाण (लबल आलद) ्छ ।

पेस गनुर्होस ्
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तपाईकंो रोजगारदाताले तपाईलंाई भनुक्ा्ीको सारांश 
वा आयको लववरण प्रदा् ग्नुनु प न्े हुन्छ । यो लववरणले 
तपाईकंो आय र तपाईलें लतरेको करसमबनधी जा्कारी 
प्रदा् ग्छनु ।

कर लफतानु फाराम पेस ग न्े बारेमा जा्कारी लल् ल्म् 
वेबसाइट हे् नुनुहोस:्

■ ato.gov.au/incomeyoumustdeclare

■ ato.gov.au/deductions

■ ato.gov.au/incomestatement

अलििरेख राखर्रे िररका

तपाईलें कर लफतानु फाराम पेस गरेपल्छ हामी तपाईलें पेस 
गरेको लववरण जाँची तपाईलें सही कर लत्नुनुभएको ्छ वा 
्ैछ् भन्े कनु रा पतिा लगाउँ्छौ ँ। हामी तपाईलंाई यो जाँचको 
पररणामसलहत सचू्ा पठाउँ्छौ ँ।

तपाईलें आफूले दाबी गरेको खचनुको लववरण (लबल आलद) 
राखकेो हु्नु प्छनु । तपाईलें अल्वायनु रूपले कर लफतानु 
फाराम पेस गरेको लमलतले पाँच वषनुसममको अलभलेख 
राख्नु प्छनु । हामी तपाईलंाई ती अलभलेख दखेाउ् लगाउ् 
सक्छौ ँ।

अलभलेख राख्े तररकाको बारेमा ्प जा्कारीको लालग  
ato.gov.au/taxrecords हे् नुनुहोस ्।

तपाई ंmyDeductions को प्रयोग गरी सलजलै सँग 
आफ्ो आय त्ा वययको अलभलेख एकै ठाउँमा राख् 
सक्नुहुन्छ । आफ्ो समाटनु लडभाइसमा ATO app 

डाउ्लोड ग्नुनुहोस ्र myDeductions आइक् 
्छान्नुहोस ्। ato.gov.au/app हे् नुनुहोस्

myDeductions को बारेमा ्प जा्कारीको लालग  
ato.gov.au/myDeductionatoapp 

हे् नुनुहोस्

रिसद
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कर लफतानु फाराम भ न्े र पेस ग न्े तररका
कलहिरे परेस गर्ने

तपाई ंmyTax प्रयोग गरी अ्लाइ्बाट यो कर लफतानु 
फाराम पेस ग न्ु सक्नुहुन्छ वा कनु ्ै मानयता प्राप्त कर 
एजेनटलाई आफ्ो तफनु बाट फाराम पेस ग न्ु लगाउ् 
सक्नुहुन्छ । तपाईकंो कर लफतानु फाराममा 1 जनुलाई र 
30 जन्ु  बीचको आल न्ुक गलतलवलध समावेश हुन्छ । तपाई ं
31 अक्ोबर समममा कर लफतानु फाराम पेस गररसक्नु 
प्छनु वा कर एजेनट ल्यनुक् गररसक्नु प्छनु ।

तपाईलें myTax प्रयोग गरी अ्लाइ्बाट पेस गरे 
पल् वा कर एजेनट ल्यनुक् गरे पल् हामी तपाईकंो कर 
लफतानु फाराममा आफूसँग भएको लववरण अलग्म रूपमा 
भररलदन्छौ ँ। जसतै, हामी रोजगारी र बैंक बयाजबाट 
आएको आय हामी भररलदन्छौ ँप्रायजसो मान्ेछको हकमा 
यो काम जनुलाईको अन्तयसमममा तयार हुन्छ । हामीले 
आफूसँग भएका लववरण भरुनजेल पखन्ु नुभयो भ्े तपाई ं
सही र सहज तररकाले आफ्ो कर लफतानु फाराममा लववरण 
भ न्ु सक्नुहुन्छ ।

हामी आफूले जन्ु  जा्कारी प्राप्त गरेका ्छौ ँसोही जा्कारी 
अलग्म रूपमा भररलदन्छौं । अत: तपाईलें हामीले भरेको 
लववरण रुज ूग्नुनु प्छनु र त्रनुलट भलेटयो भ्े सचयाउ्नु प्छनु ।

कर लफतानु फाराम पेस ग न्े तररकाको बारेमा ्प जा्कारीको 
लालग ato.gov.au/lodgingtaxreturn हे् नुनुहोस ्।

myTax बा् अर्िाइर् परेस गरु्नुहोस्
तपाई ंmyTax प्रयोग गरी अ्लाइ्बाट कर लफतानु 
फाराम पेस ग न्ु सक्नुहुन्छ । myTax प्रयोग गरेर 
अ्लाइ्बाट चाँडो, सहज र सनुरलक्त तररकाले कर लफतानु 
फाराम पेस ग न्ु सलकन्छ ।

myTax प्रयोग ग न्ु सनुरुमा तपाईलें myGov खाता 
ब्ाउ्नु प्छनु र आफ्ो खाता ATO online services 

मा ललंक ग्नुनु प्छनु । 

myGov खाता र यो खाता ATO मा ललंक ग न्े बारेमा ्प 
जा्कारीका लालग ato.gov.au/linktomygov 

हे् नुनुहोस ्

आवशयक सबै सचू्ा प्राप्त ग न्ु सलकयोस ्र कर लफतानु 
फाराम पेस ग न्ु लढलाइ ्होस ्भन्का लालग यो काम 
ट्याकस टाइम (1 जनुलाई) लभत्र गररसक्नुहोला ।

तपाईलें आफ्ो खाता ATO online services मा 
ललंक गरेपल्छ तपाई ंmyTax प्रयोग गरी कर लफतानु फाराम 
पेस ग न्ु सक्नुहुन्छ ।

प्र्म पटक आफ्ो कर लफतानु फाराम पेस ग न्े तररका जान्  
ato.gov.au/firstreturn हे् नुनुहोस्

अक्टोबर  
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मानयिाप्राप्त कर एजरेन्को सहायिािरे परेस गरु्नुहोस्

तपाई ंमानयताप्राप्त कर एजेनटको सहयोग ललई कर लफतानु 
फाराम भ न्ु र पेस ग न्ु सक्नुहुन्छ । तपाई कर एजेनट प्रयोग 
गददै हु्नुहुन्छ भ्े तपाई ंती एजेनटलाई 31 अकटोबरअगालड 
समपकनु  गररसक्नु प न्े हुन्छ । ्प जा्कारीको लालग 
ato.gov.au/lodgewithanagent हे् नुनुहोस ्।

कर लफिानु फाराम परेस गर्ने सहायिा

कर लफतानु फाराम पेस ग न्े बेलामा तपाई ंल्ःशनुलक 
सहायता प्राप्त ग न्ु सक्नुहुन्छ । Tax Help सेवा ल्म् 
आय (बढीमा वषनुको $60,000) भएका करदाताहरूको 
लालग ब्ाइएको हो । तपाई ंकर लफतानु फाराम भ न्े सहयोग 
चाह्नुहुन्छ हाम्ा ताललम प्राप्त कर सवयंसेवकहरूले 
तपाईलंाई सहयोग ग न्ु सक्छ् ्। हाम्ा सवयंसेवकहरूले 
करदाताहरूलाई myTax प्रयोग गरी अ्लाइ्बाट 
कर लफतानु फाराम भ न्ु ल्ःशनुलक सहयोग ग्छनु् ्। उ्ीहरू 
करदाताहरूको गोप्ीयता पल् कायम ग्छनु् ्।

Tax Help जनुलाईदलेख अकटोबरसमम सबै अष्टे्ललयाका 
सबै राजधा्ी शहरहरु र अनय क्ेत्रमा उपलबध हुन्छ । 
Tax Help का बारेमा ्प जा्कारीको लालग  
ato.gov.au/taxhelp हे् नुनुहोस ्।
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TFN
आफ्ो जा्कारी सनुरलक्त राख्े तररका 

तपाईलें आफ्ो वयलक्गत जा्कारी सनुरलक्त राख्नु प न्े हुन्छ ।

तपाईलें आफ्ो जीव्भर TFN चालह्े भएकाले यसलाई 
सनुरलक्त राख्नुहोस ्। तपाईलें आफ्ो ्ाम, ठेगा्ा, जालगर 
बदलेमा, तपाई ंअकको राजयमा बसाइ सरेमा वा लवदशे 
गएमा पल् तपाईकंो TFN पररवलतनुत हु्े ्ैछ् ।

कसैलाई पल् आफ्ो TFN प्रयोग ग न्ु ्लद्नुहोस ्। 
कसैलाई आफ्ो TFN प्रयोग ग न्ु लद्नु वा बेच्नु भ्ेको 
अपराध ग्नुनु हो ।

ल्म् वयलक् वा संस्ालाई मात्र आफ्ो TFN लद्नुहोस:्

■ तपाईकंो कर लववरणको बारेमा ्छलफल गदानु हामीलाई

■ काम सनुरु गरेपल्छ रोजगारदातालाई । तर कामको 
आवेद्मा यसको लववरण समावेश ्ग्नुनुहोस्

■ आफ्ो बैंक वा अनय लवतिीय संस्ालाई

■ Services Australia लाई

■ आफ्ो कर एजेनटलाई

■ आफ्ो सनुपर कोषलाई

■ Higher Education Loan Program 
(HELP) जसता शलैक्क ऋण प्राप्त ग न्े प्रयोज्का 
लालग आफ्ो लशक्ा संस्ा वा लवश्वलवद्ालयलाई ।

तपाईकंो TFN हरायो, चोररयो भ्े वा यसको दनुरुपयोग 
भइरहकेो ्छ भ्े हामीलाई तनुरुनतै जा्कारी लद्नुहोस ्। ्प 
जा्कारीको लालग ato.gov.au/FindmyTFN 

हे् नुनुहोस ्।

वयलक्गत लववरणसमबनधी अपराध रोक् आफ्ा वयलक्गत 
लववरणहरू सनुरलक्त राख्नुहोस ्। अरू वयलक्को लववरण 
प्रयोग गरी अपराध गररएको अवस्ामा वयलक्गत 
लववरणसमबनधी अपराध भएको माल्न्छ । समरण रहोस:्

■ myGov को पासवडनु वा अनय अ्लाइ् पासवडनु 
कसैलाई पल् (कर एजेनटसँग पल्) ्लद्नुहोस्

■ इमलेमा आफ्ो TFN, पासवडनु वा अनय संवेद्शील 
जा्कारी समावेश ्ग्नुनुहोस ्।

जाली इमले, फयाकस, SMS, टेललफो् कतानुहरूले 
हामीलाई ्छल् सक्छ् ्। आफूलाई कसले समपकनु  गरेको 
हो भन्े बारेमा ल्लचित हु् सक्नुभए् भ्े हामीलाई 
समपकनु  ग्नुनुहोस,् ato.gov.au/phoneus  

हे् नुनुहोस वा ato.gov.au/scams हे् नुनुहोस्

आफ्ो वयलक्गत लववरण सनुरलक्त राख्े तररकाका बारेमा 
्प जा्कारीको लालग ल्म् वेबसाइट हे् नुनुहोस:्

■ आफ्ो जा्कारी सनुरलक्त राख्े तररका –  
ato.gov.au/identitycrime

■ कर जालसाजी – ato.gov.au/scams

■ वयलक्गत लववरणसमबनधी अपराध –  
ato.gov.au/identitytheft

■ scamwatch.gov.au
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