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विदशेी आगन्तुक तथा विदशेी विद्याथीहरु 

यदद तपाई अष्ट्रवेिया भ्रमणममणा ुनुुुनन्छ    अ्थायी वसाामणा ुनुुुनन्छ  सुे तपाईिे विदेशी आगन्तुक ्िा््य बीमणा 

(Overseas Visitors Health Cover (OVHC)) विु ेवबचा  गुुुहोा्। यदद तपाईिे यहााँ ुनाँदा डाक्ट िाई देखाउु 

जाुु पर् यो िा अ्पतामणा जाुु पर् यो सुे तपाईिे उपचा को ाबै खचु आफैाँ वतुुु पुे ुनन्छ , जुब एकदमैण मणहाँगो ुनु ाक्छ ।  

केही अि्थाहरूमणा तपाईिे आफ्ुो वसाा शतुअुुाा  ्िा््य बीमणा विुुपछु । यदद तपाई Temporary Skill 

Shortage (TSS) िा Visa Subclass 485 का िावग आिेदु ददाँदै ुनुुुनन्छ  सुे तपाईााँग न्यूुतमण तहको ्िा््य बीमणा 

ुनुुपछु    तपाईको अष्ट्रवेियाको बााइ अिविस  त्यािाई कायमण गुुुपछु । अष्ट्रवेियामणा अ्थायी विद्याथी वसाामणा  हकेा 

विद्याथीहरुिे वसाा शतुअुुाा  Overseas Student Health Cover (OSHC) विुुपछु । 

ांयुक्त अवि ा्य, आय ल्याण्ड, न्यूवजल्याण्ड, व्िडेु, ुेद ल्याण्ड, दफुल्याण्ड, बेवल्जयमण, ुिे, ्िोसेवुया, मणाल्टा तथा 

इटािीबाट आएका आगन्तुकहरु (विद्याथी बाहके- OSHC हेु ुुहोा्) िे अष्ट्रवेियाााँग आपाी ्िा््य ह ेचाह ाम्झौता 

(Reciprocal Health Care Agreements) अन्तगुत मेणवडकेय  िासका िावग आिदेु ददु ाक्छ ु्। वतुीहरुिे 

ाािुजवुक ्िा््य प्रमािीमणा तुरुन्त आकव्मणक मेणवडकि उपचा  प्राप्त गछु ु्, त  अन्यथा उुीहरुिे िासको हक प्राप्त 

गदैुु्   अझै पवु OVHC विु ेविचा  गुुुपछु । 

यदद तपाई ्थायी बाोबाा ावहतको अष्ट्रवेियाको आप्रिााी ुनुुुनन्छ  िा तपाईिे ्थायी बावान्दाका िावग आिेदु 

ददुुसएको छ  सुे तपाई ाामणान्यतया मेणवडकेय  विुका िावग   ्िा््य ह ेचाह ाेिामणावथ तुरुन्त पुनाँच प्राप्त गुु योग्य 

ुनुुुनन्छ । तपाईिे बावान्दाको वुजी ्िा््य बीमणा पवु खर द गुु ाकु्नुनन्छ । 

 

मणैिे क्तो खािको बीमणा खर द गुुुपछु ? 

वसााको दकवामण ्िा््य बीमणाको प्रका  

विद्याथी वसाा Overseas Student Health Cover िे तपाईको वसााको आिश्यकतािाई पू ा गुेछ । 

TSS वसाा तथा 

457 वसाा 

457 —्िीकृत Overseas Visitors Health Cover िे तपाईको वसााको 
आिश्यकतािाई प ूा गुेछ ।  

485 वसाा 485 — ्िीकृत Overseas Visitors Health Cover िे तपाईको वसााको 

आिश्यकतािाई पू ा गुेछ । 

शतु 8501सएको 
कुुै पवु वसाा 

457 िा 485 — ्िीकृत Overseas Visitors Health Cover िे ्िा््य बीमणा 
आिश्कयता शतु 8501सएकाको वसााको आिश्यकतािाई पू ा गुेछ । अन्य विदेशी आगन्तुकको 

्िा््य िा अन्त ाुवष्ट्रय बीमणािे पवु आिश्यकतािाई पू ा गुु ाक्छ । 

अन्य कुुै पवु वसाा यदद तपाईााँग कुुै पवु प्रका को मेणवडकेय  (Medicare) िास छै ु िा तपाईााँग reciprocal 

Medicare िास छ  सुे तपाईिे विदेशी आगन्तुक ्िा््य बीमणा कुुै अष्ट्रवेियु िा अन्त ाुवष्ट्रय 

बीमणाकताुबाट खर द गुु ाकु्नुनन्छ । 

यदद तपाईााँग अन्तर मण (प्रायः ुीिो) िा पूमु (प्रायः हर यो) मेणवडकेय  काडु छ  सुे तपाईिे 

अष्ट्रवेियु बावान्दाको वुजी ्िा््य बीमणा खर द गुु ाकु्नुनन्छ । 

 

 

हामणीिाई ाम्पकु गुुुहोा् 

ombudsman.gov.au 

1300 362 072 

GPO Box 442 

Canberra  ACT  2601 

हाम्रो कायाुियहरू वुम्न ्थाुमणा 

छ ु्: 
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» Canberra 
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आगन्तुकहरुका िावग ्िा््य बीमणााम्बन्िी युवक्तहरू (रटप्ा) 

बीमणािासहरु, ाद्यता खचाु तथा योग्यता बीमणा कोष तथा बीमणा ुीवतबीच िे ै वसन्नता ुनन्छ । कुुै पवु ्िा््य बीमणा खर द गदाु तपाईिे  ो्ुे बीमणा आफ्ुो 

आिश्यकताका िावग उपयुक्त सएको वुवित गुुुहोा्। 

 आफूिे खर द ग ेको बीमणामणा तपाई पखाइुको ामणयबा े थाहा पाउु ुहोा्। ि ैे बीमणाकताुिे पवहिेदेवखको यथाित अि्था (pre-existing 
conditions) िाई बीमणा गुु १२ मणवहुाको पखाुइको अिवि िगाइददुेछ ु्   केहीिे पवहिेदेवखको यथाित अि्था (pre-existing conditions) 
िाई ्थायीरुपमैण बीमणाबाट हटाइददन्छ ु्, जाको अथु ुनन्छ  य्तो अि्थाको कवहिे पवु बीमणा गुु ादकाँ दैु। दकुदक OVHC ुीवत ाामणान्तया तपाई 
अष्ट्रवेिया आएपिात शुरु ुनन्छ , अष्ट्रवेिया यात्रा गदाु देखा प ेको वबमणा ीिाई ाामणान्यतया पवहिेदेवखको यथाित अि्थाका रुपमणा (pre-existing 
conditions) विइन्छ ।  

 बीमणाको प्रवतबन्ि तथा वुषिेहरु जान्नहुोा्। पूमुरुपमणा ाबै अि्थाहरूिाई ामेणरटुेछै ु   केही अि्थाहरुिाई पटकै्क बीमणा गर ुेछै ु। याद गुुुा् दक 

विदेशी आगन्तुकहरुको अ्पताि खचु ाािुजवुक अ्पतािमणा ामेणत ाामणान्तया दैवुक $१००० सन्दा बढी ुनन्छ ।  

 तपाईि ेवतु ुाके्न अविकतमण तहको अ्पताि बीमणा विु ेविचा  गुुहुोा।् यदद तपाईिाई उपचा  चावहन्छ  सुे बीमणा  कमण बचत गुु बन्देज सएको बीमणा 

विुुसन्दा तपाईिे बढी Excess वतुे बीमणा  ो्ु ाकु्नुनन्छ  ।  

 औषविका िावग तपाईको बीमणाि ेकवत व्यहोछु  सन्न ेजााँच्ुहुोा् दकुदक िे ै बीमणाहरुमणा ाीवमणत बीमणािास मणात्र ुनन्छ    यथेष्ट मणात्रामणा मणहाँगा 

औषविहरुिाई ामेणट्दैु ज्तै क्यान्ा  उपचा मणा प्रयोग ुनुे दकमणोथे ापीका औषविहरु, जािाई दशौ ाँ हजा  डि  खचु िाग्न ाक्छ ।  

 यदद तपाईको वसाा व्थवत िा मणवेडकेय  योग्यतामणा पर ितुु  ुनन्छ  सुे तपाईको बीमणाकोषिाई ाक्दो वछ टो खब  गुुुहोा्। तपाईको बीमणा अझै पवु 

उपयुक्त छ  छै ु उुीहरुााँग जााँच गुुुहोा् दकुदक तपाईिे बावान्दाको बीमणामणा ाुु पवु ाकु्नुनन्छ ।  

 तपाईको बीमणा  कमण सकु्ताुी गर  ाख्नाु ्तथा अद्यािविक  ाख्नहुोा।् तपाईको बीमणा  कमण सुक्ताुी ुसएको का मिे वुष्कृय ुनन्छ  सुे तपाईको बीमणा 

कोषिे तपाईको बीमणादािीिाई अ्िीका  गुु ाक्छ  िा तपाईको ाद्यतािाई  द्द गुु ाक्छ ।  

 यदद तपाई उपचा को अपके्षा गदै ुनुुुनन्छ  सु ेतपाईको बीमणाकोषिाई ाम्पकु गुुहुोा्   तपाईिे बीमणािास पाउुे ुपाउुे   तपाईिे कवत वतुुुपुे पत्ता 

िगाउुुहोा्। तपाईको बीमणाकताुिे बीमणा ुगुे उपचा  तपाईिाई चावहन्छ  सुे ाेिा प्रदायकिाई ाोिे  तपाईिे कवत थप  कमण आफ्ुो खल्तीबाट वतुुुपुे 

पत्ता िगाउुुहोा्। ाम्सि सए अुुमणावुत खचु विवखत ददु अुु ोि गुुुहोा्। 

 

थप जाुका ी ombudsman.gov.au मणा उपिब्ि छ । 

कृपया याद गुुहुोा्: या कागजातको आाय वुदेशु गुे मणात्र हो। ताथु याका जाुका ीिाई काुुुी ाुझािका रुपमणा स  पुुु ुनाँदैु िा व्यवक्तगत मणामणिामणा काुुुी ाुझािको 

वबकल्पको रुपमणा विइुु ुनाँदैु। या कागजातमणावथ स  प े  पर मामण्िरुप कुु ैुोक्ााुी िा क्षवत सएमणा  काुुुि ेददइएको अविकतमण हदाम्मण Commonwealth 
Ombudsman जिाफदहेी ुनुेछै ु। यामणा उद्िृत िे ैजाो ऐुहरुको अद्यािविक ां्क मका िावग कृपया काुुुको ांघीय  वजष्ट  Federal Register of Legislation मणा 
हेुुुहोा्। 

 

https://www.legislation.gov.au/Browse/ByTitle/Acts/InForce/0/0/Principal

