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यस जानकारी पत्र शुल्क तथा रकम फिताा (refund) बारेमा हो। अन्तरााष्ट्रि य ष्ट्िद्यार्थीहरु शुल्क तर्था ष्ट्ितााको 

ष्ट्िषयमा उनीहरुको ष्ट्शक्षा प्रदायकसँग असहमत हँदा हामीलाई उनीहरुबाट प्राप्त हने साझा सिालहरुका उत्तरहरू 

हामीले यसमा समािेश छ।  

यष्ट्द मैले आफ्नो कोसाबाट ष्ट्नस्किए (withdraw) भने के मैले रकम ष्ट्िताा पाउँछु? 

यो कुरा तपाईको फिखित सम्झौताले के भन्छ त्यसमा भर पछा । केही प्रदायकहरुले तपाईको पढाई शुरू हनु पष्ट्हले िा 

शुरू भईसकेपष्ट्छ पष्ट्न तपाईले कोसाबाट ष्ट्नस्किनु भएमा रकम ष्ट्िताा भुक्तानी गछा न् तर अरुले त्यसो गदैनन्। तपाईको 

अफिकार तथा कताव्यलाई तपाईको ष्ट्लस्कित सम्झौतामा उले्लि गररएको हनुपछा ।  

यष्ट्द तपाईसँग तपाईको ष्ट्लस्कित सम्झौताको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प छैन भने प्रदायकसँग  एक प्रष्ट्त माग्न सकु्न हन्छ। यष्ट्द तपाईले १ 

जनिरी २०१८ पष्ट्छ ष्ट्लस्कित सम्झौतालाई स्वीकानुा भएको भए त्यसको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्पलाई राख्नु तपाईको कताव्यमा पछा ।  

मेरो ष्ट्भसा अस्वीकार गररएको ष्ट्र्थयो, के मैले रकम ष्ट्िताा पाउँछु? 

हो। यष्ट्द तपाईको ष्ट्िद्यार्थी ष्ट्भसा अस्वीकृत भएको छ र तपाईको कोसाबाट ष्ट्निनुको कारण यो हो भने तपाईको ष्ट्भसा 

अस्वीकार गररनुको कारण जे भए पष्ट्न तपाईले रकम ष्ट्िताा पाउने हक रहन्छ।  

तपाईले आफ्नो कोसा शुरु गनुापूिा तपाईको ष्ट्भसा अस्वीकृत भएको छ भने पाँच प्रष्ट्तशत िा $५०० (जुन रकम कम हन्छ 

त्यही) भन्दा नबढाइकन प्रशासष्ट्नक शुल्क काटेर तपाईले आफ्नो रकम पूरै ष्ट्िताा ष्ट्लने अष्ट्िकार रहन्छ।  

तपाईको कोसा शुरु भइसकेपष्ट्छ तपाईको ष्ट्भसा अस्वीकृत भएमा तपाई कोसाबाट ष्ट्नस्किएको ष्ट्मष्ट्तपष्ट्छ कोसाको बाकी 

अंशको शुल्क ष्ट्िताा पाउने अष्ट्िकार हन्छ।  

मैले आफ्नो कोसा शुरु गनुापूिा मेरो ष्ट्शक्षा प्रदायकले मलाई कष्ट्त रकम ष्ट्तनाका लाष्ट्ग 

भने्नछ? 

यष्ट्द तपाईको कोसा २५ हप्ताभन्दा बढी छ भने तपाईको ष्ट्शक्षा प्रदायकले तपाईले कोसा शुरु गनुापूिा आिाभन्दा बढी 

अध्ययन शुल्क ष्ट्तराउनु सकै्दन। तपाईले कोसा शुरु हनुअगाष्ट्ि आिाभन्दा बढी ष्ट्तना रोज्न सकु्नहन्छ तर तपाईले त्यसो 

गनुापदैन। तपाईले ष्ट्लस्कित सम्झौता स्वीकानुाअष्ट्ि तपाईको प्रदायकले तपाईबाट रकम ष्ट्लन पाउँदैन।  

यष्ट्द तपाईको कोसा २५ हप्ता िा कमको छ भने तपाईको प्रदायकले कोसा शुरु हनुअगाष्ट्ि तपाईबाट पूरा कोसा शुल्क 

ष्ट्लन सक्छ।  

कोसाको लम्बाइ जे भए पष्ट्न एकपटक तपाईले कोसा शुरु गररसकेपष्ट्छ तपाईको प्रदायकले तपाईबाट पुरा कोसा शुल्क 

ष्ट्लन सक्छ।  

शुल्क तर्था रकम ष्ट्ितााका सम्बन्धमा तपाईको प्रदायकसँग कसरी ष्ट्ििादमुक्त हने 

तपाईको फिखित सम्झौतामा शुल्क, रकम ष्ट्िताा िा कोसाबाट ष्ट्निने बारेमा के भष्ट्नएको त्यसलाई राम्ररी बुझ्नु होस्। 

तपाईको ष्ट्लस्कित सम्झौतामा कसरी रकम ष्ट्ितााको लाष्ट्ग आिेदन ष्ट्दने भने्न उले्लि गररइको हनु पछा । रकम ष्ट्ितााको 

लाष्ट्ग सही तररकाले ष्ट्निेदन ष्ट्दनु महत्वपूणा हन्छ। प्रायः रकम ष्ट्िताा आिेदनलाई ष्ट्लस्कित रुपमा गररनुपछा  र 

कष्ट्हलेकाही ँप्रदायकसँग ष्ट्िशेष िाराम हन्छ।  

यष्ट्द तपाईको प्रदायकले तपाईले रकम ष्ट्िताा पाउने हक नरहेको ष्ट्नणाय गछा  र तपाईलाई यो ष्ट्नणाय गलत लाग्छ भने 

प्रदायकको आन्तररक उजुरी तर्था पुनरािेदन प्रकृयामािा त् तपाईले उजुरी गना सकु्नहन्छ। तपाईको ष्ट्शक्षा प्रदायकले 
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गलत ष्ट्नणाय गरेको भनेर तपाई ष्ट्कन सोचु्नहन्छ र कसरी तपाईको ष्ट्ितााको हक छ भनेर स्पररुपमा बयान गना जरुरी हन्छ।  

तपाईले आफ्नो ष्ट्शक्षा प्रदायकले तपाईसँग गलत तररकाले रद्द शुल्क ष्ट्लइरािेको भने्न तपाईलाई लागेमा पष्ट्न तपाईले ष्ट्शक्षा प्रदायकको उजुरी तर्था पुनरािेदन 

प्रकृयालाई प्रयोग गना सकु्नहन्छ ।  

यष्ट्द तपाई त्यो प्रकृयाको नष्ट्तजासँग सनु्तर हनुहन्न भने र तपाई अझै पष्ट्न प्रदायक गलत छ भने्न सोचु्नहन्छ भने तपाईले Commonwealth Ombudsman 

जस्ता बाह्य उजुरी ष्ट्नकायमा आफ्नो समस्या बारे उजुरी गना सकु्नहन्छ। 

मैले कसरी बाह्य उजुरी गना सक्छु? 

यष्ट्द तपाई फिजी फशक्षा प्रदायकसँग अध्ययन गरररहेको अन्तरााष्ट्रि य ष्ट्िद्यार्थी हनुहन्छ भने तपाईले Commonwealth Ombudsman लाई उजुरी गना 

सकु्नहन्छ। अमबिस्मनले ितामान िा भुतपूिा ष्ट्िद्यार्थीहरुले अरि ेष्ट्लयाका ष्ट्नजी ष्ट्िद्यालय, कलेज िा ष्ट्िश्वष्ट्िद्यालय (ष्ट्शक्षा प्रदायक) हरूसँगको समस्याका बारेमा 

परेका उजुरीहरुलाई अनुसन्धान गछा । तपाईले हाम्रो अनलाइन िाराम भना सकु्नहन्छ िा हामीलाई 1300 362 072 मा िोन गना सकु्नहन्छ। कसरी उजुरी गने 

िा हामीलाई सम्पका  गने बारे र्थप जानकारीका लाष्ट्ग ombudsman.gov.au हेनुाहोस्। 

यष्ट्द तपाई सार्ाजफिक (सरकारी) फशक्षा प्रदायककहाँ अध्ययन गरररहेको अन्तरााष्ट्रि य िा स्वदेशी ष्ट्िद्यार्थी हनुहन्छ भने तपाईले सम्बस्कन्धत राज्य िा प्रान्तका 

अमबिस्मनलाई1 मा उजुरी गना सकु्नहन्छ।  

अरु कसले मलाई मद्दत गना सक्छ? 

तपाईले हाम्रो िेबसाइटमा गएर तपाईलाई मद्दत गनासके्न अन्य संस्क्र्थाहरुको उपयोगी ष्ट्लङ्कहरु (useful links)2 को सूची प्राप्त गना सकु्नहन्छ।  

माफमिा अध्ययि 

Hanne*, जो िेनमाका बाट अरि ेष्ट्लयमा अध्ययनका लाष्ट्ग आईन, उनले हाम्रो कायाालयमा उनको ष्ट्शक्षा प्रदायकले आिूले कोसाबाट ष्ट्नस्किसकेपष्ट्छ उनलाई 

रकम ष्ट्िताा नष्ट्दने बारे उजुरी गररन्। हामीले प्रदायकसँग ष्ट्लस्कित सम्झौताको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प माग्ौ।ँ प्रदायकले हामीलाई बतायो ष्ट्क हानाले छोिेको कोसाका लाष्ट्ग 

यसले ष्ट्लस्कित सम्झौता गरेको ष्ट्र्थएन। बरु, प्रदायकले अष्ट्िल्लो ष्ट्लस्कित सम्झौताको भर परेको ष्ट्र्थयो, जुन पष्ट्हला सोही कोसा प्रदान गदााको सम्झौताष्ट्र्थयो र जुन 

कोसाबाट समेत Hanne कोसा शुरू हनु भन्दा अगािै ष्ट्नस्किसकेकी ष्ट्र्थइन्। यस माष्ट्मलामा, अष्ट्िल्लो सम्झौता स्वीकृत भइसकेपष्ट्छ अध्ययन अिष्ट्ि तर्था कोसा 

शुल्क दुिै पररितान भइसकेका ष्ट्र्थए। तसर्था प्रदायकले अष्ट्िल्लो ष्ट्लस्कित सम्झौतासँग भर पना सकै्दनथ्यो। हामीले ष्ट्सिाररस गर यौ ँष्ट्क प्रदायकले हानालाई रकम 

ष्ट्िताा ष्ट्दनुपछा । प्रदायकले हाम्रो ष्ट्सिाररसलाई स्वीकार गर यो र हानालाई रकम ष्ट्िताा गर यो। 

Jonathan*, जो मलेष्ट्सयाबाट अरि ेष्ट्लयामा अध्ययनका लाष्ट्ग आएका ष्ट्र्थए, एक ष्ट्शक्षा प्रदायकसँग भनाा भए र पढाई शुरु गरेपष्ट्छ कोसा पररितान गने ष्ट्नणाय गरे। 

ष्ट्लस्कित सम्झौताले भन्थ्यो ष्ट्क ष्ट्िद्यार्थीहरुले पढाई शुरु भइसकेपष्ट्छ रकम ष्ट्िताा पाउने हक राख्दैनन्। उक्त ष्ट्लस्कित सम्झौता कानुनअनुसार ष्ट्र्थयो र हामीले 

प्रदायकको ष्ट्नणायलाई नै कायम गर यौ।ं Jonathan ले रकम ष्ट्िताा पाएनन्।  

र्थप जानकारी ombudsman.gov.au मा उपलब्ध छ। 

कृपया याद गनुाहोस्: यस कागजातको आसय ष्ट्नदेशन गने मात्र हो। तसर्था यसका जानकारीलाई कानुनी सुझािका रुपमा भर पनुा हँदैन िा व्यस्कक्तगत मामलामा कानुनी 

सुझािको ष्ट्बकल्पको रुपमा ष्ट्लइनु हँदैन। यस कागजातमाष्ट्र्थ भर परेर पररणामस्वरुप कुनै नोक्सानी िा क्षष्ट्त भएमा  कानुनले ष्ट्दइएको अष्ट्िकतम हदसम्म Commonwealth 
Ombudsman जिािदेही हनेछैन। यसमा उद्िृत िेरैजसो ऐनहरुको अद्यािष्ट्िक संिरणका लाष्ट्ग कृपया कानुनको संिीय रष्ट्जरर Federal Register of Legislation 

मा हेनुाहोस्। 

 

                                                           
1 http://www.ombudsman.gov.au/what-we-do   
2 http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links   
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