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विदेशी आगनु्तकको स्वास्थ्य बीमा (Overseas Visitors Health Cover) 

यदि तपाई दििेशबाट आउनु भएको छ भने सामान्यतया अष्ट्र ेदलयाको सािवजदनक मेदिकेयर (Medicare) 

प्रणालीअन्तर्वत तपाईको उपचार िा अस्पतालको खचवहरु व्यहोररिँ िैन। यदि तपाई Temporary Skill Shortage (TSS) 

दभसा आिेिक हुनुहुन्छ िा दििेशी दिद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईलाई दनदिवष्ट् तहको स्वास्थ्य बीमा दलन आिश्यक पनेछ 

जसले तपाईको दभसाको आिश्यकता पूरा हुन्छ।  

अष्ट्र ेदलयन नार्ररकहरु उनीहरुको मेदिकल तर्था अस्पताल खचवका लादर् यहािँको सािवजदनक स्वास्थ्य प्रणाली मेदिकेयर 

प्रयोर् र्रे जसै्त अस्र्थायी दभसामा रहेका दििेशी आर्नु्तकहरुले सामान्यतया मेदिकेयर प्रयोर् र्नवका लादर् योग्य 

हुिैनन्।  

संयुक्त अदिराज्य, स्वस्विेन, बेस्वियम, दिनल्याण्ड, इटाली, माल्टा, नेिरल्याण्ड,  स्लोभेदनया, आयरल्याण्ड, निे तर्था 

नू्यदजल्याण्डबाट आएका दििेशी आर्नु्तकहरुको अष्ट्र ेदलयासिँर् आपसी स्वास्थ्य हेरचाह सम्झौता (Reciprocal 

Health Care Agreements) हुन्छ । यस बन्दोबस्त अन्तर्वत उनीहरुले सािवजदनक स्वास्थ्य प्रणालीमा दनिःशुल्क 

आकस्विक उपचार प्राप्त र्छव न्, अन्यर्था उनीहरुले यस्तो हक प्राप्त र्ने दर्थएनन्। 

यसको मतलब तपाई अष्ट्र ेदलया घुदमरहेको बेलामा यदि तपाईलाई मेदिकल हेरचाह चादहएमा तपाईले आफ्नो खस्विबाट 

दनकै खचव ब्यहोनुव पने हुन्छ। सािवजदनक अस्पतालमा समेत तपाईलाई अस्पताल शुल्क मात्र प्रदतदिन $१००० लाग्न 

सक्छ। स्वास्थ्य बीमादिना तपाईले समु्पणव उपचार खचवको दजमे्मिार आिै दलनुपने हुन्छ। 

यदि तपाई आफ्नो मेदिकेयर योग्यता स्वस्र्थदतबारे अदनदित हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो स्र्थानीय मेदिकेयर 

कायावलयमािव त बुझ्न सकु्न हुन्छ िा Department of Human Services – Medicare लाई सम्पकव  

र्नुवहोस्। 

यदि कुनै पदन समय तपाईको दभसा स्वस्र्थदत िा मेदिकेयर योग्यतामा पररितवन हुन्छ भने तपाईको बीमाकतावलाई 

जदतसक्दो चािँिै खबर र्नुवहोस् तादक तपाईको बीमा तह अझै पदन उपयुक्त छ दक पत्ता लर्ाउन सदकन्छ। 

 

OVHC ले के व्यहोछव ? 

हरेक OVHC बीमारकम, योग्यता तर्था बीमालाभमा िरक हुन्छ। तर्थादप िेरै बीमाहरुले तपाईको उपचारको लादर् 

आिश्यक अस्पताल भनाव तर्था िाक्टरको शुल्कको दहस्सालाई व्यहोनुवपछव । 

यसका अदतररक्त अस्पताल तर्था मेदिकल खचव व्यहोनवका लादर् तपाईले सामान्य उपचार (General Treatment) 
बीमा पदन खररि र्नव सकु्नहुन्छ। General Treatment बीमाले दनजी के्षत्रका स्वास्थ्य सेिा प्रिायकको 

िन्तदिशेषज्ञ, आिँखादिशेषज्ञ तर्था दिदजयोरे्थरादपस्टजस्ता सेिाहरुको खचव व्यहोछव । बीमाले ती खचवहरुको केही दहस्सा 

व्यहोछव , तर्थादप तपाईले अझै पदन बाकी शुल्क दहस्सा आिैिँ ले दतनुवपछव । 

िेरै दििेशी आर्नु्तकहरुको स्वास्थ्य बीमा सेिाहरुले औषदि खचव सीदमतरुपमा व्यहोछव न्। दििेशी आर्नु्तकहरुले िेरै नै 

महिँर्ो खचव झेल्नुपछव  यदि उनीहरुलाई औषदि उपचार चादहएमा, दिशेषर्री क्यान्सरको उपचारमा। 

अष्ट्र ेदलया दभदत्ररहेका यातु्रहरुले औषदि तर्था औषदिजन्य यन्त्रहरु तुरुन्त प्रयोर् र्नवका लादर् ल्याउन सक्छन् र र्थोरै 

पररमाणमा व्यस्वक्तर्त प्रयोर्का लादर् आयात र्नव पदन अनुमदत दिइन्छ। र्थप जानकारीका लादर् हेनुवहोस् 

Therapeutic Goods Administration website—Entering Australia and Personal 

Importation Scheme 

 

 

हामीलाई सम्पकव  र्नवहोस् 

ombudsman.gov.au 

1300 362 072 

GPO Box 442 
Canberra  ACT  2601 

हाम्रो कायावलयहरू दनम्न स्र्थानमा 

छन्: 

» Adelaide 

» Brisbane 

» Canberra 

» Melbourne 

» Perth 

» Sydney 
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https://www.tga.gov.au/personal-importation-scheme
https://www.tga.gov.au/personal-importation-scheme
http://www.ombudsman.gov.au/
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तपाई बीमा लादर् खररि र्िाव दबदभन्न कुराहरूमा ध्यान पुर् याउनुहोस् दकनदक कुनै बीमामा कम लाभ हुन्छ भने दनदित प्रकारको उपचारका लादर् कुनै पदन लाभ 

हुिँिैन र पखवने समय पदन िरक िरक हुन्छ । केही बीमाहरुले पदहलेिेस्वखको यर्थाित अिस्र्था (pre-existing conditions) लादर् स्र्थायीरुपमा बीमालाई समािेश 

र्िैन, यसको अर्थव त्यस्तो अबस्र्थाको उपचार खचवलाई कदहलै्य व्यहोररिँ िैन। खररि र्िाव के कुरा हेनुवपछव  भने्न दिषयमा र्थप जानकारीका लादर् Tips on health 
insurance for visitors हेनुवहोस्। 

यात्रा बीमाले पदन आर्नु्तक बीमाले समेट्न नसकेका उपचारहरु बीमा र्नव सक्छ जसै्त यात्रा र्ने सामानको नोक्सानी तर्था मेदिकल ईमरजेन्सीमा स्विेश 

िकावउने।  

आजीिन स्वास्थ्य बीमा (Lifetime Health Cover) र दनजी स्वास्थ्य बीमा छुट दििेशी आर्नु्तक स्वास्थ्य बीमामा लारू् हुिँिैन। दििेशी आर्नु्तकको स्वास्थ्य बीमा 

खररिको लार्तमा Goods and Services Tax (GST) लर्ाईन्छ। 

 

मैले OVHC कहािँ खररि र्ने? 

तपाईले केही स्वास्थ्य कोष तर्था अष्ट्र ेदलयामा रहेका केही सामान्य बीमाकतावबाट अष्ट्र ेदलयाको आर्नु्तकका लादर् बीमा खररि र्नव सकु्नहुन्छ। तपाई अन्य 

मुलुकद्वारा जारी र्ररएका बीमा पदन दलन सकु्नहुन्छ। याि र्नुवहोस्, यदि तपाई TSS दभसा, 457 दभसा, 485 दभसा िा दिद्यार्थी दभसामा हुनुहुन्छ भने तपाईको 

दभसा शतवमा दनदिवष्ट् स्वास्थ्य बीमाको प्रकार तर्था तहलाई खररि र्नुवपने आिश्यकता हुन्छ। 

आर्नु्तकका लादर् बीमा पत्ता लर्ाउन इन्टरनेट एउटा राम्रो तररका हो। हामी सल्लाह दिन्छौ िँ दक सचवइदिनमा "Overseas Visitors Insurance" िा 

"Overseas Visitors Health Cover" लेखेर खोजु्नहोस् र कम्तीमा तीन प्रिायकहरुको बीमाहरु तुलना र्नुवहोस्। 

 

मेदिकेयर अदतररक्त शुल्क (Medicare Levy Surcharge) ले तपाईलाई चादहने स्वास्थ्य बीमाको दकदसमलाई कसरी 

प्रभाि पाछव ? 

यदि तपाई: 

 उच्च आम्दानी र्नुव हुन्छ (सन् २०१७-१८ को दित्तीय िषवमा एकल रुपमा $९०,००० भन्दा बढी िा जोिी िा पररिारको रुपमा $१८०,००० भन्दा बढी) 

 अष्ट्र ेदलयामा करका लादर् बादसन्दा मादननुहुन्छ, िा 

 मेदिकेयरमा सिलतापूिवक िताव हुनुभएको छ (कुनै पदन लाभको तहका लादर्—आपसी, अन्तररम, िा पूणव) भने 

तपाईलाई मेदिकेर अदतररक्त शुल्क (Medicare Levy Surcharge) ले प्रभाि पानव सक्छ। अदतररक्त शुल्क तर्था यसबाट तपाईलाई मुक्त र्राउने स्वास्थ्य 

बीमाका प्रकारबारे र्थप जानकारीका लादर् कृपया Medicare Levy Surcharge यो हेनुवहोस्। 

 

 

र्थप जानकारी ombudsman.gov.au मा उपलब्ध छ। 

कृपया याि र्नुवहोस्: यस कार्जातको आसय दनिेशन र्ने मात्र हो। तसर्थव यसका जानकारीलाई कानुनी सुझािका रुपमा भर पनुव हुिँिैन िा व्यस्वक्तर्त मामलामा कानुनी 

सुझािको दबकल्पको रुपमा दलइनु हुिँिैन। यस कार्जातमादर्थ भर परेर पररणामस्वरुप कुनै नोक्सानी िा क्षदत भएमा  कानुनले दिइएको अदिकतम हिसम्म 

Commonwealth Ombudsman जिाििेही हुनेछैन। यसमा उि्िृत िेरैजसो ऐनहरुको अद्यािदिक संस्करणका लादर् कृपया कानुनको संघीय रदजष्ट्र Federal 

Register of Legislation मा हेनुवहोस्। 

 

https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/index.htm
https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/index.htm
https://www.ato.gov.au/individuals/medicare-levy/medicare-levy-surcharge/
https://www.legislation.gov.au/Browse/ByTitle/Acts/InForce/0/0/Principal
https://www.legislation.gov.au/Browse/ByTitle/Acts/InForce/0/0/Principal

