
     

SAMPLE
कृपया कालो अथवा निलो कलमले अगें्जीमा भि्नुहोला
आगमि यात्ी कारनु               •              अषे्टनलया

परिवाि/थि  
नाम  

िाहादानी नंम्बि  

उडान नंम्बि अथवा जहाजको नाम 
अष्ट्रेलियाको िक्य गरिएको ठ्रेगाना

क्रे  तपाई अष्ट्रेलियामा अकको १२ महहना 
िहन्रे िक्य गन्नु भएको छ?

तपाईि्रे अष्ट्रेलियामा:
१.  प्रलत्बन्धित गरिएका अथवा लनष्रेधि िगाईन सकन्रे सामानहरु, जसततै औषधिीहरु, स ््रेिोईड, गतैिकाननूी व्रेसयावदृ्धिका 

सामानहरु, ्ब्दक्, हातहलतयाि अथवा गतैिकाननूी िागू पदाथनुहरु लयाऊँदतै ह्न्ह््छ?
२.  २२५० लमलिलन्ि भ्दा ्बढी िकसी जसता सामानहरु वा ५० ग्ाम को ५० भ्दा धि्रेितै चि्ो् तमाखक्ा सामानहरु 

छन?्
३.  द्वद्रेशमा खरिद गन्नु भएको अथवा लिन् भएको सामानहरुको कि ि / अथवा अष्ट्रेलियामा कि लमनाह भएका 

उपहाि सम्रेत गरि, अष्ट्रेलियन डिि ९०० भ्दा ्बहढका, समानहरु लयाऊँदतै ह्न्ह््छ?
४.  सामानहरु/वयवशायका िालग नमनूाहरु/वयवशालयक प्रयोजनका समानहरु लयाऊँदतै ह्न्ह््छ?
५.  अष्ट्रेलियन डिि १०,००० अथवा अष्ट्रेलियामा अथवा द्वद्रेशी मद््ाको हािाहािी भ्दा ्बहढका समानहरु लयाऊँदतै ह्न्ह््छ?
 टिपपणी: यहद भंसाि अथवा प्रहिी अलधिकािीि्रे सोधि्रेको खणडमा, तपाईि्रे ट्ाभिसनु च्रेक, च्रेक, मलन अडनुि अथवा 

अ्य क्नतै पलन िकमको यादतै गन्नु नपनने मौहद्क सामानहरु द्रेखाउन ्पननेछ। 
६.  मास्, क्खि्ाको मास्, माछा, सामह्द्क जीवका खाधय, अणडा, दध्ि दही, फिफ्ि, सागसबजीहरु?
७.  ग्रेडाग्डीहरु, ्बीउहरु, ््सा आएका, पिाि, ्बदाम, ्बो्द््बरुवाहरु, ्बो्द््बरुवाका भागहरु, पािमपिागत औषधिीहरु वा 

जहड्ब्् ीहरु, काठका सामानहरु?
८.  जनाविहरु, जनाविका अगंहरु, उपकिणहरु िगाएत जनाविहरु्बा् ्बनाईएका सामानहरु, घिपािव्ा जनाविका 

खानाहरु, अणडाहरु, जीव द्वज्ान, प्रतीमाहरु, चिाहरु, माछा, हकिा फटयाँग्ाहरु कवजहरु, मौिी सम्ब्धिी सामानहरु 
लयाऊँदतै ह्न्ह््छ?

९.  मा्ो, मा्ोिाग्रेका सामनहरु अथवा पानीमा प्रयोग भएका सामानहरु जसततै ख्रेिक्द/िमाईिोकोिालग प्रयोग गरिएका 
उपकिणहरु, ज्त्ाहरु लयाऊँदतै ह्न्ह््छ?

१०.  द्वगत ३० हदनहरु मा क्रे  तपाई हकसान(कृषी), कृषी जनाविहरु, जंगिी ईिाकाहरु अथवा पानीको खोिा/तिाउ 
ईतयाहद को समपकनु मा आउन्भएको छ?

११.  द्वगत ६ हदनमा क्रे  तपाई अहरिका, दनषिणी/क्रे न्द्य अम्रेिीका अथवा कयाि्रेद््बयनमा ह्न्ह्््थयो? 
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यहद तपाई अष्ट्रेलियाको नागरिक 

क्रे  तपाईको क्नतै अपिालधिक ततवालभयोग / हरु छन?् 

घोषणा(प्रज्ापि)
मतैि्रे हदएको जानकािी सतय, सहह ि पि्ा हो। मिाई थाहा छ 
की मतैि्रे प्रश्नको उत्हरु हदन नसक्रे मा मतैि्रे गनमभि अ्बसथाको 
सामना गन्नु पननेछ।

क्रे  तपाईिाई षियिोग भएको छ?
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तपाईको हसताक्षर

कृपया कारनु 
पलिाउि्होला

Nepali

प्रद्रेश

 हदन  महहना             वषनु

उल्थयाईएका यो पािाको प्रयोग कसरी गिने:
• ति हदईएका नमनूाका जनकािीहरु पढनह्ोिा
• अगं््रेजीको आगमन यात्ी काडनुको खणडहरु लमिाएि भन्नुहोिा
यस पत्मा िलेख्ह्ोला (िमिूाकोलानग मात् हो)

NEPALI

कृपया   िगाउन्होिा ि हि्रेक प्रश्नहरुको जवाफ हदनह्ोिा – यहद पकका छतैन भन्रे हठक मा   गन्नुहोिा



✕

सभा/समम्रेिन 
वयावशाय

साथी अथवा नात्रेदाि संगको भ््रे घा्
छ्ट्ी

प्रदशनुनी 
अ्य

िोजगािी
 लशषिाSAMPLEकृपया    र उत्तर A अथवा B अथवा C

यो उडान अथवा जहाजमा क्न द्रेश्बा्  
चढन् भएको हो?

िाहादानीमा द्रेखाएन्सािको िाद्ष्टयता

तपाईको साधिािणतया प्रेशा क्रे  हो?

यस फािममा संकिन गरिएका जानकािीहरु अधयागमन, भं्साि, औषधि हक्ाणू, त्ृथयांक, सवास्थय, ्ब्यज्त् ि अ्य म्द्ा सम्ब्धिी 
अष्ट्रेलियो काननू प्रशालसत गननुकोिालग गरिएको हो ि यो संकिन वतैधिालनक रुपमा सवीकृत छ। यो यस षि्रेत्मा प्रशालसत लनकायहरुिाई मात् 
खि्ाईन्रेछ ि अष्ट्रेलियाको काननू ्बमोनजम आवशयक ि सवीकृत प्राप्त छ। फािम १४४२आई (Form 1442i) Privacy notice (गोपलनयाता ह्पपणी) 
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms मा उपिबधि छन।्

 हदन  महहना             वषनु
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कृपया अगें्जी भि्नुहोला

अषे्टनलयामा सथायी 
रुपमा बसाईं आउँदै 
ह्ि्ह्न्छ

पयनुिक अथवा असथायी आगनत्कहरु

अष्ट्रेलियामा तपाईको िक्य 
गरिएको ्बसाईको िम्बाई

तपाईको आवास भएको द्रेश 

तपाईको यात्ाको प्रम्ख कािण (X एउ्ा मात्तै)
ज्म 
लमती

 ्बषनु  महहना  हदन

बानसनदा अषे्टनलया 
फटकनु दै

तपाई अतयालधिक समय द््बताउन ्
भएको द्रेशअथवा 

यस कारनुको दब् ैपटिीका 
भागहरु प्रा गि्नु भएको 
निश्चय गि्नुहोला। यो 

कारनु आगमिमा तपाईको 
बोटरिंङ कारनु र राहादािीका 

साथ पेश गि्नुहोला।

अषे्टनलयामा तपाईको समपकनु  वववरण

फोन

ई-म्रेि
        अथवा
ठ्रेगाना

आकससमककानलि समपकनु  वववरणहरु (पररवार अथवा साथीहरु)

( ) नाम 
ई-म्रेि    
फोन    अथवा
पत्ाचाि ठ्रेगानाप्रद्रेश

07191503


