
 

Language: Nepali  

उपभो ा िनद िशका - पि कृत माइ ेसन एजे ह  

(registered migration agents)  

यिद कसैलाई अ  ेिलयामा माइ ेसनस  ी सहयोग िदने     पि कृत (दता वाल) माइ ेसन एजे  (Registered Migration 

Agent), अ  ेिलयाका कानून  वसायी वा अपवादका     होइनन् भने यो गैरकानूनी   छ। अ  ेिलयामा गैरकानूनी माइ ेसन 

सहायता िदने कुनै पिन    को  सीमा िनगरानी अनलाइन  रपोट  (Border Watch Online Report)  योग गरेर  रपोट  गनु  पद छ। 

यो गृह मािमला िवभाग (Department of Home Affairs) को वेबसाइटमा छ। तपाईंको अ ागमन मािमलामा म त गन     ले 

िभसा  ारे ी गन  स ैन भ े कुरा जा ु मह पूण  छ। 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

पि कृत माइ ेसन एजे ह   
पि कृत अथा त् दता वाल माइ ेसन एजे ह ले पेशागत 

मापद ह  पूरा गन  पद छ, आचार संिहताको पालना गनु पद छ 

र माइ ेसन कानून र  ि याको अ ाविधक  ान रा नु पछ । 

सबै पि कृत माइ ेसन एजे ह को अि तीय माइ ेसन एजे  

रेिज  ेसन न र (Migration Agents Registration 

Number) (MARN)   छ। कुनै     दता  भएको छ िक छैन 

भनेर तपाईंले OMARA वेबसाइटमा  www.mara.gov.au   मा 

गएर जाँच गन  स ु नेछ। 

माइ ेसन एजे  दता   ािधकरणको काया लय (Office of 

the Migration Agents Registration Authority) 

(OMARA) गृह मािमला िवभाग (Department of Home 

Affairs) को िह ा हो र अ  ेिलयामा पि कृत माइ े  

एजे ह को िनयामक िनकाय हो। OMARA ले: 

 अ  ेिलयामा माइ ेसन एजे को  पमा दता का  नका लािग 

 ा  आवेदनह को मू ा न र िनण य गद छ  

 पि कृत माइ ेसन एजे को आचरणको अनुगमन गद छ, 

उजुरी छानिबन गछ  र आव क परेमा अनुशासना क 

काय वाही गद छ। 

OMARA ले तपाईंलाई िभसा वा  ायोजनको आवेदनमा म त 

गन  स ैन वा तपाईंलाई शु  िफता  गराउन पि कृत माइ ेसन 

एजे लाई आदेश िदन स ैन। 

आचारसंिहता 

पि कृत माइ ेसन एजे ह का लािग आचारसंिहताअनुसार 

दता  भएका माइ ेसन एजे ह ले िन  आचरणह  पालना गन  

आव क छ: 

● िभसा पाउने स ावनाको बारेमा इमानदार  न 

● सही स ाह  दान गन  र तपाईंलाई तपाईंको आवेदनको 

 गित र यसमा असर पान  स े कुनै प रवत नह को बारेमा 

जानकारी िदन  

● कानूनको दायरािभ  रहेर तपाईंको  िच र तपाईंको 

गोपनीयतालाई सुरि त गरी काय  गन  

● यिद उनीह को ई ासँग तपाईंको ई ा बा छ भने 

(conflict of interests) भने तपाईंलाई जानकारी िदन र 

उिचत काय वाही गन  

● तपाईंलाई  दान ग रने सेवाह , अनुमािनत शु  र अ  

लागतह का बारेमा काम सु  गनु अिघ तपाईंलाई िल खत 

िववरण िदन 

● यिद तपाईंले अ ीम भु ानी गनु भयो भने एउटा छु ै ब क 

खातामा रकम रा  

● पूरा भएका वा िवक सेवाह  र भु ानी गन  बाँकी रकम 

सूचीकृत गरी तपाईंलाई एक रिसद िदन 

● तपाईंको आवेदनको  कृयाको उिचत रेकड  रा । 

पूण  आचारसंिहता (Code of Conduct) OMARA को 

वेबसाइटमा उपल  छ। 

पि कृत माइ ेसन एजे को बारेमा चासो 

तपाईंसँग आ नो पि कृत माइ ेसन एजे सँग सम ा छ भने, 

पिहले उनीह सँग यसलाई सु झाउने  यास गनु होस्। तपाईं 

आ नो एजे सँगको सम ा समाधान गन  स ु भएन र 

तपाईंलाई सहयोग चािहएको छ भने तपाईं OMARA लाई 

स क  गन  स ु  छ। तपाईंले  OMARA वेबसाइटमा भएको 

गुनासो फारम (complaint form) भरेर पि कृत माइ ेसन 

एजे को बारेमा उजुरी दता  गन  स ु  छ। 

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration
http://www.mara.gov.au/
https://www.mara.gov.au/tools-for-agents-subsite/Files/code-of-conduct-march-2022.pdf
https://www.mara.gov.au/get-help-with-a-visa/help-from-registered-agents/steps-to-choose/complain/make-a-complaint
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उजुरी गना ले तपाईंको हालको िभसा आवेदनलाई असर गन  छैन 

वा अिघ ो िभसा अ ीकार वा र  गन  िनण यको नितजा 

प रवत न  ने छैन। 

 

अ  ेिलयाका कानून  वसायीह  र अपवाद 

(एकजे )    ह  

अ  ेिलयामा माइ ेसन सहायता  दान गन का लािग अ  ेिलयाका 

कानूनी  वसायीह  र अपवाद    ह ज ा केही 

तोिकएका    ह लाई माइ ेसन एजे को  पमा दता  

 नुपद न।  

अ  ेिलयाको कानूनी  वसायीह ले उनीह को सा िभ क 

कानुनी अिधकारको  ावसाियक आचरण िनयमह अनुसार 

काम गनु पद छ। यिद तपाईं कानूनी  वसायीको बारेमा गुनासो 

गन  चाहनु  छ भने 'उपभो ा िनद िशका - कानूनी 

 वसायीह ' (Consumer guide – legal practitioners) 

पढ्नुहोस्, जुन गृह मािमला िवभागको वेबसाइट (Department 

of Home Affairs website) मा उपल  छ। 

अपवाद    ह मा प रवारका निजकका सद ह  र 

 ायोजकह  समावेश   छन्। अपवाद    ह को पूण  सूची  

Form 956 – Appointment of a registered migration 

agent, legal practitioner or exempt person  मा फेला 

पान  सिक छ। अपवाद    ह ले माइ ेसन सहायता  दान 

गन  शु  िलन पाउँदैन। 

 

मनोनयन समा  गन   

यिद तपाई कुनै मनोनयन समा  गन  चाहनु  छ भने Form 956 

भनु होस्। 

 

अनुवाद र दोभाषे सेवा  

अनुवाद र दोभाषे सेवा (TIS National) को माफ तबाट 

दोभाषेसँग कुरा गनु होस्  

www.tisnational.gov.au ☎ 131 450           जुलाई २०२१  

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/using-a-legal-practitioner
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/using-a-legal-practitioner
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
http://www.tisnational.gov.au/
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