उपभो�ा िनद�िशका
दतार् सम्पन्न आप्रवास एजेन्ट (माईग्रेसन एजेन्ट) सीपय�
ु मािनसह� ह�न् जसले व्यावसाियक मापदण्ड परु ा गनर्पु छर् , आचारसिं हताको अनसु रण गनर्पु छर् र
आप्रवाससम्बन्धी कानून तथा प्रकृ याको अद्याविधक �ान राख्नपु छर् ।
तपाईको एजेन्ट ओमारा (OMARA) अथातर्् आप्रवास एजेन्टह�को दतार् प्रािधकरणको कायार्लय (Office of the Migration Agents

Registration Authority) मा दतार् भएको ह�नपु छर् , जसले गदार् आप्रवाससम्बन्धी सहायताका लािग उपय�
ु व्यि�मात्र दतार् ह�न्छन् भन्ने सिु नि�त गछर् ।

कुनै व्यि� दतार्वाल हो िक होइन, जाँच्नका लािग OMARA को वेवसाइट www.mara.gov.au हेनर्हु ोला।

माईग्रेसन एजेन्ट र आचारसंिहता
आचारसिं हताले तपाईको दतार्वाल माईग्रेसन एजेन्टले िनम्न कुरा गन�
सिु नि�त गछर् :
• तपाईको िभसा प्रा� गन� अवसरका बारे मा तपाईसँग इमान्दार ह�न;
• तपाईको आवेदनको प्रगितबारे र यसलाई प्रभाव पानर्सक्ने कुनै
प�रवतर्नबारे तपाईलाई सिू चत गनर्;
• कायार्लय समयका बेला सम्पकर् मा रहन र यिद उनीह�को सम्पकर्
िववरण प�रवतर्न भएको भए तपाईलाई बताउन;

Office of the Migration Agents
Registration Authority (OMARA)
अष्ट्रेिलयन काननू का अधीनमा, OMARA ले:
• आप्रवास एजेन्ट ह�नका लािग आएका आवेदनह�लाई दतार्का
लािग मल्ू याक
ं न गरी िनणर्य गछर् ;
• एजेन्टह�का लािग िनरन्तर ग�रने व्यावसाियक िवकासका
कृ याकलापह�लाई स्वीकृ ित प्रदान गछर् ;
• दतार्वाल आप्रवास एजेन्टह�को व्यवहारलाई अनगु मन गछर् ; र

• काननू को अधीनमा रही, तपाईको सव��म �िचका लािग काम गनर्
र तपाईको गोपनीयतालाई संर�ण गनर्;

• दतार्वाल आप्रवास एजेन्टिव�द्ध आएका उजरु ीह�को अनुसन्धान
गछर् र उिचत समयमा उनीह�लाई अनश
ु ासनमा राख्नेछ।

• तपाईको आवेदनलाई प्रभाव पानर् सक्ने गरी उनीह�सँग कुनै �िच छ
भने त्यसको घोषणा गनर्ु र यिद टकराव छ भने तपाईका लािग काम
नगनर्;ु

OMARA ले तपाईलाई िभसा आवेदन वा प्रायोजनका लािग सहयोग गनर्

• तपाईलाई िलिखत कथन उपलब्ध गराउनु — काम श�ु गनर्अ
ु िघ
— प्रदान ग�रने सेवाह�, अनुमािनत शल्ु क तथा अन्य खचर्का
सम्बन्धमा;

थप जानकारी www.mara.gov.au वेबसाइटको िनम्न सामग्रीमा पाउन
सिकन्छ:
• आचारसंिहता
• दतार्वाल आप्रवास एजेन्ट प्रयोग गन� िटप्स
• औसत एजेन्ट शल्ु क

• उिचत शल्ु क ितराउने र, यिद तपाईले अग्रीम�पमा ितनर्भु यो भने,
यसलाई छुट्टै बैंक खातामा राख्ने;
• सम्पन्न वास्तिवक सेवाको सचू ी तथा ितनर्योग्य रकमलाई सचू ीकृ त
गरी तपाईलाई एउटा िबल उपलब्ध गराउने;
• समयपरक तथा सही सझु ाव प्रदान गन� र तपाईको आवेदनको
नितजाको जितसक्दो चाँडो तपाईलाई िलिखत �पमा जानकारी
िदनपु न�।

सक्दैन, वा तपाईको दतार्वाल आप्रवास एजेन्टबाट तपाईले ितरे को शल्ु क
िफतार् गनर् वा त्यसो गन� आदेश िदन सक्दैन।

कुनै व्यि� दतार्वाल हो िक होइन
www.mara.gov.au मा प�ा लगाउनुस्:

उजरु ी
यिद तपाईले आफ्नो दतार्वाल माईग्रेसन एजेन्टसँग समस्या व्यहोनर्ु परे मा
त्यसलाई तपाईले उनीह�बाटै समाधान गन� कोिशस गनर्पु छर् । सहयोगका
लािग, OMARA लाई सम्पकर् गनर्हु ोस।्
OMARA लाई उजरु ी गदार् तपाईको िभसा आवेदनमा कुनै प्रभाव पन� छै न।
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