दतार्वाल माइग्रेसन एजेन्ट प्रयोग गन� सझ
ु ाव (िटप्स)्
OMARA के हो?
OMARA (ओमारा) अथातर्् माइग्रेसन एजेन्ट दतार् प्रािधकरणको कायार्लय

• तपाई ँको एजेन्टसँग छलफल भएको सबै िवचार तथा िनद�शनह�
िलिखत �पमा सिु नि�त गनर्हु ोस।् अ� कसैले फाराम भ�रिदएको भए
पिन,
DIBP लाई उपलब्ध गराएका सबै सच
ू नाह�को लािग तपाई ँ
(Office of the Migration Agents Registration Authority)
डीआईबीपी (आप्रवास तथा सीमा सरु �ा िवभाग) अथार्त् DIBP
िजम्मेवार ह�नहु �न्छ ।
(Department of Immigration and Border Protection) अन्तगर्त
• तपाई ँले एजेन्ट शल्ु कको �पमा के सिु वधाह� समावेश भएका छन्
पन� आप्रवास िवभागको एउटा अगं हो । OMARA िनयामक अगं हो जसले
बुझ्नपु छर् । औसत एजेन्ट शल्ु कको सचू ी OMARA को वेबसाइटमा
लायक र उिचत व्यि� मात्र दतार्वाल माइग्रेसन एजेन्टका �पमा स्वीकृ त छन्
पाउन सिकन्छ।
भन्ने सिु नि�त गछर् र एजेन्टिव�द्ध पन� उजरु ीह�को अनुसन्धान गछर् ।

माइग्रेसन एजेन्ट छान्दा
• सबै दतार्वाल माइग्रेसन एजेन्टह�सँग अिद्वतीय माइग्रेसन एजेन्ट दतार्
नम्बर, अथातर्् MARN (Migration Agents Registration
Number) ह�न्छ।
• कुनै व्यि� दतार्वाल हो िक होइन भनेर थाहा पाउन OMARA को
वेबसाइटमा उनीह�को MARN जाँच गनर् सक्नहु �न्छ।
• कोही पिन व्यि�ले तपाई ँले िभसा पाउनुह�न्छ भनेर प्रत्याभूित
िदन सक्दैन-- त्यो व्यि� दतार् वाल माइग्रेसन एजे न्ट नै िकन
नहोस।्
• िनयमबाट म�
ु व्यि� नभएसम्म, अष्ट्रेिलयामा कसैलाई पिन
आप्रवास सम्बन्धी सझु ाव िदनु गैरकाननू ी ठह�रन्छ यिद उनीह�
OMARA सँग दतार् भएका छै नन् भने यस्तो िनयमबाट म�
ु
व्यि�ह�को सचू ी फाराम 956 मा हेनर् सिकन्छ।

तपाईको
ँ माइग्रेसन एजेन्टबारे को लगाव

• तपाई ँलाई सझु ाव चािहएमा OMARA लाई सम्पकर् गनर्हु ोस।्
• उजरु ी गद�मा यसले तपाई ँको िभसा आवेदनलाई प्रभाव पाद�न।
• दतार् नभएका व्यि�ह�ले अष्ट्रेिलयामा आप्रवास सहायता िदएको
पाइएमा िवभागमा 1800 009 623 नम्बरमा खबर ग�रिदनु पछर् ।
• यिद तपाई ँलाई आफ्नो आप्रवास एजेन्ट प्रयोग गन� इच्छा छै न भने,
फाराम 956 को भाग B र C भरी DIBP लाई थाह िदनपु छर् ।

कुनै व्यि� दतार्वाल हो िक होइन भनेर
www.mara.gov.au मा गएर प�ा लगाउनहु ोस्:

माइग्रेसन एजेन्ट प्रयोग गनर्का लािग सझु ाव तथा
सक
ं े तह�
तपाई ँको एजेन्टले गन�पन�:
• एकपटक उनीह� तपाई ँको लािग काम गनर् मञ्जरु भइसके पिछ
तपाई ँलाई उपभो�ा िनद�िशका (Consumer Guide) को
प्रितिलिप िदनपु छर् । OMARA को वेबसाइटबाट पिन तपाई ँले उ�
प्रितिलिप प्रा�गनर् सक्नुह�न्छ।
• तपाई ँले शल्ु क ितनर्भु न्दा अिघ के सेवाह�मा उनीह�ले तपाई ँलाई
शल्ु क ितराउने हो त्यसलाई सचू ीकृ त गरी सेवाह�को िववरण
(Statement of Services) िदनु पछर् ।
• तपाई ँले माग गरे पिछ ७ िदनिभत्र तपाई ँको कागजातह� तपाई ँलाई
िफतार् िदनपु छर् ।
• तपाई ँको आवेदनबारे को तपाई ँर DIBP सँग भएको सबै सञ्चारको
रे कडर् राख्नपु छर् ।
तपाई ँले यस्तो गनर्पु छर् :
• राहदानी तथा जन्मदतार् प्रमाणपत्रजस्ता कागजागतको सक्कल तपाई ँ
आफै ँसँग राख्नपु छर् । DIBP लाई आवश्यक पन� सबैजसो
कागजातह�लाई प्रमािणत प्रितिलिपका �पमा उपलब्ध गनर् सिकन्छ।

थप जानकारी
Office of the Migration Agents Registration Authority:
www.mara.gov.au वा
फोन: 1300 226 272
Department of Immigration and Border Protection:
www.border.gov.au वा
फोन: 131 881

दोभाषेसँग कुरा गनर् अनवु ाद तथा दोभाषे सेवा (टीआईएस) अथार्त् (TIS)
लाई 131 450 नम्बरमा फोन गनर्हु ोस।्

Office of the Migration Agents Registration Authority

www.mara.gov.au

1300 226 272
Nepali

