
L M R A මගින් ස�ේවය කිරීමට අසේක්ෂා කරන විගමනික 
ශේ රමිකයන් සවනුසවන් �ැපසයන ස�ේවෂාවන්  

• ස�ේවෂා වී�ෂා නිකුත්කිරීම �හ ස�ේවෂා වී�ෂා නැවත අළුත්කිරීම.

• මෂාරු කිරීම.

• ස�ේවකයෂා �හ ඔහුසේ පවුසේ �ෂාමෂාජිකයින් �දහෂා ඇතුළුවීසේ වී�ෂා (Entry visa)  ලබෂාදීම 

�හ   පදිංචි බලපත් ර �හ බහු ආිංශික ඇතුළුවීසේ  වී�ෂා �දහෂා හැදුනුේපත් නිකුත් කිරීමට 

අදෂාල ආයතන �මග �ේබන්ධිකරණය  කිරීම.

• ස�ෞඛ් ය අමෂාත් යෂාිංශය �මග �ේබන්ධිකරණය කිරිසමන් වවද් ය පරික්ණ �දහෂා සවලෂාවක 

සවන්කරවෂා ගැනිමට පහසුකේ �පයෂා දම.

වැදගත් උපසද�ේ.  
ඔබසේ රටින් පිටවීමට සපර;
1.  LMRA සවබ් අඩවිය  http://portal.lmra.bh/english/express_services මගින් ඔබසේ වී�ෂා 

අිංකය නියමිත �ේථෂානයට ඇතුලත් කිරීසමන් ඔබසේ ස�ේවෂා වී�ෂාසවහි වලිංගුතෂාවය පරීක්ෂා 

කරන්න.

• ඔබ මීට සපර බහසේන්හි ස�ේවයකර ඇත්නේ  වී�ෂා අයදුේ කිරීමට ේ රථම කරුණෂාකර 

ඔබසේ පැරණි හැඳුනුේපත ඔබසේ ස�ේව් යයෂා  සවත ලබෂාසදන්න. 

2. පහත ලියකියවිලි ඔබ �මගදැයි �නෂාථ කරගන්න.

• ඔබසේ ගුවන් ගමන් බලපත් රසේ ඡෂායෂාපිටපත් 02 ක.  

(එය මෂා� හයකට වඩෂා වලිංගු කෂාලයකින් යුකත විය යුතුය.) 

• LMRA ස�ේවෂා වී�ෂා ලියවිේසලහි ඡෂායෂා පිටපතක. 

• ඹබසේ ස�ේවෂා සකෂාන්ත් රත්තුව ඇතුලත් ලියවිේල.

• රියදුරු බලපත් රය. (ඇත්නේ )

• උපෂාධි �හ සුදුසුකේ වලට අදෂාළ �හතික.(ඇත්නේ )

• ඔබ විවෂාහක නේ , විවෂාහ �හතිකසේ ඡෂායෂා පිටපතක �හ රැසගන ඒමට අසේක්ෂා කරන 

දරුවන් පිලිබඳ වි�ේතර.

3. කරුණෂාකර පහත සවබ් අඩවිය මගින් ඔබසේ රසේ ලැයි�ේතු ගත අනුමත ස�ෞඛ් ය 

මද් ය�ේථෂානයකින් පමණක  ස�ෞඛ් ය තත්වය පරීක්ෂා කර වෂාේතෂාවක ලබෂාගන්න. 

අනුමත ලැයි�ේතුව  http://portal.lmra.bh/english/clinics/index මගින් ලබෂාගත හැක.

ඔබ බහසේන් රෂාජ් යයට පැමිණි පසු ;
LMRA කවුන්ටරය සවත සගනයෂාමට ඔබසේ වී�ෂා බලපත් රසේ �හ ගුවන් ගමන් බලපත් රසේ ඡෂායෂා 

පිටපතක සුදෂානේ කරගන්න.

LMRA කවුන්ටරය මගින්;  ඔබ ඔබසේ හැඳුනුේපත, නැවතුේ බලපත් රය ලබෂාගැනීමට,  වවද් ය 

පරීක්ණ �ඳහෂා නියමිත සව්ලෂාවක ලබෂාගැනීමට අදෂාළ පුද්ගලයින් �මග �ේබන්ධීකරණය කරනු 

ඇත.

ඔබ සම රටට ඇතුළු වූ පළමු අව�ේථෂාසව්දී ඔබසේ ඇඟිලි �ලකුණ, ඔබසේ ඡෂායෂාරුපය �හ ඔබසේ 

අත්�න LMRA කවුන්ටරය සවත ලබෂාදීමට සිදුසවනු ඇත.

එස�ේ කිරිමට ගුවන් සතෂාටුපසේද සනෂාහැකිවුසේ නේ පැමිණ මෂා�යක ඇතුලත L M R A 

මුල�ේථෂානසයන් ඒ පිළිබඳව ස�ෂායෂා බැලීමට සිදුසවනු ඇත. 

සවනත් ස�ේව් යයකු සවත මෂාරුවීම. 
LMRA ව් යව�ේථෂාමය සකෂාන්සද්සි �හිත 2009 අිංක 79 දරණ පණසතහි ස�ේවකසයකු නිවැරදව 

සවනත් ස�ේව් යයකු සවත මෂාරුකිරීම පිළිබඳව සමස�ේ දැකසව්;

1- ස�ේව් යයෂාසේ එකඟතෂාවය රහිතව මෂාරුකිරීම. 
• වත්මන් ස�ේව් යයෂා  �මග එක අවුරුදු කෂාලසීමෂාවක �ේපුේණ කළ පසුව �ේථෂානමෂාරු 

ක රියෂාවලිය ආරේ්භ කළ යුතුය.

• මෂාරුවීමක අසේක්ෂා කරන විසටකදී එකී  දැනුේදීසේ ලිපිය තැපැේ �ේථෂානයක මගින් 

ලියෂාපදිංචි තැපෑසලන් සයෂාමුසකෂාට එහි රිසිේපත වත්මන් ස�ේව්යයෂා සවත ඉහත �මෂාන 

ආකෂාරසයන් ලබෂාදය යුතු වන අතර එය ඉහත දැනුේදීසමන් මෂා� 03ක කෂාලයක 

සනෂාඉකමවිය යුතුය.

• මෂාරුවීමක අසේක්ෂාසවන් අළුත් ස�ේව්යසයකු සවත ඉේලීමක ඉදරිපත් කරන අව�ේථෂාවකදී 

LMRA ව් යව�ේථෂාව  අනුගමනය කළ යුතුසව්.

2- ස�ේව් යයෂාසේ කැමැත්ත ඇතිව �ේථෂානමෂාරු වීම. 
• ස�ේවකසයකු �ඳහෂා LMRA සවත කරනු ලබන සියලුම ඉේලීේ පළමු ස�ේව් යයෂා �මග 

�ේබන්ධීකරණය වීම මගින් සදවන ස�ේව් යයෂා විසින් ඉදරිපත් කළයුතු සව්.

• LMRA ක රමයට අනුව පළමු ස�ේව් යයෂා විසින් ස�ේවකයෂාහට මෂාරුවීම �ඳහෂා එකඟතෂාවය 

පළකර ඇති විසටක, මෂාරුවීම �ඳහෂා අදෂාළ වියදේ සදවන ස�ේව් යයෂා විසින් දැරියයුතු සව්.

3- ස�ේවෂා වී�ෂා අව�න්වීම සහෂාේ සවනත් සහේතූන් මත මෂාරුවීම �ඳහෂා කිසියේ 
ගැටළුවක ඇතිවූ විසටක, 

• ඔබසේ දැනුමට අනුව ස�ේවෂා වී�ෂා අව�න් වීමට දන 30කට පළමුව සහෂාේ දන 05ක කෂාලයක 

තිබියදී LMRA සවත පුද්ගලිකව පැමිණ විමසීමක කළයුතු සව්.

• දන 30 ක කෂාලයක  රැකියෂා මෂාරැවිමක �දහෂා  ඔබ සවත ලබෂා සදනු ඇත. 

ඔබ �ේථෂාන මෂාරුවක ලබෂාගැනිමට අදහ�ේ කර ඇති විටක �ේථෂානමෂාරු අයදුේපත �හ ඔබසේ 

හැදුනුේපසත් පිටපතක �මග  අමුණෂා  ්භෂාර දය යුතු සව්.

බහසේන් රෂාජ් යයට පැමිණීසමන් පසු;
දඬුවමකට යටත් වීමකින් සහෂාේ සමෂානයේ ආකෂාරයක නීතිමය තත්වයකදී සහෂාේ ඔබසේ ස�ේවෂා වී�ෂා 

අවලිංගු වීමක මග හැරීම ට ඔබසේ නිරවද් යතෂාවය තහවුරු කරගන්නෂා සතක බහසේන් රෂාජ් යසයහි 

නීත්යෂානුකූලව රැදීසිටීමට කරුණෂාකර පහත පිළිසවල අනුගමනය කරන්න.

1. ඔසබ් ස�ේවෂා වි�ෂාසව් �දහන්ව ඇති රැකියෂාසව් පමණක නිරත විය යුතුය.  

2. ඔබසේ ස�ේවෂා වී�ෂාසවහි යේ නිශේචිත �ේථෂානයක �ඳහන් කර ඇත්නේ සහෂාේ එම ස�ේව් යයෂා 

�තුව එහි සවනත් ශෂාඛෂාවන්  ඇත්නේ   එම ශෂාඛෂාවන්හි එ �මෂාන රැකියෂාවක නිරතවිය හැකිය.

3. L M RA ස�ෂාේදසි කිරීසේ  නිලධෂාරීන් ඔබසේ ලියවිලි සහෂාේ ඇඟිලි �ළකුණු පිළිබද           

නිරවද් යතෂාවය තහවුරු කරගන්නෂා විට ඒ �දහෂා ඔබසේ �හසයෂාේගය ලබෂා සදන්න.

4. ඔබසේ ස�ේවෂා ගිවිසුසමහි අඩිංගු නීති �මග ඔබ බැදීපවතයි. 

5. ස�ේව් යයෂා මගින් අලුතින් ඉේලීමක කරන සතක ඔබසේ වී�ෂා අළුත්කිරීම වැලැකසවනු ඇත.

6. සවනත් �ේවෂාමිත්වයක යටතට ස�ේවය මෂාරු කිරීසේදී සහෂාේ ඔබසේ ස�ේවෂා වී�ෂා අලුත්කිරීමකදී 

සහෂාේ නැවත ස�ේවෂා වී�ෂා ලබෂාගැනීසේදී කිසිදු ගෂා�ේතුවක සනෂාසගවිය යුතුය.

7. රසටහි �ිං�ේකෘතියට, ජෂාතිකත්වයට ගරු කිරීම �හ බහසේන් රෂාජ් යසේ සියළු නීතීන්ට යටත් 

වීමට සපෂාසරෂාන්දු විය යුතුය.

8. සවනත් නීතිමය කරුණක මත සහෂාේ ස�ේව් යයෂාසේ අනුදැනුමකින් සතෂාරව එකදගට දන 15 කට 

වඩෂා ස�ේවෂාවට සනෂාපැමිණීම    සනෂාකළ යුතුය.

9. ඔබසේ ස�ේව් යයෂා �මග යේකිසි අේබුධකෂාරී තත්වයක මතුවූ අව�ේථෂාවකදී කරුණෂාකර මු�ේලිේ 

නීතිය �හ අධිකරන ස�ේවෂා අමෂාත් යෂාිංශසේ කේකරු අධිකරණය ( Labour courts) සවත 

සයෂාමුවිය යුතුය.

10. ඕනැම සව්ලෂාවකද  ඔබසේ ජිංගම දුරකථනසයන්   මගින් සකටි පණිවිඩයක බැසටේසකෂාේ  ( 

Batelco ) අිංක 90168 සවත සහෂාේ ස�යින් (  Zain ) අිංක 77070සවත,  සහෂාේ විවෂා අිංක 98690                                                                                                                                            

ඔබසේ හැඳුනුේපත් අිංකය ( CPR  xxx xxx xxx ) �මග සයෂාමුකිරීම මගින් ඔබසේ ස�ේවෂා 

වී�ෂා බලපත් රසයහි තත්වය පරීක්ෂා කරගැනීමට පුළුවන.

 
විගමනික සදෂාරටුව
ඔබට සමම ස�ේවෂාව ්භෂාවිතෂා කර ඕනෑම සව්ලෂාවකදී ඔබසේ ස�ේවෂා වී�ෂා සතෂාරතුරු �හ ඔබසේ 

පවුසේ සතෂාරතුරු �හ අවශේ ය සවනත් සතෂාරතුරු පරීක්ෂා කරගත හැකිය.

සමම ස�ේවෂාවට ේ රසව්ශ වීසේදී ඔබසේ හැඳුනුේපත් අිංකය ( CPR ) �හ ඔබසේ ගුවන් ගමන් 

බලපත් රසේ කේ ඉකුත් වන  දනය ලබෂාදය යුතුය.https://www.lmra.bh/expatportal/login.

php

වැදගත් නිසව්දනයයි.
සමෂානයේ සහේතුවක මත ඔබසේ පවුසේ �ෂාමෂාජිකයින් ඔබ �මග සහෂාේ සවන්සවන්ව 
සමරටට සගන්වෂා ගන්නෂා විට එම �ැම පවුසේ �ෂාමෂාජිකයකුට ම සවනම විසද්ශ ගමන් 
බලපත් ර තිබිය යුතු සව්.

www.lmra.bh

..ශේ රම සවළඳපල පෂාලන අධිකෂාරිය
විසද්ශීය ස�ේවක මෂාේසගෂාේපසද්ශය , �ිං�ේකරණය 4.0 

අපව �ේබන්ධකර ගැනීමට  
විගමනික සදෂාරටුව මගින් LMRA �මග �ේබන්ධීකරණය වීම �ඳහෂා ඔබ විසින් ඔබසේ ජිංගම 

දුරකථන අිංකය ඇතුළත්කර විද් යුත්  තැපෑල  ( e- mail ) මගින්; https://www.lmra.bh/

expatportal/login.php නැතසහෂාත් LMRA  හි  ස�ේවෂාදෂායක / පෂාරිස්භෂාේගික  ස�ේවෂාව සවත  

දුරකථන අිංක 17506055 මගින් ඇමතීසමන් සහෂාේ ඔබසේ තෂානෂාපති කෂාේයෂාලසයන් සහෂාේ 

විමසීමක කරන්න.

LMRA ස�ේවෂාව ලබෂාගැනීමට සහෂාේ ඔබසේ LMRA සකෂාන්සද්සි පරීක්ෂාකර බැලීමට; 

http://portal.lmra.bh/english/page/show/105 ්භෂාවිතෂා කරන්න.

වැඩිදුර වි�ේතර �ඳහෂා 17506055 අිංකයට අමතන්න. සනෂාඑස�ේනේ අපසේ www.lmra.bh සවබ් 

අඩවියට පිවිස�න්න.
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බහසේන් රෂාජ් යයට පැමිණ දන 30 ක ඇතුලත ඔබසේ  
ස�ෞඛ් ය පරීක්ණ වෂාේතෂාව �ේපුේණ කරගත යුතුය

’බහරේන් රාජ් යය තුළ ඔබ සතුටුදායිව රැදීසිටීම අපරේ බලාරපාරරාත්තුවයි ‘දුරකථන ම ධ් යස්ථානය :  17506055                                                             

නිත් යෂානුකුලව 

රැදසිටිම

ඔබසේ ගුවන් ගමන් බලපත් රය ඔබ �තුවම තබෂාගතයුතු අතර එය අන්�තු 
කිරීම සනෂාකළ යුතුය. එස�ේ නැතසහෂාත් ඔබසේ �ේපූේණ අනුමැතිය හෂා 
එකඟතෂාවය මත ඔබසේ ස�ේව් යයෂා ්භෂාරසේ  එය තැබිය හැකිය.


