
LMRA द्धारधा विदेशी कधामदधारहरुलधाई प्रदधान हनेु सेिधाहरुुः 
•	 	कधामदधारहरुलधाई कधामदधार भिसधा	(Work Visa)	प्रदधान तथधा निीकरण । 

•	 	भिसधा पररि्वतन ।

•	 	प्रिेश भिसधा	(Entry Visa)	तथधा आिधास अनमुभत	(Resident Permit)	तथधा बहपु्रिेश भिसधा	(Multiple Visa)							

प्रदधान तथधा कधामदधार र भनजकधा पररिधारकधा सदस्यहरुलधाई पररच्य पत्र	(CPR)	प्रदधान ।

•	 	कधामदधार तथधा भनजकधा पररिधारकधा सदस्यहरुलधाई बहरधाइन सरकधारको सिधास्थ्य मन्त्रधाल्यसँग समन्ि्य 

गरी सिधास्थ्य परीक्षणकधा लधाभग सहधा्यतधा प–ु्यधाउन ।

देश छधाडनअुघि ध्यधान ददनपुनने विष्यसमबन््ी महतिपूण्व ददगदश्वनुः  
१. LMRA को िेिसधाइट (http://portal.lmra.bh/English/express_services) मधार्व त आफनो कधामदधार भिसधाको 

आभ्कधाररकतधा र अिभ्बधारे जधानकधारी भलने । 

•	 	्यदद तपधाईंले ्यसअघि नै बहरधाइनमधा कधाम गररसकन ुिएको छ िने  

आफनो परुधानो पररच्यपत्र भनज रोजगधारदधातधाले तपधाईंको भनघमत पनुुः आिेदन  

गनु्वअघि उक्त रोजगधारदधातधालधाई बझुधाउनपुननेछ ।  

२. ्यधात्रधा गदधा्व आरूसँग भनमन कधागजधातहरु रहेको बधारे भनघचित हनुहुोस:्

•	 	६ महीनधािन्दधा बढी म्यधाद िएको रधाहदधानीको दईु थधान प्रभतभलवप ।  

•	 	LMRA	द्धारधा जधारी कधामदधार भिसधाको प्रभतभलवप ।  

•	 	रोजगधार करधार/समझझौतधा	(Employment Contract)	को प्रभतभलवप ।

•	 	सिधारी चधालक प्रमधाणपत्र	(Driving License) 	को प्रभतभलवप (िएमधा) ।

•	 	शैघक्षक प्रमधाणपत्रकधा प्रभतभलवप (िएमधा) ।

•	 	वििधाहदतधा्व प्रमधाणपत्र (्यदद आफनो पररिधारको सदस्य ल्यधाउने हो िने ।)

३. सिधास्थ्यपरीक्षणकधा लधाभग आफनो देशमधा उपलब् मधान््यतधा प्रधाप्त सिधास्थ्य केन्द्रकधा बधारेमधा जधानकधारी भलने ।

   सिधास्थ्य केन्द्रको सूची हेन्व िेि सधाइट http://portal.lmra.bh/English/clinics/index हेनने । 

बहरधाइन अभ्रधाज्यको विमधानसथलमधा आगमनपचिधात ्ध्यधान ददनपुनने 
कुरधाहरुुः 

LMRA को कधा्य्वकक्षमधा गई आफनो कधामदधार भिसधा (Work Visa) को प्रभतभलवप पेश गनने । 

LMRA कधा कम्वचधारीहरुले तपधाईलधाई पररच्यपत्र	(CPR),	आिधास अनमुभत	(Resident Permit) तथधा सिधास्थ्यपरीक्षणकधा 

लधाभग सम्य	(Appointment)	समबन््ी जधानकधारी र सललधाह प्रदधान गननेछन ्। 

बहरधाइन अभ्रधाज्यमधा पवहलो पटक आउनहुनेु व्यघक्तले LMRA कधाउन्टरमधा आफनो औठंधाछधाप, तसबीर तथधा 

हसतधाक्षर प्रदधान गनु्वपननेछ ।

्यदद बहरधाइन अन्तरधा्वव्रि्य विमधानसथलमधा ्यो गन्व समिि िएन िने तपधाईले आगमनको एक महीनधाभित्र LMRA 

को मनधामधाघसथत प्र्धान कधा्यधा्वल्य जधानपुननेछ ।

्यदद तपधाई आफनो कधाम बदलन चधाहन ु हनु्छ िने, कधाम पररित्वनकधा लधाभग भनिेदन रधारम िरी आफनो 

पररच्यपत्रको प्रभतभलवप संलगन गरी पेश गनु्वपननेछ । 

(आरू बहरधाइन अभ्रधाज्य प्रिेश गरेको ३० (तीस) ददनभित्र सिधास्थ्य परीक्षण गन्व अभनिधा्य्व छ ।) 

 

कधाम पररित्वनसमबन््मधा ध्यधान ददनपुनने कुरधाहरुुः
लेिर मधाकने ट रेगलेुटरी अथोररटीको ्धारधा नं. ७९, २००९ को प्रधाि्धान बमोघजम कधामदधारलधाई अकको 

रोजगधारदधातधाकहधाँ कधाम पररित्वन गनने अभ्कधार हनु्छ । सोकधा लधाभग देहधा्यबमोघजमको प्रवरि्यधा पूरधा गनु्वपद्वछुः

१. रोजगधारदधातधा (Employer) को सहमभतविनधा कधाम पररित्वनुः
•	 	ित्वमधान कधाममधा एक िष्व सेिधा अिभ् पूरधा गरेपभछ हधालको रोजगधारदधातधाको सहमभतभबनधा कधाम         

 पररित्वनको प्रवरि्यधा आरमि गन्व सवकनेछ ।

•	 	आरूले कधाम पररित्वन गन्व चधाहेको कुरधाको पञ्ीकृत सूचनधा हलुधाकमधार्व त समबघन््त रोजगधारदधातधालधाई 

 गन्व सवकन्छ । उक्त सूचनधा रोजगधार करधार/समझझौतधा  (Employment Contract) मधा उललेख िएको 

 सम्यभित्र हनुपुद्वछ । सो सम्य ३ (तीन) महीनधािन्दधा बढी हनुहुदैुन ।

•	 	्यसपचिधात ्न्यधाँ रोजगधारदधातधामधार्व त कधाम पररित्वनको आिेदन रधारधाम र LMRA कधा प्रकृ्यधाहरु पूरधा  

 गनु्वपननेछ ।

२. रोजगधारदधातधा (Employer) को सहमभतमधा कधाम पररित्वनुः
•	 	ित्वमधान र िधािी रोजगधारदधातधाको समन्ि्यमधा कधामदधारले LMRA को कधाम पररित्वनको 

 प्रवरि्यधा पूरधा गन्व सकनेछ ।
•	 	LMRA को प्रवरि्यधामधा ित्वमधान रोजगधारदधातधाले आफनो कधामदधारलधाई कधाम पररित्वनको 

सहमभत ददनेछ र न्यधाँ रोजगधारदधातधाले आिश्यक शलुक भतनु्व पननेछ ।
३. कधामदधार भिसधाको समधाभप्त िधा अन््य कधारणले गररने कधाम पररित्वनुः

•	 	आफनो कधामदधार भिसधा समधाप्त हनु ुिन्दधा ३० (तीस) ददनअघि िधा आफनो कधामदधार भिसधा   
 रद् हनेु जधानकधारी िएको ५ (पधाँच) ददनभित्र सि्ंय LMRA कधा्यधा्वल्यमधा उपघसथत िई  
 कधाम पररित्वनकधा लधाभग आिेदन गनु्वपननेछ । 

•	 	तपधाईंलधाई ३० (तीस) ददनभित्र कधाम पररित्वन गन्व अनमुभत ददइनेछ तर त्यस अिभ्मधा  
 कुनै पभन वकभसमको रोजगधारी िधा कधाम गन्व पधाइने छैन । 

बहरधाइन अभ्रधाज्यमधा प्रिेश गरेपचिधात ्ध्यधान ददनपुनने कुरधाहरुुः
कुनै पभन प्रकधारको सजधा्य िधा कधानूनी प्रकृ्यधािधाट बचन, आफनो कधामदधार भिसधा रद् हनु नददन 
तथधा तपधाईको बहरधाइन बसधाई कधानूनी रुपमधा ्योग्य हनु भनमन कुरधाहरु पधालन गनु्वपद्वछुः
१. जनु कधामकधा लधाभग तपधाईंलधाई कधामदधार भिसधा प्रदधान गररएको छ, त्यही कधाम गनु्वहोस ्। अन््य कधाम  

   नगनु्वहोस ्।

२. जनु सथधानमधा कधाम गन्व तपधाईंको कधामदधार भिसधामधा उललेख िएको छ, त्यही कधाम गनु्वहोस ्। सोही    

   रोजगधारदधातधा (Employer) को अन््य शधाखधामधा त्यही कधाम िने गन्व सवकनेछ ।

३. LMRA कधा भनरीक्षण कम्वचधारीहरुले मधाग गरेकधा कधागजधातहरु उपलब् गन्व र औठंधाछधाप प्रदधान गन्व सह्योग    

   गनु्वहोस ्।

४. आफनो रोजगधार करधार/समझझौतधा (Employment Contract) कधा प्रधाि्धानहरुलधाई पूण्वपधालनधा गनु्वहोस ्।

५. कधाम पररित्वन गन्व भनिेदन गनु्विएको छ िने, रोजगधारदधातधा (Employer) ले तपधाईंको भिसधा निीकरण 

   गन्व सकने छैन ।

६. कधामदधार भिसधाकधा लधाभग,  भिसधा निीकरण गन्वकधा लधाभग िधा कधाम पररित्वन गन्वकधा लधाभग कसैलधाई पैसधा    

   नददनहुोस ्।

७. बहरधाइन अभ्रधाज्य सरकधारकधा सबै कधानूनहरु पधालनधा गनु्वहोस ्तथधा ्यहधाँको परमपरधा र संसकृभतलधाई सममधान    

   गनु्वहोस ्।

८. रोजगधारदधातधाको अनमुभतविनधा िधा कधानूनमधा उललेख निएको कुनै कधारणले आफनो कधामिधाट लगधातधार १५   

   ददनिन्दधा बढी ग्यल नहनुहुोस ्।

९. ्यदद तपधाईंको आफनो रोजगधारदधातधा (Employer) सँग कुनै मतिेद/असन्तवुटि छ िने, सो विष्यलधाई  

   बहरधाइन अभ्रधाज्य सरकधारको न््यधा्य मन्त्रधाल्य अन्तग्वतको श्रम अदधालत र ईसलधाम कधानून अनसुधार भनिेदन  

   गनु्वपननेछ ।

१०.आफनो कधामदधार भिसधाबधारे मोिधाईल सेिधामधार्व त जधानकधारी भलन सवकनेछ । ्यसकधा लधाभग Batelco नमबर 

   ९०१६८ िधा Zain नमबर ७७०७० िधा Viva नमबर ९८६९० मधा सन्देश गनु्वपननेछ । सेिधाकधा लधाभग

   आफनो पररच्यपत्र (CPR) नमबर उललेख गनु्वपननेछ ।

 
आप्रिधासी पोट्वल (Expat Portal) मधार्व त जधानकधारीुः
आप्रिधासी पोट्वल (Expat Portal) मधार्व त आफनो कधामदधार भिसधा िधा पररिधार र सोसँग समबघन््त जधानकधारी भलन 

सवकनेछ । ्यो सेिधा प्रधाप्त गन्व आफनो पररच्यपत्र (CPR) नमबर र रधाहदधानी नमबर एिं सो को अिभ् उललेख 

गरी https://www.lmra.bh/expatportal/login.php िेिसधाइटमधा हेन्व सवकनेछ ।

पररिधारसमबन््ी महतिपूण्व सूचनधाुः

्यदद आफनो पररिधारकधा सदस्य ल्यधाउन चधाहन ुहनु्छ िने, आरूसँगै ल्यधाउन सकन ुहनु्छ अथिधा आरू आइसकेपभछ 

घझकधाउन सकन ुहनु्छ । पररिधारकधा सदस्यहरुको छुट्धाछुटै् रधाहदधानी हनुपुद्वछ ।

लेिर मधाकने ट रेगलेुटरी अथोररटी (LMRA)
	विदेशी कधामदधारसमबन््ी भनदने घशकधा  

संसकरण- ४.०

समपक्व ुः 	
(क)	LMRA:	

LMRA	कधा्यधा्वल्यमधा आप्रिधासी पोट्वल (Expat Portal) र आफनो मोिधाईल नमबर र ई–मेल मधार्व त समपक्व  

गन्व सवकनेछ ।

LMRA	कधा्यधा्वल्यमधा http://www.lmra.bh/expatportal/login.php सधाथै टेभलरोन नमबर १७५०६०५५ 

मधा समपक्व  गन्व सवकनेछ ।

LMRA	को सेिधाहरुकधा बधारेमधा जधानकधारी भलनुः http:/portal.lmra.bh/English/page/show/105 मधार्व त 

जधानकधारी भलन सवकने छ । 

LMRA कधा्यधा्वल्यको िेब सधाइड www.lmra.bh मधा हेन्व सवकने छ।

LMRA कधा्यधा्वल्यको ग्धाहक सेिधामधा समपक्व  गन्व सवकने छ ।

(ख) नेपधाली रधाजदूतधािधास: 

 नेपधाली रधाजदूतधािधास, बहरधाइनको भनमन ठेगधानधामधा समपक्व  गन्व सवकने छ । 

टेभलरोन नं.: १७७२५५८३  

फ्यधाकस नं.: १७७२०७८७ 

पोटि बकस नं.: ७५९३३ 

ई–मेलुः eonbahrain@mofa.gov.np 

    eonbahrain@gmail.com
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तपधाईंको बहरधाइन बसधाइ सखुद रहने कुरधामधा हधामी आशधािधादी छौं ।

रधाहदधानी समबन््ी ध्यधान ददनपुनने कुरधाहरुुः

आफनो रधाहदधानी आरैं सँग रधाख्हुोस ्।

आरू पूण्वरुपमधा विश्वसत निएसमम आफनो रधाहदधानी अरु कसैलधाई नददनहुोस ्।

आरू विश्वसत र मञ्ुर िएमधा मधात्र आफनो रोजगधारदधातधा (Employer) लधाई रधाहदधानी रधाख् ददन सवकन्छ ।

कधानून बम
ोघजम 

बसनहुोस
,्

अबै् न
हनुहुोस ्

।

www.lmra.bhCall Center: 17506055

आरू बहरधाइन प्रिेश गरेको ३० ददनभित्र सिधास्थ्य परीक्षण पूरधा 
गरी भनघचिन्त हनुहुोस ्।


