
POWER OF ATTORNEY 
Know all men by these presents 

 توكيل عام 

 ليعلم الجميع بموجب هذا التوكيل

 
That we, … … ...…, a company dully organized and existing 

under and by virtue of the laws of (Country) with 

Registration. No. …….. Do hereby appointed M/S Miracle 

Employment Service P. Ltd. Kathmandu, Nepal, a 

recruitment Agency approved by the Government of Nepal, 

Ministry of Labour and Transport Management, with 

Registration No: 719/064/065 to be our true Lawful attorney 

and Agent in Nepal respect of handling all the affairs with the 

protector of emigrants, Government of Nepal and sign all 

required documents by the said officers in connection with 

the recruitment of….. Persons against visas as per attached 

list for Employment with us to arrange all matters related to 

Emigration, etc. 

This power of attorney is made in relation to our demand 

letter dated ….  

 

This Power of attorney is valid for 2 years from the date of 

issued:   

 

Our block visa below:  

1/ Visa No. …. Issue date : …… Expiry date:….. 

 

 

In witness whereof, we have executed this power of attorney 

on this day…. In the presence of the subscribing witnesses.  

 

 

Name :  

Position:  

.أُسست وفقا علي  اصول وقوانين .... نحن شركة ..

)العنوان البريدي(    )الدولة( الشركات  المعمول بها داخل 

التي  )الدولة( صندوق بريد رقم :.. )بمدينة ...( الكائنة  

السادة/ تنطوي تحت  السجل التجاري رقم .... لقد وكلنا 

المعتمد لدي حكومة نيبال  ميريكال لخدمات التوظيف، 

 حمل السجل رقموالتى توإدارة النقل  بنيبال ووزارة العمل 

 الستقدام عمالة نيبالية لشركتناوذلك ،  065/064/719

بالتوقيع عنا وصفته الوكيل القانوني والشرعي، ب عدد......

فيما يتعلق بكافة المستندات والتأشيرات المرفقة التي تخص 

عدد تأشيرات العمالة التي تتعلق بشركتنا وتقديمها إلي 

جهات المسؤولة لتوقيعها والتوقيع عليها فيما يخص ال

بغرض حماية العمال النيباليين الذين يعملون ، والشركة  

بالخارج وترتيب كافة المسائل المتعلقة بالعمالة القادمة 

وفقا علي   القائمة المرفقة  فيما يتعلق بمسائل )الدولة( 

ل ساري المفعول هذا التوكياإلستقدام الخ...                     

              ).....( لمدة عامين من تاريخ إصداره

 

 

المؤرخ  طلب عمالةتم إصدار هذا التوكيل وفقاَ لخطاب 

 بتاريخ..........

 

 تفاصيل التأشيرات : 

ها ......  تاريخ الصالحية ..... رقم التأشيرة ..... تاريخ  

 

التوكيل في مثل هذا اليوم…. وإثباتًا لذلك ، قمنا بتنفيذ هذا 

د.بحضور الشهو  

 

 االسم: 

 الوظيفة 
 


