
“Excellence and Exclusivity in performance.” 



MESSAGE FROM

CHAIRMAN
The commitment made by Miracle Employment Service since its formation, 
has paved the way for it to move forward in the path of success which 
has been going on for nearly two decades, to become one of the leading 
companies for human resource development and abroad recruitment in the 
Nepal.

We have made great effort to build a good reputation for excellence through 
our style of business management that is governed by values, ethics, 
standards, commitment and quality, to gain the trust of all those we work 
with by implementing what we are committed to, with the highest standards 
of professionalism and work ethics.

BEDU UPRETY

 كلمة رئيس مجلس الإدارة 
 إّن هذا الالتزام الذي قطعته شركة ميريكال لخدمات التوظيف على نفسها منذ نشأتها ، قد مهد

 الطريق لها للمضي قدمًا في مسيرة نجاحها المستمرة ما يقارب عقدين من الزمان ، لتصبح شركة
 ميريكال لخدمات التوظيف من أكبر الشركات الرائدة فى مجال تطوير الموارد البشرية وتوظيف

العمالة بالخارج فى جمهورية نيبال.

 قد بذلت  شركة ميريكال لخدمات التوظيف جهدا كبيرا لبناء سمعة حسنة بالتفوق والامتياز من 
 خلال أسلوبنا في إدارة الأعمال الذى تحكمه القيم والأخلاق والمعايير والالتزام والجودة و نيل

 ثقة كل من نعمل معهم  وذلك من خلال تنفيذ ما نلتزم به بأعلى معايير الحرفية والمهنية
وأخلاقيات العمل.

 بيدو اوبريتى
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ABOUT US
Miracle Employment Service Pvt. Ltd. (Manpower License 
No. 719/064/65), is ISO certified leading company in the 
field of human resources development and recruitment since 
2007 in Nepal & the international markets. Through its 
experience spanning over 15 years, Miracle Employment 
Service undertook to provide a wide range of employment 
services in these markets, all  from its headquarter in 
Katmandu the capital of Nepal, which is considered as a 
prime strategic location due to its presence in the center 
of embassies area, and within close range to 5 stars hotels, 
international airlines & Kathmandu International Airport, in 
addition to its easy access to other areas of attractions. 

 من نحن
 شركة ميريكال لخدمات التوظيف (ترخيص رقم 719/064/65)
 هى شركة حاصلة على شهادة الأيزو العالمية للجودة ورائدة فى

 مجال تطوير الموارد البشرية وتوظيف العمالة منذ عام 2007
 فى السوق النيبالي والأسواق العالمية. وبفضل خبرتها الممتدة

 على مدار 15 عاما بدأت شركة ميريكال لخدمات التوظيف
 بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التوظيفية فى هذه

 الأسواق. وذلك إنطلاقا من مقرها فى العاصمة كاتماندو ، والذي
 يتميز بتواجده فى وسط حى السفارات ، وبقربه من الفنادق

  العالمية وشركات الطيران الدولية ومطار كاتماندو الدولى،
إضافة الى سهولة الوصول منه الى أماكن الجذب الأخرى فى

كاتماندو.
 

“Action is always a base to our Success ….”



 رؤيتنا
 ان نكون الجهة الرائدة محليا

 ودوليا في ربط أصحاب الأعمال
 بطالبى العمل ، وبناء مفهوم جديد

 لعملية التوظيف تحقق النمو
المستدام لكلا الطرفين.

MISSION
Providing modern services 

of high quality to ensure the 
satisfaction and confidence of 
our customers in all areas of 

our business.

 رسالتنا
 تقديم خدمات عصرية ذات
  جودة عالية لضمان رضا
وثقة عملائنا فى جميع

 مجالات أعمالنا.

VISION
To be the leading business 
organization locally and 

internationally, in linking 
business owners with job 

seekers, and building a new 
recruitment concept that 

achieve sustainable growth 
for both parties.



BUSINESS
DEVELOPMENT
CONSULTANT
Believing in the importance and necessity of keeping pace with the findings 
of modern management concepts in global markets, Miracle Employment 
Service has sought the assistance of the expertise of Mr. Essam Saleh to lead 
its development integrated strategies, and whose experience in management 
and business development extended for more than 30 years in Gulf Countries, 
Middle East & Africa, in introducing business solutions & strategies, and 
maintaining high quality standards operations.

مستشار تطوير الأعمال
عصام صالح

 إيمانا منا بأهمية وضرورة مواكبة ما توصلت اليه اساليب الإدارة الحديثة فى الأسواق العالمية ،
 قامت شركة ميريكال لخدمات التوظيف بالإستعانة بخبرات السيد عصام صالح لقيادة

 إستراتيجيتها التطويرية ، والذى تمتد خبرته فى الإدارة وتطوير الأعمال على ما يزيد عن 30
 عاما فى منطقة الخليج العربى والشرق الأوسط  ، في تقديم حلول إدارية واستراتيجيات

 للأعمال ، والوصول الى عمليات ذات معايير عالية الجودة.

ESSAM SALEH
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“For Miracle Employment, Quality Always Matters ...”



OUR GLOBAL 

PRESENCE
In addition to our clients in Gulf countries , Middle East & Asia , we made our Global Presence to meet all the inquiries 
of our clients from other nationalities, to save their time, effort, costs, and to make the recruitment process to be through 
one operation center, which is the Miracle Employment Service, to achieve and apply the same standards required in 
selecting the candidates to be hired in terms of quality and commitment in countries like India, Bangladesh, Pakistan, 
Philippine & Kenya.

Nepal
(Head o�ce)

 تواجدنا فى الخارج
 بالإضافة إلى عملائنا في دول الخليج والشرق الأوسط وآسيا ، فإن تواجدنا العالمي يقوم على تلبية جميع طلبات عملائنا من الجنسيات الأخرى ، لتوفير وقتهم

وجهدهم والتكاليف الأخرى ، وذلك بجعل عملية التوظيف تتم من خلال مركز واحد للعمليات هو شركة ميريكال لخدمات التوظيف ، من أجل تحقيق
وتطبيق ذات المعايير المطلوبة في اختيار المرشحين للتعيين ، من حيث الجودة والالتزام ، في دول مثل الهند وبنغلاديش وباكستان والفلبين وكينيا.



عملائنا
OUR

CLIENTS



MANPOWER

SECTORS & CATEGORIES

Construction /MEP/ Oil & Gas Sectors: 
• Engineers, Foreman, Quantity Surveyors 
• QA/QC , Safety officers
• Carpenters , Steel fixers, Plumbers, Painters 
• Drivers, Electricians, Masons,  

Helpers, Technicians  & Scaffolder 

Security Sector  
• Security Supervisors
• Security / CCTV Guards 

Facility Management Sector 
• Receptionists 
• Supervisors
• Waiters, Housekeepers & 

Cooks
• Handyman  

Medical Sector 
• Doctors & Nurses 
• Medical & Lab Technicians 

Administration Works 
• Accountants & Secretaries 
• Salesmen, PRO & Document 

Controllers 
• IT Engineers  

Workers for All Agriculture works



  نحن نقدم جميع فئات
  الموظفين والعمالة..

قطاعات  البناء / الكهروميكانيكية /  النفط والغاز :
l   مهندسين ، ملاحظين ، ماسحي كميات 

l  مراقبى جودة ، مصممون وموظفوا سلامة
  l  نجارون ، حدادون ،  ، سباكون ، صباغون وعمال

l  سائقين ، كهربائيين ، بنائين ، فنى سقالات ، فنيين 

قطاع الأمن
 l  مشرفين أمن

l  حراس أمن وحراس كاميرات مراقبة

 إدارة الأعمال
 l  محاسبون وموظفو سكرتارية

l  مندوبى مبيعات وعلاقات عامة
l  موظفى أرشيف  

 l  مهندسين وفنيين كومبيوتر

القطاع الطبي
 l  أطباء وممرضين

 l  فنيين مختبرات وأشعة

 القطاعات والوظائف

قطاع إدارة المرافق
 l  موظفى إستقبال
l  مشرفون وفنيون

 l  موظفى مطاعم وعمال نظافة وطباخين
l  عمالة متعددة المهارات

 عمالة لجميع أعمال الزراعة



DEPARTMENT OF

MARKETING
Analyzing the general indicators of labor markets locally 
and globally is a continues process for our marketing staff 
who have high communication and analytical skills, and 
pays a lot of attention to details. Our Marketing Team helps 
the company to enter into strong relationships with new 
clients and to build the confidence of Miracle Employment 
clients in the ability of this team to understand and meet 
their needs through continuous survey to set a foot on the 
latest developments in skills and experiences used in global 
markets, and changes in salaries and other privileges for 
different professions.

MIRACLE DEPARTMENTS

  إدارة التسويق
 يتمتع فريق التسويق بشركة ميريكال لخدمات التوظيف بمهارات تواصل ومهارات تحليلية عالية ، إضافة الى الدقة

 والإنتباه الى أبسط التفاصيل مما يساعده على تكوين علاقات قوية مع عملاء الشركة الجدد ، مبنية على ثقة العميل في
 قدرة هذا الفريق على فهم وتلبية إحتياجاته بواسطة أعمال المسح والبحث المستمرين للوصول الى التطورات الحديثة

فى المهارات والخبرات المعمول بها بالأسواق العالمية ، وأخر المستجدات فى مجال الرواتب والأمتيازات للمهن المختلفة.

BALDEV KARKI - MD



DEPARTMENT OF

RECRUITMENT
Recruitment Department has made Miracle Employment Service an essential destination for international businessmen 
due to the high reputation that Miracle Employment has gained & represented in the quality and efficiency of 
the candidates it provides to the markets, the speed of execution, and the credibility of performance. Recruitment 
Department ensures the reliability of the educational qualifications and experience certificates provided, the matter which 
has contributed to provide abroad & reliable database of candidates in all sectors for our client in Miracle website.

إدارة توظيف العمالة
 

 لقد جعلت إدارة توظيف العمالة من شركة ميريكال لخدمات التوظيف وجهة
 أساسية لأصحاب الأعمال ومديري الشركات محليا ودوليا لما إكتسبته الشركة من

 سمعة عالية تمثلت فى جودة وكفاءة الكوادر البشرية التى تقدمها للأسواق وسرعة
 التنفيذ ومصداقية الإداء. يقوم فريق العمل بإدارة توظيف العمالة على التأكد من
 المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة والسير الذاتية المقدمة اليها  الأمر الذى ساهم

 فى توفير قاعدة بيانات قوية وعريضة من طالبى العمل فى جميع القطاعات
 لعملائنا والمتاحة على موقع الشركة الإلكتروني.



إدارة الخدمات الإدارية   
”خدمات الترجمة المعتمدة والسير الذاتية“

 

 لقد تم إنشاء قسم خدمات الترجمة والسير الذاتية لما لهذا القسم من أهمية كبرى فى سوق العمل والتوظيف، ولدى شركة ميريكال لخدمات
 التوظيف فريق محترف من المترجمين المعتمدين فى جميع التخصصات ، فضلا عن المتخصصين فى كتابة السير الذاتية ، والتى تساعد
الباحثين عن وظائف فى صياغة السير الذاتية الخاصة بهم بشكل إحترافى يتماشى مع المعايير الحديثة الأمر الذى يساهم فى مساعدة

القائمين بالتوظيف فى إختيار المرشحين المناسبين خلال فترة وجيزة.

DEPARTMENT OF

ADMINISTRATIVE SERVICES
“CERTIFIED TRANSLATION AND CVS SERVICES”

The Administrative Services Department for translations & CVs editing, has been initiated due to the great importance of 
this process in the employment market. It is effective tool that assists recruiters to figure out the right candidates in a very 
short span. Miracle Employment Service has a professional team of certified translators in all fields, as well as specialists 
in writing CVs which help job seekers to have their CVs in a professional manner & in line with recruitment modern 
standards.

 ميريكال تعنى التميز
“والإنفراد بالإداء ”



DEPARTMENT OF

OPERATIONS
Operations Department is the beating heart of Miracle 
Employment Service as it is the responsible party to achieve 
and execute company tasks on the ground and to build up 
a comprehensive coordination between other departments 
activities.

Operations Department adopts 24/7 tactics that make the 
company able to provide its services to its clients in a short 
period of time, and to unify all efforts and resources to remodule 
them into highly efficient services that contribute to the 
excellence and superiority of the Miracle Employment Service.

 إدارة العمليات
تعتبر إدارة العمليات القلب النابض الشركة ميريكال لخدمات

   التوظيف لكونها الجهة المختصة بتحقيق وتنفيذ أنشطة لشركة،
والعمل على بناء التكامل الشمولى بين الإدارات المختلفة.

 وتقوم إدارة العمليات في المقام الأول بإتباع أسلوب 7/24
   للعمل المتواصل ، والذى يجعل الشركة قادرة على تقديم وأداء
 خدماتها الى عملائها فى اسرع وقت ممكن ، وتحقيق التنسيق

 بين مختلف الإدارات بالشركة لتحويل كافة الجهود الى خدمات
ذات كفاءة عالية تساهم فى تميز شركة ميريكال لخدمات

التوظيف.

“Your Satisfaction is our Happiness…”





”نفتخر بجودة عملنا“



Client Relations O�icer
مسئول ع��قات العم��ء

PRO & Government
Relations

مسئول الع��قات العامة

CFO
المدير المالي

HR & Administration
Manager

المدير ا��دارى والموارد البشرية  

Marketing Manager
مدير التسويق

Operation Manager
مدير العمليات

Recruitment Manager
مدير التوظيف

Administrative Service
Manager

مدير الخدمات ا��دارية

ORGANIZATION CHART
الهيكل الوظيفى

Chairman
رئيس مجلس ا��دارة

Legal Advisor
المستشار القانونى

ISO Auditor
مدقق ا��يزو

Managing Director
العضو المنتدب

 Business Development Consultant
مستشار تطوير ا��عمال 

Local Marketing O�icer
مسئول التسويق المحلى

Inter. Marketing O�icer
مسئول التسويق الدولي

Accountants
المحاسبين

Adm. O�icer
المسئول ا��دارى

HR O�icer
مسئول الموارد البشرية

 Database O�icer
مسئول قواعد البيانات

Interview O�icer
مسئول المقاب��ت الشخصية

Translators CV Editors
المترجمين

ومحررى السير الذاتية

“We make your recruitment Easier & Faster …”



Client Interview
& Selection

 املقابالت الشخصية واإلختيارات

(العميل)

MIRACLE PROCEDURES “2-3 WEEKS”

01 02 03 04 05

06 07 08 09

11 12 13

10

Travelling 

السفر

PCR /Quarantine
Arrangements

أجراءات فحص كورونا والحجر الصحى

Client
Documentation

مستندات العميل

Nepal Government
Approvals

موافقات اإلدارات الحكومية ىف نيبال

Newspapers 
Advertising in Nepal

اإلعالن ىف الجرائد النيبالية

Miracle Interview
Screening

املقابالت الشخصية - م�يكال 

Visa Process (Client)

إجراءات التأش�ة
(العميل)

Medical Process

الفحص الطبى

Candidate
Orientation

تثقيف وتوعية املرشح�

Final Immigration
 Approval

موافقة إدارة الجوازات النهائية

Ticketing

حجز تذاكر السفر

إجراءات ميريكال "2-3 أسابيع"

Upload Selections on
Government systems

تحميل القوائم املختارة ىف املواقع الحكومية

” نحن نجعل عملية الإستقدام أسرع وأسهل “



DOCUMENTS REQUIRED

1. Demand Letter
2. Power of Attorney
3. Guarantee Letter
4. Agency Agreement
5. Dual Employment Contracts
6. Visas Approval Copy
7. Consulate Letter
8. Block Visa or Visa Quota
9. Company Commercial Registration Copy

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

“We Take Pride of Our Quality”

 خطاب  طلب التوظيف
 تفويض

خطاب ضمان
اتفاقية الوكالة

 عقود العمل
 نسخة من موافقة التأشيرات

خطاب القنصلية
 حصة التأشيرات

نسخة من سجل تجارى الشركة
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 المستندات المطلوبة



HOTELHOTEL

HOTELHOTEL

HOTELHOTEL
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From Miracle Employment office : 
Distance to Airport : 8.1 km (20 min)
Distance to Downtown 2.4 km (9 min)
Distance to main Embassies: 2.2 km (8 min)



Licence No.: 719/064/65

Miracle Employment Service Pvt. Ltd. 
Baluwatar, Kathmandu, Nepal

+977 1 4415239, 4416930
e-Mail: info@miraclenepal.com

Website: www.miraclenepal.com

+977 9851 068 021

GET IN TOUCH

0043


