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भाग – एक  

परिचय खण्ड 

 

१.१ अध्ययनको पृष्ठभूमि 

प्रचमलि नेपाल काननू बिोमजि उद्योिको अनिुमि, दिाि, स्थापना, मवस्िार, मवदशेी लिानी 

स्वीकृि, बमहिििन लिायि उद्योि प्रशासन सम्बन्िी कायि िथा उद्योि वा लिानीकिािले पाउने 

प्रोत्साहन, छुट, सुमविा, सहुमलयि लिायिका सेवाहरूलाई सरल एवं सहज रूपिा एकै 

स्थानबाट उपलब्ि िनि, िराउन नेपाल सरकारले उद्योग विभागमा एकल विन्द ुसेिा केन्र 

सञ्चालन गरेको छ ।  

 

यस केन्रमा उद्योग िाविज्य तथा आपवूति मन्रालय, अथि मन्रालय, उर्ाि र्लश्रोत तथा वसिंचाई 

मन्रालय, िन तथा िातािरि मन्रालय, भूवम व्यिस्था सहकारी तथा गररबी वनिारि मन्रालय, 

श्रम रोर्गार तथा सामावर्क सरुक्षा मन्रालय, गहृ मन्रालय, भौवतक पूिािधार तथा यातायात 

मन्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्यतु प्रावधकरि, नेपाल दरुसञ्चार प्रावधकरिको 

प्रवतवनवधत्ि रहने गरी विवभन्न नरिटा एकाइहरुमार्ि त एकै थलोबाट सेवा प्रवाह हुौँद ैआएको 

छ।  

 

२०७६ र्ेठ १ गतेबाट एकल विन्द ुसेिा केन्रमार्ि त उद्योगी तथा लगानीकतािलाई एकद्वार 

प्रिालीमार्ि त सेिा प्रिाह ह ुँद ैआएको छ । औद्योवगक सेिालाई थप सहर्, सहर् र लगानीमैरी 

बनाउन उद्योग, िाविज्य तथा आपवूति मन्रालय र उद्योग विभागबाट वनरन्तर सधुारका प्रयास 

भैरहेका छन ्। चाल ुआवथिक िर्िको नीवत तथा कायिक्रम, िावर्िक बर्ेट र मौवरक नीवतले समेत 

एकल विन्द ुसेिा केन्रको सेिालाई थप प्रभािकारी बनाउन विशेर् महत्ि वदएको छ ।  

 

१.२ सिस्याको कथन 

एकद्वार प्रणाली िार्ि ि उद्योि प्रशासन सम्बन्िी सबै सेवाहरु एकै स्थानबाट प्रवाह िने सन्दभिमा 

एकल विन्द ुसेिा केन्र स्थापना भएको हो । स्िदशेी तथा विदशेी लगानीकतािलाई एकल विन्द ु

सेिा केन्र िार्ि ि के कसरी सेवा प्रवाह भइरहकेो छ र यसलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन 

सवकन्छ भन्ने विर्यमा यो अध्ययन केमन्िि रहकेो छ ।  

दहेायका मवर्यहरुिा केमन्िकृि भई अध्ययन िररएको छः 

• एकल मवन्द ुसेवा केन्िबाट हाल के कस्िा सेवा प्रवाह भइरहकेा छन ्? 
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• एकल विन्द ुसेिा केन्र सञ्चालनमा के कस्ता समस्या रहकेा छन?् 

• एकल विन्द ुसेिा केन्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन के िनि समकन्छ? 

 

१.३ अध्ययनको उदे्दश्य  

यस अध्ययनको उद्दशे्यलाई दहेायका बुुँदाहरुमा समािेश गररएको छ- 

• एकल मवन्द ुसेवा केन्िबाट प्रवाह भइरहकेा सेवाको मवशे्लर्ण िने । 

• एकल विन्द ुसेिा केन्रमा रहकेा समस्याहरुको पवहचान गने ।  

• एकल विन्द ु सेिा केन्रबाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन 

आवश्यक सझुावहरु वसर्ाररश िने । 

 

१.४ अध्ययनको िहत्व 

‘समदृ्ध नेपाल- सखुी नेपाली' को लक्ष्य हावसल गनि मलुकुमा उद्योग क्षेरको विकास र मवस्िार 

िरी रामरिय अथििन्रिा यस क्षेरको योिदान बढाउन विशेर् पहल िररद ैआएको छ । यसैको 

र्लस्वरुप उद्योि मवभाििा एकल मवन्द ुसेवा केन्िको स्थापना िरी एकद्वार प्रणाली िार्ि ि सेवा 

प्रवाह िररद ैआएको छ । यस केन्र मार्ि त उद्योग क्षेरको विकास र विस्तार गनि भएका नीवतगत, 

काननूी, सिंरचनागत, सिंस्थागत तथा प्रवक्रयागत व्यिस्थालाई अध्ययन तथा विशे्लर्ि गरी 

आिश्यक सझुाि वदन यो अध्ययन उपयोिी रहने छ । उद्योग क्षेरका सेिा प्रदायक र 

सेिाग्राहीबीच वनहीत समस्याहरुलाई पवहचान गरी वतनको वनराकरिका वनवतत 

कायियोर्नासवहतको सझुाि वदन यो अध्ययनले महत्िपिूि भवूमका वनिािह गने अपेक्षा िररएको 

छ । 

 

१.५ अध्ययनको विवि  

यस अध्ययनका लामि दहेायको मवमि अवलम्बन िररएको छः 

- एकल मवन्द ु सेवा केन्ि स्थापनाका लामि भएका नीमि िथा कायिक्रि, मनणिय, सचूना, 

आदशे िथा प्रमिवेदनको अध्ययन, मवशे्लर्ण 

- उद्योग विभागका शाखाहरुको कायि प्रवक्रयाको अध्ययन 

- एकल विन्द ुसेिा केन्रिा रहकेा ईकाइहरुको अध्ययन 

- उद्योि मवभाि िथा एकल मबन्द ुसेवा केन्िका कििचारी िथा सेवाग्राहीसौँिको छलर्ल तथा 

अन्तरवक्रया 
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१.६ अध्ययनको सीमा 

- एकल मवन्द ुसेवा केन्िको सन्दभििा हालसम्ि भएको नीमििि, काननूी, संरचनािि र 

कायििि वस्िुमस्थमिको अध्ययनको आिारिा यो प्रमिवेदन ियार िररएको छ । 

- सीमिि सियिा यो अध्ययन िररएको हुौँदा अन्िरािमरिय पद्धमि र पररवेशलाई सिावेश िनि 

समकएको छैन । 
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भाग – दुई 

नीमिगि िथा कानूनी व्यवस्था 

 

२.१ औद्योमगक नीमि, २०६७  

औद्योमिक नीमि, २०६७ मा एकल विन्द ुसेिा केन्र स्थापनाका सतबन्धमा दहेाय अनसुार 

व्यिस्था गररएको छ- 

- उद्योि स्थापनाको अनिुमि, दिाि, मवस्िार र बमहिििन एवि ्उद्योिले पाउने सुमविाका 

सम्बन्ििा सरल एवं पारदशी सियसीिा अनरुूप िोमकएको सियमभर सरल 

प्रमक्रयाद्वारा समुविा िथा सहुमलयि पाउने व्यवस्था समुनमिि िनि “एकल मवन्द ुसेवा 

केन्ि” स्थापना िरी प्रभावकारी बनाइनेछ । (बुौँदा नं. १०.२०) 

- हाल कायिरि एकद्वार समिमिको कायि सम्पादनिा परेका कमठनाईहरूलाई हटाउने िरी 

एकल मवन्द ु सेवा केन्िलाई अमिकार सम्पन्न बनाई सेवा प्रवाहिा प्रभावकाररिा 

लयाउने िरी काि कििव्य सुमनमिि िररनेछ । (बुौँदा नं. १०.२३) 

- एकल मबन्द ु सेवा केन्ि एकल मबन्द ु सेवा केन्ि (One Stop Service Centre): 

काननुद्वारा प्रदत्त सुमविा, सहुमलयि िथा पूवाििार सेवा सियिै मबना भन्झट एकै 

थलोबाट उद्योिलाई उपलब्ि िराउन उद्योि मवभाििा एकल मबन्द ूसेवा केन्िको िठन 

िररनेछ । उक्त सेवा केन्िको काि, कििब्य र अमिकारसम्बन्िी व्यवस्था काननूद्वारा 

िररनेछ । (बुौँदा नं. २०.७) 

 

२.२ औद्योवगक व्यिसाय ऐन, २०७६  

औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दर्ा ३७ र ३८ मा एकल विन्द ुसेिा केन्रका सतबन्धमा 

दहेाय अनसुार व्यिस्था गररएको छः 

- एकल मबन्द ुसेवा केन्िको स्थापना: (१) यस ऐन िथा प्रचमलि अन्य कानून बिोमजि 

उद्योि वा लिानीकिािले पाउने सेवा, प्रोत्साहन, छुट, समुविा वा सहुमलयि सरल एवं 

सहज प्रमक्रयाद्वारा र नेपाल सरकारका मवमभन्न मनकायबाट सम्पादन िररने कायिहरू 

सियिै एकै स्थानबाट उपलब्ि िराउने िथा उद्योि स्थापनाको अनिुमि, दिाि, मवस्िार 

िथा खारेजीसम्िका उद्योि प्रशासन सम्बन्िी सेवाहरू प्रवाह िने प्रयोजनको लामि 

नेपाल सरकारले िोमकए बिोमजि एकल मबन्द ुसेवा केन्िको स्थापना िरी सञ्चालनिा 

लयाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बिोमजिको एकल मबन्द ु सेवा केन्ि रहने स्थान, केन्िका 

िाध्यिबाट उद्योिहरुलाई परु् याइने सेवा, केन्ििा रहने मनकायिि प्रमिमनमित्व 

िोमकए बिोमजि हुनेछ ।  
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(३) एकल मबन्द ु सेवा केन्ििा मनकायिि प्रमिमनमित्वको लामि सम्बमन्िि 

मनकायले आवश्यक सङ्््यािा कििचारी खटाउन ुपनेछ।त्यसरी खटाउौँदा त्यस्िो 

कििचारीलाइि प्रचमलि काननूको अिीनिा रही अमिकारप्राप्त अमिकारीले 

आवश्यक अमिकारसिेि प्रत्यायोजन िनुि पनेछ । 

(४) एकल मबन्द ुसेवा केन्ि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोमकए बिोमजि हुनेछ। 

(५) उपदर्ा (१) बिोमजि एकल मबन्द ुसेवा केन्िको स्थापना नभएसम्िको लामि 

नेपाल सरकारले नेपाल राजपरिा सचूना प्रकाशन िरी एकल मबन्द ुसेवा सञ्चालन 

समिमि िठन िनेछ।  

 

- एकल मबन्द ुसेवा केन्िको काि, कििव्य र अमिकार: (१) एकल मबन्द ुसेवा केन्िको 

काि, कििव्य र अमिकार देहाय बिोमजि हुनेछः-  

(क) प्रचमलि काननू बिोमजि कम्पनी, र्िि वा उद्योिको दिाि, अनिुमि वा 

इजाजि, नवीकरण,  कारोबार अनिुमि, क्षििावमृद्ध र कम्पनी,  र्िि वा  

उद्योिको खारेजी (दािासाही बाहके) लिायिका उद्योि िथा व्यवसाय 

प्रशासनसौँि सम्बमन्िि कायि िने, 

 )ख(  प्रचमलि काननू बिोमजि मवदशेी लिानीको स्वीकृमि सम्बन्िी कायि िने , 

)ि  (  प्रचमलि कानून बिोमजि श्रि स्वीकृमि र कायि सहिमि सम्बन्िी कायि 

िने , 

)घ (  प्रचमलि कानून बिोमजि मभसा समुविा सम्बन्िी कायि िने , 

)ङ् (  प्रचमलि काननू बिोमजि प्रारमम्भक वािावरणीय परीक्षण र वािावरणीय 

प्रभाव िलूयाङ््कन सम्बन्िी कायि िने , 

)च(   उद्योिलाई आवश्यक पने मवद्यिु, पानी, सञ्चारका सािन, जग्िा, सडक 

जस्िा पवूाििार सेवा उपलब्ि िराउने सम्बन्ििा सम्बमन्िि मनकायसौँि 

सिन्वय िने िथा अन्य मनकायहरुबीच सम्पकि  मबन्द ु(र्ोकल पोइण्ट) 

सम्बन्िी कायि िने 

 )छ(  प्रचमलि काननू बिोमजि उद्योि एवं लिानीकिािलाई प्राप्त हुने प्रोत्साहन , 

छुट ,समुविा वा सहुमलयि प्रदान िने सम्बन्ििा नेपाल सरकारबाट 

भएका मनणिय कायािन्वयन िने वा िराउने , 

)ज (  प्रचमलि कानून बिोमजि मवदशेी ििुा मवमनिय स्वीकृमि सम्बन्िी कायि 

िने , 

)झ (  प्रचमलि कानून बिोमजि स्थायी लेखा नम्बर प्रदान िने, 
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)ञ(  वामणज्य, आपमूिि िथा उपभोक्ता महि संरक्षण मवभाि र भन्सार 

मवभािबाट प्रदान हुने मनकासी, पैठारी सङ््केि नम्बर मलने कायि र वण्डेड 

वेयर हाउसको सहजीकरण सम्बन्िी कायि िने, 

)ट (  बोडिले आफ्ना काि, कििव्य र अमिकार अन्िििि प्रत्यायोजन िरेका 

कायिहरू िन े, 

)ठ (  उद्योिलाई आवश्यक पने खानी लिायिका मनकायिि स्वीकृमि 

आवश्यक पने मवर्यिा मनवेदन मलई स्वीकृमिपर उपलब्ि िराउन 

मनकायिि सिन्वय िने , 

)ड (  उद्योि व्यवसाय दिािका लामि आवश्यक पने काििजाि पमहचान िरी 

मवद्यिुीय स्वरुपिा मलने र सबै मनकायिा मवद्युिीय प्रणालीबाट 

अन्िरमनकायले प्रयोि िने िरी प्रणालीको मवकास िरी कायािन्वयन िने , 

)ढ (  उद्योिलाई आवश्यक पने जग्िा प्रामप्तिा आवश्यक सिन्वय र 

सहजीकरण िने, मलजिा जग्िा उपलब्ि िराउन सहयोि िने र 

हदबन्दीभन्दा बढी जग्िा उपलब्ि िराउन आवश्यक सिन्वय िने,  

)ण (  आयाि अनिुमि मलन ुपने िालवस्िु भएिा प्रचमलि कानून बिोमजि 

अनिुमि मदने वा सोको लामि मसर्ाररस िने, 

)ि (  लिानी पोटिलको स्थापना र सञ्चालन िरी लिानी सम्बन्िी सचूना िथा 

जानकारी उपलब्ि िराउने, 

)थ (  उद्योि व्यवसायलाई आवश्यक पने सबै प्रकारका मसर्ाररस िथा 

सहजीकरणको कायि िने, 

)द (  िन्रालय र बोडिको मनणिय वा मनदशेन कायािन्वयन िने िराउने , 

)ि (  नेपाल सरकारले नेपाल राजपरिा सचूना प्रकाशन िरी िोमकमदएका 

अन्य कायिहरु िने। 

(२)  यस दर्ा बिोमजि एकल मबन्द ुसेवा यस दर्ा बिोमजि एकल मबन्द ुसेवा 

केन्िले िरेको मनणिय सम्बमन्िि मनकायले कायािन्वयन िनुि पनेछ। 

)३  (  एकल मबन्द ुसेवा केन्िको सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं सो केन्िबाट प्रदान 

िररन े सेवा समुविा िथा सहुमलयि र सोको प्रमक्रया सम्बन्िी व्यवस्था 

िोमकएबिोमजि हुनेछ । 

 

२.३ विदेशी लगानी िथा प्रविवि हस्िान्िरण ऐन, २०७५ 

मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि हस्िान्िरण ऐन, २०७५ को दर्ा २३ मा एकल विन्द ुसेिा केन्रका 

सतबन्धमा दहेाय अनसुार व्यिस्था गररएको छ- 
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- एकल मबन्द ु सेवा केन्ि िार्ि ि ् सेवा उपलब्ि िराइनेः (१) नेपाल सरकारले मवदशेी 

लिानीकिािलाई यस ऐन िथा प्रचमलि अन्य काननू बिोमजि प्रदान िररने छुट, सुमविा, 

सहुमलयि वा सेवाहरू एकल मबन्द ुसेवा केन्ि िार्ि ि ्उपलब्ि िराउने िरी आवश्यक 

व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बिोमजि एकल मबन्द ुसेवा केन्िबाट प्रदान िररने सेवाहरूको 

व्यवस्थापन िदाि क्रिशः दहेायका सेवाहरू प्रदान िने िरी आवश्यक व्यवस्था 

मिलाइनेछः- एकल मबन्द ुसेवा केन्ि िार्ि ि ्सेवा उपलब्ि िराइनेः  )१ (  

(क) उद्योिको दिाि िथा उद्योि प्रशासन, 

(ख) मवदशेी लिानी र ऋणको स्वीकृमि, 

(ि) कम्पनी दिाि िथा कम्पनी प्रशासन, 

(घ) श्रि स्वीकृमि, 

(ङ्) मभसा समुविा, 

(च) उद्योिबाट उत्पामदि वस्िकुो िणुस्िर िापन िथा मनयन्रण, 

(छ) वािावरणीय अध्ययन प्रमिवेदन स्वीकृमि,  

(ज) उजाि र पवूाििार मवकास िथा सोको लामि आवश्यक सिन्वय एवं अन्य 

मनकायहरुका बीच सम्पकि  मबन्द ु(र्ोकल पोइन्ट),  

(झ) उद्योिले पाउने छुट, सुमविा, 

(ञ) स्थायी लेखा नम्बर प्रदान िने कायि, 

(ट) मवदशेी मवमनिय स्वीकृमि, 

(ठ) यो ऐन र यस ऐन अन्िििि बनेको मनयिावली बिोमजि उद्योिका लामि 

िनुिपने अन्य कायिसौँि सम्बमन्िि कुनै सेवा।  

(३) एकल मबन्द ुसेवा केन्िलाई यस दर्ा बिोमजि प्रदान िररने सेवा समुविाका 

अमिररक्त प्रचमलि कानून बिोमजिका अन्य सेवाहरु प्रदान िने िरी िोक्न 

समकनेछ । 

 

२.४ औद्योवगक व्यिसाय वनयमािली,२०७६ 

औद्योमिक व्यवसाय मनयिावली,२०७६ को मनयि २२ र २३ मा  एकल विन्द ुसेिा केन्रका 

सतबन्धमा दहेाय अनसुार व्यिस्था गररएको छः 

- एकल मबन्द ुसेवा केन्िः (१) प्रदशेिा दिाि भएका वा दिाि हुने लघ ुउद्यि, घरेल ु उद्योि 

र साना उद्योिले ऐन िथा यस मनयिावली बिोमजि प्राप्त िने छुट, समुविा वा सहुमलयि 

प्रदशेस्िरबाट नै प्रदान िनिको लामि सम्बमन्िि प्रदशेले आवश्यकिा अनसुार एकल 

मबन्द ुसेवा केन्ि स्थापना िनि सक्नेछ। 
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(२) िाउौँपामलका वा निरपामलकािा दिाि भएका वा दिाि हुने लघ ुउद्यि, घरेलु  

उद्योि िथा साना उद्योिले ऐन िथा यस मनयिावली बिोमजि प्राप्त िने छुट, 

समुविा वा सहुमलयि स्थानीयस्िरबाट नै प्रदान िनिको लामि सम्बमन्िि 

िाउौँपामलका वा निरपामलकाको अध्यक्ष वा प्रिुखको प्रत्यक्ष मनयन्रण र 

मनदशेनिा रहने िरी एकल मबन्द ुसेवा केन्ि स्थापना िनि सक्नेछ । 

(३) उपमनयि (१) वा (२) बिोमजि िठन हुने एकल मबन्द ुसेवा केन्दको लामि 

आवश्यक पने जनशमक्त सम्बमन्िि प्रदशे, िाउौँपामलका वा निरपामलकाले 

व्यवस्था िनुि पनेछ।  

- मनदशेन पालना िनुिपनेः (१) िन्रालयले ऐन िथा यस मनयिावली बिोमजि एकल 

मबन्द ुसेवा सञ्चालन समिमिले िनुि पने काि कारबाहीका सम्बन्ििा सो समिमिलाई 

सिय सियिा आवश्यक मनदशेन मदन सक्नेछ र िन्रालयले मदएको मनदेशन पालना 

िनुि एकल मबन्द ुसेवा सञ्चालन समिमिको कििव्य हुनेछ ।  

(२) एकल मबन्द ु सेवा सञ्चालन समिमिले आरू्ले वर्िभररिा िरेका काि 

कारबाहीको सम्बन्ििा प्रमिवेदन ियार िरी आमथिक वर्ि सिाप्त भएको िीस 

मदनमभर िन्रालयसिक्ष पेश िनुि पनेछ । 

 

२.५ पन््र ाँ योजना (आमथिक वर्ि २०७६।७७-२०८०।८१) 

पन््र ौँ योजनाको उद्योि, वामणज्य, आपमूिि र पयिटन को रणनीमि िथा कायिनीमििा एकल विन्द ु

सेिा केन्रका सतबन्धमा देहाय अनसुार व्यिस्था रहेको छ: 

रणनीवििः लिानीिैरी वािावरण ियार िनि प्रमवमि प्रयोि, एकद्वार प्रणालीको मवकास र 

औद्योमिक पवूाििार मवकास िने । 

कायतनीवििः उद्योि/ लिानीको दिाि प्रणाली िथा उद्योिसौँि सम्बमन्िि सबै सेवालाई एकीकृि 

रुपिा उपलब्ि िराउन अन्िरमनकाय आवद्धिा समहिको एकल मवन्द ु सेवा केन्िलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 

२.६ आमथिक वर्ि २०७७।७८ को नीमि िथा कायिक्रि 

नेपाल सरकारको आवथिक िर्ि २०७७।७८ को नीवत तथा कायिक्रममा एकल विन्द ुसेिा केन्रका 

सतबन्धमा दहेाय अनसुार व्यिस्था गररएको छ: 

- एकल विन्द ुसेिा केन्रले स्िेदशेी तथा विदशेी लगानीकतािलाई आिश्यक सबै सेिाहरु 

एकै थलोबाट उपलब्ध गराउन सरुु गरेको छ । यस केन्रलाई आिश्यक अवधकार 

उपलब्ध गराइनेछ । यस केन्रको कायिप्रिालीलाई पिूित: सचूना प्रविवधमा आधाररत 

गराइनेछ । (बुौँदा नं. १४५) 
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२.७ आमथिक वर्ि २०७७।७८ को बजेट वक्तव्य 

नेपाल सरकारको आवथिक िर्ि २०७७।७८ को बर्ेट िक्तव्यको बुौँदा नं. १५६ मा एकल विन्द ु

सेिा केन्रका सतबन्धमा देहाय अनसुार व्यिस्था गररएको छः 

- वनर्ी लगानी प्रोत्सावहत गनि चालु आवथिक िर्ि सञ्चालनमा ल्याइएको एकल विन्द ु

सेिा केन्रलाई स्िचावलत बनाई लगानी कतािलाई सहर् र गिुस्तरीय सेिा प्रदान 

गररनेछ । कतपनी दताि, नविकरि िा खारेर्ी प्रवक्रयालाई सचूना प्रविवधमा आधाररत 

बनाई विकेवन्रत गररनेछ । िैदवेशक व्यापार सहर्ीकरि गनि नेपाल रावष्ट्रय एकद्वार 

प्रिाली विकास गरी कायािन्ियनमा ल्याइनेछ ।  

 

२.८ आमथिक वर्ि २०७७।७८ को िौमद्रक नीमि 

नेपाल राष्ट्र बैकबाट र्ारी भएको आवथिक िर्ि २०७७।७८ को मौवरक नीवतको दर्ा १५९ मा 

एकल विन्द ुसेिा केन्रका सतबन्धमा दहेाय अनसुार व्यिस्था गररएको छः 

- नेपाल सरकार, उद्योि मवभाि अन्िििि स्थामपि एकल मवन्द ुसेवा केन्ििा रहकेो मवदशेी 

मवमनिय सहजीकरण एकाईलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । 

-  

२.९ संस्थागि/संरचनात्मक व्यवस्था 

२.९.१ मनकायगि प्रमिमनमित्व: 

एकल विन्द ुसेिा केन्रमा दहेाय बमोवर्मको वनकायगत प्रवतवनवधत्ि रहने व्यिस्था गररएको 

छ- 

(क) उद्योग विभाग, 

(ख) कतपनी रवर्ष्ट्रारको कायािलय, 

(ि) आन्तररक रार्श्व विभाग, 

(घ) उर्ाि, र्लश्रोत तथा वसिंचाई मन्रालय, 

(ङ्) िन तथा िातािरि मन्रालय, 

(च) भवूम व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी वनिारि मन्रालय, 

(छ) अध्यागमन विभाग, 

(ज) श्रम तथा व्यिसायर्न्य सरुक्षा विभाग, 

(झ) भन्सार विभाग, 

(ञ) भौवतक पिूािधार तथा यातायात मन्रालय, 

(ट) िाविज्य, आपवूति तथा उपभोक्ता वहत सिंरक्षि विभाग, 

(ठ) नेपाल राष्ट्र बैंक, 

(ड) नेपाल विद्यतु प्रावधकरि, 
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(ढ) नेपाल दरुसञ्चार प्रावधकरि । 

 

२.९.२ एकल विन्दु सेिा केन्रमा रहेका एकाइहरु: 

(क) मवदशेी  लिानी िथा प्रमवमि हस्िान्िरण एकाइ 

(ख) उद्योि दिाि एकाइ 

(ि) वािावरण एकाइ 

(घ) मवदशेी मवमनिय सहजीकरण एकाइ 

(ङ्) मभसा सहजीकरण एकाइ 

(च) भन्सार िथा राजस्व सहजीकरण एकाइ 

(छ) जग्िा सहजीकरण एकाइ 

(ज) पवूाििार एकाइ 

(झ) प्रशासन िथा कानून एकाइ 

 

२.९.३ एकल मवन्दु सेवा केन्द्रिा िहने कििचािीको दिबन्दी:  

पद सेवा, सिूह, शे्रणी संख्या 

प्रमखु कायिकारी नेपाल प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.प्रथम 

श्रेिी 

१ 

वनदशेक नेपाल प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.वद्वतीय 

श्रेिी 

३ 

वनदशेक नेपाल प्रशासन सेिा, रार्श्व समहू, रा.प.वद्वतीय श्रेिी १ 

वनदशेक (प्राविवधक) नेपाल इवञ्र्वनयररङ्ग सेिा, वसवभल समहू, र्नरल 

उपसमहू, रा.प.वद्वतीय श्रेिी 

१ 

वनदशेक (प्राविवधक) नेपाल इवञ्र्वनयररङ्ग सेिा, मेकावनकल समहू, रा.प.वद्वतीय 

श्रेिी 

१ 

काननू अवधकृत नेपाल न्याय सेिा, कानून समहू, रा.प.वद्वतीय श्रेिी १ 

वनदशेक (प्राविवधक) नेपाल विविध सेिा, रा.प.वद्वतीय श्रेिी (कत्यटुर) १ 

उप वनदशेक नेपाल राष्ट्र बैक, रा.प.वद्वतीय श्रेिी सरह १ 

शाखा अवधकृत नेपाल प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.ततृीय 

श्रेिी 

५ 

शाखा अवधकृत नेपाल प्रशासन सेिा, रार्श्व समहू, रा.प.ततृीय श्रेिी २ 

इवञ्र्वनयर (प्राविवधक) नेपाल इवञ्र्वनयररङ्ग सेिा, वसवभल समहू, र्नरल 

उपसमहू, रा.प.ततृीय श्रेिी 

१ 
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मेकावनकल इवञ्र्वनयर 

(प्राविवधक) 

नेपाल इवञ्र्वनयररङ्ग सेिा, केवमकल समहू, रा.प.ततृीय 

श्रेिी 

१ 

कत्यटुर इवञ्र्वनयर 

(प्राविवधक) 

नेपाल विविध सेिा, रा.प.ततृीय श्रेिी  १ 

इलेक्ट्रोवनक इवञ्र्वनयर 

(प्राविवधक) 

नेपाल विद्यतु प्रावधकरि, सातौ ुँ तह १ 

इलेक्ट्रोवनक इवञ्र्वनयर 

(प्राविवधक) 

नेपाल दरुसञ्चार प्रावधकरि, सातौ ुँ तह १ 

िन अवधकृत (प्राविवधक) नेपाल िन सेिा, र्नरल र्रेष्ट्री समहू, रा.प.ततृीय श्रेिी १ 

िातािरि वनरीक्षक 

(प्राविवधक) 

नेपाल विविध सेिा, (िातािरि) रा.प.ततृीय श्रेिी १ 

नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समहू, रा.प.अनिं. 

प्रथम श्रेिी 

५ 

सभेयर (प्राविवधक) नेपाल इवञ्र्वनयररङ्ग सेिा, सभे समहू, रा.प.अनिं. प्रथम 

श्रेिी 

१ 

कत्यटुर अपरेटर नेपाल विविध सेिा, रा.प.अनिं. प्रथम श्रेिी ५ 

कायािलय सहयोगी श्रेिी विहीन ५ 

र्तमा ४१ 
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२.१० संगठन संिचना: 

  

प्रमुख कायतकारी - १ 

महावनदेशक (नेपाल प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.प्रथम शे्रणी) 

भन्सार िथा राजश्व इकाई 

• रा.प.वि.(प्र./राजश्व)-1 

• रा.प.िृ.(प्र./राजश्व)-2 

 

पूिातिार (उजात िथा संचार समेि)  इकाई 

• रा.प.वि.(इञ्जी./वसवभल/जनरल)-1 

• रा.प.िृ.(इञ्जी./वसवभल/जनरल)-1 

• इलेवरिकल इवञ्जवनयर (प्राविविक, सािौं िह)-१ 

• इलेरिोवनक इवञ्जवनयर (प्राविविक, सािौं िह)-1 

 

जग्गा सहजीकरण इकाई 

• रा.प.वि.(प्र./सा.प्र.)-1 

• रा.प.िृ.(प्र./सा.प्र.)-1 

• रा.प.अनं.प्र. (इञ्जी./सभे)-1 

 

वभषा सहजीकरण इकाई 

• रा.प.वि.(प्र./सा.प्र.)-1 

• रा.प.िृ. (प्र./सा.प्र.)-1 

 

उद्योग दिात इकाई 

• रा.प.वि.(प्र./सा.प्र.)-1 

• रा.प.वि.(विविि/कम्प्युटर)-1 

• रा.प.िृ.(प्र./सा.प्र.)-3 

• रा.प.िृ.(विविि/कम्प्युटर) -1 

 

 

िािािरण इकाई 

• रा.प.वि.(इञ्जी./मेका.)-1 

• रा.प.िृ.(इञ्जी./मेका.)-1 

• रा.प.िृ.(इञ्जी./केवमकल)-1 

• रा.प.िृ.(विविि/िािािरण)-1 

• रा.प.िृ.(िन/जनरल फरेवरि)-1 

 

 

विदेशी विवनमय सहजीकरण इकाई 

• उपवनदेशक, 

नेपाल रारि बैंक-1 

 

प्रशासन िथा कानून इकाइ 

• रा.प.वि.(न्याय/कानून)-1 

• रा.प.अन.प्रथम (प्र/सा.प्र.)-५  

• कम्प्युटर अपरेटर, रा.प.अन.प्रथम (विविि)-५ 

• कायातलय सहयोगी, शे्रणी वबवहन-५ 
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भाग- िीन 

एकल मवन्दु सेवा केन्द्रका एकाइहरुको काि, कििव्य, अमिकाि 

 

एकल विन्द ुसेिा केन्र अन्तिितका विवभन्न एकाइहरुको काम, कतिव्य अवधकार दहेाय बमोवर्म रहकेो देवखन्छ । 

ईकाइ विषयगि कानून सम्पबवन्िि वनकाय सम्पबन्िी प्रचवलि कानूनी व्यिस्था  (औद्योवगक व्यिसाय ऐन, २०७६ 

को दफा ३७ र ३८ एिं विदेशी लगानी िथा प्रविवि हस्िान्िरण ऐन, २०७५ को दफा २३ 

अनुसार) 

वि
दे

श
ी 

 ल
ग

ान
ी 

ि
थ

ा 

प्र
वि

वि
 ह

स्ि
ान्

ि
रण

 

ए
क

ाइ
 

मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि 

हस्िान्िरण ऐन, २०७५ 

(ख) मवदशेी लिानी र ऋणको स्वीकृमि, 

औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (ख)  प्रचमलि कानून बिोमजि मवदशेी लिानीको स्वीकृमि सम्बन्िी कायि िने , 

(ि)  लिानी पोटिलको स्थापना र सञ्चालन िरी लिानी सम्बन्िी सचूना िथा जानकारी उपलब्ि 

िराउने 

उ
द्य

ोग
 द

ि
ात 

ए
क

ाइ
 

 

औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (क) प्रचमलि काननू बिोमजि कम्पनी, र्िि वा उद्योिको दिाि, अनिुमि वा इजाजि, नवीकरण, 

कारोबार अनिुमि, क्षििावमृद्ध र कम्पनी, र्िि वा उद्योिको खारेजी )दािासाही बाहके ( 

लिायिका उद्योि िथा व्यवसाय प्रशासनसौँि सम्बमन्िि कायि िने  

(ट) बोडिले आफ् ना काि कििव्य र अमिकार अन्िििि प्रत्यायोजन िरेका कायिहरु िने 

(द) िन्रालय र बोडिको मनणिय वा मनदशेन कायािन्वयन िने िराउने 

(ि) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरिा सचूना प्रकाशन िरी िोमकमदएका अन्य कायिहरु िने 
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मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि 

हस्िान्िरण ऐन, २०७५ 

(क)  उद्योिको दिाि िथा उद्योि प्रशासन कायि िन,े 
प्र

वि
वि

 ि
थ

ा 

ि
ाि

ि
रण

 ए
क

ाइ
 

 
औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (ङ्)  प्रचमलि कानून बिोमजि प्रारमम्भक वािावरणीय परीक्षण र वािावरणीय प्रभाव िलूयाङ््कन 

सम्बन्िी कायि िने , 

मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि 

हस्िान्िरण ऐन, २०७५ 

(च) उद्योिबाट उत्पामदि बस्िकुो िणुस्िर िापन िथा मनयन्रण िने 

(छ) वािावरणीय अध्ययन प्रमिवेदन स्वीकृमि, 

प्र
श

ास
न

, 
स

ुवि
ि

ा 
ि

थ
ा 

क
ानू

न
 ए

क
ाइ

 

 

औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ )छ(  प्रचमलि कानून बिोमजि उद्योि एवं लिानीकिािलाई प्राप्त हुने प्रोत्साहन, छुट ,समुविा वा 

सहुमलयि प्रदान िने सम्बन्ििा नेपाल सरकारबाट भएका मनणिय कायािन्वयन िने वा िराउने , 

(ड)  उद्योि व्यवसाय दिािका लामि आवश्यक पने काििजाि पमहचान िरी मवद्यिुीय स्वरुपिा 

मलने र सबै मनकायिा मवद्यिुीय प्रणालीबाट अन्िरमनकायले प्रयोि िने िरी प्रणालीको 

मवकास िरी कायािन्वयन िन,े 

(थ)  उद्योि व्यवसायलाई आवश्यक पने सबै प्रकारका मसर्ाररस िथा सहजीकरणको कायि िने, 

मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि 

हस्िान्िरण ऐन, २०७५ 

(झ) उद्योिले पाउने छुट, समुविा, 

२३(१). नेपाल सरकारले मवदशेी लिानीकिािलाई यस ऐन िथा प्रचमलि अन्य काननू बिोमजि 

प्रदान िररने छुट, समुविा, सहुमलयि वा सेवाहरू एकल मबन्द ु सेवा केन्ि िार्ि ि उपलब्ि 

िराउने । 
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वि
दे

श
ी 

वि
वन

म
य

 

स
ह

ज
ीक

रण
 ए

क
ाइ

 औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (ज) प्रचमलि कानून बिोमजि मवदशेी ििुा मवमनिय स्वीकृमि सम्बन्िी कायि िने। 

मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि 

हस्िान्िरण ऐन, २०७५ 

(ट) मवदशेी मवमनिय स्वीकृमि, 

भ
न्स

ार
 ि

थ
ा 

रा
ज

स्ि
 

स
ह

ज
ीक

रण
 ए

क
ाइ

 

औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (झ) प्रचमलि कानून बिोमजि स्थायी लेखा नम्बर प्रदान िने, 

)ञ(  वामणज्य, आपमूिि िथा उपभोक्ता महि संरक्षण मवभाि र भन्सार मवभािबाट प्रदान हुने 

मनकासी, पैठारी सङ््केि नम्बर मलने कायि र वण्डेड वेयर हाउसको सहजीकरण सम्बन्िी कायि 

िने, 

मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि 

हस्िान्िरण ऐन, २०७५ 

(ञ) स्थायी लेखा नम्बर प्रदान िने कायि, 

वभ
स

ा 

स
ह

ज
ीक

रण
 

ए
क

ाइ
 

औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (घ)  प्रचमलि कानून बिोमजि मभसा समुविा सम्बन्िी कायि िने , 

मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि 

हस्िान्िरण ऐन, २०७५ 

(ङ्) मभसा सुमविा, 

ज
ग्ग

ा 

स
ह

ज
ीक

रण
 

ए
क

ाई
 

औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (ढ) उद्योिलाई आवश्यक पने जग्िा प्रामप्तिा आवश्यक सिन्वय र सहजीकरण िने, मलजिा जग्िा 

उपलब्ि िराउन सहयोि िने र हदबन्दी भन्दा बढी जग्िा उपलब्ि िराउन आवश्यक सिन्वय 

िने, 
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क
म्पप

न
ी 

रव
ज

ष्ट
ार

 

ए
क

ाइ
 प्र

वि
वन

वि
 औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (क) प्रचमलि कानून बिोमजि कम्पनी, सम्बन्िी (दािासाही बाहके) कायि िने, 

 

मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि 

हस्िान्िरण ऐन, २०७५ 

(ि) कम्पनी दिाि िथा कम्पनी प्रशासन, 

प
ूि

ाति
ार

 ए
क

ाइ
 

औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (च)  उद्योिलाई आवश्यक पने मवद्यिु, पानी, सञ्चारका सािन, जग्िा, सडक जस्िा पूवाििार सेवा 

उपलब्ि िराउने सम्बन्ििा सम्बमन्िि मनकायसौँि सिन्वय िने िथा अन्य मनकायहरुबीच 

सम्पकि  मबन्द ु(र्ोकल पोइण्ट) सम्बन्िी कायि िने 

)ठ(  उद्योिलाई आवश्यक पने खानी लिायिका मनकायिि स्वीकृमि आवश्यक पने मवर्यिा 

मनवेदन मलई स्वीकृमिपर उपलब्ि िराउन मनकायिि सिन्वय िने , 

मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि 

हस्िान्िरण ऐन, २०७५ 

(ज) उजाि र पवूाििार मवकास िथा सोको लामि आवश्यक सिन्वय एवं अन्य मनकायहरुका बीच 

सम्पकि  मबन्द ु(र्ोकल पोइन्ट), 

श्र
म

 ि
थ

ा 

व्य
ि

स
ाय

ज
न्य

 

स
ुरक्ष

ा 
ए

क
ाइ

 औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (ि)  प्रचमलि कानून बिोमजि श्रि स्वीकृमि र कायि सहिमि सम्बन्िी कायि िने , 

मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि 

हस्िान्िरण ऐन, २०७५ 

(घ) श्रि स्वीकृमि, 
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ि
ाव

ण
ज्
य

, 
आ

प
ूवि

त 

ि
थ

ा 
उ

प
भ

ोक्त
ा 

वह
ि

 

स
ंरक्ष

ण
 ए

क
ाइ

 

औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ (ण)  आयाि अनिुमि मलन ुपने िालवस्ि ुभएिा प्रचमलि काननू बिोमजि अनिुमि मदने वा सोको 

लामि मसर्ाररस िने, 

(ञ)  वामणज्य, आपमूिि िथा उपभोक्ता महि संरक्षण मवभाि र भन्सार मवभािबाट प्रदान हुने 

मनकासी, पैठारी सङ््केि नम्बर मलने कायि र वण्डेड वेयर हाउसको सहजीकरण सम्बन्िी कायि 

िने, 

*  मिमि २०७६।०१।१६ को राजपरिा प्रकामशि सूचनािा उमललमखि एकाइहरु िध्ये मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि हस्िान्िरण एकाइ, प्रशासन िथा समुविा 

एकाइ, वामणज्य आपमूिि िथा उपभोक्ता महि संरक्षण एकाइ, श्रि िथा व्यवसायजन्य सरुक्षा एकाइ कम्पनी रमजरिार एकाइ कायि नभएको ।
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भाग- चार  

एकाइगि कायि प्रगमिको विशे्लषण 

 

४.१ एकल मवन्दु सेवा केन्द्रको प्रगमि मवविण 

 

एकल विन्द ुसेिा केन्र स्थापना भएपश्चात २०७७ असार िसान्िसतमको प्रगवत मववरण दहेाय अनसुार रहकेो छ- 

क्र.स.ं एकाइ वनकायगि प्रविवनवित्ि प्रगवि कैवफयि 

क उद्योि दिाि एकाइ 

 

उद्योि मवभाि • उद्योि दिािः ३४८ 

• सञ्चालन अनिुमिः ३ 

• क्षििा बमृद्धः ४४ 

• उद्योिको खारेजी: ३ 

 

ख मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि 

हस्िान्िरण एकाइ 

उद्योि मवभाि • ब्यवसामयक मभसा मसर्ाररस- १७७५  

• िैह्र पयिटकीय मभसा मसर्ाररस -५५ 

• मवदशेी लिानी स्वीकृमि -२८९ 

• नयाौँ प्रमवमि हस्िान्िरण स्वीकृमि -४० 

• ररपाटेशनका लामि ४९ वटा उद्योिको डेवभडेन्ट  मसर्ाररस 

रकि रु ८८७७६६९८०७.१०  
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• रोयल्टीका लामि २४ वटा उद्योिको मसर्ाररस रकि रु. 

२१७४३६३२६४.४१ 

ि प्रशासन िथा कानून एकाइ उद्योि मवभाि • मनयािििा अनदुानको लामि मसर्ाररस मनवेदन सं्या-

३९० 

• औद्योिीक कच्चा पदाथि आयािको लामि मसर्ाररस 

मनवेदन सं्या -८० 

• एक्जीि कोड मसर्ाररसको लामि मनवेदन सं्या-२०१ 

• भन्सार छुट मसर्ाररस-४ वटा 

• श्रि स्वीकृमि मसर्ाररस- ९ वटा 

• कायि सहिमिको मसर्ाररस- ९ वटा 

• िेशीनरी आयाि मसर्ाररस -२३ वटा 

• कच्चा पदाथि आयाि मसर्ाररस– २४ वटा 

• Packaging Materials मसर्ाररस -४ वटा 

• मवदशेी ििुा सटही समुविा मसर्ाररश -४० वटा 

-  

घ जग्िा सहजीकरण एकाइ भमूिव्यवस्था सहकारी िथा 

िररमव मनवािरण िन्रालय  
• उद्योिको लामि हदबन्दी भन्दा बढी जग्िा खररद मसर्ाररस 

िरेको -५ वटा  

 

ङ् मभसा सहजीकरण एकाइ अध्याििन मवभाि व्यवसामयक मभसा जारी - २८५७ 

श्रमिक मभसा जारी - ५० 
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च वािावरण एकाइ उद्योि मवभाि • उद्योिहरुको IEE प्रमिवेदन स्वीकृमिका लामि IEE 

समिमि सिक्ष पेश -३९  

• IEE प्रमिवेदन स्वीकृि -३४ 

• Revised IEE स्वीकृमि -५ 

• EIA/SD/TOR िा राय मदएको - ९ 

• EIA प्रमिवेदनिा राय मदएको - ३ 

-  

छ मवदशेी मवमनिय सहमजकरण 

एकाइ 

नेपाल रारि बैंक • जम्िा आवेदन दिाि सं्या- २९३ वटा 

• प्राप्त आवेदनिध्ये कायि र्छौट सं्या- २८१ वटा 

• केन्िबाटै कायि र्छौट भएको सं्या- ९२ वटा 

• लाभांश मसर्ाररश-  २७ वटा 

•  लाभांश स्वीकृमि- ५ वटा  

 

ज भन्सार िथा राजश्व सहजीकरण 

एकाइ 

आन्िररक राजश्व मवभाि मवदशेी लिानी भएका ४० वटा उद्योिलाई PAN जारी 

िररएको ।  

 

 

भन्सार मवभाि  EXIM Code जारी - १४४ वटा  

EXIM Code नवीकरण – ११ वटा 

EXIM Code खारेजी - ५ वटा  

 

झ  

कम्पनी रमजष्टार एकाइ, 

कम्पनी रमजरिारको 

कायािलय  

कम्पनी दिाि दखेी खारेजीसम्िको कुनै कायि नभएको । 
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ञ वामणज्य आपमूिि िथा उपभोक्ता 

महि संरक्षण एकाइ 

वामणज्य आपमूिि िथा 

उपभोक्ता महि संरक्षण 

मवभाि 

र्िि दिाि दखेी खारेजीसम्िको कुनै कायि नभएको । मनकायिि 

प्रमिमनमित्व 

हुन बाौँकी 

ट श्रि िथा व्यवसायजन्य सरुक्षा 

एकाइ 

श्रि िथा व्यवसायजन्य 

सरुक्षा मवभाि 

श्रि इजाजि िथा स्वीकृमि सम्बन्िी कुनै काि नभएको । 

ठ पवूाििार एकाइ • वन िथा वािावरण 

िन्रालय,  

• भरमिक पवूाििार िथा 

यािायाि िन्रालय 

• नेपाल मवद्यिु प्रामिकरण,  

• नेपाल दरुसंचार 

प्रामिकरण  
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भाग- पााँच 

सिस्या  

 

५.१ नीविगि एिम ्कानूनी समस्या 

• एकल मवन्द ुसेवा केन्ि सञ्चालन सम्बन्िी छािा ऐनको अभाव रहकेो, 

• एकल मवन्द ुसेवा केन्िको काि, कििव्य  र अमिकार कायािन्वयन िनि मवर्यिि काननूिा 

संशोिन हुन नसकेको, 

• एकल मवन्द ुसेवा केन्ि सञ्चालन कायिमवमिको अभाव रहेको ।  

 

५.२ संरचनागि समस्या 

• कायि प्रकृमि, कायि भार र कायि मववरणका आिारिा कायि मवशे्लर्ण िरी एकाइ िथा दरबन्दी 

यमकन नभएको ।  

• एकल मवन्द ुसेवा केन्िका लामि आवश्यक पने स्थायी संिठन संरचना िथा दरबन्दी स्वीकृि 

भैनसकेको ।  

५.३ प्रवक्रयागि समस्या 

• एकल मवन्द ुसेवा केन्िबाट मवद्यिुीय प्रणालीिार्ि ि एमककृि सेवा प्रवाह िनि नसमकएको,  

• बाह्य मनकायबाट प्रमिमनमित्व िने कििचारीहरुले पणूि अमिकारको अभाविा आफ्नो िालकु 

अड्डािा र्ायल पेश िनुिपने अवस्था रहकेो । 

 

५.४ व्यिस्थापकीय समस्या 

• एकल मवन्द ुसेवा केन्ििा कायिरि कििचारीलाई उत्पे्ररणात्िक समुविा मदन नसकेको । 

• एकल मवन्द ु सेवा केन्िका असल अभ्यासको अवलोकन भ्रिणको अवसर उपलब्ि 

नभएको ।  

• र्रकर्रक मनकायको प्रमिमनमित्व हुने हुौँदा Sense of Belongingness ले िनोवैज्ञामनक 

असर पारेको ।  

• एकल मवन्द ुसेवा केन्ििा हालसम्ि मनम्न मनकायको प्रमिमनमित्व हुन नसकेको: 

o भरमिक पवूाििार िथा यािायाि िन्रालय 

o वन िथा वािावरण िन्रालय,  
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o श्रि, रोजिार िथा सािामजक सरुक्षा िन्रालय, 

o वामणज्य, आपमूिि िथा उपभोक्ता महि संरक्षण मवभाि,  

o कम्पनी रमजष्टार कायािलय, 

o नेपाल मवद्यिु प्रामिकरण र 

o नेपाल दरूसञ्चार प्रामिकरण । 

• मविि दमेखका उद्योि प्रशासनसौँि सम्बमन्िि कािजाि िथा अमभलेख मवद्यमुिय प्रणालीिा 

व्यवमस्थि िनि नसमकएको । 

 

५.५ अविकार प्रत्यायोजनमा समस्या 

• औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दर्ा ३७ (३) िा मनकायबाट खमटई आउने 

कििचारीलाई सम्बमन्िि मनकायले अमिकार प्रत्यायोजन िने व्यवस्था हुौँदा एकल मवन्द ु

सेवा केन्िका कायिकारी प्रिुख प्रमि उत्तरदायी नभएको, 

• एकल मवन्द ुसेवा केन्िले ऐनिा िोमकएका सबै काि िनि सक्ने िरी पणूि रुपिा अमिकार 

प्रत्यायोजन नभएको । 

 

५.६ अनुगिन िूलयांकनिा सिस्या 

- उद्योि दिाि र मवदशेी लिानी स्वीकृि हुौँदाका बखि िोमकका शििहरु पालना भए 

नभएको मवर्यिा अनिुिन प्रभावकारी हुन नसकेको । 

- उद्योि प्रशासनसौँि सम्बमन्िि कायिको अनिुिनको लामि जनशमक्त िथा श्रोि सािनको 

अभाव रहकेो । 
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भाग- छ 

सुझाि  

 

िामथ उमललमखि पषृ्ठभूमििा एकल मवन्द ुसेवा केन्िलाई थप प्रभावकारी बनाउन मनम्नानुसार सझुाव 

प्रस्ििु िररएको छ । 

६.१ नीमिगि िथा कानूनी सुिाि 

(क) एकल मवन्द ुसेवा केन्िका सम्पणुि कायिहरुलाई सिेटने िरी छािा ऐन बनाई विवशविकृत 

केन्रको रुपमा कायि सञ्चालनको व्यिस्था िनुिपने ।  

(ख) एकल मवन्द ु सेवा केन्िको काि, कििव्य  र अमिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन 

औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ िा अनसुचूी १ अनसुार र मवर्यिि काननूहरुिा 

अनसुचूी २ बिोमजि संशोिन िनुिपने । 

(ि) एकल मवन्द ुसेवा केन्िका काि, कििव्य र अमिकारहरुलाई सिेटेर कायिमवमि/मनदमेशका 

तयार गरी लाग ूिनुिपने । 

६.२ संरचनागि सुिाि 

(क) एकल मवन्द ुसेवा केन्िको काि, कििव्य र अमिकारलाई कायािन्वयन िनि सिग्र पदहरुको 

कायि मववरणको अध्ययन मवशे्लर्ण िरी एकाइको छनरट िथा अनसुचूी ४ िा उमललमखि 

स्थायी दरबन्दी समहिको संरचना स्वीकृि हुनपुने ।  

(ख) एकल मवन्द ु सेवा केन्िका लामि आवश्यक पने स्थायी संिठन संरचना िथा दरबन्दी 

स्वीकृमिका लामि पेश भएको संिठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षणिा पनुरावलोकन िरी 

स्वीकृि हुनपुने ।  

६.३ प्रवक्रयागि सिुाि 

(क) एकल मवन्द ुसेवा केन्िबाट प्रवाह हुने सम्पणूि सेवा प्रवाहलाई एकीकृि मवद्यिुीय प्रणालीिा 

आबद्ध िररनुपने । 

(ख) हाल विद्यमान कानूनी व्यिस्था अनसुार एकल विन्द ुसेिा केन्रमा विवभन्न वनकायगत 

प्रवतवनवधत्ि रहने वनकायहरुबाट खटी आउन ेकमिचारीहरुलाई अवधकार प्रत्यायोर्न गने 

व्यिस्था रहेकोमा आरू्लाई प्राप्त अवधकार प्रत्यायोर्नको सीमाभन्दा बढीको कायि 

सतपादन गनि सतबवन्धत वनकायका कमिचारीहरुल ेआफ्नो तालुक वनकायमा र्ायल पेश 

गरी वनकासा वलने गरेकोमा एकल विन्द ुसेिा केन्रलाई अवधकार प्रत्यायोर्न ह नपुने । 
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(ि) प्रमिमनमित्व िने मनकायको आआफ्नो कायिमवमि, मनदमेशका, पररपरबाट मनदेमशि हुौँदा 

कायि सम्पादनिा एकरुपिा कायि िनि कायिमवमि िजुििा िरी सिन्वय िथा सहजीकरण 

समिमिको व्यवस्था िनुिपने ।  

६.४ व्यिस्थापकीय सुिाि 

(क) मनकायिि प्रमिमनमित्व हुने कििचारीको दोहोरो मजम्िेवारीलाई हटाई एकल मवन्द ु सेवा 

केन्ििा मसमिि िनुिपने  ।  

(ख) एकल मवन्द ु सेवा केन्ििा कायिरि कििचारीलाई कायि सम्पादनको आिारिा प्रोत्साहन 

समुविा उपलब्ि िराउनपुने । 

(ि) एकल मवन्द ुसेवा केन्ि सम्बन्िी रामरिय अन्िरािमरिय असल अभ्यासको अवलोकन भ्रिण 

िथा िामलिको अवसर उपलब्ि िराउनपुने ।  

(घ) एकल मवन्द ु सेवा केन्ििा हालसम्ि प्रमिमनमित्व हुन नसकेका मनकायको प्रमिमनमित्व 

हुनपुने । 

(ङ्) मनजाििी सेवा बाहके अन्य मनकायबाट खवटने कमिचारीको सिेि कायिसतपादन मूल्यािंकन 

एकल मवन्द ुसेवा केन्िका कायिकारी प्रिखुबाट ह नपुने ।  

(च) एकल विन्द ुसेिा केन्र संचालनको लामि आवश्यक श्रोि सािनको व्यवस्थापन हुनपुने ।  

(छ) एकल विन्द ुसेिा केन्रको प्रभावकाररिा सम्बन्ििा सरोकारवाला मनकायहरु बीच सिय 

सियिा अन्तरवक्रया कायिक्रम सञ्चालन िनुिपने ।  

६.५ अविकार प्रत्यायोजनको व्यिस्थामा गनुतपने सुिार 

(क) औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दर्ा ३७ (३) िा मनकायबाट खमटई आउने 

कििचारीलाई सम्बमन्िि मनकायले अमिकार प्रत्यायोजन िने व्यवस्थाको सट्टा एकल मवन्द ु

सेवा केन्िको कायिकारी प्रिुखलाई नै अमिकार प्रत्यायोजन िनेिरी ऐनिा संशोिन िनुिपने, 

(ख) एकल मवन्द ुसेवा केन्िको काि, कििव्य र अमिकार सम्बन्ििा औद्योमिक व्यवसाय ऐन र 

मवदशेी लिानी िथा प्रमवमि हस्िान्िरण ऐनिा उमललमखि व्यवस्थालाई पूणि रुपिा 

सम्बोिन िने िरी अनुसूची ३ बिोमजि सम्बमन्िि मनकायबाट अमिकार प्रत्यायोजन 

हुनपुने। 

६.६ अनुगिन िूलयांकनिा गनुतपने सुिार 

(क) उद्योि दिाि र मवदशेी लिानी स्वीकृि हुौँदाका बखि िोमकका शििहरु पालना भए नभएको 

मवर्यिा वामर्िक कायियोजना बनाई अनिुिनलाई थप प्रभावकारी बनाउनपुने । 

(ख) उद्योि प्रशासनसौँि सम्बमन्िि कायिको अनिुिनको लामि जनशमक्त िथा श्रोि सािनको 

आवश्यक व्यवस्था िनुिपने । 
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६.७ अन्य सुझािहरु 

(क) प्रदशे र स्थानीय िहिा िठन हुने एकल विन्द ुसेिा केन्र र उद्योग विभागमा रहकेो एकल विन्द ु

सेिा केन्र बीच सिन्वय हुनपुने । 

(ख) नेपाली, अिंग्रेर्ी लगायत आिश्यकतानसुारका अन्य भार्ाहरुमा लिानी सम्बन्िी जानकारी 

मदन Investors Guideline तयार गरी Digital Display, Website र Booklet को 

माध्यमबाट सेिाको बर्ारीकरि गने ।  

(ि) एकल विन्द ुसेिा केन्रमा रहकेो Invertor Facilitation Centre लाई थप प्रभावकारी 

बनाउन दक्ष सहजकिािको व्यवस्था गने । 

 

एकल मवन्दु सेवा केन्द्रका सिस्या ि सिािानका सुझावलाई संके्षपीकिण गिी अनुसूची ५ िा 

बुुँदागि रुपिा प्रस्िुि गरिएको छ ।  
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६. ६ सुझाव कायािन्वयनका लामग कायियोजना 

 

क्र.सं. सुझाव मक्रयाकलाप मजम्िेवाि मनकाय सहयोगी 

मनकाय 

सियावमि अनुगिन सूचक 

१.  एकल विन्द ुसेिा केन्रका 

लावग छाता ऐन बनाउन े

छाता ऐनको मस्यौदा तयार गरी 

स्िीकृवतका लावग प्रवक्रया अवि 

बढाउने 

उद्योग, िाविज्य तथा 

आपवूति मन्रालय 

उद्योग विभाग २०७७  

चैर 

ऐनको मस्यौदा तयार भई 

संसदिा पेश भएको हुने 

२.  औद्योमिक व्यवसाय ऐन,  

िथा मवर्यिि 

काननूहरुिा संशोिन िने 

संशोिन हुने दर्ाहरु पमहचान िरी 

िस्यरदा िने 

केही नेपाल ऐन संशोिनिा रा्ने 

उद्योग, िाविज्य तथा 

आपवूति मन्रालय, 

मवर्यिि िन्रालय 

उद्योग विभाग २०७७  

िाघ 

सम्बद्ध ऐन संशोिनको 

मस्यौदा तयार भई संसदिा पेश 

भएको हुने 

३.  एकल विन्द ु सेिा केन्र 

सञ्चालन कायिमवमि/ 

वनदवेशका तयार गन े

मस्यौदा तयार गरी स्िीकृवतका लावग 

मन्रालयमा पेश गन े

उद्योग विभाग उद्योग, िाविज्य 

तथा आपवूति 

मन्रालय 

२०७७  

परु् 

कायिमवमि/वनदवेशका तयार भई 

लाि ूभएको ह ने 

४.  स्थायी दरबन्दीको संिठन 

संरचना स्वीकृि िने 

 
 

 

प्रस्िामवि संिठन िथा व्यवस्थापन 

सवेक्षण स्वीकृि िने 

संघीय िािीला िथा 

सािान्य प्रशासन 

िन्रालय, उद्योि 

वामणज्य िथा आपमूिि 

िन्रालय 

उद्योि मवभाि २०७७ 

असोज 

 संिठन संरचना स्वीकृि भई 

लाि ूभएको हुने 

५.  एकीकृि मवद्यिुीय 

प्रणालीको मवकास िरी 

लाि ूिने 

Full Automation का लामि 

बोलपर आव्हान िरी प्रमक्रया अमघ 

बढाउने 

उद्योि मवभाि सचूना प्रमवमि 

मवभाि 

२०७८  

जेठ 

स्वचामलि मवद्यिुीय 

प्रणालीिार्ि ि सेवा प्रवाह 

भएको हुने 
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क्र.सं. सुझाव मक्रयाकलाप मजम्िेवाि मनकाय सहयोगी 

मनकाय 

सियावमि अनुगिन सूचक 

६.  कायि सम्पादनको 

आिारिा प्रोत्साहन 

समुविा लाि ूिने 

कायि सम्पादन सचूक ियार िने 

प्रोत्साहन समुविा स्वीकृमिका लामि 

पेश िने 

उद्योि वामणज्य िथा 

आपमूिि िन्रालय 

उद्योि मवभाि २०७७ 

कामििक 

कायि सम्पादनिा आिाररि 

प्रोत्साहन समुविा स्वीकृि भई 

लाि ूभएको हुने 

७.  एकाइका ररक्त पदिा 

मनकायिि प्रमिमनमित्व 

हुनपुने 

ररक्त पद यमकन िरी प्रमिमनमित्व हुन 

नसकेका मनकायहरुिा पदपमूििका 

लामि लेखी पठाउन े

उद्योि वामणज्य िथा 

आपमूिि िन्रालय 

उद्योि मवभाि २०७७ 

कामििक 

सबै मनकायको प्रमिमनमित्व 

भएको हुने 

८.  आवश्यक श्रोि सािनको 

व्यवस्था िने 

एकल मवन्द ु सेवा केन्ि सञ्चालनका 

लामि आवश्यक पने इन्िन, कायािलय 

सञ्चालन खचि, िेमसन उपकरण, 

र्मनिचर आमदको व्यवस्था िने 

अथि िन्रालय उद्योि वामणज्य 

िथा आपमूिि 

िन्रालय 

२०७७ 

असोज 

आवश्यक श्रोि सािन 

उपलब्ि भएको हुने 

९.  एकल विन्द ु सेिा 

केन्रलाई अवधकार 

प्रत्यायोर्न गन े

एकल विन्द ुसेिा केन्रमा प्रवतवनवधत्ि 

गन े वनकायबाट आिश्यक अवधकार 

केन्रलाई प्रत्यायोर्न गराउन े

उद्योग िाविज्य तथा 

आपवूति मन्रालय 

प्रवतवनवधत्ि गने 

वनकायहरु 

२०७७ 

कावतिक 

आिश्यक अवधकार 

प्रत्यायोर्न भएको ह ने 

१०.  उद्योगलाई तोवकएका 

शतिको पालनाको 

अनगुमन गन े

उद्योग विभागमार्ि त सतबवन्धत 

उद्योगलाई तोवकएका शतिहरु पालना 

भए नभएको अनगुमन गन े

उद्योग विभाग सरोकारिाला 

अन्य वनकायहरु 

वनरन्तर उद्योगहरुल ेशति पालना गरेको 

ह ने 

११.  मवदशेी लिानी सम्बन्िी 

जानकारीिलूक ब्रोसर 

पमुस्िका प्रशासन िने  

नेपाली, अंग्रेजी, चाइमनज लिायि ५ 

भार्ािा ब्रोसर प्रकाशन िने  

उद्योग विभाग मनजी क्षेरका 

छािा संिठनहरु 

२०७७ 

र्ाल्गनु 

मवदशेी लिानी सम्बन्िी 

जानकारीिलूक ब्रोसर पमुस्िका 

प्रकामशि भएको हुने 

१२.  मनकायिि सिन्वय र 

सहजीकरण िने 

एकल मवन्द ु सेवा केन्िको 

प्रभावकारीिाका लामि मवमभन्न 

उद्योि वामणज्य िथा 

आपमूिि िन्रालय 

उद्योि मवभाि र 

सम्बद्ध मनकायहरु 

मनरन्िर अन्िर मनकाय सिन्वय 

प्रभावकारी भएको हुने 
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क्र.सं. सुझाव मक्रयाकलाप मजम्िेवाि मनकाय सहयोगी 

मनकाय 

सियावमि अनुगिन सूचक 

िन्रालय िथा मनकायबीच सिन्वय 

िन े
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अनसुचूी १ 

औद्योवगक व्यिसाय ऐन, २०७६ मा संशोिन प्रस्िाव 

क्र.स. दफा प्रचवलि कानूनी व्यिस्था प्रस्िाविि कानूनी व्यिस्था संशोिनको कारण 

१. ४ (२) (२) उपदर्ा (१) बिोमजिका उद्योिहरु 

बाहके अन्य उद्योिहरुको दिाि, 

नवीकरण र मनयिन लिायि उद्योि 

प्रशासन सम्बन्िी कायि सम्बमन्िि 

प्रदशे सरकारबाट हुनेछ। 

िर अनिुमि मलन ु पने 

उद्योिको हकिा अनिुमि मलनु पनेछ। 

उपवनयम (२क) थपिः 

(२) उपदर्ा (१) बिोमजिका उद्योिहरु बाहके अन्य 

उद्योिहरुको दिाि र मनयिन लिायि उद्योि प्रशासन 

सम्बन्िी कायि सम्बमन्िि प्रदशे सरकारबाट हुनेछ। 

 (२क) उपदर्ा (२) िा जनुसुकै कुरा लेमखएको 

भएिापमन यो ऐन प्रारम्भ हुनभुन्दा अमघ दिाि भएका अनिुमि 

मलन ुपने उद्योिको  प्रशासन सम्बन्िी कायि उद्योि दिाि िने 

मनकायबाट नै हुनेछ । 

काननू बिोमजि प्रदशेबाट उद्योि 

प्रशासन भइरहकेा साना साना उद्योिको  

मनयिन र प्रशासन सिेि मवभािबाट 

िदाि उद्योि वा मवभाि दवैुलाई कमठन  

हुने हुनाले पमहला नै दिाि भएका  

अनिुमि मलन ु पने उद्योिको हकिा 

सिेि दिाि िने मनकायबाट नै  प्रशासन 

िने व्यवस्था हुदा सहज हुने ।  

२. ९(३)   (३) उपदर्ा (२) बिोमजिको 

अवमिमभर मनवेदन मदन नसकेिा सोको 

आिार र कारण खुलाई उद्योि दिाि 

प्रिाणपरिा उमललमखि अवमिमभर वा 

सो अवमि सिाप्त भएको मिमिले छ 

िमहनामभर उक्त अवमि बढाउनका 

लामि िोमकए बिोमजिको मवलम्ब 

शलुक बुझाई उद्योि दिाि िने मनकाय 

सिक्ष मनवेदन मदन सक्नेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बिोमजिको अवमिमभर मनवेदन मदन 

नसकेिा सोको आिार र कारण खलुाई उद्योि दिाि 

प्रिाणपरिा उमललमखि अवमिमभर वा सो अवमि सिाप्त 

भएको मिमिले छ िमहनामभर उक्त अवमि बढाउनका लामि 

दर्ा ६० को उपदर्ा (२) बिोमजिको मवलम्ब शलुक बुझाई 

उद्योि दिाि िने मनकाय सिक्ष मनवेदन मदन सक्नेछ । 

ऐनिा शुलक निोमकएका कारणले 

म्याद थाम्न नसकी उद्योि संचालनिा 

सिस्या आएको र शलुकका सम्बन्ििा 

मनयिावली बन्न प्रमक्रिि रूपिा पमन 

केही सिय लाग्ने हुन्छ । जसका कारण 

उद्योि म्याद थप सम्बन्िी कायििा 

बािा पने हुदा सो अवस्थाको 

मनराकणका लामि ऐन संशोिन हुन 

आवश्यक भएको । 
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३. ९(३क)   दर्ा ९ को उपदर्ा   (३) पमछ उपदर्ा 

(३क) र (३ख) थमपएको । 

(३क) उपदर्ा (२) र (३) जनुसकैु कुरा लेमखएको 

भएिापमन उद्योि दिाि िने मनकायिा मनवेदन मदनु पने 

म्यादमभर कुनै प्राकृमिक मवपद ्वा कफ्यूि वा मनिेर्ाज्ञाको 

घोर्णा वा संक्रािक रोिका कारण बन्दाबन्दी (लकडाउन) 

भएिा त्यस्िो बन्द वा बन्दाबन्दी (लकडाउन) खलेुको 

मिमिले बाटोको म्याद बाहके ३० मदनमभर मनवेदन मदन ुपन े

छ । 

 (३ख) उपदर्ा (३क) बिोमजि उद्योि सञ्चालन वा 

आफ्नो व्यावसामयक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ िनि 

म्याद थपका लामि मनवेदन मददा सो उपदर्ा बिोमजिको 

पररमस्थमि उत्पन्न भएको व्यहोरा पषु्टयाौँइ िनि आवश्यक पने 

प्रिाण संलग्न िनुि पनेछ ।    

नेपालिा बन्दाबन्दी (लकडाउन )

घोर्णा भएको कारण उद्योिको 

संचालनका लामि म्याद थपका मनवेदन 

यस्िो व्यवस्था िनि आवश्यक भएको 

छ । 

४. ३७(३) (३) एकल मबन्द ु सेवा केन्ििा 

मनकायिि प्रमिमनमित्वका लामि  

सम्बमन्िि मनकायले आवश्यक 

सङ्््यािा कििचारी खटाउनु पनेछ। 

त्यसरी खटाउौँदा त्यस्िो कििचारीलाइि 

प्रचमलि काननूको अिीनिा रही 

अमिकारप्राप्त अमिकारीले आवश्यक 

अमिकार सिेि प्रत्यायोजन िनुि पनेछ। 

(३) एकल मबन्द ुसेवा केन्ििा मनकायि प्रमिमनमित्वको 

लामि सम्बमन्िि मनकायले आवश्यक सङ्््यािा कििचारी 

खटाउन ुपनेछ। 

सम्बमन्िि मनकायको काननूिा आर्ना 

िािहिका कििचारीलाई अमिकार 

प्रत्यायोजन िनि सक्ने व्यवस्था रहकेो 

िथा केन्ििा प्राप्त अमिकार कायिकारी 

प्रिखुले मनजहरूलाई प्रत्यायोजन िनि 

सक्ने भएकाले । 

 

 

 

 ३७(५) उपदर्ा (१) बिोमजि एकल मवन्द ु

सेवा केन्िको स्थापना नभएसम्िको 

लामि नेपाल सरकारले नेपाल 

हटाउने मिमि २०७६ साल जेठ १ ििेदमेख 

एकल मवन्द ु सेवा केन्ि सञ्चालनिा 
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राजपरिा सचूना प्रकाशन िरी एकल 

मवन्द ुसेवा सञ्चालन समिमि िठन िनि 

सक्नेछ । 

आइसकेकोले सञ्चालन समिमि 

आवश्यक नपने ।  

५. ३८ (१) (ख) प्रचमलि काननू बिोमजि मवदशेी 

लिानीको स्वीकृमि सम्बन्िी कायि 

िन े, 

(ख) प्रचमलि काननू बिोमजि मवदशेी लिानी सम्बन्िी कायि 

िन े, 

 

प्रचमलि व्यवस्थािा केही अस्पष्ट 

रहकेाले सोलाई थप स्पष्ट िनि 

आवश्यक भएकाले संशोिन प्रस्िाव 

िररएको । 

   (ि) प्रचमलि काननू बिोमजि श्रि 

स्वीकृमि र कायि सहिमि सम्बन्िी 

कायि िने , 

(ि) प्रचमलि काननू बिोमजि श्रि इजाजि, श्रि स्वीकृमि वा 

कायि सहिमि सम्बन्िी कायि िने । 

प्रचमलि व्यवस्थािा केही अस्पष्ट 

रहकेाले सोलाई थप स्पष्ट िनि 

आवश्यक भएकाले संशोिन प्रस्िाव 

िररएको । 

  (ङ्) प्रचमलि काननू बिोमजि प्रारमम्भक 

वािावरणीय परीक्षण र 

वािावरणीय प्रभाव िलूयाङ््कन 

सम्बन्िी कायि िने, 

(ङ्) प्रचमलि काननू बिोमजि उद्योिको वािावरणीय 

अध्ययन प्रमिवेदन स्वीकृि सम्बन्िी कायि िने, 

प्रचमलि व्यवस्थािा केही अस्पष्ट 

रहकेाले सोलाई थप स्पष्ट िनि 

आवश्यक भएकाले संशोिन प्रस्िाव 

िररएको । 

  (ढ) उद्योिलाई आवश्यक पने जग्िा 

प्रामप्तिा आवश्यक सिन्वय र 

सहजीकरण िने, मलजिा जग्िा 

उपलब्ि िराउन सहयोि िने र 

हदबन्दीभन्दा बढी जग्िा उपलब्ि 

िराउन आवश्यक सिन्वय िने, 

(ढ) उद्योिलाई आवश्यक पने जग्िा प्रामप्तिा आवश्यक 

सिन्वय र सहजीकरण िने, मलजिा जग्िा उपलब्ि 

िराउन र हदबन्दीभन्दा बढी जग्िा उपलब्ि िराउने 

सम्बन्ििा िन्रालयिार्ि ि नेपाल सरकार सिक्ष 

प्रस्िाव पेश िने, 

प्रचमलि व्यवस्थािा केही अस्पष्ट 

रहकेाले सोलाई थप स्पष्ट िनि 

आवश्यक भएकाले संशोिन प्रस्िाव 

िररएको ।  

६. ३८क. 

थप 

३८क. नयाौँ थप िररएको । ३८क. केन्रलाई अविकार प्रत्यायोजन गनेिः (१)  

प्रचमलि काननू बिोमजि कुनै पमन उद्योि वा मवदशेी 

लिानीकिािका हकिा एकल मबन्द ुसेवा केन्िबाट सम्पादन  

हुन सक्ने कायिका सम्बन्ििा   कुनै पमन मनकायका 

औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को 

दर्ा ३७ को उपदर्ा (३) िा आर्नो 

प्रमिमनमि कििचारीलाई अमिकार 

प्रत्यायोजन िने व्यवस्था छ । िर 
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अमिकारप्राप्त अमिकारीले  काननूको अिीनिा रही 

आवश्यक अमिकार केन्िलाई प्रत्यायोजन िनुि पनेछ । 

(२) उपमनयि (१) बिोमजि  केन्िका प्रिखुले प्राप्त सबै वा 

केही अमिकार दर्ा ३८ को उपदर्ा (३) बिोमजि खटी 

आएका सम्बमन्िि मनकायका कििचारीलाई प्रत्यायोजन िनि 

सक्नेछ । 

केन्िलाई अमिकार प्रत्यायोजन िने 

व्यवस्था नहुदा केन्िका प्रिखुिा त्यो 

मजम्िेवारी नै नआएका कारण केन्िको 

भमूिका प्रभावकारी हुन नसकेकाले 

संशोिन िनि आवश्यक भएकाले  । 

 

७. ५८ (क) दर्ा थप िने विभागले औद्योवगक वििरण अद्यािविक गनेिः  (१) 

मवभािले संि, प्रदशे र स्थामनय िह अन्िििि दिाि भएका 

उद्योिको औद्योमिक मववरण अद्यावमिक िथा व्यवमस्थि 

िनुिपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) को प्रयोजनका लामि प्रदशे सरकार 

अन्ििििका मनदशेनालय, कायािलय र स्थानीय िहले 

मवभाि सिक्ष िामसक रुपिा िोमकए बिोमजि उद्योिको 

मववरण मवभाििा पठाउन ुपनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बिोमजिको मववरण मवद्यिुीय िाध्यिबाट 

सिेि पठाउन समकनेछ । 

(४) औद्योमिक मववरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोमकए 

बिोमजि हुनेछ । 

नेपाल भरका उद्योिको मववरण 

एमककृि िनि आवश्यक हुने र सोको 

लामि मवभाि िार्ि ि  प्रदशे र स्थानीय 

िहबीच सिन्वय िरी मववरण ियार 

िदाि प्रभावकारी हुने  दमेखएकाले सो 

सम्बन्ििा काननूी व्यवस्था िनि 

आवश्यक दमेखएको । 

७. ६० (१) दर्ा ६० को उपदर्ा (१)  दर्ा ६० को उपदर्ा (१) िा रहकेो िीन िमहना भन्ने 

शब्दहरूको सट्टा एक बर्ि भन्ने शब्दहरू रामखएको छ । 

नेपालिा बन्दाबन्दी (लकडाउन) 

घोर्णा भएको कारण उद्योि  

संचालनका लामि म्याद िनि मनवेदन 

मदने अविी बढाउन आवश्यक भएको 

िथा हालसम्ि लकडाउन नै रहकेो र 

लकडाउन अन्ि हुने अमनमिि रहकेाले 
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यो १ बर्ि  २०७७ िाघ २७ सम्ि 

कायि िनि  उपयकु्त दमेखएको । 

 ६०(क) दर्ा थप िने उद्योगको व्यविि म्पयाद समथतन सम्पबन्िी विशेष 

व्यिस्था: 

(१) यो ऐन प्रारम्भ हुन ुअमघ म्याद थप निरी सञ्चालन म्याद 

िजुारी उद्योिको सञ्चालन वा व्यावसामयक उत्पादन वा 

कारोवार प्रारम्भ िररसकेका उद्योिको हकिा एक पटकका 

लामि यो दर्ा प्रारम्भ भएको मिमिले ३ िमहनामभर व्यमिि 

म्याद सिथिनका लामि उद्योि दिाि िने मनकाय सिक्ष मनवेदन 

मदन सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बिोमजि प्राप्त मनवेदन जाौँचबझु िदाि उद्योि दिाि 

िने मनकायले िमुिएको म्याद सिथिन िनुिपने िनामसब 

कारण दखेेिा दर्ा ६० को उपदर्ा (२) बिोमजिको शुलक 

मलई व्यमिि म्याद सिथिन िनि सक्नेछ । 

केही उद्योिहरुले म्याद थप निरी 

सञ्चालन िरेको र सो कुरा हाल 

जानकारी भएकाले त्यस्िो सिस्यालाई 

सम्बोिन िनि आवश्यक भएकोले ।  

 

 

(यसरी काननू पररवनि िने हो भने दर्ा 

४३ मनमरकय हुन सक्छ । सजाय िनुि 

पनेलाई काननूले छुट मदद ैजान ुहुदनै । 

Justification उपयकु्त दमेखएन । यो 

व्यवस्था रा्न थप अध्ययन िनुि पने ) 
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अनुसूची २ 

एकल वबन्दु सेिा केन्रसगं सम्पबवन्िि कानूनमा अविकार प्रत्यायोजन सम्पबन्िी व्यिस्थामा संशोिन प्रस्िाव 

नेपाल रारि बैक ऐन, २०५८ मा संशोिन 

क्र.सं. दर्ा प्रचमलि काननूी व्यवस्था प्रस्िामवि काननूी व्यवस्था संशोिनको कारण  

१. २ (ल३) नयाौँ थप  (ल३) “एकल मबन्द ुसेवा केन्ि” भन्नाले औद्योमिक व्यवसाय 

सम्बन्िी प्रचमलि काननू बिोमजि स्थापना भएको एकल 

मबन्द ुसेवा केन्ि सम्झन ुपछि। 

ऐनिा एकल मबन्द ु सेवा केन्ि उललेख भएकोले 

सोको पररभार्ा िनि वाञ्छनीय भएको । 

२. १०८क. नयाौँ थप  १०८क. अविकार प्रत्यायोजन यस ऐनिा अन्यर जनुसकैु 

कुरा लेमखएको भएिापमन यस ऐन र प्रचमलि काननु बिोमजि 

बैकलाई प्राप्त अमिकार िध्य ेसबै वा केही  अमिकार एकल मवन्द ु

सेवा केन्िलाई प्रत्यायोजन िनि सक्नेछ । 

ऐनिा बैकका कििचारीलाई िार अमिकार 

प्रत्यायोजन िने व्यवस्था छ िर केन्िलाई 

अमिकार प्रत्यायोजन िने व्यवस्था नहुदा 

केन्िलाई अमिकार प्रत्यायोजन िनि  आवश्यक 

भएकाले । 

विदेशी विवनमय (वनयवमि गने) ऐन, २०१९  मा संशोिन 

३. २ (ङ्१) नयाौँ थप  ( ङ्१) “एकल मबन्द ुसेवा केन्ि” भन्नाले औद्योमिक व्यवसाय 

सम्बन्िी प्रचमलि काननू बिोमजि स्थापना भएको एकल 

मबन्द ुसेवा केन्ि सम्झन ुपछि। 

ऐनिा एकल मबन्द ुसेवा केन्ि उललेख  भएकोले 

सोको पररभार्ा उललेख िनि वाञ्छनीय भएकाले 

। 

४. २१क. थप िनुि पने २१क.  अविकार प्रत्यायोजन  यस ऐनिा  अन्यर जनुसकैु 

कुरा लेमखएको भएिापमन यस ऐन र प्रचमलि काननु बिोमजि 

बैकलाई प्राप्त अमिकार  िध्ये सबै वा केही  अमिकार एकल 

मवन्द ुसेवा केन्िलाई प्रत्यायोजन िनि सक्नेछ ।   

ऐनिा अमिकार प्रत्यायोजन िने व्यवस्था 

नभएको केन्िलाई अमिकार प्रत्यायोजन िनि  

आवश्यक भएकाले । 
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अध्यागमन ऐन,२०४९ मा संशोिन 

५. २ (च१) नयाौँ थप  (च१) “एकल मबन्द ुसेवा केन्ि” भन्नाले औद्योमिक व्यवसाय 

सम्बन्िी प्रचमलि काननू बिोमजि स्थापना भएको एकल मबन्द ु

सेवा केन्ि  सम्झन ुपछि। 

ऐनिा एकल मबन्द ुसेवा केन्ि उललेख  भएकोले 

सोको पररभार्ा उललेख िनि वाञ्छनीय भएकाले 

। 

६. १५ १५. अमिकार प्रत्यायोजन 

िनि सक्नेः यस ऐन बिोमजि 

िहामनदशेकले आरू्लाई प्राप्त 

अमिकारिध्ये सबै वा केही 

अमिकार आफ्नो िािहिका अन्य 

अमिकृि वा कििचारीलाई समु्पन 

सक्नेछ  

१५. अविकार प्रत्यायोजन गनत सरनेिः यस ऐन बिोमजि 

िहामनदशेकले आरू्लाई प्राप्त अमिकारिध्ये सबै वा केही 

अमिकार आफ्नो िािहिका अन्य अमिकृि वा कििचारी वा 

एकल मवन्द ुसेवा केन्िले प्रयोि िनि सक्ने िरी प्रत्यायोजन िनि 

सक्नेछ । 

ऐनिा कििचारीलाई िार अमिकार प्रत्यायोजन िने 

व्यवस्था छ िर केन्िलाई अमिकार प्रत्यायोजन िन े

व्यवस्था नभएककाले अमिकार प्रत्यायोजन िनि  

आवश्यक भएकाले । 

श्रम ऐन,२०७४ मा संशोिन 

७. २ (क१) नयाौँ थप   (क१)  “एकल मबन्द ुसेवा केन्ि” भन्नाले औद्योमिक व्यवसाय 

सम्बन्िी प्रचमलि काननू बिोमजि स्थापना भएको एकल 

मबन्द ुसेवा केन्ि सम्झन ुपछि। 

ऐनिा एकल मबन्द ुसेवा केन्ि उललेख  भएकोले 

सोको पररभार्ा उललेख िनि वाञ्छनीय भएकाले 

। 

८. १७४ १७४. अमिकार प्रत्यायोजन िनि 

सक्नेः यस ऐन अन्िििि िन्रालय 

वा मवभाि वा कायािलयलाई प्राप्त 

अमिकारिध्ये केही वा सम्पणूि 

अमिकार कुनै कायािलय वा 

अमिकृिले प्रयोि िनि सक्ने िरी 

प्रत्यायोजन िनि समकनेछ । त्यसरी 

अमिकार प्रत्यायोजन िरेकोिा 

१७४. अविकार प्रत्यायोजन गनत सरनेिः यस ऐन अन्िििि 

िन्रालय वा मवभाि वा कायािलयलाई प्राप्त अमिकारिध्ये केही 

वा सम्पणूि अमिकार कुनै कायािलय वा अमिकृि वा एकल मवन्द ु

सेवा केन्िले प्रयोि िनि सक्ने िरी प्रत्यायोजन िनि समकनेछ । 

त्यसरी अमिकार प्रत्यायोजन िरेकोिा सोको सचूना नेपाल 

राजपरिा प्रकाशन िनुि पनेछ । 

श्रि ऐनिा िािहिका कायािलय र कििचारीलाई 

िार अमिकार प्रत्यायोजन िने व्यवस्था रहकेो छ । 

िर केन्िलाई अमिकार प्रत्यायोजन िने व्यवस्था 

नहुदा केन्िलाई अमिकार प्रत्यायोजन िनि  

आवश्यक भएकाले । 
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सोको सचूना नेपाल राजपरिा 

प्रकाशन िनुि पनेछ । 

भूवम सम्पबन्िी ऐन, २०२१  मा संशोिन   

९. २ (झ१) नयाौँ थप  (झ१) “एकल मबन्द ुसेवा केन्ि” भन्नाले औद्योमिक व्यवसाय 

सम्बन्िी प्रचमलि काननू बिोमजि स्थापना भएको एकल मबन्द ु

सेवा केन्ि सम्झन ुपछि। 

ऐनिा एकल मबन्द ु सेवा केन्ि उललेख  भएकोले 

सोको पररभार्ा उललेख िनि वाञ्छनीय भएकाले । 

१०. ५७ ५७. अमिकार प्रत्यायोजन िनेः 

नेपाल सरकारले यो ऐन बिोमजि 

पाएको कुनै अमिकार समूचि 

आदशेद्वारा कुनै अमिकारी वा 

समिमिलाई समु्पन सक्नेछ  

५७. अविकार प्रत्यायोजन गनेिः नेपाल सरकारले यो ऐन 

बिोमजि पाएको कुनै अमिकार समूचि आदशेद्वारा कुनै 

अमिकारी, एकल  मवन्द ुसेवा केन्ि वा समिमिलाई समु्पन सक्नेछ 

। 

नेपाल सरकारले केन्िलाई अमिकार प्रत्यायोजन 

िने व्यवस्था नहुदा केन्िलाई सिेि अमिकार 

प्रत्यायोजन िनि  सक्ने िरी व्यवस्था िनि आवश्यक 

भएकाले । 

अन्ि शुल्क ऐन, २०५८  मा संशोिन 

११. २ (ण१२) नयाौँ थप  (ण१२) “एकल मबन्द ुसेवा केन्ि” भन्नाले औद्योमिक व्यवसाय 

सम्बन्िी प्रचमलि काननू बिोमजि स्थापना भएको एकल मबन्द ु

सेवा केन्ि सम्झन ुपछि। 

ऐनिा एकल मबन्द ु सेवा केन्ि उललेख  भएकोले 

सोको पररभार्ा उललेख िनि वाञ्छनीय भएकाले । 

१२.  २०. अमिकार प्रत्यायोजन नहुनेः  

दर्ा १५ र १६ बिोमजि अन्िः 

शलुक अमिकृिलाई प्राप्त 

अमिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने 

छैन ।  

२०. अविकार प्रत्यायोजन नहुनेिः   यस ऐन अन्िििि िन्रालय 

वा मवभाि वा कायािलयलाई प्राप्त अमिकारिध्ये केही वा सम्पणूि 

अमिकार कुनै कायािलय वा अमिकृि वा एकल मवन्द ु सेवा 

केन्िले प्रयोि िनि सक्ने िरी प्रत्यायोजन िनि समकनेछ ।  

िर दर्ा १५ र १६ बिोमजि अन्िः शुलक अमिकृिलाई प्राप्त 

अमिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन 

अन्िशलुक ऐनिा िािहिका कायािलय र 

कििचारीलाई िार अमिकार प्रत्यायोजन िने 

व्यवस्था रहकेो छ । िर केन्िलाई अमिकार 

प्रत्यायोजन िने व्यवस्था नभएकाले  अमिकार 

प्रत्यायोजन िनि  आवश्यक भएको दमेखएको । 

भन्सार ऐन,२०६४  मा संशोिन 

१३. २ (न१) नयाौँ थप  (न१) एकल मबन्द ु सेवा केन्ि” भन्नाले औद्योमिक व्यवसाय ऐनिा एकल मबन्द ु सेवा केन्ि उललेख  भएकोले 

सोको पररभार्ा उललेख िनि वाञ्छनीय भएकाले । 
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सम्बन्िी प्रचमलि काननू बिोमजि स्थापना भएको एकल मबन्द ु

सेवा केन्ि सम्झन ुपछि। 

१४.  

 

८३ 

८३. अमिकार प्रत्यायोजन िनि 

सक्नेः (१) नेपाल सरकारले यस 

ऐन वा यस ऐन अन्िििि बनेको 

मनयि बिोमजि आरू्ले पाएको 

सबै वा केही अमिकार नेपाल 

राजपरिा सचूना प्रकाशन िरी 

िहामनदशेक वा सो सचूनािा 

िोमकएको अरु कुनै 

अमिकारीलाई प्रत्यायोजन िनि 

सक्नेछ । 

(२) यस ऐन बिोमजि 

िहामनदशेकले आरू्लाई प्राप्त 

भएको अमिकार िध्ये 

आवश्यकिानसुार केही अमिकार 

आर्नो िािहिका अमिकृि 

कििचारीलाई प्रत्यायोजन िनि 

सक्नेछ । 

८३. अविकार प्रत्यायोजन गनत सरनेिः (१) नेपाल सरकारले 

यस ऐन वा यस ऐन अन्िििि बनेको मनयि बिोमजि आरू्ले 

पाएको सबै वा केही अमिकार नेपाल राजपरिा सचूना प्रकाशन 

िरी िहामनदशेक वा एक मवन्द ुसेवा केन्िको  कायिकारी प्रिखु र 

सो सचूनािा िोमकएको अरु कुनै अमिकारीलाई प्रत्यायोजन िनि 

सक्नेछ । 

(२) यस ऐन बिोमजि िहामनदशेक वा कायिकारी 

प्रिखुले आरू्लाई प्राप्त भएको अमिकारिध्ये आवश्यकिानसुार 

केही अमिकार आर्नो िािहिका अमिकृि कििचारीलाई 

प्रत्यायोजन िनि सक्नेछ । 

 

भन्सार ऐनिा िािहिका कायािलय र कििचारीलाई 

िार अमिकार प्रत्यायोजन िने व्यवस्था रहकेो छ । 

िर केन्िलाई सिेि अमिकार प्रत्यायोजन िनि  

आवश्यक भएकाले । 

 

 

 

 

  

आयकर ऐन,२०५८ मा संशोिन 

१५. २ (ञ१) नया थप (ञ१) “एकल मबन्द ुसेवा केन्ि” भन्नाले औद्योमिक व्यवसाय 

सम्बन्िी प्रचमलि काननू बिोमजि स्थापना भएको एकल मबन्द ु

सेवा केन्ि सम्झन ुपछि। 

ऐनिा एकल मबन्द ुसेवा केन्ि उललेख  भएकोले 

सोको पररभार्ा उललेख िनि वाञ्छनीय भएकाले 

। 
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१६. १३६ख. नया थप २०. अविकार प्रत्यायोजनिः   यस ऐन अन्िििि िन्रालय वा 

मवभाि वा कायािलयलाई प्राप्त अमिकारिध्ये केही वा सम्पणूि 

अमिकार कुनै कायािलय वा अमिकृि वा एकल मवन्द ु सेवा 

केन्िले प्रयोि िनि सक्ने िरी प्रत्यायोजन िनि समकनेछ । 

िर यस ऐन बिोमजि प्राप्त न्यामयक अमिकार प्रत्यायोजन हुने 

छैन । 

आयकर ऐनिा अमिकार प्रत्यायोजन िने व्यवस्था 

रहकेो दमेखएन । केन्िलाई अमिकार प्रत्यायोजन िने 

व्यवस्था नभएकाले केन्िलाई सिेि अमिकार 

प्रत्यायोजन िनि  आवश्यक भएको हुदाौँ । 

 

१७. १३७. १३७. नेपाल सरकारले आदेश वा 

मनदशेन मदन सक्नेः कर 

प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन 

नेपाल सरकारले मवभािलाई 

आवश्यक  आदशे वा मनदेशिन 

मदन सक्नेछ । 

१३७. नेपाल सरकारले आदेश िा वनदेशन वदन सरनेिः कर 

प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले मवभाि वा 

एकल मवन्द ुसेवा केन्िलाई आवश्यक  आदशे वा मनदेशन मदन 

सक्नेछ । 

एकल मवन्द ु सेवा केन्िले सिेि कर प्रशासनको 

कायि िनि सक्ने भएकाले कर प्रशासन सम्बन्िी 

सरकारको आदशे केन्िलाई सिेि लाि ुहुन ुपछि । 

कम्पपनी ऐन,२०६३ मा संशोिन  

१८. २ (र्१) नया थप (र्१) “एकल मबन्द ुसेवा केन्ि” भन्नाले औद्योमिक 

व्यवसाय सम्बन्िी प्रचमलि काननू बिोमजि स्थापना भएको 

एकल मबन्द ुसेवा केन्ि सम्झन ुपछि। 

ऐनिा एकल मबन्द ु सेवा केन्ि उललेख  भएकोले 

सोको पररभार्ा उललेख िनि वाञ्छनीय भएकाले । 

१९. १६(४) (४) रमजरिारले यस ऐन अनुसार 

आरू्लाई प्राप्त अमिकारिध्ये 

केही अमिकार आवश्यकिा 

अनसुार कायािलयको कुनै 

अमिकृि कििचारीलाई 

प्रत्यायोजन िनि सक्नेछ । 

(४)  रमजरिारले यस ऐन अनसुार आरू्लाई प्राप्त अमिकारिध्ये 

केही अमिकार आवश्यकिा अनसुार कायािलयको कुनै अमिकृि 

कििचारी वा एकल मवन्द ुसेवा केन्िलाई प्रत्यायोजन िनि सक्नेछ 

। 

कम्पनी  ऐनिा कििचारीलाई िार अमिकार 

प्रत्यायोजन िने व्यवस्था रहेको छ । िर केन्िलाई 

अमिकार प्रत्यायोजन िने व्यवस्था नभएकाले 

केन्िलाई सिेि अमिकार प्रत्यायोजन िनि  सक्ने िरी 

व्यवस्था िररएको हो । 
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िािािरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोिन 

२०. २ (ख१) नयाौँ थप (ख१) “एकल मबन्द ुसेवा केन्ि” भन्नाले औद्योमिक 

व्यवसाय सम्बन्िी प्रचमलि काननू बिोमजि स्थापना भएको 

एकल मबन्द ुसेवा केन्ि सम्झन ुपछि। 

ऐनिा एकल मबन्द ु सेवा केन्ि उललेख  भएकोले 

सोको पररभार्ा उललेख िनि वाञ्छनीय भएकाले । 

२१. ४२ ४२. अमिकार प्रत्यायोजन: 

िन्रालयले यस ऐन बिोमजि 

आरू्लाई प्राप्त अमिकारिध्ये 

आवश्यकिा अनसुार केही 

अमिकार मवभाि, वािावरण 

मनरीक्षक वा कुनै अमिकृि 

कििचारी कुन ै मनकायलाई 

प्रत्यायोजन िनि सक्नेछ।  

४२. अविकार प्रत्यायोजन: िन्रालयले यस ऐन बिोमजि 

आरू्लाई प्राप्त अमिकारिध्ये आवश्यकिा अनुसार केही 

अमिकार मवभाि, वािावरण मनरीक्षक वा कुनै अमिकृि 

कििचारी, कुनै मनकाय वा एकल मवन्द ुसेवा केन्िलाई 

प्रत्यायोजन िनि सक्नेछ। 

वािावरण संरक्षण  ऐनिा िािहिका मवभाि, र 

कििचारीलाई िार अमिकार प्रत्यायोजन िने 

व्यवस्था रहकेो छ । िर केन्िलाई अमिकार 

प्रत्यायोजन िने व्यवस्था नभएकाले केन्िलाई सिेि 

अमिकार प्रत्यायोजन िनि पने भएकाले । 
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अनुसूची -३ 

 

एकल वबन्दु सेिा केन्रको लावग विवभन्न वनकायबाट अविकार प्रत्यायोजन हुनुपने विषयहरू  

 

क्र.सं. ईकाई 
वनकायगि 

प्रविवनवित्ि 

औद्योवगक व्यिसाय ऐन, २०७६ 

अनुसारको अविकार 
हालसम्पम प्रत्यायोवजि  अविकार प्रत्यायोजन हुनुपने अविकारहरु 

१ मवदशेी 

मवमनिय 

सहजीकरण 

ईकाइ 

भएको मवदशेी ििुा मवमनिय स्वीकृिी 

सम्वन्िी कायि िने । 

 

१. रु. ५ करोड सम्ि मवदशेी लिानीको 

स्वीकृमि िथा लिानीको सिथिन प्रदान िने  

२. मवदशेी लिानीको लेखांकन र लेखांकन 

सिथिन मवभाि सिक्ष मसर्ाररस िने 

३. अिेररकी डलर १ लाखसम्ि  मवदशेी 

ििुािा िरेको लिानीबाट आजिन िरेको 

िनुार्ा मर्िाि लैजाने । 

४. मवदशेी ििुािा नेपाल बामहर लिानी मर्िाि 

लैजाने स्वीकृमि मवभाि सिक्ष मसर्ाररस 

िने । 

५. मवदशेी ििुािा ऋण मलने स्वीकृमि मवभाि 

सिक्ष मसर्ाररस िने । 

६. प्रमवमि हस्िान्िरणबाट आमजिि रकिको 

भकु्तानीका लामि सटहीका लामि मवभाि 

सिक्ष मसर्ाररस िने । 

१. ५० करोड सम्ि हुन ुपने 

  

२. २० करोड सम्ि हुनपुने 

 

३. २० करोड सम्ि हुनपुने  

 

४. २० करोड सम्ि हुन ुपने 

 

५. १० करोड सम्ि हुन ुपने 

६. ५० करोड सम्ि हुनपुने 

 

७. ईकाईले नै स्वीकृमि मदन ुपने 

 

८. १० लाखसम्ि ईकाईले 

स्वीकृमि मदने । 
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७. वैदमेशक ऋणको साौँवा र ब्याज भकु्तानीको 

सटही स्वीकृमि मवभाि सिक्ष मसर्ाररस िने 

। 

८. मवदशेी लिानी िथा वैदमेशक ऋण वापिको 

अन्य भकु्तानीको सटही स्वीकृमि मवभाि 

सिक्ष मसर्ाररस िने । 

(सम्वमन्िि ईकाईको सझुाव 

अनसुार) 

२ भन्सार िथा 

राजस्व 

ईकाई 

 

भएको 

(उपसमचव 

राजश्व-१ररक्त) 

• स्थायी लेखा नम्बर प्रदान िने , 

• मनकासी, पैठारी सङ््केि नम्बर 

मलने कायि  

• वण्डेड वेयर हाउसको 

सहजीकरण सम्बन्िी कायि िने, 

• उद्योि एवं लिानीकिािलाई प्राप्त 

हुने प्रोत्साहन, छुट ,समुविा वा 

सहुमलयि प्रदान िने 

 

१. स्थाई लेखा नम्बर (PAN) जारी िने । 

२. आयाि मनयािि (EXIM) कोड जारी िने । 

३. वण्डेड वेयर हाउसको सहजीकरण सम्बन्िी 

कायि िने, 

४. उद्योि एवं लिानीकिािलाई प्राप्त हुने 

प्रोत्साहन, छुट ,समुविा वा सहुमलयि 

प्रदान िने 

 

१. औद्योमिक व्यवसाय ऐन, 

२०७६ ले मदएका वाौँकी 

कायिहरु िने अमिकार  

२. वण्डेड वेयर हाउसको 

सहजीकरण सम्बन्िी कायि िने, 

३. उद्योि एवं लिानीकिािलाई 

प्राप्त हुने प्रोत्साहन, छुट ,

समुविा वा सहुमलयि प्रदान िने  

 

३ मभसा 

सहजीकरण 

ईकाई 

भएको • मभसा समुविा सम्बन्िी कायि १. िैर पयिटक (व्यावसामयक र कािदार) मभसा 

जारी िने । 

२. व्यावसामयक मभसा एकलमबन्द ुसेवा 

केन्िबाटै जारी िने र सोको जानकारी दमैनक 

रुपिा अध्याििन मवभाििा बुझाउन ुपने । 

३. एकल मवन्द ुसेवा केन्ििा आवश्यक पने 

मभसा मस्टकर अद्याििन मवभािबाट बझुी 

सोको आम्दानी खचिको िामसक रुपिा 

बझुाउने । 

अद्याििन मवभािको 

िहामनदशेकलाई रहकेो अमिकार 

एकलमवन्द ुसेवाकेन्ि प्रिखुलाई हुन ु

पने 
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४ जग्िा 

सहजीकरण 

ईकाई 

 आंमशक भएको 

(एक जना 

उपसमचवस्िरको 

िार) 

 

• उद्योिलाई आवश्यक पने जग्िा 

प्रामप्तिा आवश्यक सिन्वय र 

सहजीकरण िन,े 

• मलजिा जग्िा उपलब्ि िराउन 

सहयोि िने र 

• हदबन्दीभन्दा बढी जग्िा उपलब्ि 

िराउन आवश्यक सिन्वय िने,  

 

१. उद्योिलाई आवश्यक पने हदबन्दी भन्दा 

बढी जग्िा छुटको लामि मसर्ाररस िने 

२. सरकारी जग्िा उद्योिको लामि मलजिा 

उपलब्ि िराउने सम्बन्ििा सहजीकरण िने 

। 

• ऐनिा सिन्वय, मसर्ाररश र 

सहजीकरण िार भमनएकोले 

नेपाल सरकारबाट केन्ि 

प्रिखुलाई मसर्ाररश िने 

अमिकार प्रत्यायोजन हुन ुपने  र 

• उद्योिको लामि मलज आवश्यक 

पने जग्िाको मलज वा छुट 

समुविाको प्रस्िाव केन्िबाट 

िन्रालय िार्ि ि ि.प. सिक्ष पेश 

िने अमिकार 

५ वािवरण 

ईकाई  

 

वािावरण 

सम्वन्िी 

कििचारीको 

दरवन्दी नभएको  

• प्रारमम्भक वािावरणीय परीक्षण र 

वािावरणीय प्रभाव िूलयाङ््कन 

सम्बन्िी कायि 

१. संमक्षप्त वािावरणीय परीक्षण  

२. प्रारमम्भक वािावरणीय परीक्षण 

वािावरणीय प्रभाव िूलयाङ््कन 

सम्बन्िी कायि सिेि 

६ पवुाििार 

ईकाई 

नभएको 

(मस.मड.ई. 

मसमभल, वन 

अमिकृि, 

मवद्यिु/दरूसंचार 

प्रा. को ईमन्जमनयर 

सवै ररक्त) 

उद्योिलाई आवश्यक पने मवद्यिु, 

पानी, सञ्चारका सािन, जग्िा, सडक 

जस्िा पवूाििार सेवा उपलब्ि िराउने 

सम्बन्ििा सम्बमन्िि मनकायसौँि 

सिन्वय िने िथा अन्य 

मनकायहरुबीच सम्पकि  मबन्द ु(र्ोकल 

पोइण्ट) सम्बन्िी कायि िने 

अमिकार प्रत्यायोजन नभएको (हालसम्ि ईकाई 

ररक्त रहकेो) 

र्ोकल प्वाईन्ट िारले के िने भन्ने 

अन्यरल रहकेो 

दरू संचार प्रा., मवद्यिु प्रा. मसमभल 

ईमन्जनयर, िेकामनकल ईन्जमनयरको 

दरवन्दी रहकेोले कििचारी खमटन ु

पने र खमटएका कििचारीलाई 

पवुाििार ईकाईको काि िनि सक्ने 

िरी पयािप्त  काि कििव्य र अमिकार 

हुन ुपने  

७ ऐनले 

कतपनी 

रवर्ष्ट्रारको 

अमिकार 

मदएको 

नभएको 

(िन्रालयमभर 

बाट खटाउन ुपने, 

ईकाईिि दरवन्दी 

नरहकेो) 

कम्पनी, र्िि वा उद्योिको दिाि, 

अनिुमि वा इजाजि, नवीकरण,  

कारोबार अनिुमि, क्षििावमृद्ध र 

कम्पनी,  र्िि वा  उद्योिको खारेजी 

नभएको संरचना, कििचारी र काननूी 

अमिकार हुन ुपने 
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औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दर्ा ३७ को उपदर्ा (३) िा मनकायलाइ आर्नो प्रमिमनमि कििचारीलाई अमिकार प्रत्यायोजन िने व्यवस्था छ ।  िर केन्िलाई अमिकार 

प्रत्यायोजन िने व्यवस्था नहुदा केन्िका प्रिखुिा त्यो मजम्िेवारी नै नआएकोले एकल मवन्द ुसेवा केन्िको प्रिखुलाई अन्य मनकायबाट प्रमिमनमित्व हुने ईकाईको अमन्िि मनणिय 

िने अमिकार भएन । सम्बमन्िि मनकायको काननूिा सो मनकायबाट खमटएको कििचारीको सट्टा एकल मवन्द ुसेवा केन्िको प्रिखुलाई नै अमिकार प्रत्यायोजन िने व्यवस्था िरी 

सम्बमन्िि मनकाय काननूिा सिेि संशोिन िनुि पने दमेखन्छ । 

  

८ ऐनले 

सम्वमन्िि 

मवभािको 

अमिकार 

मदएको 

श्रम तथा 

व्यिसायर्न्य 

सरुक्षा मवभाि 

(छुटै ईकाई 

नभएको िर 

शा.अ.-१ दरवन्दी 

रहकेो, हाल ररक्त)  

श्रि स्वीकृमि र कायि सहिमि सम्बन्िी 

कायि िने, 

 

नभएको संरचना, कििचारी समहि  श्रि 

स्वीकृमि र सहिमि सम्बन्िी कायि 

िन,े 

 

९ ऐनले 

सम्वमन्िि 

मवभािको 

अमिकार 

मदएको  

िाविज्य, आपवूति 

तथा उपभोक्ता 

वहत सिंरक्षि 

ईकाई नभएको 

कम्पनी, र्िि वा उद्योिको दिाि, 

अनिुमि वा इजाजि, नवीकरण,  

कारोबार अनिुमि, क्षििावमृद्ध र 

कम्पनी,  र्िि वा  उद्योिको खारेजी 

नभएको संरचना, कििचारी र काननूी 

अमिकार हुन ुपने 
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अनुसूची ४ 

एकल विन्दु सेिा केन्रको प्रस्िाविि संगठन संरचना 
 

     महावनदेशक, रा.प.प्रथम (प्रशासन)-१      

              

              

  एकल विन्दु सेिा केन्र 
 

        

          

                

उद्योग दिात िथा अनुमवि शाखा    भन्सार िथा राजश्व इकाई    कानून शाखा    प्रशासन िथा सुवििा शाखा  

वनदेशक, रा.प.वि.(प्रशासन/सा.प्र.)  १   रा.प.वि.(प्र./राजश्व) १   उपसवचि, रा.प.वि (न्याय/कानून) १   वनदेशक, रा.प.वि.(प्रशासन/सा.प्र.)  १ 

शा.अ., रा.प.िृ.(प्रशासन/सा.प्र.) ३   रा.प.िृ.(प्र./राजश्व) १   कानून अविकृि, रा.प.िृ. (न्याय/कानून) १   शा.अ., रा.प.िृ.(प्रशासन/सा.प्र.) २ 

            ले.अ., रा.प.िृ.(प्रशासन/लेखा) १ 

विदेशी लगानी िथा प्रविवि हस्िान्िरण शाखा   पूिातिार (उजात िथा संचार समेि)    घरेलु, साना िथा मझरला उद्योग प्रिर्द्तन 

शाखा 

   कम्प्युटर इवन्ज, रा.प.िृ.(विविि) १ 

वनदेशक, रा.प.वि.(इवञ्ज/मे/ज.मे.ई.) १   रा.प.वि.(इञ्जी./वसवभल/जनरल) १      क.अ., रा.प.िृ.(विविि) १ 

शा.अ., रा.प.िृ. (प्रशासन/सा.प्र.) ३   रा.प.िृ.(इञ्जी./वसवभल/जनरल) १   वनदेशक, रा.प.वि.(प्रशासन/सा.प्र.)  १   ना.सु., रा.प.अनं.प्र. (प्रशासन/सा.प्र.) ११ 

मे.ई.,रा.प.िृ. (इवञ्ज/मे/ज.मे.ई.) १   इलेवरिकल इवञ्जवनयर (प्राविविक, सािौं िह) १   शा.अ., रा.प.िृ.(प्रशासन/सा.प्र.) १   क.अ., रा.प.अनं.प्र. (विविि) ९ 

    इलेरिोवनक इवञ्जवनयर (प्राविविक, सािौं िह) १   के.ई., रा.प.िृ.(इवञ्ज/के.ई.) १   ले.पा., रा.प.अनं.प्र. (प्रशासन/लेखा) १ 

प्रविवि िथा िािािरण शाखा     
 

   
 

  िथ्याङ्क सहायक, रा.प.अनं प्र. 

(आ.यो.ि./िथ्याङ्क) 
१ 

वनदेशक, रा.प.वि.(इवञ्ज/मे/ज.मे.ई.) १   जग्गा सहजीकरण इकाई        सह-लेखापाल, रा.प.अनं.वि. (प्रशासन/लेखा) १ 

के.ई., रा.प.िृ.(इवञ्ज/के.ई.) १   रा.प.वि.(प्र./सा.प्र.) १   औद्योवगक सम्पपवि शाखा (क)    ह.स.चा., शे्रणीविहीन (प्रशासन/सा.प्र.) ४ 

मे.ई.,रा.प.िृ. (इवञ्ज/मे/ज.मे.ई.) १   रा.प.िृ.(प्र./सा.प्र.) १   वनदेशक, रा.प.वि.(प्रशासन/सा.प्र.)  १   का.स., शे्रणीविहीन (प्रशासन/सा.प्र.) १५ 

रा.प.िृ.(विविि/िािािरण) १   रा.प.अनं.प्र. (इञ्जी./सभे) १   शा.अ., रा.प.िृ.(प्रशासन/सा.प्र.) २   माली, शे्रणीविहीन (प्रशासन/सा.प्र.) २ 

रा.प.िृ.(िन/जनरल फरेवरि) १       आवकत टेरट इवन्जवनयर, (इवन्ज/आवकत टेरट) १   स्िीपर, शे्रणीविहीन (प्रशासन/सा.प्र.) २ 

    वभषा सहजीकरण इकाई 
 

   
 

  सुरक्षाकमी/पालोपहरा, शे्रणीविहीन 

(प्रशासन/सा.प्र.) 
२ 

विदेशी विवनमय सहजीकरण इकाई   रा.प.वि.(प्र./सा.प्र.) १   औद्योवगक सम्पपवि शाखा (ख)      

उपवनदेशक, नेपाल रारि बैंक १सवहि 

४ 

  रा.प.िृ. (प्र./सा.प्र.) 
१ 

  वनदेशक, रा.प.वि.(प्रशासन/सा.प्र.)  
१ 

  योजना, अनुगमन िथा औद्योवगक िथ्याङ्क शाखा 

        शा.अ., रा.प.िृ.(प्रशासन/सा.प्र.) २   वनदेशक, रा.प.वि.(इवञ्ज/के.ई.) १ 

            शा.अ., रा.प.िृ.(प्रशासन/सा.प्र.) १ 

            िथ्याङ्क अविकृि, (आ.यो.ि./िथ्याङ्क) १ 

            मे.ई.,रा.प.िृ. (इवञ्ज/मे/ज.मे.ई.) १ 
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अनुसूची ५ 

एकल विन्दु सेिा केन्रको कायातन्ियनमा देवखएका समस्या र समािानका सुझावहरू 

 

क्र.स. समस्या ित्कालीन सुिार दीर्िकालीन सुिार दीर्िकालीन वक्रयाकलाप 

१. औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दर्ा 

३८ िा रहकेा केन्िका अमिकार  

मनकायिि काननूिा पमन रहकेाले केन्ि र  

मनकायको काििा  दोरोपना दमेखई 

केन्िका प्रमिमनमि कििचारीलाई काि िनि 

दमुविा  भएको । 

अनसुचूी १ िा उललेख भए बिोमजि 

औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ िा 

संशोिन िनुिपने ।  

एकल मवन्द ुसेवा केन्िको संचालन 

व्यवस्थापन िथा काि, कििव्य र 

अमिकारलाई सिावेश िरी एकल 

मवन्द ुसेवा केन्िको संचालन सम्बन्िी  

एमककृि छािा ऐन बनाउन ुपने । 

ऐन िजुििाका  लामि शुरूिा 

मवज्ञ वा मवज्ञ सिहूलाई िस्यरदा 

ियार िनि लिाई  सो िस्यरदा 

सम्बन्ििा मनकायिि रूपिा 

छलर्ल अन्िरमक्रया िनुिपने । 

२. औद्योमिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दर्ा 

३७ र  उद्योि वामणज्य िथा आपमूिि 

िन्रालयबाट मिमि २०७६।१।१६ िा 

राजपरिा प्रकामशि सचूनािा केन्िलाई 

अमिकार प्रत्यायोजन िन ेव्यवस्था 

नभएको र मनकायिि मवरे्श ऐनिा सिेि 

केन्िलाई अमिकार प्रत्यायोजन िने 

उललेख नभएको ह ुँदा अमिकार 

प्रत्यायोजनिा सिस्या रहकेो ।  

अनसुचूी २ िा उललेख भए बिोमजि 

मनकायसंि सम्बमन्िि ऐनिा संशोिन 

िनुि पने । ित्कालका केन्िको 

भमूिकालाई शरुूवाि र सहज रूपिा 

संचालन िनि अनसुचूी २ बिोमजिका 

मवर्यिा  सम्बमन्िि मनकायबाट 

अमिकार प्रत्यायोजन  हुनपुने ।  

एकल मवन्द ुसेवा केन्िको संचालन 

व्यवस्थापन िथा काि, कििव्य र 

अमिकारलाई सिावेश िरी एकल 

मवन्द ुसेवा केन्िको संचालन सम्बन्िी  

एमककृि छािा ऐन बनाउन ुपने । 

ऐन िजुििाका  लामि शुरूिा 

मवज्ञ वा मवज्ञ सिहूलाई िस्यरदा 

ियार िनि लिाई  सो िस्यरदा 

सम्बन्ििा मनकायिि रूपिा 

छलर्ल  अन्िरमक्रया िनुिपने । 

 

३. उद्योि वामणज्य िथा आपमूिि िन्रालयबाट 

मिमि २०७६।१।१६ िा नेपाल राजपरिा 

प्रकामशि  एकल मवन्द ुसेवा केन्िको  

एकल मवन्द ुसेवा केन्िको स्थापना 

केन्दिा मनकायिि प्रमिमित्वका लामि 

िन्रालय िार्ि ि सम्बमन्िि मनकायका 

नेितृ्व िहसुँि सिन्वय िरी प्रमिमनमि 

खटाउन ेव्यवस्था िनुि पने ।  

संभव हुनेसम्ि मनकायिि 

प्रमिमित्वको अन्ि िरी केन्िका 

आफ्न ैकििचारीको व्यवस्था हुनपुने । 
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सम्बन्िी सचूनािा उललेख भए बिोमजि 

केन्ििा सबै मनकायको प्रमिमनवधत्व 

नभएको । 

४. केन्दको कािको मवशे्लर्ण िरी एकाइ िथा 

दरिन्दी िठन नभएको ।  

 

अनसुचूी ३ िा उललेख भए अनसुार 

एकल मवन्द ुसेवा केन्िको संिठन िथा 

व्यवस्थापन सभेक्षणलाई पनुरावलोकन 

िरी मिमि २०७६।१।१६ िा प्रकामशि  

उक्त नेपाल राजपरिा संशोिन िनुिपने ।   

कायि प्रकृमि, कायि भार र कायि 

मववरणका आिारिा कायि मवशे्लर्ण 

िरी एकाइ िथा दरिन्दी  मनिािरण 

िनुि पने ।  

 

एकल मवन्द ुसेवा केन्िका लामि 

आवश्यक पने स्थायी संिठन 

संरचना िथा 

दरिन्दीलाई केन्िले प्रदान िने 

सेवाका आिारिा मनिािरण िनि 

३ सदस्यीय अध्ययन टोली 

िठन हुनपुने । 

५. केन्ि वा प्रमिमनमित्व िने मनकायका 

कििचारील ेकसरी काि िन,े मनजहरूको 

केन्ि प्रमिको मजम्िेवारी के हुने, कायि 

प्रवाह र मनणिय कसरी हुने,  सो 

मवर्यहरूलाई सिाबेश  िरी कायिमवमि  

िजुििा नभएको । 

 

प्रमिमनमि मनकायसंि सिन्वय िरी  िी 

मनकायसुँि सम्बमन्िि िथा  औद्योमिक 

व्यवसायसुँि सम्बमन्िि कायिमववध 

काननूको अमिनिा रही इकाइिि कायि 

प्रवाह, कायि प्रमक्रयालाई सरल र सहज 

बनाउन ेिरी मवद्यतुीय प्रणाली सिेि 

प्रयोि िनि  सक्ने िरी िन्रालय िार्ि ि 

ित्काल आन्िररक कायि संचालन 

कायिमवमि र संभव भएसम्ि मवद्यमुिय 

(Online) प्रयोि सम्बन्िी कायिमविी 

बनाई लाग ूिनुिपने ।  

एकल मवन्द ुसेवा केन्िको छािा ऐन 

िजुििा भए पिाि ऐनिा व्यवस्था 

भए बिोमजि केन्िको कायिमवमि 

बनाउन ुपने ह ुँदा हाल थप कारवाही 

निन े।  
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