
Industry Management Information System (IMIS) प्रयोग सम्बन्धी संक्षिप्त काययप्रक्रिया 
 
१. नयााँ प्रयोगकर्ाय दर्ाय (New User Register) सम्बन्धी काययप्रक्रिया 

 उद्योग Industry Management Information System (IMIS) प्रयोग गनयका लागी imis.doind.gov.np मा जानहुोस।्  
 पक्रहलो पटक प्रयोग गदै हनुहुनु्छ भने "Register New User" click गनुयहोस।् 
 र्र् ्पश्चार् नयााँ प्रयोगकर्ाय दर्ाय गनय को लागग आवश्यक क्रववरण भनुयहोस।् 
 क्रववरण भररसके पगछ "Register" मा click गनुयहोस।् 
 अब र्पाईको "email inbox" मा गई doindmail@gmail.com बाट आएको ईमेल खोल्नहुोस।् यदद "inbox" मा इमेल 

नभेक्रटएमा "Junk" अथवा "Spam" मा पगन हेन ुयहोस।् 
 उक्त ईमेलमा भएको link मा जानहुोस ्र आफ्नो प्रयोगकर्ाय Password राख्नहुोस।् 
 अब र्पाईले आफुले राख्न ुभएको "User Name" र "Password" प्रयोग गरी imis.doind.gov.np मा प्रवेश गनय सक्नहुनुेछ। 

 
२. IMIS बाट गररन ेउद्योग दर्ाय र्था अन्य काययको संचालन काययप्रक्रिया 
 
क. उद्योग दर्ाय पक्रहलेनै भइसकेको अवस्थामा  

 User Name र Password प्रयोग गरी IMIS मा प्रवेश गनुयहोस।् 
 Dashboard मा भएको "Industry Link" Icon मा जानहुोस।् 
 "Industry Link"को पेजमा गई आफ्नो उद्योगको नाम, उद्योग दर्ाय नम्बर र उद्योग दर्ाय गमगर् भनुयहोस।् 
 र्त्पश्चार् उद्योग दर्ाय प्रमाणपत्र र आगधकाररक Covering Letter र्यार गरी upload गनुयहोस ्र Save गनुयहोस।् 
 Industry Link को प्रक्रिया सम्मपन्न गनयको लागी उद्योग क्रवभागमा सम्पकय  गनुयहोस।् 
 उद्योगले पेश गनुय पने आगधकारीक पत्रको हकमा उद्योग क्रवभागबाट संबक्षन्धर् उद्योगीको इमेलमा प्राप्त भएको नमनुा गनवेदन 

प्रयोग गनुयहोस।् 
 Industry Link  भए पश्चार् गलन चाहने सम्पणुय सेवाको लागी क्रववरण भनुय पदाय संबक्षन्धर् सेवा सम्बन्धी icon र्था Menu 

छागन सो मा क्रववरणा भनयका लागी IMIS Dashboard मा भएको User Manual download गरी अध्ययन गनुयहोस।् 
 

ख. उद्योग दर्ाय नभएको अवस्थामा 
 आफ्नो User Name र Password प्रयोग गरी IMIS मा प्रवेश गनुयहोस।्  
 IMIS मा प्रवेश पश्चार् Dashboard देक्षखनेछ। 
 Dashboardमा भएका icon र्था Menu हरू प्रयोग गरी नयााँ उध्योग दर्ाय, क्रवदेशी लगानी स्वीकृगर् लर्ाएर्का सेवा 

गलनको लागी गनवेदन पेश गनय सक्नहुनुेछ। 
 Investors ले गलन चाहने सम्पणुय सेवाको लागी क्रववरण भनुय पदाय संबक्षन्धर् सेवा सम्बन्धी icon र्था Menu छागन सो मा 

क्रववरण भनयका लागी IMIS Dashboard मा भएको User Manual download गरी अध्ययन गनुयहोस।् 
 

 

थप सहायर्ाको  लागी 
उद्योग क्रवभाग, हेल्प डेस्कमा सम्पकय  गनुयहोस।् 
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