
प्रणालीमा रहन ेप्रयोगकर्ाा (Username & Password) सम्बन्धमा बारम्बार सोधधरहन ेप्रश्नहरु 

1. मालपोर् कायाालयमा प्रणाली मार्ा र् जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्न्धर् काया गनाको लाधग प्रयोगमा 
आउन ेप्रयोगकर्ााहरु (users) के के हनु? प्रणाली संचालनमा धर्नीहरुको न्जम्मेवारी के के 
हनु्छ ? 

जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्न्धर् काया गनाको लाधग प्रणालीमा प्रयोगमा आउने प्रयोगकर्ााहरु 
(users) धनम्न अनसुार रहेका छन:्- 

1) प्रणाली व्यवस्थापक (धसष् टम डमधमधनस्टे्रेटर) 

 मखु्य प्रणाली व्यवस्थापक (मेन धसष् टम डमधमधनस्टे्रेटर-Super Admin) 

 स्थानीय प्रणाली व्यवस्थापक (लोकल धसष् टम डमधमधनस्टे्रेटर-Admin) 

2) प्रणाली सञ् चालनकर्ाा (धसष् टम अपरेिट्ग  यजुर) 

 Service Desk (SD)  

 Junior Revenue Officer (JRO) 

 Land Revenue Officer (LRO) 

 Chief Land Revenue Officer (CLRO) 

प्रणालीमा रहने प्रयोगकर्ााको न्जम्मेवारी भ-ूसूचना प्रणाली सञ् चालन धनरे्दन्शका, २०७१ र्था 
र भ-ूसूचना प्रणाली सम्बन्धी आन्र्ररक काया सञ् चालन कायािवधध, २०७४ मा व्यवस्था भड 
बमोन्जम हनुेछ। 

2.  प्रयोगकर्ााले आफ्नो पासवमा िवसेमा कसरी ररकभर गना सिकन्छ ? 

प्रयोगकर्ााले आफ्नो पासवमा िवसेमा प्रणालीको होमपेजमा व्यवस्था गरेको “पासवमा िवसान ु
भयो?” भने्न धलंकमा न्ललक गरी आउने पेजमा प्रयोगकर्ााको नाम/मोवाइल नं./इमेल 
भधनडको ठाउँमा यजुर बनाउँर्दा प्रणालीमा प्रिवष्ट गररडको आफ्नो प्रयोगकर्ााको नाम 
(Username) वा मोवाइल नं. वा इमेल ठेगाना दर्दई “धनवेर्दन र्दर्ाा गनुाहोस” मा न्ललक गर्दाा 
र्पाईको पासवमा  र्पाईकै मोवाइलमा मेसेजको रुपमा आउने छ । 

3. कायाालयको स्थानीय प्रणाली व्यवस्थापक (Admin) वा िवभागको सपुर डमधमन प्रयोगकर्ााले 

अको कुनै प्रयोगकर्ााको पासवमा र्था गोप्यकोम हेना  र्था प्रयोग गना सलछ ? 

कायाालयको स्थानीय प्रणाली व्यवस्थापक (Local Admin) वा िवभागको सपुर डमधमन 
प्रयोगकर्ााले अको कुनै प्रयोगकर्ााको पासवमा र्था गोप्यकोम हेना र प्रयोग गना सलरै्दन र्र 
पररवर्ान गना सलने प्रावधान छ ।यसरी पासवमा पररवर्ान गर्दाा सम्बन्न्धर् प्रयोगकर्ााको 



जानकारीको लाधग प्रणालीमा र्दर्ाा भडको प्रयोगकर्ााको मोवाइल नम्बरमा मेसेज जाने 
व्यवस्था छ । 

4. प्रयोगकर्ााले प्रणलीमा लधगन गर्दाा सही (Correct) यजुरनमे र पासवमा प्रिवष्ट गर्दाा समेर् 
लधगन हनु सकेन भन ेके गने? 

प्रयोगकर्ााले प्रणलीमा लधगन गर्दाा सही यजुरनेम र पासवमा प्रिवष्ट गर्दाा समेर् लधगन हनु 
सकेन भने आफ्नो िकवोमामा CAPS LOCK प्रसे भडको (Caps Lock on) वा टास्कबारमा नेपाली 
भाषा छनौट भडको हनु ्सलछ। CAPS LOCK प्रसे भडको भड अर् गनुाहोस ्र्था टास्कबारमा 
नेपाली भाषा छनौट भडको भड English मा पररवर्ान गरी  पनु: कोन्शस गनुाहोस ्। 

5. प्रयोगकर्ााको डकाउन्ट (Account/Username) ब्लक कस्र्ो अबस्थामा हनु्छ ? यजुर ब्लक 
भडमा के गने ? 

आफ्नो नाममा रहेको यजुरनेम प्रयोग गरी प्रणालीमा लधगन गर्दाा पाँच पटकसम्म पासवमा 
गलर् दर्दडमा उक्त यजुरनेम ब्लक हनु्छ ।आफ्नो यजुरनेम ब्लक भडमा आफ्नो कायाालयको 
स्थानीय प्रणाली व्यवस्थापक (Admin) लाई अनब्लकको लाधग अनरुोध गरी अनब्लक गना 
सिकन्छ वा प्रश्न नम्बर २ बमोन्जमको स्टेप सम्पन्न गरी आफ्नो मोबाईल नम्बरमा मेसेज 
प्राप्त गरेर समेर् यजुरनेम अनब्लक गना सिकन्छ । 

6. प्रयोगकर्ााले कधर् समयको अन्र्रालमा आफ्नो पासवमा पररवर्ान गनुा उपयकु्त हनु्छ? 

आफ्नो यजुरनेम गलर् र्ररकाले अरुबाट प्रयोग नहोस ्भनेर आफ्नो पासवमाको सम्बन्धमा 
अरु कसैलाई पधन जानकारी दर्दन ुहरैु्दन।्आफ्नो पासवमा अरुले थाहा पाडको शंका लागेमा 
अनाधधकृर् प्रयोगबाट रोलन र्रुुन्र् आफ्नो पासवमा पररवर्ान गनुा पछा । साधारणर्या 
मिहनामा कन्म्र्मा डकचोटी आफ्नो पासवमा पररवर्ान गर्दाा सरुन्िर् हनु सिकन्छ। 

7. प्रयोगकर्ाासँग यजुरनाम र पासवमा हुरँ्दा हरैु्द पधन धनवेर्दन र्दर्ाा/रुज/ुस्वीकृर् गना िकन गोप्य 
कोम आवश्यक पछा ?  

प्रणालीमा धनवेर्दन र्दर्ाा/रुज/ुस्वीकृर् लगायर्का काया गना र्दईु र्हको सरुिाको व्यवस्था 
गररडकोछ। लधगन गर्दाा प्रयोग हनुे यजुरनेम र पासवमाका साथै धनवेर्दन र्दर्ाा/रुज/ुस्वीकृर् 
लगायर्का काया गर्दाा आफ्नो गोप्यकोम प्रणालीमा अधनवायारुपमा प्रिवष्ट गनुा पछा।र्सथा 
आफ्नो यजुरनेम र पासवमा अन्य कसैलाई कुनै र्ररकाले जानकारी भड पधन वा आफ्नो 
यजुरनेम र पासवमा प्रयोग गरी प्रणालीमा लधगन गरेको अवस्थामा आफ्नो अनपुन्स्थधर्मा 



अरु कसैले अनाधधकृर्रुपमा धनवेर्दन र्दर्ाा/रुज/ुस्वीकृर् लगायर्का काया गरी र्ाइर्दा उठाउन 
नसकोस भन्नका लाधग गोप्यकोमको व्यवस्था गररडकोछ।  

8. कुनै प्रयोगकर्ााले आफ्नो यजुरनमे र पासवमा प्रयोग गरी प्रणाली लगईन गरेको अवस्थामा 
कुनै अको अनाधधकृर् व्यन्क्तले सो यजुरनमे प्रयोग गरी प्रणालीमा कारोबार र्दर्ाा/रुज/ुस्वीकृर् 
गना  सलछ?  

कुनै प्रयोगकर्ााले आफ्नो यजुरनेम र पासवमा प्रयोग गरी प्रणाली लगईन गरेको अवस्थामा 
कुनै अको अनाधधकृर् व्यन्क्तले सो यजुरनेम प्रयोग गरी प्रणालीमा कारोबार र्दर्ाा/रुज/ुस्वीकृर् 
गना सलरै्दन िकन भने धनवेर्दन र्दर्ाा/रुज/ुस्वीकृर् गनाको लाधग उक्त यजुरको गोप्यकोम 
समेर् अधनवायारुपमा प्रिवष्ट गनुा पछा। गोप्यकोम िवना कुनै पधन यजुरले कारोबार 
र्दर्ाा/रुज/ुस्वीकृर् गना सलरै्दन । 

9. कारोबार र्दर्ाा/रुज/ुस्वीकृर् गना आवश्यक पने गोप्यकोम प्रयोगकर्ााले आरै्ले पररवर्ान गना 
धमल्छ की धमल्रै्दन? 

कुनै प्रयोगकर्ााको गोप्यकोम पररवर्ा गने काया हाल कायाालयको स्थानीय प्रणाली 
व्यवस्थापक (Admin) लाई मात्र दर्दइडको छ। धनकट भिवष्यमा धछटै्ट यजुर आरै्ले पधन 
पररवर्ान गना सिकने ब्यवस्था गना लाधगडको छ । 

10. प्रयोगकर्ााले आफ्नो डकाउन्टको यजुरनमे र पासवमा र्था गोप्यकोम अको कमाचारीलाई दर्दडर 
काम गराउँर्दा कस्र्ो जोन्िम हनु्छ ?  

आफ्नो यजुरनेम र पासवमा र्था गोप्यकोम अरुलाई दर्दडर काम गराउँर्दा सो यजुरनेमबाट 
प्रणालीमा भडका हरेक िियाकलापको न्जम्मेवारी स्वयं (जस्को नाममा यजुरनेम र्दर्ाा 
गररडको छ)ले धलन ुपने हनु्छ ।आफ्नो यजुरनेम प्रयोग गने व्यक्तीले सो यजुरनेम प्रयोग 
गरी प्रचधलर् ऐन काननु िवपररर्कुनै काया गरेमा काननु बमोन्जम सजायको भाधगर्दार स ्
हनु ुपछा ।  

11. कायाालयबाट सरुवा भइ जारँ्दा वा अवकास प्राप्त हुरँ्दा आफ्नो नाममा रहेको यजुरनमे र 
पासवमा के गने ? सो न्जम्मेवारी कस्को हनु े? 

कायाालयबाट सरुवा भई जाँर्दा वा अवकास प्राप्त हुँर्दा आफ्नो कायाालयको डमधमन मार्ा र् 
आफ्नो नाममा रहेको यजुरनेम र पासवमा धनस्कृय गना लगाउन ुपछा । धनस्कृय गराउन े
न्जम्मेवारी यजुर स्वयंको हनु्छ । कायाालय छोड्न ेकमाचारीलाई आफ्नो यजुर डकाउण्ट 
बन्र्द नगराड सम्म सम्बन्न्धर् कायाालयको प्रमिुले रमाना दर्दन ुहरैु्दन।् 



12. कायाालयमा कायारर् कमाचारीको नाममा प्रणालीमा नयँा यजुरनमे बनाउर्दा कस्ले र कुन 
अवस्थामा वनाउन े? 

कायाालयमा कायारर् कमाचारीको नाममा प्रणालीमा नयँा यजुरनेम बनाउनको लाधग जस्को 
नाममा यजुरनेम बनाउने हो सोही कमाचारीले “यजुर आई.मी. र पासवमा उपलब्ध गराई 
पाउँ” भन्ने व्यहोराको भ-ूसूचना प्रणाली सञ् चालन धनरे्दन्शका, २०७१ को अनसूुची २ 
बमोन्जमको ढाँचामा धनवेर्दन दर्दई कायाालय प्रमिुबाट प्रमान्णर् गराउन ुपनेछ । डमधमनको 
न्जम्मेवारी भडको कमाचारीले कायाालय प्रमिुबाट प्रमान्णर् भडको धनवेर्दनमा र्ोिकड 
बमोन्जमको यजुरनेम बनाइदर्दने (प्रयोगकर्ाा ब्यवस्थापनप्रयोगकर्ाा थप्नहुोस)र धनजलाई 
र्ोिकड बमोन्जमको Role Assign गररदर्दने (प्रयोगकर्ाा ब्यवस्थापनप्रयोगकर्ाा प्रकृया िवच 
अन्र्रसम्बन्ध प्रयोगकर्ाा प्रकृया िवच अन्र्रसम्बन्ध थप्नहुोस) काम गररदर्दन ुपछा। 

13. कायाालयमा स्थानीय प्रणाली व्यवस्थापक(Admin) को भधूमका कसलाई दर्दन सिकन्छ ? 

कम्प्यटुर अधधकृर् उपलव्ध भडको कायाालयमा कम्प्यटुर अधधकृर् र नभडको कायाालयमा 
मालपोर् अधधकृर्/नायव सवु्वा/कम्प्यूटर अपरेटर/टेलनीधसयन मध्ये कायाालय प्रमिुले र्ोके 
बमोन्जम कुनै पधन कमाचारीलाई स्थानीय प्रणाली व्यवस्थापक (Admin) को भधूमका दर्दन 
सिकन्छ। सके सम्म कम्प्यटुर प्रिवधध र जग्गा प्रशासन र्दवैु िेत्रमा ज्ञान भडको स्थायी 
कमाचारीलाईसो भधुमका दर्दड उपयकु्त हनु्छ । 

14. के कुनै प्रयोगकर्ााले गरेका कायाहरुको लग हेना सिकन्छ? प्रयोगकर्ााले रै्दधनकरुपमा गरेका 
कायाहरुको धनयधमर् अनगुमन गने न्जम्मेवारी कस्को हो? 

प्रयोगकर्ााहरुले धनवेर्दन र्दर्ाा गरेको, रुज ुगरेको, स्वीकृर् गरेको र्था िववरण शंसोधन गरेको 
कायाको लग “प्रधर्वेर्दप्रयोगकर्ााको लधगन प्रधर्वेर्दन” मार्ा र् हेना सिकन्छ । कायाालयमा 
रहेका प्रयोगकर्ााहरुले गरेका कायाहरुको धनयधमर् अनगुमन गने काया कायाालय प्रमिु र्था 
डमधमनको न्जम्मेवार प्राप्त भडको कमाचारीको हनुेछ । 

15. प्रयोगकर्ााले औठाछाप प्रयोग गरी प्रणालीमा लधगन गना सलछ? 

प्रयोगकर्ााले यजुरनेम बनाउँर्दा औठाछाप समेर् प्रिवष्ट गरेको भड सो को प्रयोग गरी 
प्रणालीमा  लधगन गना सिकन्छ ।लधगन पेजमा प्रयोगकर्ााको नाममा आफ्नो यजुरनेम प्रिवष्ट 
गरी औठाछापमा न्ललक गर्दाा पासवमा स्वचाधलर्रुपमा Fetch हनुे हुँर्दा सोही बमोन्जम लधगन 
प्रणालीमा गना सिकन्छ ।  

िवद्धरु्ीय अधभलेि शंसोधनको सम्बन्धमा बारम्बार सोधधरहन ेप्रश्नहरु 



1. प्रणालीमा व्यवस्था भडको “िवद्यरु्ीय अधभलेि शंसोधन” मोमलु के को लाधग प्रयोग गररन्छ ? 

जग्गाधनी र्दर्ाा से्रस्र्ा र प्रणालीमा जग्गा वा जग्गाधनीको िववरण र्रक परेमा जग्गाधनी 
र्दर्ाा से्रस्र्ामा भडको िववरणलाइा मान्यर्ा दर्दई प्रणालीमा कैिर्यर् समेर् जनाई िववरण 
अद्यावधधक गनुा पनेछ । साथै न्जल्ला भ-ूसूचना प्रणाली (DLIS) बाट प्रणालीमा माटा माइग्रसेन 
गर्दााका बिर् त्रटुी भई प्रणालीमा जग्गा वा जग्गाधनी र्था रोक्का/रु्कुवाको िववरण र्रक 
परेमा जग्गाधनी र्दर्ाा से्रस्र्ामा भडको िववरणलाइा मान्यर्ा दर्दई प्रणालीमा कैिर्यर् समेर् 
जनाई िववरण अद्यावधधक गनुा पनेछ । प्रणालीमा भडको माटा सम्बन्धी त्रटुी सच्याउनको 
लाधग राजस्व नधलई गररने कायाहरुको लाधग  “िवद्यरु्ीय अधभलेि शंसोधन” मोमुलको प्रयोग 
गररन्छ । 

2. कुन अवस्थामा “िवद्यरु्ीय अधभलेि शंसोधन” र कुन अवस्थामा “शंसोधन” मोमल चलाउन े
हो ? 

प्रश्न नम्बर १ बमोन्जमको अबस्थामा “िवद्यरु्ीय अधभलेि शंसोधन” चलाउने हो भने घर 
कायम, र्ोटा टाँस लगायर् मालपोर् कायाालयमा प्रिीया पगुाई र धनयमनसुारको राजस्व 
समेर् धलई गनुा पने कायाको लाधग शंसोधन मोमुल चलाउन ुपछा । 

3. प्रणाली मार्ा र् जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा िेर्ा वा िविेर्ाको 
िववरण र्था िकत्ता िववरण जग्गाधनी र्दर्ाा से्रस्र्ा बमोन्जम प्रणालीमा प्रिवष्ट नभडको पाइडमा 
कसरी अद्यावधधक गने ? 

जग्गाधनी र्दर्ाा से्रस्र्ा र प्रणालीमा जग्गा वा जग्गाधनीको िववरण र्रक परेमा प्रमाणको 
आधारमा जग्गाधनी र्दर्ाा से्रस्र्ामा भडको िववरणलाइा मान्यर्ा दर्दई कैिर्यर् समेर् जनाई 
प्रणालीमा व्यवस्था गररडको “िवद्यरु्ीय अधभलेि शंसोधन” मोमुल मार्ा र् िववरण अद्यावधधक 
गनुा पनेछ। साथै जग्गा र्था जग्गाधनीको िववरण प्रणालीमा प्रिवष्ट गना छुट भडको पाइडमा 
समेर्  प्रमाणका आधारमा से्रस्र्ा अनसुार सोही मोमुल प्रयोग गरी प्रणालीमा प्रिवष्ट गनुा 
पनेछ । यसरी जग्गाधनी र्दर्ाा से्रस्र्ा बमोन्जम िवद्यरु्ीय अधभलेि शंसोधन मोमुल मार्ा र् 
प्रणालीमा माटा अद्यावधधक, संशोधन र छुट माटा इन्न्ट्रे गर्दाा सधभास मेस्क, जधुनयर अिर्सर 
र मालपोर् अधधकृर्को भधूमका धनवााह गने कमाचारीको र्दस्र्िर् रहने गरी लग पनु्स्र्का 
राख्न ुपने छ । 

4. प्रणालीमा कुनै िकत्तामा रहेको जग्गाधनीको िववरण गलर् प्रिवष्ट भडको पाइडमा जग्गाधनीको 
स्वधमत्व समाप्त गने की जग्गाधनीको िववरण शंसोधन गने ? 



कुनै िकत्ता डक व्यन्क्तको नामबाट िारेज भइा अको व्यन्क्तका नाममा र्दान्िल भईसकेको 
र्र प्रणालीमा अद्यावधधक भई नसकेको पाइडमा हालको जग्गाधनी र्दर्ाा से्रस्र्ाका आधारमा 
“जग्गाधनीको स्वधमत्व समाप्त” (िवद्धुधर्य अधभलेि शंसोधनसम्पत्ती शंसोधनिकत्ता 
िववरणजग्गाधनी शंसोधन बटनस्वधमत्व समाप्त) गरी अब कायम हनुे जग्गाधनीको 
िववरण नयाँ जग्गाधनीको रुपमा थप्न ुपछा। यस्र्ो अबस्थामा जग्गाधनीको सम्पणुा िववरण 
शंसोधन गरी नयँा जग्गाधनीको िववरण कायम (Edit) गनुा हुँरै्दन । जग्गाधनी िववरणमा 
हनुे केही िववरण सही भई अन्य केही िववरण मातै्र नधमलेको रे्दन्िडमा नयँा जग्गाधनी 
नथपी भडकै जग्गाधनी िववरण से्रस्र्ा अनसुार शंसोधन(Edit) गनुा पछा । 

5. प्रणालीमा कुनै िकत्ताको जग्गाधनी गलर् प्रिवष्ट भडको रे्दन्िडमा के जग्गाधनीको सवै िववरण 
शसँोधन गना सिकन्छ ? यसरी शसँोधन गर्दाा के असर पछा ? 

प्रणालीमा कुनै िकत्ताको जग्गाधनी गलर् प्रिवष्ट भडको रे्दन्िडमा प्रािवधकरुपमा जग्गा धनीको 
संपणुा िववरण नै परीवर्ान गरी नयँा िववरण राख्न सिकन्छ र्र यसरी सम्पूणा िववरण शंसोधन 
गर्दाा पिहलेको जग्गाधनीको LIN नम्बर पधन नयँा ब्यन्क्तको नाममा कायम हनु्छ । साथै 
उक्त LIN मा (परुानो जग्गाधनी) सो कायाालय र्था अन्य कायाालयमा अन्य जगगा िकत्ताहरु 
रहेका छन ्भने सवै जग्गा िकत्ताहरु समेर् शंसोधधर् नाममा गई माटामा त्रटुी हनुजान्छ 
।र्सथा प्रणालीमा कुनै िकत्ताको जग्गाधनी गलर् प्रिवष्ट भडको रे्दन्िडमा जग्गा धनीको 
संपणुा िववरण शंसोधन गनुा हुँरै्दन।   

6. िवद्यरु्ीय अधभलेि शंसोधन  मोमलु मार्ा र् िकत्ता र्था जग्गाधनी िववरण छुट इन्न्ट्रे र्था 
शंसोधन गर्दाा ध्यान दर्दन ुपने कुरा के के हनु ? 

जग्गाधनी र्दर्ाा से्रस्र्ा बमोन्जम िवद्यरु्ीय अधभलेि शंसोधन मोमलु मार्ा र् प्रणालीमा माटा 
अद्यावधधक, संशोधन र छुट माटा इन्न्ट्रे गर्दाा सधभास मेस्क, जधुनयर अिर्सर र मालपोर् 
अधधकृर्को भधूमका धनवााह गने कमाचारीको र्दस्र्िर् रहने गरी लग पनु्स्र्का अधनवायारुपमा 
राख्न ुपछा साथै सधभासमेस्क र डमधमन प्रयोगकर्ााले प्रणालीमा सो सम्बन्धी कैिर्यर् स्पष्ट 
रुपमा लेख्न ुपछा । 

7. से्रस्र्ामा िाररज भडको र्र प्रणालीमा यथावर् रहेको िकत्ता िववरण प्रणालीमा कसरी िाररज 
गने ? 

से्रस्र्ामा िाररज भडको र्र प्रणालीमा यथावर् रहेको िकत्ता िववरण प्रणालीमा रे्दन्िडमा 
डमधमनले “िवद्धधुर्य अधभलेि संसोधनजग्गाको धनस्कृय” मोमुल मार्ा र् सो जग्गाको िकत्ता 
िववरण धनस्कृय गरर दर्दन ुपछा ।  



8. कारोबारमा आडको जग्गाधनी प्रमाण पूजाामा भडको िववरण प्रणालीमा प्रिवष्ट भडको रे्दन्िडन 

वा र्रक परेमा के गने? 

कारोबारमा आडको जग्गाधनी प्रमाण पूजाामा भडको िववरण प्रणालीमा प्रिवष्ट भडको रे्दन्िडन 

वा र्रक परेमा सधभास  मेस्कले सक्कल से्रस्र्ा हेरी प्रमाणको आधारमा “िवद्धुधर्य अधभलेि 
संसोधन” मोमुल मार्ा र्  िववरण सच्याई प्रस्टरुपमा कैिर्यर् समेर् लेिी प्रणालीमा धनवेर्दन 
प्रिवष्ट गनुा पछा र सो धनवेर्दन डमधमनले स्वीकृर् गनुा पछा । सो काया गर्दाा प्रश्न नम्बर ६ 
बमोन्जम लग पनु्स्र्का अधनवायारुपमा राख्न ुपछा ।  

9. प्रणालीमा  डउटै ब्यन्क्तको डक भन्र्दा वढी िववरण (र्रक र्रक िकत्तामा) रे्दन्िड के गने 
? 

डउटै कायाालय अन्र्गार् रहेका र्रक र्रक िकत्ताहरुमा जग्गाधनी डउटै हनु ुपने र्र 
से्रस्र्ा र्रक र्रक भई कम्प्यटुरमा समेर् डक भन्र्दा बढी िववरण रे्दन्िड र्ी िववरणहरु 
मजा गना सिकन्छ । डक भन्र्दा बढी पटक रे्दन्िडको जग्गाधनी िववरणलाई मजा गरी सबै 
िकत्ताहरुको लाधग कुनै डउटा मात्र जग्गाधनी िववरण कायम गना सिकन्छ । प्रणालीमा 
अनमुधर् प्राप्त  सधभास मेस्क र डमधमनको भधूमका प्रयोग गने प्रयोगकर्ााले “िवद्धधुर्य  अधभलेि 
संसोधनसम्पत्ती मजा” मोमुल मार्ा र् जग्गाधनी िववरण मजा गना सिकन्छ । 

10. मालपोर् अधधकृर्ले धलिर्/धमधसल प्रणालीमा स्वीकृर्/पाररर् गरेपधछ उक्त धलिर्/धमधसलमा 
संलग्न िकत्ताको िववरण “िवद्धरु्ीय अधभलेि शंसोधन” मोमलु मार्ा र् शंसोधन गरेमा केिह 
समस्या हनु्छ की ? 

सामान्यर्या धलिर् वा धमधसल सर्दर/पाररर् गररसके पधछ “िवद्धरु्ीय अधभलेि शंसोधन”  
मोमुल मार्ा र् िववरण शंसोधन गनुा पने अवस्था हुँरै्दन। कुनै पधन धलिर् वा धमधसल 
सर्दर/पाररर् गररसके पधछ “िवद्धरु्ीय अधभलेि शंसोधन”  मोमुल मार्ा र् शंसोधन गरेमा 
शंसोधन पश्चार् सो कारोबारको र्दर्ाा नम्बर  वा रन्जषे्ट्रशन नम्बर वा धमधसल नम्बरबाट 
जग्गाधनी प्रमाण पूजाा िप्रन्ट गनाको लाधग िववरण िोन्ज गर्दाा भेिटरै्दन । र्सथा त्यस्र्ो 
अवस्थामा डमधमनबाट नै पजुाा िप्रन्ट गनुा पर्दाछ । 

11. कारोबारमा रहेको िकत्ताको िववरण प्रिवष्ट गर्दाा िचार्दावी सम्बन्धी िववरण प्रिवष्ट गना छुट भई 
LRO/CLRO बाट कारोबार स्वीकृर् समेर् भडको अवस्थामा उक्त िववरण शसँोधन गना सिकन्छ 
िक सिकरै्दन ? 



कारोबारमा रहेको िकत्ताको िववरण प्रिवष्ट गर्दाा िचार्दावी सम्बन्धी िववरण प्रिवष्ट गना छुट 
भई LRO/CLRO बाट कारोबार स्वीकृर् समेर् भडको अवस्थामा उक्त िववरण शसँोधन गना 
सिकने र नसिकने र्दवैु अवस्था रहेको छ । डमधमनले उक्त र्दर्ाा नम्बर रािी सचा गरेर 
हेर्दाा यदर्द पिहले प्रिवष्ट गररडको थैली अंक रे्दन्िडमा सच्याउन सिकन्छ भने पिहले प्रिवष्ट 
गरेको थैली अंक नरे्दन्िडमा सच्याउन नसिकने अवस्था हनु्छ । 

12. कायाालयमा रहेको रोक्का िकर्ावमा िकत्ता रोक्का नभडको र्र गलर् प्रिवष्ट भई वा गलर् 
माईग्रसेन भई प्रणालीमा रोक्का रे्दन्िड के गने ? 

रोक्का िकर्ावमा सो िकत्ता रु्कुवा भनेर जधनडको छ भने सोही ब्यहोरा रािी “िवद्धरु्ीय 
अधभलेि शंसोधन“ मोमुल मार्ा र् रु्कुवा गनुा पछा । र्र प्रणालीमा रोक्का रे्दन्िडको िकत्ता 
िववरण कायाालयको रोक्का िकर्ावमा नरे्दन्िड मोठमा रोक्का राम्रोसंग धभमाई रोक्का नरहेको 
व्यहोरा सधुनन्श्चर् गरी “िवद्धरु्ीय अधभलेि शंसोधन“ मोमुलबाट रु्कुवा गनुा पछा । 

13. कायाालयमा रहेको रोक्का िकर्ावमा िकत्ता रोक्का भडको र्र प्रणालीमा रोक्का नरे्दन्िडको 
अवस्थामा के गने ? 

कायाालयमा रहेको रोक्का िकर्ावमा धभंमाउर्दा कुनै िकत्ता रोक्का रे्दन्िडको र्र प्रणालीमा रोक्का 
नरे्दन्िडको अवस्थामा सभास मेस्कले रोक्का िकर्ावको आधारमा प्रमाण हेरी “िवद्धधुर्य अधभलेि 
संसोधनरोक्का थप्नहुोस” मोमुल मार्ा र्  कैिर्यर् समेर् लेिी प्रणालीमा धनवेर्दन प्रिवष्ट गनुा 
पछा र सो धनवेर्दन डमधमनले स्वीकृर् गनुा पछा । 

14. कुन अवस्थामा “िवद्यरु्ीय अधभलेि शंसोधन” मोमलु मार्ा र् जग्गा/घर जग्गा रोक्का राख्न ुपने 
हनु्छ? 

कायाालयमा रहेको रोक्का िकर्ावमा कुनै िकत्ता रोक्का रे्दन्िडको र्र प्रणालीमा रोक्का प्रिवष्ट 
भडको नरे्दन्िडको अवस्थामा “िवद्यरु्ीय अधभलेि शंसोधन” मोमुलबाट जग्गा/घर जग्गा रोक्का 
राख्न ु पर्दाछ । 

15. कस्र्ो अवस्थामा “िवद्धरु्ीय अधभलेि शंसोधन” मोमलु मार्ा र् जग्गा/घर जग्गा रु्कुवा गनुा 
पने हनु्छ ? 

कायाालयमा रहेको रोक्का िकर्ावमा कुनै िकत्ता रु्कुवा भडको र्र प्रणालीमा रोक्का रे्दन्िडको 
अथवा माटा माइग्रशेन हुँर्दा गलर् माइग्रशेन भई रोक्का जधनडको अवस्थामा र शे.ब. दर्दडको 
जग्गाको िकत्ताको शे.ब. िारीज भई आडको अवस्थामा “िवद्यरु्ीय अधभलेि शंसोधनरु्कुवा 
थप्नहुोस” मोमुलबाट जग्गा/घर जग्गा रु्कुवा गनुा पर्दाछ । 



16. कुनै प्रयोगकर्ााले प्रणालीमा शंसोधन गरेको िकत्ता र्था जग्गाधनीको शंसोधन लग (Update 

Tracking Report) कसरी हेना सिकन्छ ?  

कुनै प्रयोगकर्ााले प्रणालीमा शंसोधन गरेको िकत्ता र्था जग्गाधनी लगायर्को िववरण 
“प्रधर्वेर्दन” “जग्गा/घर जग्गाको प्रधर्वेर्दन” अन्र्गार् “अन्घल्लो कारोबार” मार्ा र् वा 
“प्रधर्वेर्दन” “प्रयोगकर्ााको लग” “िवद्यरु्ीय अधभलेि शंसोधन” मार्ा र् हेना सिकन े
ब्यवस्था रहेकोछ । 

17. डउटै जग्गाधनीको मोही भडको र नभडको िकत्ताहरु प्रणालीमा कसरी छुट इन्ट्रेी गने ? 

डउटै जग्गाधनीको मोही भडको र नभडको िकत्ताहरु डकै पटक “िवद्धधुर्य अधभलेि 
शंसोधनसम्पत्ती थप्न” मोमुलबाट इन्न्ट्रे गना धमल्रै्दन । डकैचोटी इन्ट्रेी गर्दाा सवै 
िकत्ताहरुमा मोही इन्ट्रेी हनु्छ। र्सथा मोही भडको िकत्ताहरु डक पटकमा र नभडको 
िकत्ताहरु अको पटक इन्न्ट्रे गनुा पर्दाछ । 

18. के कुनै डक जना कमाचारी (प्रयोगकर्ाा)ले चाहेमा प्रणालीमा जग्गा िकत्ता र्था जग्गाधनी 
िववरण छुट इन्ट्रेी, िारेज वा शंसोधन गना सलछ? 

डक जना कमाचारी (प्रयोगकर्ाा)ले मात्र चाहेमा प्रणालीमा जग्गा िकत्ता र्था जग्गाधनी 
िववरण छुट इन्ट्रेी, िारेज वा शंसोधन गना सलरै्दन । प्रणालीमा जग्गा िकत्ता र्था जग्गाधनी 
िववरण छुट इन्ट्रेी, िारेज वा शंसोधन गने काया प्रणालीमा व्यवस्था भडको “िवद्धधुर्य 
अधभलेि शंसोधन” मोमुलबाट गनाको लाधग सधभास मेस्क र डमधमनको भधूमका भडको डक 
डक जना गरी कन्म्र्मा र्दईु जनाको आवश्यकर्ा पछा । डउटै कमाचारीलाई र्दवैु भधूमका 
दर्दडको िण्ममा भने गना सिकन्छ । र्र सकेसम्म डउटै कमाचारीलाई र्दवैु भधूमका दर्दन ु
हुँरै्दन।डउटै कमाचारीलाई र्दवैु भधूमका दर्दन ु पने अवश्था भड कायाालय प्रमिुबाट सो 
प्रयोगकर्ााले प्रणालीमा गरेका कायाहरु धनयधमर् अनगुमन हनु आवश्यक छ।   

 

औठाछाप, र्ोटो र र्दस्र्िर् सम्बन्धमा बारम्बार सोधधरहन ेप्रश्नहरु 

1. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा कुन कुन व्यक्तीको औठाछाप, र्ोटो 
र र्दस्र्िर् िवद्यरु्ीय उपकरणबाट  धलन ु(Capture) पछा? 

जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा धलिर् पाररर्मा दर्दने(िविेर्ा), 
धलन(ेिेर्ा) र कन्म्र्मा र्दईु जना सािीहरुको, धमधसलको हकमा धनवेर्दकको र्था रोक्काको 



हकमा प्रधर्धनधधको औठाछाप, र्ोटो र र्दस्र्िर् िवद्यरु्ीय उपकरणबाट  धलन ु (Capture) 
पछा। 

2. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा प्रणालीमा दर्दन े(िविेर्ा) को औठाछाप, 
र्ोटो र र्दस्र्िर् धलन ु(Capture) अधनवाया छ िक छैन ? 

जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा प्रणालीमा दर्दने(िविेर्ा)को औठाछाप, 
र्ोटो र र्दस्र्िर् िवद्यरु्ीय उपकरणबाट  धलन ु(Capture) अधनवाया छ ।दर्दनकेो औठाछाप, 
र्ोटो र र्दस्र्िर् पिहले नै प्रणालीमा प्रिवष्ट/भण्मारण भडको भड र्दोस्रो पटक धलईरहन ु
परै्दन र्र प्रमाणीकरण (Verification) भने गनुा पछा ।    

3. घर जग्गाको स्वाधमत्व हस्र्ान्र्रण गर्दाा धलन ेवा दर्दन ेव्यन्क्तको हार्का कुनै  पधन औलँा 
नभडको वा हस्र् रेिा प्रष्ट नभई औठाछाप प्रणालीमा प्रिवष्ट गना नसकेमा के गने? 

घर जग्गाको स्वाधमत्व हस्र्ान्र्रण गर्दाा धलन ेवा दर्दन ेव्यन्क्तको हार्का कुनै औलँा नभडको 
वा हस्र् रेिा प्रष्ट नभडको अवस्थामा त्यस्र्ा ब्यन्क्तको औठाछाप धलन ुपर्दाा मलुकुी ऐन 
कागज जाँच महलको ६ र ७ नं. बमोन्जम गररनेछ ।कसैको  औठंाछाप प्रणालीमा प्रिवष्ट 
गना नसिकडमा सो को पषु्याईँ सहि सिहर् कायाालय प्रमिुबाट धनणाय गराइा राख्न ुपनेछ । 

4. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा कुन कुन व्यक्तीको औठाछाप 

प्रणालीबाट प्रमाणीकरण (Verification) गनुा पछा? पिहले नै LIN भडको जग्गाधनी (िविेर्ाको 
) औठाछाप प्रमाणीकरण भडन भन ेके गने ? 

जग्गाधनीले आफ्नो स्वाधमत्व हस्र्ान्र्रण गर्दाा जग्गाधनीको औठंाछाप प्रणालीमा पिहले नै 
प्रिवष्ट भइसकेको भड प्रणालीमा प्रमाणीकरण/पनु:रुज ु(Verification) गरेर मात्र घर जग्गाको 
स्वाधमत्व हस्र्ान्र्रण गनुा पछा। जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा 
दर्दने(धबिेर्ा) को औठाछाप प्रणालीमा प्रमान्णकरण गनुा पछा ।प्रणालीमा प्रिवष्ट गररडको 
औठंाछाप पनु: रुज ुहनु नसकेमा प्रावधधक कारणले हो वा अन्य कारणले हो छानधबन गरी 
धनणाय गरी प्रणालीमा पनु: औठंाछाप प्रिवष्ट गराई सो को कैिर्यर् समेर् जनाज्ञ थप 
कारवाही गनुा पछा ।   

5. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा कुनै व्यक्तीको औठाछाप (Thumb) 
धलन ेिममा र्दायँा बायँा औठाछाप बटनमा न्ललक  भडन (Inactive/Disable) भन ेके गने? 

कुनै व्यक्तीको औठाछाप (Thumb) धलने बटनमा न्ललक भडन भने सो बटन भन्र्दा अन्घको 
िर्ल्ममा न्ललक गरी Keyboard बाट TAB Key Press गर्दाा न्ललक हनु्छ। 



6. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया मोर सिुवधा प्रयोग गरी भडको अवस्थामा 
दर्दन े(िविेर्ा)को औठाछाप, र्ोटो र्था हस्र्ािर धलन ुपछा िक परै्दन ? 

मोर सिुवधा प्रयोग गरी जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया हुँर्दा प्रणालीमा 
दर्दने (िविेर्ा)को औठाछाप, र्ोटो र र्दस्र्िर् िवद्यरु्ीय उपकरणबाट धलन सिकरै्दन । 

7. व्यक्तीको िववरण भडको पेजमा “औठंाछाप र हस्र्ािर प्रिविष्ट र रुज ुप्रििया छोड्न चाहन्छु” 
भन्न ेअप्सनमा टीक कस्र्ो अवस्थामा लगाउन े? 

कुनै ब्यक्तीको औठाछाप रुज/ुप्रमाणीकरण (Verification) हनु सकेन वा मोर सिुवधा प्रयोग 
गरी कारोबार गरेको अवस्था वा वाररसवाट पाररर्/सर्दर गनुा पने अवस्था छ भने “औठंाछाप 
र हस्र्ािर प्रिविष्ट र रुज ुप्रििया छोड्न चाहन्छु” भन्ने अप्सनमा टीक लगाई अन्घ बढ्न 
सिकन्छ । 

8. अधधकृर् वारेशबाट जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा दर्दनकेो र्ोटो, 
औठाछाप र र्दस्र्िर् धलन ुपछा िक परै्दन? 

अधधकृर् वारेशबाट जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा दर्दनेको र्ोटो, 
औठाछाप र र्दस्र्िर् धलन ुपरै्दन र्र सो काया गना उपन्स्थर् भडका अधधकृर् वारेश को भने 
धलन ुपर्दाछ । 

9. साधारण वारेशबाट जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा धलनकेो र्ोटो, 
औठाछाप र र्दस्र्िर् धलन ुपछा िक परै्दन? 

वारेश दर्दन ुभनेकै आरु् अनपुस्थीर् हनु नसकी अरु कसैलाइ अधधकार दर्दन ुभडकोले सो 
अवस्थामा जग्गा /घर जग्गाको हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा धलने ब्यन्क्त उपन्स्थर् 
नहनुे भडकाले धनजको र्ोटो, औठाछाप र र्दस्र्िर् धलन ुपरै्दन । 

10. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा सािीहरुको र्ोटो औठाछाप, र्दस्र्िर् 
र्था हस्र्ािर र र्ीन पसु्रे् िववरण अधनवाया छ िक छैन? 

जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा सािीको र्ोटो औठाछाप, र्दस्र्िर् 
र्था हस्र्ािर र र्ीन पसु्रे् िववरण प्रणालीमा प्रिवष्ट गनुा अधनवाया छैन।र्र सम्भव भड 
सम्म सािीहरुको पूणा िववरण धलन ुपछा । 

11. िकत्ता रोक्का राख्र्दा रोक्का राख्न े धनकायबाट आउन ेप्रधर्धनधधको औठाछाप, र्ोटो र र्दस्र्िर् 
धलन ुपछा िक परै्दन? 



िकत्ता रोक्का राख्र्दा रोक्का राख्न ेधनकायबाट आउने प्रधर्धनधधको औठाछाप, र्ोटो र र्दस्र्िर् 
पिहलो पटक िवद्यरु्ीय उपकरणबाट धलन ु पछा भने र्दोस्रो पटक रे्दन्ि प्रमाणीकरण 
(Verification) मात्र गरे पगु्छ । 

12. डक ब्रान्म/मोमलको कुनै Finger Capture Device बाट धलइडको औठाछाप अको 
ब्रान्म/मोमेलको Finger Capture Device बाट Verify गना धमल्छ की धमल्रै्दन? 

डक ब्रान्म/मोमलको कुनै Finger Capture Device बाट धलइडको औठाछाप अको 
ब्रान्म/मोमेलको Finger Capture Device बाट Verify गना धमल्छ । 

13. कुनै व्यक्ती (धलन,े दर्दन,े सािी वा प्रधर्धनधी) को औठाछाप प्रणालीमा कसरी प्रमाणीकरण 
(Verification) गना सिकन्छ? 

धलने¸ दर्दने¸ सािी वा प्रधर्धनधी को औठाछाप प्रणाधलमा पिहलेनै धलइ सकेको छ भने पनु 
धनजहरु कुनै पधन कारोवार गना आउर्दा औठाको छाप प्रणाधलमा प्रमाणीकरण गनुा पर्दाछ । 
प्रमान्णकरण गनाको लागी धनजहरुको िववरण कारोवार गर्दाा प्रणाधलमा Fetch भडपधछ र्दाँया 
वायाँ औठाको छाप रुज ुगनुाहोस मा Click गरी औठाछाप धलन ुपर्दाछ यसरी औठाछापधलर्दा 
पिहले प्रिवष्ट भडको औठाछाप र हाल धलडको औठा छाप रुज ुभड नभडको जानकारी 
आउछ । रुज ुभडमा र्ल सेभ वटन Activate हनु्छ नभडमा Active हरैु्दन । 

 

14. जग्गाधनीले कुनै पधन समयमा प्रणालीमा औठंाछाप प्रिवष्ट गना कायाालयमा धनवेर्दन दर्दडमा के 
गने?  

जग्गाधनीले कुनै पधन समयमा प्रणालीमा औठंाछाप प्रिवष्ट गना कायाालयमा धनवेर्दन दर्दडमा 
प्रमाण हेरी कायाालयले प्रिवष्ट गररदर्दन ुपछा । िवद्धुधर्य अधभलेि संसोधनसम्पत्ती शंसोधन 

15. जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाणपजुाामा िप्रन्ट भडको धमन्जटल र्ोटोको गणुस्र्र सन्र्ोषजनक नभड के 
गना सिकन्छ ?  

जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाणपजुाामा धमन्जटल र्ोटोको गणुस्र्र सन्र्ोषजनक नभई जग्गाधनीले 
जग्गाधनी र्दर्ाा से्रस्र्ा र जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाणपजुाामा धमन्जटल र्ोटोसँगै छुटै्ट र्ोटो टाँस 
गना माग गरेमा जग्गा प्रशासन धनरे्दन्शका, २०५८ बमोन्जम कायाालयले र्ोटो टाँस गरी 
प्रमान्णर् गना सलनेछ । 



16. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा कुन कुन कारोबार (धनवेर्दन)हरुमा 
दर्दन ेवा धलन ेवा सािीको औठाछाप प्रिवष्ट/प्रमाणीकरण नभडको िववरण (लग) कसरी हेना 
सिकन्छ?  

जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा कुन कुन कारोबार (धनवेर्दन)हरुमा 
दर्दने वा धलने वा सािीको औठाछाप प्रिवष्ट/प्रमाणीकरण नभडको िववरण (प्रधर्वेर्दन प्रयोग 
कर्ााको लगऔठाको छाप रुज ुगरेको प्रधर्बेर्दन )मा गइ हेना सिकने ब्यवस्था छ । 

17. सेवाग्राहीको जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाणपजुाा र्था प्रणालीमा रहन ेर्ोटो, र्दस्र्िर् र्था औठाछापको 
िववरण प्रणालीमा संकलन/प्रिवष्ट गना अलग्गै कि अधनवाया छ? 

सेवाग्राहीको जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाणपजुाा र्था प्रणालीमा रहने र्ोटो, र्दस्र्िर् र्था 
औठाछापको िववरण प्रणालीमा संकलन गना अलग्गै कि अधनवाया छैन ।र्थापी र्ोटो 
न्िच्न आवश्यक पने प्रकाश र स्यान्म सिहर् अलग्गै कि व्यवस्था गना सके उपयकु्त 
हनु्छ । अलग कि रहेको अवस्थामा सधभासमेस्क प्रयोगकर्ााले धनवेर्दनको िववरण मातै्र 
प्रिवष्ट गरे पश्चार् धनवेर्दन सेभ ड्राफ्ट गरी Reference नम्बर सिहर् र्ोटो, र्दस्र्िर् र्था 
औठाछाप प्रणालीमा प्रिवष्ट/प्रमाणीकरण गना “र्ोटो, र्दस्र्िर् र्था औठाछाप कि”मा 
पठाउन ु पनेछ ।अलग कि व्यवस्था गना नसिकडको अवस्थामा प्रत्येक सधभासमेस्कमा 
र्ोटो, र्दस्र्िर् र्था औठाछाप प्रिवष्ट गना सिकन्छ ।  

 

धनवेर्दन र्दर्ाा, रुज ुर्था पाररर् गने सम्बन्धमा बारम्बार सोधधरहन ेप्रश्नहरु 

1. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गनाको लाधग दर्दन े (िविेर्ा)को िववरण 
र्था उसको नाममा रहेको जग्गा / घर जग्गाको िववरण प्रणालीमा पिहले नै प्रिवष्ट भडको 
हनु ुपने की नपने ? नभड के गने ?  

जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गनाको लाधग दर्दने (िविेर्ा)को िववरण 
र्था उसको नाममा रहेको जग्गा / घर जग्गाको िववरण प्रणालीमा पिहले नै प्रिवष्ट भडकै 
हनु ुपर्दाछ ।हक हस्र्ान्र्रण हनु लागेको घर जग्गाको िववरण प्रणालीमा प्रिवष्ट नभडको 
अवस्थामा कारोवार गना सिकरै्दन ।प्राणालीमा प्रिवष्ट भडको नरे्दन्िड “िवद्धधुर्य अधभलेि 
संसोधन” मोमुल मार्ा र् सधभासमेस्कले कायाालयमा रहेको से्रस्र्ा हेरी प्रमाणको आधारमा 
िववरण ईन्ट्रेी गरी डमधमन समि न्स्वकृर्को लाधग पेश गनुा पछा। र्त्पश्चार् मात्र थप 
कारोवार गना सिकन्छ । 



2. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया प्रणाली मार्ा र् गर्दाा दर्दन े( धबिेर्ा) को 
नागररकर्ा प्रमाण पत्र नम्बर उपलब्ध छैन भन ेसो को िववरण प्रणालीमा कसरी Fetch गने 
?  

जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया प्रणाली मार्ा र् गर्दाा दर्दनेको िववरण 
Fetch गना नामसारी र र्दा.िा. मोमुल बाहेक अन्य सवै मोमलहरुमा दर्दने (धबिेर्ा) को 
नागररकर्ा प्रमाण पत्र नम्बर अधनवाया छ । 

3. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गनाको लाधग धलन,े दर्दन ेर्था सािीहरुको 
िववरण प्रिवष्ट गरे पधछ र्दोस्रो पेजमा दर्दनकेो स्वधमत्वमा रहेको जग्गा/घर जग्गा/िकत्तालाई 
कारोवारको लाधग धनवेर्दनमा थप गर्दाा “यो जग्गा डकलौटी वा संयकु्तमा छ।“  भन्न ेalert 

box रे्दन्िड के गने ? 

जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गनाको लाधग धलन,े दर्दन ेर्था सािीहरुको 
िववरण प्रिवष्ट गरे पधछ र्दोस्रो पेजमा दर्दनेको स्वधमत्वमा रहेको जग्गा/घर जग्गा/िकत्तालाई 
कारोवारको लाधग धनवेर्दनमा थप गर्दाा “यो जग्गा डकलौटी वा संयकु्तमा छ।“  भने्न मेसेज 
रे्दन्िडमा सो िकत्तामा जग्गाधनी संख्या डक भन्र्दा बढी र्र जग्गाको स्वधमत्व डकलौटी 
प्रिवष्ट भडको वा जग्गाधनी डक जना मात्र भडको र्र स्वधमत्वमा संयकु्त प्रिवष्ट भडको हनु 
सलछ ।जग्गाधनीको संख्या वा जगाको स्वधमत्व के मा त्रटुी भडको हो सो िववरण 
“िवद्धधुर्य अधभलेि संसोधन” मोमुल मार्ा र् शंसोधन गरे पधछ मात्र थप कारोबार गनुा पर्दाछ 
। 

4. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गने िममा धलन(ेिेर्ा)को हक िहस्सा 
प्रधर्शर् िलुाउन पने िक नपने ? 

जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गने िममा धलने(िेर्ा)को हक िहस्सा 
प्रधर्शर् िलुाउन अधनवाया छ । डक जना मात्र िेर्ा भडको अवस्थामा हक िहस्सा प्रधर्शर् 
१०० हनु्छ भने डक जना बढी भडमा िेर्ाहरुबाट िलुाउन लगाई सोही बमोन्जम प्रिवष्ट 
गनुा पछा । 

5. प्रणालीमा जग्गाधनीको हक िहस्साको िकधसम कस्र्ो अबस्थामा पररवर्ान गनुा पछा ? 

जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण हुँर्दा डकल स्वधमत्वबाट संयकु्त नाममा वा संयकु्त 
नामबाट डकल स्वधमत्वमा हक हस्र्ान्र्रण भई जाने अवस्थामा “हक िहस्साको िकधसम” 
पररवर्ान गनुा पर्दाछ । 



6. प्रणालीमा व्यवस्था भडको “सम्पत्ती मजा” को प्रयोजन के हो ? सम्पत्ती मजा कुन अवस्थामा 
गररन्छ ? 

डउटै कायाालय अन्र्गार् रहेका र्रक र्रक िकत्ताहरुमा जग्गाधनी डउटै हनु ुपने र्र 
से्रस्र्ा र्रक र्रक भई कम्प्यटुरमा समेर् जग्गाधनी िववरण र्दोहररडर आडको रे्दन्िड र्ी 
िववरणहरु मजा गना सिकन्छ । डक भन्र्दा बढी पटक रे्दन्िडको जग्गाधनी िववरणलाई 
मजा गरी सबै िकत्ताहरुको लाधग कुनै डउटा मात्र जग्गाधनी िववरण कायम गना सिकन्छ 
। प्रणालीमा अनमुधर् प्राप्त  सधभास मेस्क र डमधमनको भधूमका प्रयोग गने प्रयोगकर्ााले 
“िवद्धधुर्य  अधभलेि संसोधन” मोमुल मार्ा र् सम्पत्ती मजा गना सिकन्छ।डउटै जग्गाधनीका 
छररडर रहेका िकत्ता जग्गाहरुलाई डउटै कारोवार/धनवेर्दनमा प्रिवष्ट गरी काया गनाको लाधग 
सम्पत्ती मजा अधनवाया हनु्छ । 

7. जधुनयर अिर्सर  वा LRO ले सधभास मेस्कमा पनु: रुज ुनगरी कुनै ब्यक्ती  वा सस्थाको िववरण  
आरै्ले सच्याउन सलछन िक सलरै्दनन? 

जधुनयर अिर्सर  वा LRO ले सधभास मेस्कमा पनु: रुज ुनगरी कुनै ब्यक्ती  वा सस्थाको 
िववरण  आरै्ले सच्याउन सिकने ब्यवस्था रहेको छ र्र डक पटक प्रणालीबाटै कारोबार 
भई LIN नम्बर समेर् लयालकुलेट भइसकेको ब्यन्क्त वा संस्थाको िववरण भने सच्याउन 
सिकरै्दन। LIN नम्बर समेर् लयालकुलेट भइसकेको ब्यन्क्त वा संस्थाको िववरण “िवद्धधुर्य 
अधभलेि संसोधन” मोमुल मार्ा र् प्रििया बमोन्जम मात्र शंसोधन गना सिकन्छ । 

8. प्रणालीबाट जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा िकत्ता र्था जग्गाधनीको 
कुन कुन िववरण पररवर्ान गना धमल्छ ? 

प्रणालीबाट जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा िकत्ता काट भडको 
अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा िकत्ताको िववरण पररवर्ान गना सिकरै्दन ।साथै डक 
पटक प्रणालीबाटै कारोबार भई LIN नम्बर समेर् लयालकुलेट भइसकेको जग्गाधनीको 
िववरण बाहेक अन्य अवस्थामा जग्गाधनीको सवै िववरण पररवर्ान गना सिकने ब्यवस्था छ 
। 

9. िेर्ाको रुपमा आडको संस्थाको र्दर्ाा नम्बर र धमधर् उपलब्ध भडन भन ेके राख्न े? 

िेर्ाको रुपमा आडको संस्थाको र्दर्ाा नम्बर र धमधर् उपलब्ध भडन र उल्लेि हनु सलन े
रे्दन्िडन भने संस्थाको प्रधर्धनधधलाइ सो संस्थाको स्थािपर् धमधर् घोषणा गना लगाइ सो धमधर् 
प्रिवष्ट गनुा पर्दाछ । साथै र्दर्ाा नम्बरको ठाउँमा धमधर्+संस्थाको रहेको न्जल्लाको पहीलो 



अिर+गाउ पाधलका वा नगरपाधलकाको पिहलो अिर+संस्थाको नामका पिहलो अिर जोमी 
कायम गनुा पर्दाछ । 

10. नपेाल सरकारको नाममा जान ेिकत्ताको जग्गाधनी प्रिवष्ट गर्दाा र्दर्ाा नम्बर र्था धमधर्मा के 
प्रिवष्ट गने ? 

नेपाल सरकारको नाममा जाने िकत्ताको जग्गाधनी प्रिवष्ट गर्दाा नेपाल सरकारमा िटकमाका  
लगाउर्दा प्रणालीमा LIN नम्बर OO000000101 र जग्गाधनी “नेपाल सरकार” प्रिवष्ट हनु्छ 
।  

11. प्रणालीमा िकत्ता र्दोहोरो रे्दन्िडमा कारोबार कसरी गने ? 

िकत्ता र्दोहोरो (डउटै गा. िव. स., वमा नम्बर, नलसा/धसट नम्बर र िकत्ता नम्बर) रे्दन्िडमा 
प्रणाली मार्ा र् कारोवार गना सिकरै्दन ।कायाालयमा रहेको से्रस्र्ामा हेर्दाा से्रस्र्ामा र्दोहोरो 
नभई प्रणालीमा गलर् प्रिवष्ट भई र्दोहोरो रे्दन्िडको(अवास्र्िवक र्दोहोरो) भड डमधमन 

प्रयोगकर्ााबाट र्दोहोरो रे्दन्िडको िकत्तालाई धनस्कृय गनुा पछा(िवद्धुधर्य अधभलेि 
संसोधनजग्गाको धनस्कृय)भने से्रस्र्ामा समेर् र्दोहोरो रे्दन्िड (वास्र्िवक र्दोहोरो) नापी 
कायाालयमा र्दोहोरो िकत्ताको समाधानका लाधग पत्राचार गरी समस्या समाधान गनुा पछा । 

12. कारोबारको लाधग डक पटक छनौट गरेको प्रििया र उप प्रििया पररवर्ान गना धमल्छ िक 
धमल्रै्दन ? 

कारोबारको लाधग डक पटक प्रििया र उपप्रििया छनौट गरी धनवेर्दनसंग सम्बन्न्धर् अन्य 
काया गररसके पधछ प्रििया र उपप्रिियाको नाम पररवर्ान गना सिकरै्दन र पनु: र्दोहोयााडर 
काम गनुा पने हनु्छ । र्सथा धनवेर्दन प्रिवष्ट गर्दाा िवषयमा स्पष्ट भडर सही प्रििया र 
उपप्रििया छनौट गनुा पछा। 

13. दर्दन(ेिविेर्ा) को स्वधमत्वमा रहेको रैकर र गठुी अधधनस्थ जग्गाको हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी 
काया डउटै कारोबार/धलिर् बाट गना धमल्न ेकी नधमल्न?े 

दर्दने(िविेर्ा) को स्वधमत्वमा रहेको रैकर धनजी र गठुी अधधनस्थ जग्गाको हक हस्र्ान्र्रण 
सम्बन्धी काया गर्दाा अंशवण्मा¸ अंश भपााइ जस्र्ा उपप्रिीयाहरुको लाधग डउटै धलिर् लेिी 
आड पधन प्रणालीमा अलग अलग मोमुलहरु (धलिर् पाररर् र गठुी अधधनस्र् जग्गाको 
कारोबार) प्रयोग गरी गनुा पर्दाछ । अन्य प्रकारको प्रिीया/उपप्रिीयाहरु मार्ा र् हक 
हस्र्ान्र्रण हनुे भडमा धलिर् नै अलग अलग र्यार गनुा पर्दाछ । 

14. डक भन्र्दा बढी धलिर् र्र िविेर्ा डउटै भडमा कारोबार कसरी गने ? 



डक भन्र्दा बढी धलिर् र्र िविेर्ा डउटै भडको अवस्थामा डउटै धनवेर्दनमा (डउटै DR) 

प्रिवष्ट गनुा पछा । र्र डक भन्र्दा वढी धनवेर्दनहरुमा िववरण प्रिवष्ट गरर सकेको अवस्था हो 
भने कुनै डक धनवेर्दनलाई पनु: रुजमुा पठाई सधभास मेस्कले सो धनवेर्दनको Reference 

नम्बर िोली सवै ब्यहोरा मेटाउन ुपछा र  सो धनवेर्दनमा प्रिवष्ट गरेको िेर्ाको िववरण 
समेर् अको कायम हनुे धनवेर्दनमा प्रिवष्ट गनुा पछा । 

यदर्द र्दवैु धलिर्को थैली अंकको जोम रु र्ीस लाि भन्र्दा कम नै छ र चाल ुआधथाक 
बषामा सो  िविेर्ाले गरेको अन्घल्लो कारोवारको थैली अंक जोड्र्दा पधन रु र्ीस लाि 
भन्र्दा कम नै हनुे अवस्था रे्दन्िडमा र िविी गररडका िकत्ताहरु सधसम नै जाने हो भने 
र्दईुवटा र्रक र्रक धनवेर्दनबाट कारोबार गर्दाा पधन हनु्छ । 

15. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी धलिर्/धमधसल प्रणालीमा धनवेर्दन अस्वीकृर् र 
रद्द गने भन्नाले के बनु्िन्छ ? 

जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी धलिर्/धमधसल प्रणालीमा अस्वीकृर् र रद्द गने 
भन्नाले डक िकधसमले धनवेर्दनलाई र्ामेल गनुा हो । अस्वीकृर् भडको धनवरे्दनलाई पनु: 
प्रणाली  मार्ा र् रुज ुर्था स्वीकृर् गने लगायर्का कायाहरु गना सिकरै्दन र गनुा पने अवस्था 
आड अको नंया धनवेर्दन मार्ा र् जान ुपछा । रद्द भन्नाले जनु पेज Open भडको छ सो पेज 
मात्र वन्र्द गने भने्न बिुाउँ छ ।(र्रक?) 

16. डउटै िकत्तालाई डक भन्र्दा बढी अलग अलग वा डउटै प्रििया/उपप्रिीयामा डउटै 
कायाालयको डउटै शािा वा र्रक र्रक शािाबाट डकै पटक कारोबारको लाधग समावेश 
गना सिकन्छ िक सिकरै्दन? 

डउटै िकत्तालाई डक भन्र्दा बढी अलग अलग वा डउटै प्रििया/उपप्रिीयामा डउटै 
कायाालयको डउटै शािा वा र्रक र्रक शािाबाट डकै पटक कारोबारको लाधग समावेश 
गना सिकरै्दन । डउटा कारोबार सम्पन्न नभई सोही िकत्तामा अको अको कारोबार गर्दाा 
“पिहले नै उक्त िकत्ता जग्गा .... रेर्रेन्स नम्बरमा प्रयोग भडको छ” भने्न मेसेज आउछ । 

17. कारोबार गर्दाा सँलग्न सपोिटाङ मकुमेण्ट अपलोम गनुा पने िक नपने? 

घरजग्गा कारोवारको लाधग धलिर्/धमधसल साथ पेश भडका आवश्यक कागजार् 
(Supporting Documents) जस्रै् घरबाटो धसर्ाररस, पूनँ्जगर् लाभकरको स्वघोषणा र्ारम, 

राजस्व धर्रेको रधसर्द आदर्द  स्लयान गरी प्रणालीमा अपलोम गनुा पछा । 



18. कारोबारको लाधग दर्दन(ेिविेर्ा) को िववरण लोम गने िममा नागररकर्ा नम्बर रािी िोज्र्दा 
डक भन्र्दा बढी िववरण रे्दिाडमा के गने? 

घरजग्गा कारोबारको लाधग दर्दने(िविेर्ा) को िववरण लोम गने िममा नागररकर्ा नम्बर 
रािी िववरण िोज्र्दा नागररकर्ा िववरण धभड्ने डक वा डक भन्र्दा बढी जग्गाधनी भई डक 
भन्र्दा बढी िववरणहरु रे्दन्िन सलछ ।यस अवस्थामा नागररकर्ा प्रमाण पत्र सम्बन्धी अन्य 
िववरण, धर्न पसु्रे् िववरण र्था जग्गाधनीको ठेगाना लगायर् अन्य िववरणहरु जाँच गरी 
सही जग्गाधनी छनौट गनुा पछा । 

19. हक हस्र्ान्र्रण हनु ेजग्गा/ घर जग्गाको िववरण डउटै र्दर्ाा नम्बर (DR) हनु ेगरी प्रिवष्ट 
गनुा पनेमा र्दईुवटा छुटै्ट र्दर्ाा नम्बरमा पना गडमा के गने? 

हक हस्र्ान्र्रण हनुे जग्गा/ घर जग्गाको िववरण डउटै र्दर्ाा नम्बर (DR) हनुे गरी प्रिवष्ट 
गनुा पनेमा र्दईुवटा छुटै्ट र्दर्ाा नम्बरमा पना गडमा सधभासमेस्कमा पनु: रुजमुा पठाई सधभास 
मेस्कले सो धनवेर्दनको Reference नम्बर िोली सवै ब्यहोरा मेटाउन ुपछा र  सो धनवेर्दनमा 
प्रिवष्ट गरेको िेर्ाको िववरण समेर् अको कायम हनुे धनवेर्दनमा प्रिवष्ट गनुा पछा। 

20. जग्गाधनीहरु मध्यकै कुनै व्यक्तीलाई वारेशको रुपमा प्रणालीमा प्रिवष्ट गना सिकन्छ की 
सिकरै्दन ? 

जग्गाधनीहरु मध्यकै कुनै व्यक्तीलाई वारेशको रुपमा राख्न कानलेु बन्रे्दज लगाडको छैन 
र्र प्रणालीमा राख्न सलने व्यवस्था छैन । 

21. िकत्ताकाट भडको कारोबारको हकमा सािवक िकत्ताको िते्रर्ल र  सो िकत्ता िकत्ताकाट 
भई नया ंकायम हनु े िकत्ताहरुको िते्रर्लको जोमको अन्र्र कधर् सम्म हुरँ्दा प्रणालीमा 
जधुनयर अिर्सरले रुज ुगना सलछ? 

िकत्ताकाट भडको कारोबारको हकमा सािवक िकत्ताको िेत्रर्ल र  सो िकत्ता िकत्ताकाट 
भई नयां कायम हनु ेिकत्ताहरुको िेत्रर्लको जोमको अन्र्र ०.५ बगा धमटर सम्म भडमा 
प्रणालीमा जधुनयर अिर्सरले रुज ुगना सलछन । 

जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाण पूजाा र्था प्रधर्धलपी सम्बन्धमा बारम्बार सोधधरहन ेप्रश्नहरु 

1. जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाण पूजाा कुन कुन प्रयोगकर्ााले कसरी िप्रन्ट गना सलछ? 

जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाण पूजाा िप्रन्ट गना अनमुधर् दर्दइडको िण्ममा जनुसकैु प्रयोगकर्ााले िप्रन्ट 
गना सलछ। सधभासमेस्क प्रयोगकर्ााले ड्यासवोमामा भडको प्रमाण पजुाा उत्पन्न बटनमा गइ 



प्रमाणपजुाा िप्रन्ट गना सिकने ब्यवस्था छ । जधुनयर अिर्सरले र्दर्ाा नम्बर (DR,NM,HL,DH 
आदर्द) वा रन्जषे्ट्रशन नम्बर बाट िोजी गरी पजुाा िप्रन्ट गना सलने ब्यवस्था छ । मालपोर् 
अन्घकृर्ले पधन लगइन गरी सकेपधछ वाय ँर्र्ा को धलष्ट बाट प्रमाण पजुाा/से्रस्र्ा मा Click 

गरी र्दर्ाा नम्बर (DR,NM,HL,DH आदर्द) वा रन्जषे्ट्रशन नम्बर बाट िोजी गरी पजुाा िप्रन्ट 
गना सलने ब्यवस्था छ र स्थानीय प्रणाली व्यवस्थापक(Admin) ले िवद्धुधर्य अधभलेि संसोधन 

मा गइ धलष्ट बाट प्रमाण पजुाा/से्रस्र्ा मा Click गरी र्दर्ाा नम्बर (DR,NM,HL,DH आदर्द) वा 
रन्जषे्ट्रशन नम्बर बाट िोजी गरी पजुाा िप्रन्ट गना सलने ब्यवस्था छ । 

2. नपेाल सरकारका नाममा कायम भडको जग्गाको पजुाा िप्रन्ट गना सिकन्छ की सिकरै्दन?  

नेपाल सरकारका नाममा कायम भडको जग्गाको जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाण पजुाा िप्रन्ट गना 
सिकने ब्यवस्था रहेको छैन र्र नेपाल सरकारलाई संस्थाको रुपमा प्रिवष्ट गरी कारोवार 
गरेको भड पजुाा िप्रन्ट गना सिकन्छ । 

3. जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाण पूजाा िप्रन्ट गर्दाा र्ोिकडको Format/layout अनसुार नभड  के गने ? 

जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाण पूजाा िप्रन्ट गर्दाा र्ोिकडको Format/layout अनसुार नभडमा िवभागले 
र्ोकेको (Recommendation Browser and Version: ) भसान अनसुारको Browser प्रयोग गनुा 
पने हनु्छ । 

4. संयकु्त स्वधमत्व रहेको िकत्ताको जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाण पूजाा िप्रन्ट गर्दाा पूजाामा रहन ेडक 
भन्र्दा बढी जग्गाधनीहरुको िम नम्बर कसरी पररवर्ान गना सिकन्छ?  

संयकु्त स्वधमत्व रहेको िकत्ताको जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाण पूजाा िप्रन्ट गर्दाा पूजाामा रहने डक 
भन्र्दा बढी जग्गाधनीहरुको िम नम्बर धमलाडर राख्न ेब्यवस्था हाल सम्न उपलब्ध नभडको 
।(Confirm with Krishna jee) 

5. जग्गाधनी, अर्दालर् वा सरकारी धनकायवाट से्रस्र्ाको प्रधर्धलिप माग भई आडमा प्रणालीबाट 
कसरी दर्दन सिकन्छ? 

राजस्व नधर्री से्रर्ाको प्रधर्धलिप उपलब्ध गराउन ुपने धनकायहरु जस्रै् अर्दालर्¸ अन्ख्र्यार 
र्दरुुपयोग अनशुन्धान आयोग र्था िवधभन्न आयोजनाहरुबाट से्रस्र्ाको प्रधर्धलिप माग भडमा 
प्रधर्वेर्दन जग्गा/घर जग्गा प्रधर्वेर्दन मार्ा र् प्रत्येक िकत्ताको छुट्टा छुटै्ट से्रस्र्ा प्रधर्धलिप 
दर्दन सिकन्छ ।जग्गाधनीको डक भन्र्दा बढी िकत्ताहरुको से्रस्र्ा प्रधर्धलिप दर्दन ुपर्दाा जग्गाधनी 
ब्यक्ती भड प्रधर्वेर्दन ब्यक्ती प्रधर्वेर्दन र संस्था भड प्रधर्वेर्दन संस्था प्रधर्वेर्दन  मार्ा र् 
से्रस्र्ा प्रधर्धलिप दर्दन सिकन्छ । से्रस्र्ा प्रधर्धलिप माग हुँर्दा राजस्व लाग्ने अवस्था भड 



ड्यासवोमामा भडको प्रधर्धलिप प्रििया मोमुलबाट दर्दन ुपछा । अन्य अवस्थामा भने बरु्दा 
नम्बर र्दइु अनसुार धनकाल्न ुपछा । 

6.  से्रस्र्ाको प्रधर्धलिप कस्ले कधर् पटक िप्रन्ट गरेको हो कसरी हेने ?  

से्रस्र्ाको प्रधर्धलिप कस्ले कधर् पटक िप्रन्ट गरेको हो भन्न ेिववरण (Log) हेना सिकने ब्यवस्था 
रहको छ। जग्गा घरजग्गा प्रधर्वेर्दन बा सो िववरण रे्दन्िने ब्यवस्था छ । 

 

प्रणालीमा गणना हनु ेराजस्व/कर/र्दस्र्रु/शलु्क/छुट सम्बन्धमा बारम्बार सोधधरहन ेप्रश्नहरु 

1. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गने िममा धनवेर्दनमा डक भन्र्दा बढी 
िकत्ताहरु समावेश भडका छन भन ेहरेक िकत्ताको छुट्टा छुटै्ट थैली अकँ लगायर् अन्य िचा 
र्दािवको िववरण प्रिवष्ट गने वा  डकमषु्ट गने ?  

कुनै पधन कारोवार/धनवेर्दनमा डक भन्र्दा बढी िकत्ताहरु समावेश भडका छन भने डकमषु्ट 
नरािी हरेक िकत्ताको छुट्टा छुटै्ट थैली अकँ लगायर् अन्य िचा र्दािवको िववरण प्रणालीमा 
प्रिवष्ट गनुा पर्दाछ ।  

2. रु र्ीस लाि भन्र्दा कम थैधल अकँ भडको कारोबारको हकमा जग्गा /घर जग्गाको िररर्द 
मलु्य (अन्घल्लो थैली अकँ) प्रणालीमा प्रिवष्ट गनुा पने की नपने ? 

रु र्ीस लाि भन्र्दा कम थैधल अकँ भडको कारोबारको हकमा जग्गा /घर जग्गाको िररर्द 
मलु्य (अन्घल्लो थैली अकँ) प्रणालीमा प्रिवष्ट गनुा पछा । अन्घल्लो थैली अकँ नराख्र्दा सो 
कारोबारमा लयालकुलेट हनुे पूजँीगर् लाभकर रकममा र्रक नपरे पधन उक्त जग्गाधनीले 
सोही आधथाक वषा धभत्र गने अको कारोवारले पूजँीगर् लाभकर लाग्ने अवस्था आडमा परुानो 
कारोबारमा िचार्दावी प्रिवष्ट नभडकोले भिवश्यमा हनुे सो कारोबारमा पूनँ्जगर् लाभकर 
धमल्रै्दन र सेवाग्राहीले र्दिु: भोग्न ुपछा । 

3. जग्गाधनी(िविेर्ा)को लाधग पूजँीगर् लाभकर गणना गर्दाा चाल ुआधथाक बषामै सो जग्गाधनीले 
अनलाईन सेवा लाग ुभडको कुनै अको मालपोर् कायाालयमा िविी गरेको जग्गा/घर जग्गाको 
कारोवारलाई समेर् सँलग्न (Include) गरी  पूजँीगर् लाभकर रे्दिाडको र अन्घल्लो 
कारोबारको िकत्तामा िचा र्दावी रकम प्रिवष्ट गना छुटेको रहेछ भन ेके गने? 

जग्गाधनी(िविेर्ा)को लाधग पूजँीगर् लाभकर गणना गर्दाा चाल ुआधथाक बषामै सो जग्गाधनीले 
अनलाईन सेवा लाग ु भडको कुनै अको मालपोर् कायाालयमा िविी गरेको जग्गा/घर 



जग्गाको कारोवारलाई समेर् सँलग्न (Include) गरी  पूजँीगर् लाभकर रे्दिाडको र अन्घल्लो 
कारोबारको िकत्तामा िचा र्दावी रकम प्रिवष्ट गना छुटेको रहेछ भने जनु कायाालयमा गरेको 
कारोवारमा िचा र्दावी छुट भडको हो सोही कायाालयबाट मात्र िचा र्दावी धमलाउन सिकन े
ब्यवस्था रहेको छ । त्यसकोलाधग सम्बन्न्धर् कायाालयको डमधमनको मा गइ परुानो DR 

रान्ि सचा गरेमा धमलाउन सिकने ब्यवस्था छ । [How?] 

4. कुनै कायाालयमा आधथाक बषाको िवचमा अनलाईन सेवा लाग ुभडको अवस्थामा अनलाईन 
लाग ुहनु पूवा DLIS मा कुन ेजग्गाधनी (िविेर्ा)ले गरेको कारोबारलाई अनलाईन सेवामा 
गरेको कारोबारको पूजँीगर् लाभकर गणना गर्दाा सो पवुा कारोवारको रकम प्रणालीमा कसरी 
रे्दिाउन े?  

डकै आधथाक वषा धभत्र कुनै जग्गाधनीले कुनै मालपोर् कायाालयमा अनलाइन सेवा शरुु हनु ु
भन्र्दा अन्घको कारोवार वा अनलाइन सेवा सचुारु नभडका मालपोर् कायाालयहरुमा गररडको 
कारोवार समेर्लाई पूनँ्जगर् लाभकर प्रयोजनका लाधग गणना गनुा पने अवस्थामा पवुा 
कारोवार मार्ा र् प्रणालीमा प्रिवष्ट गना सिकन्छ । हालको जग्गा कारोवारमा संलग्न गने 
पेजमा र्ल पट्टी अर्लाइनमा भडको परुानो कारोवार थप्न ुहोस धलङ्क छ । सो धलङ्कमा 
Click गरी परुानो कारोवार गरेको जग्गाको िववरण  र्था कारोवारको िववरण िववरण भरी 
सेभ गने । [Process. How?] 

5. जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया मोर सिुवधा प्रयोग गरी भडको अवस्थामा 
धनयम अनसुारको मोर शलु्क प्रणालीमा कसरी रे्दिाउन े?  

जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया मोर सिुवधा प्रयोग गरी भडको अवस्थामा 
नंया धनवेर्दन  प्रिवष्ट गने पिहलो पेजमा र्दायाँर्र्ा  मोर सिुवधामा िटक लगाडमा मोर बापर्को 
र्दस्र्रु प्रणालीमा रे्दन्िन्छ। 

6. प्रचधलर् ऐन काननु अनसुार पूजँीगर् लाभकर लाग्न ेर नलाग्रे् संस्थालाई प्रणालीमा कसरी 
जनाउन े? 

संस्थाको नाम प्रिवष्ट गने समयमा संस्थाको प्रकारमा घरजग्गाको कारोवार गने संस्था छानेमा 
प्रचधलर् ऐन काननु अनसुार पूजँीगर् लाभकर लाग्रै्दन । 

7. अंश बिेुको भपााई कारोबारमा िविेर्ा नै िेर्ा भडको अवस्थामा करको गणना हनु्छ िक 
हरैु्दन ? 



अंश बिेुको भपााई कारोबारमा िविेर्ा नै िेर्ा भडको अवस्थामा करको गणना हाल 
प्रणालीले स्वचाधलर् रुपमा गरै्दन डमधमनबाट राख्न ुपछा । [To be given to RMSI-already 

give] 

8. जधुनयर अिर्सरले प्रणालीमा िकत्ताकाट गरेर कुनै त्रिुट रे्दिी सधभास मेस्कमा “पनु: रुज”ु 
गयो र सधभास मेस्कले सो त्रटुी सच्याई  पनु: जधुनयर अिर्सरकोमा पठाउँर्दा सही कर गणना 
गना के गनुा पछा? 

जधुनयर अिर्सरले प्रणालीमा िकत्ताकाट गरेर कुनै त्रिुट रे्दिी सधभास मेस्कमा “पनु: रुज”ु 
गयो र सधभास मेस्कले सो त्रटुी सच्याई  पनु: जधुनयर अिर्सरकोमा पठाँउर्दा सही कर 
गणना गना सधभास मेस्कवाट पनु: जधुनयर अिर्सरकोमा आडपधछ सवै िकत्तामा संसोधन गरै्द 
सेभ गनुा पछा । [Any other method?-No sir] 

9. अंशवण्मा वा अंशभपााइमा करको र्दर धमलेन भन ेके गने । 

करको र्दर नधमलेको िकत्ताको िकत्ताकाट कारोबार भड जधुनयर अिर्सरले संसोधन गरै्द 
सेभ गनुा पछा र सधसम िकत्ता कारोबार भड डमधमनबाट सच्याउन ुपछा । 

10. रोक्का र्दस्र्रु प्रणालीमा के को आधारमा गणना हनु्छ ? रोक्का राख्न ेधनवेर्दनमा रोक्का राख्न ेधनकाय 
छनौट गर्दाा समेर् रोक्का र्दस्र्रु रे्दन्िडन वा गलर् रे्दन्िड के गने ? 

रोक्का र्दस्र्रु प्रणालीमा रोक्का राख्न ेधनकाय¸ रोक्काको प्रकार र ऋण रकमका आधारमा गणना 
हनु्छ । रोक्का राख्न ेधनकाय छनौट गर्दाा समेर् रन्जषे्ट्रशन शलु्क वा रोक्का र्दस्र्रु रे्दन्िडन 
भने रोक्काको प्रकार¸ऋण रकम चेक जाँच गनुा पछा । यदर्द सो िववरण पधन सिह छ भने 
डमधमनले रोक्का राख्न ेधनकायको प्रकार र “द्वारा अनमुधर्”मा सही धनकाय छनौट भडको छ 
छैन चेक जाँच गनुा पछा । जस्रै्: सहकारी भड धनकायको प्रकारमा “धनन्ज” र द्वारा अनमुधर्मा 
“धमधभजन सहकारी कायाालय” छनौट गनुा पछा । त्यस्रै् बैंक/र्ाइनान्स/लघिुवत्त भड 
धनकायको प्रकारमा “धनन्ज” र द्वारा अनमुधर्मा मा “नेपाल राष्ट्र बैक” छनौट गनुापछा । 

11. अंशवण्मा/अंशभपााइ गर्दााको थैली िचा र्दावी गना पाइन्छ िक पाइरै्दन ? 

अंशवण्मा/अंशभपााइ गर्दााको थैली िचा र्दावी गना पाइरै्दन र्र हाल प्रणालीमा िचा र्दावीमा 
पधन आइ रहेकोले डमधमनबाट हटाउन ुपछा । [To inform to RMSI-Add in Bugzilla by 

Binod] 

12. धर्नपसु्र्ा धभत्रको बकसपत्रबाट प्राप्त धलिर्को िचार्दावी गना पाइन्छ िक पाइरै्दन ? 



धर्नपसु्र्ा धभत्रको बकसपत्रबाट प्राप्त धलिर्को िचार्दावी गना पाइरै्दन र्र हाल प्रणालीमा 
िचा र्दावीमा पधन आइ रहेकोले डमधमनबाट हटाउन ुपछा 

13. धर्नपसु्र्ा धभत्रबाट हक हस्र्ान्र्रण भइ आडको अवस्थामा िचा र्दावी कधर् राख्न े? 

धर्नपसु्र्ा धभत्रबाट हक हस्र्ान्र्रण भई आडको अवस्थामा हक हस्र्ान्र्रण जस्को नामबाट 
भडको हो धनजले २०५८ चैत्र १९ भन्र्दा पछामी िरीर्द गरेको भड िररर्द गर्दााको लागर् 
िचा समार्पुार्ीकमा र सो अन्घ िरीर्द गरेको भड २०५८ चैत्र १९ को बजार मलु्य 
घटाउन पाउने ब्यवस्था छ । 

14. राजस्वको िववरणमा पजुाा बापर्को रु१०० रे्दिाडमा के गने ? 

सधभास मेस्कले धलन,े दर्दने र सािीको िववरण भरी घर जग्गा िववरण पेज/यावमा हक 
िहस्सा राख्न ेठाउँका वायाँ र्र्ा  “जग्गाधनी र्दर्ाा प्रमाण पूजाा िप्रन्ट गनुा पने आवश्यकर्ा” मा 
चेक लगाडको रहेछ भन ेराजस्वको िववरणमा पजुाा बापर्को रु १०० प्रणालीले रे्दिाउछ। 
त्यसलाई अनचेक गर्दाा सो रकम रे्दन्िरै्दन । 

15. र्ोिकडको िकत्ताको रन्जषे्ट्रशनको र्दर (प्रधर्शर्) र्रक रे्दन्िडमा कसरी धमलाउन े? 

र्ोिकडको िकत्ताको रन्जषे्ट्रशनको र्दर र्रक रे्दन्िडमा डमधमनले सवाप्रथम ब्यपार धनयम दठक 
छ छैन चेक जाँच गनुापछा ।यदर्द व्यपार धनयम ठीक छ भने डमधमनले गा.िव.स./न.पा. 
को वामाधलष्टमा गई सो गा.िव.स./न.पा. को वामा नम्बर हाल महानगरपाधलका / 
उपमहानगरपाधलका / नगरपाधलका / गा.िव.स. के मा पछा सोही अनसुार धमलाउन ुपछा 
। 

16. कारोबार गर्दाा गणना भडको कर/र्दस्र्रु/पजुीगर् लाभकरमा त्रटुी रे्दन्िडमा कसरी धमलाउन े
?  

कारोबार गर्दाा राजस्व, शलु्क, कर, र्दस्र्रु गणनामा प्रयोग हनुे Parameter लगायर्को 
कारणले राजस्व, शलु्क, कर, र्दस्र्रुको र्दर र्था रकममा त्रिुट रे्दन्िडमा मोठ, रोक्का र्था 
रन्जषे्ट्रशन किको धसर्ाररसमा स्थानीय प्रणाली व्यवस्थापकले स्पष्ट कैिर्यर् लेन्ि प्रणालीमा 
पररमाजान गनुा पछा । 

17. दर्दन(ेिविेर्ा)ले चाल ुआधथाक बषामा अको कायाालयमा गरेको कारोवार समेर् जोमी पूजँीगर् 
लाभकर गणना गरेमा सो लाभकर कहा ँधर्ने हो ? 



दर्दने(िविेर्ा)ले कुनै कायाालयमा जग्गा/घर जग्गाको हक हस्र्ार्रण सम्बन्धी कारोबार गर्दाा 
चाल ुआधथाक बषामा सोही िवक्र्र्ाले अको कायाालयमा गरेको कारोवार समेर् जोमी पूजँीगर् 
लाभकर गणना भडमा सो रकम पूजँीगर् लाभकर जनु कायाालयमा कारोवार गर्दाा रे्दन्िडको 
हो सोही कायाालयमा (पधछल्लो कारोबार भडको कायाालय) धर्नुा पर्दाछ । 

18. डउटै िविेर्ाले डक आधथाक वषामा प्रणालीबाटै गरेको कारोवार पूजँीगर् लाभकर प्रयोजनका 
लाधग नजोधमडमा के गने? 

डउटै िविेर्ाले डक आधथाक वषामा गरेको कारोवार पूजँीगर् लाभकर प्रयोजनका लागी 
नजोधमडमा जोमेर धलन ुपर्दाछ ।LRIMS बाट गरेको कारोवार नजोधमड सो को कारण पत्ता 
लगाई जोड्न लगाउन ुपछा । िास गरी िविेर्ाको नागररकर्ा प्रमाण पत्रमा हनुे िववरण 
िवधभन्न कारोबारहरुमा र्दरुुस्र् प्रिवष्ट नहुँर्दा यस िकधसमको समयस्याहरु रे्दन्िन सलछ।िकत्ता 
िपच्छे र्रक नागररकर्ा िववरण प्रिवष्ट भई यस िकधसमको समस्या रे्दन्िड िविेर्ाको 
सम्पत्ती मजा गरी कारोवार गनुा पछा । 

19.  गठुी अधधनस्र् जग्गाको हक हसर्ान्र्रण हुरँ्दा धलनलेे धनयमनसुार रन्जषे्ट्रसन र्दस्र्रुमा पाउन े
छुट (Discount) प्रणालीमा कसरी रे्दिाउन?े 

गठुी अधधनस्थ जग्गाको कारोवारमा नयाँ मोही थप गरी धनजको हक हीस्सा प्रिवष्ट गरे 
पश्चार् पेजको माधथ पट्टी िकत्ता िववरण भडको स्थानमा व्यवस्था गररडको राजस्व छुटमा 
गई छुट दर्दन सिकन्छ ।  

20. प्रचधलर् ऐन काननु अनसुार िेर्ा (ब्यक्ती र्था संस्था) ले रन्जषे्ट्रसन शलु्कमा पाउन ेछुट 
प्रणालीमा कसरी गणना गररन्छ ?  

आधथाक ऐनमा रन्जषे्ट्रसन शलु्क बापर्को रकममा िवधभन्न िकधसमको छुट सिुवधा व्यवस्था 
गररडको छ । जस्रै्: िेर्ा ब्यन्क्त भडको अवस्थामा मिहला¸ डकल मिहला¸ नावालक¸ 
जेष्ठ नागरीक¸ जन-आन्र्दोलनका शिहर्द पररवार¸ हधलया/मकु्त कमैया¸ र्दधलर्/िपछामीडको 
जाधर्¸ अपा्ग ¸ दृष्टी िविहन¸ वाक िविहन र रेधमटेन्सबाट प्राप्त आम्र्दानीबाट िररर्द गरेको  
प्रमाण पेश गरेमा सो िेर्ाले छुट पाउने व्यवस्था छ।प्रणालीमा छुट दर्दनको लाधग  िेर्ाको 
नाम प्रिवष्ट गर्दाा प्रणालीमा व्यवस्था भडको बैवािहक न्स्थर्ी र्था शे्रणी सही ढंगबाट छनौट 
गनुा पर्दाछ। त्यस्रै् िेर्ा संस्था भडको अवस्थामा संस्थाका प्रकार र्था संस्थाको ब्यापारको 
प्रकारमा जस्रै् जधलवद्धुर् उद्धोग¸ न्चया / किर् / कपास / र्रकारी/अलैची/जमीवटुी 
िेर्ी¸ पषु्प ब्यवसाय¸ पश ुपंिीपालन¸ र्लरू्ल उद्धोग¸ ३०० जनाभन्र्दा बिढको रोजगारी 



दर्दने उद्धोग¸सहकारीको आफ्नो भवन¸सामिुहक िर्ी योजना आदर्द प्रकारहरु छनौट गरे 
रन्जषे्ट्रसन शलु्क रकममा धनयम अनसुार छुट हनुे ब्यवस्था छ । 

 

न्यनुर्म मलु्याङ्कन सम्बन्धमा बारम्बार सोधधरहन ेप्रश्नहरु 

1. जग्गाको न्यनुर्म मलु्याङ्कन रकम प्रणालीमा कसले अद्यावधधक गने ? र कसरी गने ? 

सम्बन्न्धर् मालपोर् कायाालयले आफ्नो कायािेत्र धभत्र पने जग्गाको आगामी आधथाक वषाको 
न्यूनर्म मूल्यांकन रकम चाल ुआधथाक वषा धभत्र प्रणालीमा अद्यावधधक गरी सलन ुपछा । 
स्थानीय प्रणली ब्यवस्थापक (Admin) ले प्रणालीको ड्यासबोमामा भडको मलु्याङ्कन 
ब्यवस्थापनबाट जग्गाको न्यनुर्म मलु्याङ्कन रकम प्रणालीमा अद्यावधधक गना सलछ । 

मलु्याङ्कन ब्यवस्थापन- न्यनुर्म मलु्य थप्नहुोस  

2. कारोबारमा रहेको िकत्ताको थैली अकँ भन्र्दा प्रणालीमा प्रिवष्ट भडको न्यनुर्म मलु्याङ्कन रकम 
बढी भडमा प्रणालीले कारोबार गना दर्दन्छ वा दर्दरै्दन ? 

कारोबारमा रहेको िकत्ताको थैली अकँ भन्र्दा प्रणालीमा सो िकत्ताको लाधग प्रिवष्ट भडको 
न्यनुर्म मलु्याङ्कन रकम बढी भडमा प्रणालीले कारोबार गना दर्दरै्दन । 

3. िकत्ताको न्यनुर्म मलु्याङ्कन रकम प्रणालीमा कुन कुन िर्ल्महरुको आधारमा स्वचाधलर्रुपमा 
गणना हनु्छ ?  

िकत्ताको न्यनुर्म मलु्याङ्कन रकम प्रणालीमा सो िकत्ताको लाधग प्रयोगकर्ााले छनौट गरेको 
बाटो¸ ठाँउँ स्थान¸ वगा̧  जग्गाको िकधसम¸ जग्गाको प्रकृधर्¸ िकत्ता नम्बर आदर्दको आधारमा 
स्वचाधलर्रुपमा गणना हनु्छ । सबै िकत्ताहरुको लाधग डउटै आधार नभई मलु्याङ्कन 
पनु्स्र्कामा भडको आधार जस्रै् बाटोको आधार/ठाउँ स्थानको आधार/ जग्गाको प्रकृर्ीको 
आधार/ ठाउँस्थान र बाटोको आधारमा/ िकत्ताको आधारमा आर्दी बमोन्जम प्रिवष्ट गररडको 
हनु्छ । सोही अनसुार सोचाधलर् रुपमा गणना हनु्छ । 

4. िकत्ताको न्यनुर्म मलु्याङ्कन रकम कस्र्ो अवस्थामा प्रणालीमा स्वचाधलर्रुपमा गणना हरैु्दन ? 
न्यनुर्म मलु्याङ्कन रकम स्वचाधलर्रुपमा गणना नभड के गने? 

िकत्ताको न्यनुर्म मलु्याङ्कन रकम नै प्रणालीमा प्रिवष्ट नगरेमा र्था प्रिवष्ट गरेको भड पधन 
मलु्यान्कनका आधारहरु र धसर्ारीस र्रक पना गडमा गणना हरैु्दन । प्रणालीमा प्रिवष्ट नै 



नगरेको अवस्थामा प्रिवष्ट गना लगाउने र्था आधारहरु र्रक हनु गडमा ठीक ब्यहोरा 
छनौट गनुा पर्दाछ । 

प्रणालीमा व्यवस्था भडका प्रिीया र उपप्रिीया सम्बन्धमा बारम्बार सोधधरहन ेप्रश्नहरु 

1. नयँा धनवरे्दन प्रिवष्ट गने पिहलो पेजमा प्रििया र उपप्रििया  छनौट गर्दाा गलर् भडमा अको 
छनौट धमल्छ की धमल्रै्दन ? 

जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा प्रणालीमा प्रिवष्ठ गररने प्रििया र 
उप प्रििया गलर् भडमा अको छनौट गना धमल्रै्दन । कारोबारको लाधग डक पटक प्रििया 
र उपप्रििया छनौट गरी धनवेर्दनसंग सम्बन्न्धर् अन्य काया गररसके पधछ प्रििया र 
उपप्रिियाको नाम पररवर्ान गना सिकरै्दन र पनु: र्दोहोयााडर काम गनुा पने हनु्छ । र्सथा 
धनवेर्दन प्रिवष्ट गर्दाा िवषयमा स्पष्ट भडर सही प्रििया र उपप्रििया छनौट गनुा पछा। 

2. अष्टलोह, अंशबण्मामा रकम बिुी धलडको र्था अंशभपााईमा  रकम बिुी धलडको जस्र्ा गैर 
घर/जग्गा सम्बन्धी कारोबार प्रणालीबाट गना सिकन्छ की सिकरै्दन ? सिकन्छ भन ेकसरी 
गना सिकन्छ?  

अष्टलोह, अंशबण्मामा रकम बिुी धलडको र्था अंशभपााईमा  रकम बिुी धलडको जस्र्ा गैर 
घर/जग्गा सम्बन्धी कारोबार प्रणालीको ड्यासवोमामा व्यवस्था भडको गैर घरजग्गा सम्बन्धी 
धलिर् पारीर् मोमुल मार्ा र् गना सिकन्छ । 

3. शषे पधछको बकस कसरी गने । 

ड्यासवोमामा भडको धलिर् पाररर् मोमुलमा शेष पधछको बकस पत्र उपप्रिीया छनौट गरी 
कारोबार गना सिकन्छ । धलिर्पारीर्नया धनवेर्दनशेष पधछको बकर पत्र । 

4. “िवशषे कारोबार” मोमलुको प्रयोग कुन अवस्थामा गना सिकन्छ? 

िवद्धुर्को आपधुर्ा पणुारुपमा बन्र्द, नेटवका  पणुा रुपमा अवरुद्ध, सभारमा कुनै समस्या लगाय 
कुनै िवशेष कारणले कायाालयमा प्रणाली सँचालन गना नसिकडको अवस्थामा नगरी नहनुे 
धलिर् र्था धमधसलहरु हस्र्धलन्िर्रुपमा सर्दर हनु गडमा पधछ रेकमा राख्न ेप्रयोजनका लाधग 
प्रणालीमा व्यवस्था भडको िवशेष कारोबार मोमुल मार्ा र् प्रणालीमा प्रिवष्ट गनुा पछा । 

5. अधधकृर् वारेशवाट जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया प्रणालीबाट कसरी गने 
?  



अधधकृर् वारेशवाट जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा िविेर्ाको नाम 
प्रिवष्ट गने पेज/यावमा अन्न्र्ममा िविेर्ा आडको छ? भन्ने प्रश्नमा छैन भन्ने अप्सनमा िटक 
लगाउर्दा प्रणालीमा अधधकृर् वारेशको िववरण राख्न ेर र्ोटो¸ औठाकोछाप¸हस्र्ािर सिहर् 
सवै िववरण प्रिवष्ट गने ठाउँ रे्दन्िन्छ। वारेशको सो सवै िववरण प्रिवष्ट गरी काया गना 
सिकन्छ । 

6. साधारण वारेशवाट जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया प्रणालीबाट कसरी गने 
?  

साधारण वारेशवाट जग्गा /घर जग्गा हक हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी काया गर्दाा िेर्ाको नाम 
प्रिवष्ट गने पेज/यावमा अन्न्र्ममा िेर्ा आडको छ? भन्ने प्रश्नमा छैन भन्ने अप्सनमा िटक 
लगाउर्दा वारेशको िववरण प्रिवष्ट गने ठाउँ रे्दन्िन्छ । वारेशको सो सवै िववरण प्रिवष्ट 
गरी काया गना सिकन्छ । 

7. प्रणालीमा संरिकको िववरण कसरी प्रिवष्ट गने ? 

प्रणाधलमा संरिकको िववरण नावालक भडमा नावालकको िववरण प्रिवष्ट गरेपधछ अधभभावक 
भने र्लपिट्ट आउछ सो धलङ्कमा Click गरी राख्न सिकन्छ ।  

8. प्रणालीमा व्यवस्था भडको “गठुी अधधनस्थ जग्गाको कारोवार” मोमलुको  प्रयोजन के हो ? 

जग्गाधनीको हक हस्र्ान्र्रण अन्य मोमुलबाट भड जस्रै् मोहीको हक हस्र्ान्र्रण (गठुी 
जग्गाको कारोबार) गने प्रयोजनका लाधग “गठुी अधधनस्थ जग्गाको कारोवार” मोमुलको 
व्यवस्था गररडको छ । 

9. नपेाल सरकारको नाममा लगर्कायम कसरी गने? 

नेपाल सरकारको नाममा लगर्कायम गर्दाा शंसोधन धमधसलबाट आडमा शंसोधन मोमुलमा 
नपेाल सरकारका नाममा लगर्कायम उपप्रििया छनौट गनुा पर्दाछ । यदर्द र्दा.िा. र्था 
धलिर्बाट िकत्ता काट भइ जाने अवस्थमा िकत्ता काट भड पधछ जग्गाधनी नेपाल 
सरकारलाइ बाड्न ुमा टीकमाका  लगाउन ुपर्दाछ ।  [What is the process while doing 

transaction? For eg bato  dine] 

10. नपेाल सरकारको नाममा परुा(सधसम) िकत्ता कसरी कायम गने ? 

नेपाल सरकारको नाममा परुा िकत्ता लगर्कायम गर्दाा शंसोधन मोमलुमा नपेाल सरकार परुा 
िकत्ता उपप्रििया छनौट गनुा पर्दाछ ।  



11. नागरीकर्ा नम्बर/जारी धमर्ी  नभडको ब्यक्ती को जग्गा नामसारी कसरी गने? 

नागररकर्ा नम्बर/जारी धमर्ी  नभडको ब्यक्तीको जग्गा नामसारी गर्दाा प्रणालीमा जग्गाका 
आधारमा नै िोजी गने ब्यवस्था गररडकोले नागररकर्ा नम्बर र जारी धमर्ी नभडपधन 
नामसारी गना धमल्छ । 

12. िकत्ताको हक िहस्सा मात्र नामसारी गर्दाा के गनुा पछा ? 

हक िहस्सा मात्र नामसारी गर्दाा जनु जग्गाधनीको हक िहस्सा नामसारी हनुे हो सो को 
िववरण मात्र जग्गाधनी िववरणमा प्रिवष्ट गरी (अन्य जग्गाधनीलाइ नराख्न)े गना सिकन्छ ।  

13. हालसािवक गर्दाा प्रणालीमा नभडको धसटनम्वर आड भन ेके गने ? 

हालसािवक गर्दाा प्रणालीमा नभडको नंया धसटनम्वर आड स्थानीय प्रणाली 
व्यवस्थापक(Admin) ले सो धसट नम्बर प्रणालीमा प्रिवष्ट गरी दर्दन ुपछा। 

14. अंशवण्मा गर्दाा कुनै अंन्शयारले जग्गा र नगर्द बिुी लगेमा कसरी काया गने?  

अंशवण्मा गर्दाा कुनै अंन्शयारले जग्गा र नगर्द बिुी लगेमा प्रणालीको ड्यासवोमामा व्यवस्था 
गररडको गैर घरजग्गाको कारोवार मोमुलमा अंशवण्मा छनौट गरी गना सिकन्छ । यसरी 
गैर घरजग्गाको कारोवार मोमुलमा इन्ट्रेी गर्दाा Reference Number भनेको ठाउँमा जग्गाको 
कारोवार गर्दाा आडको Reference Number राख्न ु पर्दाछ । [How to link both?] [If one 

takes land and other cash, what will happen?] 

15. प्रणालीमा प्रिवष्ट भडको माटाको आधारमा र्ोिकडको सीमा भन्र्दा बढी जग्गा रे्दन्िई कारोबार 
गर्दाा दर्दन ेवा धलनकेो हर्दबन्र्दी रे्दन्िडको र्र मालपोर्/भधूमसधुार कायाालयबाट धनयम अनसुार 
हर्दबन्र्दी नहनु ेभन्न ेधनणाय भडको अवस्थामा प्रणालीमा कसरी कारोबार गने ? 

प्रणालीमा प्रिवष्ट भडको माटाको आधारमा र्ोिकडको सीमा भन्र्दा बढी जग्गा रे्दन्िई कारोबार 
गर्दाा दर्दने वा धलनेको हर्दबन्र्दी रे्दन्िडको र्र मालपोर्/भधूमसधुार कायाालयबाट धनयम अनसुार 
हर्दबन्र्दी नहनुे भने्न धनणाय भडको अवस्थामा मालपोर्/भधूमसधुार कायाालयबाट प्राप्त पत्रको 
स्लयान्म कपी प्रणालीमा अपलोम गरी कायाालय प्रमिुले प्रमिु मालपोर् अधधकृर् भडको 
यजुर (CLRO)बाट सो व्यन्क्तको लाधग डक पटकको कारोबारको लाधग हर्दबन्र्दी रु्कुवा गना 
सलछ । 

16. सरकारी जग्गा र रैकर धनजी जग्गा को िवच सट्टा पट्टा हनु ेअवस्थामा प्रणालीमा कसरी गने 
? 



सरकारी जग्गा र रैकर धनजी जग्गाको िवचमा सट्टा पट्टा हनुे अवस्थामा कायाालय प्रमिुले 
प्रमिु मालपोर् अधधकृर् भडको यजुर (CLRO) बाट सो सरकारी जग्गालाई डक पटकका 
लाधग कारोवारमा संलग्न हनुे गरी रु्कुवा गना सलछ । सो ब्यवस्था जग्गा घरजग्गा 
प्रधर्वेर्दन धभत्र उपलब्ध छ । 

17. धलिर्बाट र्था धमधसलबाट ट्रेायल चेक भइ घट/बढ भडमा प्रणालीमा सो कारोबार कसरी 
गने ? 

धलिर्बाट ट्रेायल चेक भई जग्गा घटी वा वढी हनुे अबस्थामा सधभास मेस्कले िवद्धुधर्य 
अधभलेि संसोधन मोमुलबाट स्पष्ट कैिर्यर् सिहर् प्रिवष्ट गरी स्वीकृर्ीको लाधग स्थानीय 
प्रणाली व्यवस्थापक समि पेश गनुा पछा । साथै धमधसलबाट ट्रेायल चेक भई जग्गा घटी 
वा वढी हनुे अबस्था भड सधभास मेस्कले शंसोधन प्रिीयामा शंसोधन उपप्रिीया छनौट गरी 
कारोबार/ धनवेर्दन प्रिवष्ट गनुा पछा । 

18. जग्गा घरजग्गा प्रधर्वेर्दनमा जग्गा धधनको िववरण हेर्दाा नाम नरे्दिी आिा जस्र्ो मात्र रे्दन्िड 
के गने । 

जग्गा घर जग्गा प्रधर्वेर्दन जग्गाधनीको िववरण हेर्दाा कुनै डउटा जग्गाधनी को नाम िाली 
र र्दाया र्र्ा  आिा जस्र्ो िववरण आडमा िवभागको सपोटा टीमलाइ जानकारी गराउन ु
पर्दाछ । यस्र्ो प्रकारको समस्या कायाालयबाट समाधान गना सलने ब्यवस्था हाल लाइ 
उपलब्ध छैन । 

 

रोक्का रु्कवा सम्बन्धमा बारम्बार सोधधरहन ेप्रश्नहरु 

1. रोक्काको धनवेर्दन स्वीकृर् भड पधछ ऋण रकम / रोक्का राख्न ेधनकायको नाम आदर्द िववरण 
पररवर्ान गना सिकन्छ िक सिकरै्दन ? 

रोक्काको धनवेर्दन स्वीकृर् भड पधछ ऋण रकम / रोक्का राख्न ेधनकायको नाम आदर्द िववरण 
पररवर्ान गना सिकरै्दन । 

2. जग्गा/ घर जग्गा रोक्का राख्र्दा प्रणालीमा भडको “िकत्ताका आधारमा रोक्का” र “जग्गा धनीका 
आधारमा रोक्का”  कस्र्ो कस्र्ो अवस्थामा प्रयोग गने ? 



यदर्द थोरै िकत्ता रोक्का राख्न ुपने छ भने “िकत्ताका आधारमा रोक्का” गर्दाा धछटो हनु्छ भने 
धेरै िकत्ता भडको अवस्थामा “जग्गा धनीका आधारमा रोक्का”  राख्र्दा धछटो हनु्छ । जनुबाट 
गरे पधन र्रक भने पने छैन । 

3. डउटै धनकायबाट वा र्रक र्रक धनकायबाट रोक्का रहेको िकत्तामा थप रोक्का राख्न धमल्न े
वा नधमल्न े? धमल्न ेभड कसरी राख्न े? 

रोक्का रहेको िकत्तामा अर्दालर्बाट¸ सरकारी धनकायबाट जर्ी पटकपधन रोक्का रहन सलछ 
। त्यस्रै् पिहले रोक्का राख्न ेिवत्तीय संस्था वा सहकारी वा अन्य धनकायले पनु र्दोहोराडर 
राख्न सलछ । र्र रोक्का ऋण लगानी प्रयोजनका लागी डउटा बैंक िवत्तीय संस्थाको रोक्का 
हरु्दा हरैु्द अकोले थप रोक्का राख्न हरैु्दन । यस्र्ोव अवस्थामा प्रणालीले रोलने नभै कायारर् 
कमाचारीले नै ध्यान दर्दन ुपना हनु्छ । 

4. डउटै िकत्तामा डक भन्र्दा बढी रोक्का भडकोमा डकै पटक कसरी रु्कुवा गने ? 

डउटै िकत्तामा डक भन्र्दा बढी रोक्का भडकोमा डकै पटक कसरी रु्कुवा गना िवद्धुधर्य 
अधभलेि संसोधनमा गइ रु्कुवा गना सलने ब्यवस्था रहेको छ । 

प्रणाली संचालन सम्बन्धमा बारम्बार सोधधरहन ेप्रश्नहरु 

1. प्रणालीमा प्रयोग भडका नम्बरहरु जस्रै् ररर्रेन्स नम्बर, र्दर्ाा नम्बर (DR/NM/RK…), रन्जषे्ट्रसन 
नम्बर (RL/NL/..) र ररलयसु्ट आईम(Request ID) को प्रयोजन के हो? डउटा नम्बरबाट अको 
नम्बर कसरी िोज्न सिकन्छ ?    

Reference Number बाट र्दर्ाा नम्बर िोज्ने ब्यवस्था हालसम्म नभडको ले 7 April मा 
आउने New Build मा आउने कुरा RMSI ले जानकारी दर्दडको छ । 

होमपेज (गहृपषृ्ठ) को वाया र्र्ा  भडको धनवेर्दनको अवस्था िोजीमा गइ कायाालयको नाम 
छनौट गरी र्दर्ाा नम्बर राख्नहुोस र िोज्नहुोस बटनमा Click गनुाहोस। अब धनवेर्दनको 
अवस्थाको पपअप आउने छ त्यसको साइज ठुलो बनाडमा माथी पट्टी Reference Number 

रे्दन्िने छ । 

2. LIN आई मी भनकेो के हो? के प्रणालीमा भण्मारण भडका सवै जग्गाधनीको LIN हनु्छ? 

LIN को परुा र्मा Land Owner Identification Number हो नेपालीमा जग्गाधनी संकेर् 
नम्बर भधनन्छ । प्रणालीमा भडका सवै जग्गाधनी को LIN हरैु्दन । डकचोटी LRIMS 



कारोवार गरेमा वा िवद्धुधर्य अधभलेि संसोधनबाट कुनै पधन कुरा संसोधन भडमा उक्त 
जग्गाधनीको LIN आउछ । 

3. के को आधारमा LIN बन्छ ? के डउटै ब्यन्क्त/संस्थाको डक भन्र्दा विढ LIN  बन्छ िक 
बन्रै्दन ? 

LIN बने्न आधारमा ब्यक्ती हो की संस्था हो भनी छनौट गरीन्छ जस्रै् ब्यक्ती भड P बाट 
शरुु हनु्छ भने संस्था भड O बाट शरुु हनु्छ । ब्यक्ती परुुष भड P पधछ M जोधमन्छ PM 

त्यस्रै् मिहलामा PF / रे्स्रो धलंगमा PT हनु्छ र बाकी नम्बरहरु िमैसंग धसस्टममा भडकोमा 
वढ्रै्द जान्छ । यो ११ अंक को हनु्छ । संस्थाको लागी पधन O बाट शरुु भइ संस्थाको 
प्रकार अनसुार LIN Generate हनु्छ जस्रै् (OG – Government, OS – Social, OO – 

Government Office, OF – Financial, OA – Academic, OR – Recreation, OE – Enterprise, 

OP – Private, OC – Community, OM – Mid Government, ON – NGO, OT - Other). 

4. कारोबारको लाधग सधभास मेस्कबाट प्रिवष्ट भई सधभास मेस्कमै रहेका Reference नम्बरहरु 
कधर् दर्दन सम्म रहन्छन ्?  

कारोबारको लाधग सधभास मेस्कबाट प्रिवष्ट भई सधभास मेस्कमै रहेका Reference नम्बरहरु 
७ दर्दन पधछ नरे्दन्िने हनु्छन र ३५ पधछ पणुारुपमा हट्छन । 

5. Browser को िहस्ट्रेी के को लाधग न्ललयर  गररन्छ ? कसरी गने ? 

लयास¸कुकी र्था अन्य मा भडका िववरण हटाउनलाइ प्रयोग गरीन्छ । यसकोलागी 
CTRL+SHIFT+DEL Press गरी Clear Data गने ।  

6. प्रणाली सँचालन गने िममा “Application Block By Java Message” भन्न ेalert box रे्दन्िड 
के गने ?  

प्रणाली सँचालन गने िममा “Application Block By Java Message” भन्न ेalert box रे्दन्िडमा 
Control Panel मा भडको Java open गरी security लाइ Medium गनुा पर्दाछ । 

7. अनलाईन सेवा शरुु भडको कायाालयमा अनलाईन लाग ुभडको धमधर् पधछ DLIS बाट कारोबार 
गना धमल्छ की  धमल्रै्दन ? 

अनलाईन सेवा शरुु भडको कायाालयमा अनलाईन लाग ुभडको धमधर् पधछ DLIS बाट कारोबार 
गना धमल्रै्दन । 



8. प्रणालीमा प्रिवष्ट भडको वा रे्दन्िडको माटाको आधारमा मात्र (से्रस्र्ा नधभमाई) जग्गा/घर 
जग्गा हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी कारोवार गना धमल्न ेिक नधमल्न?े 

प्रणालीमा प्रिवष्ट भडको वा रे्दन्िडको माटाको आधारमा मात्र (से्रस्र्ा नधभमाई) जग्गा/घर 
जग्गा हस्र्ान्र्रण सम्बन्धी कारोवार गना हरैु्दन । यसरी नधभमाइ गरेमा जोन्िम हनु जाने 
हनु्छ । 

9. प्रणालीबाट कारोवार शरुु भडपधछ प्रचधलर् काननु अनसुार हस्र्धलन्िर् रुपमा गरर आडको 
रोक्का िकर्ाव राख्न ेर्था से्रस्र्ा लेख्न ेकाया गनुा पने की नपने ? 

प्रणालीबाट कारोवार शरुु भडपधछ प्रचधलर् काननु अनसुार हस्र्धलन्िर् रुपमा गरर आडको 
रोक्का िकर्ाव राख्न ेर्था से्रस्र्ा लेख्न ेकाया अको ब्यवस्था नभडसम्म गनुा पर्दाछ । 

10. कम्प्यटुर अपरेटर/सहायक कम्प्यटुर अपरेटर बाहेक अन्य पर्दका कमाचारीहरु सधभास मेस्कमा 
राख्न धमल्न ेवा नधमल्न े? 

कम्प्यटुर अपरेटर/सहायक कम्प्यटुर अपरेटर बाहेक अन्य पर्दका कमाचारीहरुले पधन सधभास 
मेस्कको काम गना धमल्छ । 

11. प्रणाली संचालनमा िवभाग र कायाालयको भधुमका के रहन्छ । 

प्रणाली संचालनमा कायाालयले स्वर्न्त्ररुपमा काया गने सलछ िवभागसंग कुनै पधन भधुमका 
रहरै्दन र्र प्रणालीमा केही िरािव आयो भने 

 

SMS 

प्रधर्वेर्दन सम्बन्धमा बारम्बार सोधधरहन ेप्रश्नहरु 

1. कुनै गा. िव. स./न. पा.मा रहेको जग्गा भडका जग्गाधनीको (धर्न पसु्रे् िववरण सिहर्) को 
िववरण कसरी हेना र िप्रन्ट गना सिकन्छ? 

हाल लाइ उपलब्ध नभडको । चामै बने्न िममा छ । 

2. सरकारी सावाजधनक जग्गाको िववरण प्रणालीबाट कसरी हेना र िप्रन्ट गना सिकन्छ? 

जग्गा घरजग्गा िववरणमा गइ जग्गाधनीको स्वधमत्वको िकधसम मा सरकारी अथवा 
सावाजधनक के धलने हो छनौट गरी कुनै पधन गा. िव. स. / न. पा. अन्र्गार्को सरकारी 
र्था सावाजधनक जग्गाको िववरण हेना सिकन्छ । 



3. हर्दबन्र्दीको िववरण कसरी हेने ? 

प्रधर्वेर्दन धभत्र ब्यक्ती प्रधर्वेर्दबाट सम्बन्धर् ब्यक्ती हकवन्न्र्द धभत्र रहेको वा नरहेको भन े
हेना धमल्छ । कुनै न्जल्ला र्था गा. िव. स. / न. पा. धभत्र ठेगाना रहेका ब्यन्क्तको 
हर्दवन्न्र्द धलष्ट हेना पमाा प्रधर्वेर्दन को हर्दवन्न्र्द प्रधर्वेर्दन बाट हेना सिकन्छ । 

4. डउटा व्यक्तीले र्ोिकडको अवधधमा गरेको कारोबार (िररर्द िविी) कसरी हेना सिकन्छ ? 

डउटा व्यक्तीले र्ोिकडको अवधधमा गरेको कारोबार (िररर्द िविी) ड्यासवामामा भडको 
जग्गाधनी कारोवार प्रधर्वेर्दनबाट हेना सिकन्छ । 

5. डउटा व्यक्तीले र्ोिकडको अवधधमा गरेको धर्रेको पूजँीगर् लाभकरको िववरण कसरी हेना 
सिकन्छ ? 

डउटा व्यक्तीले र्ोिकडको अवधधमा गरेको धर्रेको पूजँीगर् लाभकरको िववरण ड्यासवामामा 
भडको जग्गाधनी कारोवार प्रधर्वेर्दनबाट हेना सिकन्छ साथै ब्यक्ती िवन्शष्ट कर प्रधर्वेर्दनबाट 
पधन हेना सिकन्छ । 

6. कारोबार गर्दाा डमधमनले शंसोधन गरेको करको िववरण कसरी हेने?  

कारोबार गर्दाा डमधमनले शंसोधन गरेको करको िववरण स्थाधनय प्रणाली ब्यवस्थापकले 
संसोधन गरेको करको िववरण ट्रेािकङ्क बाट हेना सिकन्छ । 


