मेरो शेयर मार्फत अल्पकालीन तथा दीर्फकालीन समयावधि सम्म स्वाधमत्वमा रहे को धितोपत्र छु ट्टाउने
प्रक्रिया
लगानीकताफले धितोपत्रको क्रविी कारोबार गदाफ पुुँजीगत लाभकर गणना गनफका लाधग आफ्नो स्वाधमत्वमा रहेको धितोपत्रलाई
स्वाधमत्व प्राप्त भएको धमधतको आिारमा अल्पकालीन तथा दीर्फकालीन अवधिमा क्रवभाजन गरर सो अनुसारको आवश्यक
क्रववरण मेरो शेयर प्रणाली मार्फत आफ्नो रार्सार् सदस्यलाई प्रदान गनफका लाधग धनम्न अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन
गनुफ पछफ।
क. धितोपत्रको क्रविी कारोबार गने

लगानीकताफले क्रविी कारोबार गरे को ददन पधछको एक कायफ ददन (T+1) धभत्र

मेरो शेयरमा रहेको My EDIS अप्सनमा क्ललक गनुह
फ ोस् र उक्त पोर्फल धभत्र रहेको Transfer Shares ट्याबमा
क्ललक गनुह
फ ोस्।

ख. उक्त क्स्िनमा तपाइले क्रविी गरे का धितोपत्रहरुको लागतको भाररत औसत गणना गनफ बाुँकी छ भने उक्त
धितोपत्रहरूको लागतको भाररत औसत गणना गनफ बाुँकी रहेको क्रववरण दे ख्न ु हुनेछ।
ग. आफ्नो स्वाधमत्वमा रहे का धितोपत्रको लागतको भाररत औसत गणना गनफका लाधग My Purchase Source
अप्सनमा क्ललक गनुह
फ ोस्।
र्.

My Purchase Source पोर्फलमा रहेको Purchase Source ट्याबमा आफ्नो धितोपत्र छनौर् गरर Search बर्नमा
क्ललक गनुह
फ ोस्।

ङ. प्रणालीमा उपलब्ि क्रववरणहरूलाई रुजू गरर प्रत्येक कारोबारको चेक बलस मा क्ललक गनुह
फ ोस् र Proceed बर्न
क्ललक गनुह
फ ोस्।

च. यदद प्रणालीले प्रदान गरे को क्रववरणमा उल्लेख गररएको खररद मूल्यमा तपाइको असहमधत रहेको छ र सो को
वास्तक्रवक खररद मूल्यको प्रमाण तपाइसुँग उपलब्ि रहे को छ भने Purchase Price लेक्खएको स्थानमा आफ्नो
वास्तक्रवक खररद मूल्य प्रक्रवक्रि गरर Remarks मा आफ्नो वास्तक्रवक खररद मूल्य सुँग सम्बक्धित प्रमाणको क्रववरण
प्रक्रवक्रि गनुह
फ ोस् र Proceed बर्न क्ललक गनुह
फ ोस् र आर्ूले र्ोषणा गरे को क्रववरण सक्रह रहेको र सो क्रववरण
गलत ठहरे मा सो उपर आकक्रषत
फ हुने कानुनी कारबाही भोग्न राजी रहे को व्यहोरा जनाउने चेक बलसमा क्ललक
गनुह
फ ोस् र Update बर्न क्ललक गनुह
फ ोस् र आफ्नो स्वाधमत्वमा रहेको धितोपत्रको लागतको भाररत औसत गणना
गनुह
फ ोस्।

छ. यदद तपाइले आफ्नो धितोपत्रको लागतको भाररत औसत गणना गरी सलनु भएको छ तर उक्त धितोपत्रहरू
स्वाधमत्व प्राप्त भएको धमधतको आिारमा स्वाधमत्व अवधि क्रवभाजन गनफ बाुँकी भएमा सो अवधि क्रवभाजन गनफ बाुँकी
रहेको क्रववरण दे ख्न सलनुहधु छ।

ज. आफ्नो स्वाधमत्वमा रहे को धितोपत्रको स्वाधमत्व अवधि गणना गनफका लाधग My Purchase Source अप्सनमा
क्ललक गनुह
फ ोस् र उक्त पोर्फलमा रहेको My Holdings ट्यावमा क्ललक गनुह
फ ोस्।

झ. उक्त ट्याबमा उपलब्ि आर्ूले क्रविी गरे को धितोपत्र मध्ये प्रत्येक धितोपत्र छनौर् गरर Search बर्नमा क्ललक
गनुह
फ ोस्।

ञ. यस पश्चात् प्रणालीले तपाइको स्वाधमत्वमा रहे को धितोपत्रको सं ख्या बराबरको पधछल्ला कारोबारहरूको क्रववरण
र उक्त धितोपत्र तपाइको स्वाधमत्वमा प्राप्त भएको धमधतको आिारमा ३६५ ददन भधदा पुराना कारोबारलाई
दीर्फकालीन (Long Term ) स्वाधमत्व मानेर “LT” तथा ३६५ ददन वा सो भधदा नयाुँ कारोबारलाई अल्पकालीन

(Short Term) स्वाधमत्व मानेर “ST” Flag प्रदान गदफछ। प्रणालीमा उपलब्ि सम्पूणफ कारोबारहरूलाई छनौर्
गरर Proceed बर्नमा क्ललक गनुह
फ ोस्।

र्. यदद प्रणालीले प्रदान गरे को क्रववरण अनुसारको स्वाधमत्व अवधिमा तपाइको असहमधत रहेको छ र सो को स्वाधमत्व
ग्रहण गरे को वास्तक्रवक समयावधिको प्रमाण तपाइसुँग उपलब्ि रहेको छ भने User Defined Holding Days मा
आफ्नो स्वाधमत्व अवधि उल्लेख गरर Remarks मा आर्ूले स्वाधमत्व ग्रहण गरे को वास्तक्रवक समयावधिको प्रमाण
उल्लेख गनुह
फ ोस् र Proceed बर्नमा क्ललक गनुह
फ ोस्।

ठ. यदद तपाइको स्वाधमत्वमा रहे को धितोपत्र गाभ्ने-गाधभने गधतक्रवधि (Merger & Acquisition) मा गएको कारणले
कर छु र् हुने समयावधिमा रहेको भएमा User Defined Merger Flag लेक्खएको चेक बलस छनौर् गनुह
फ ोस् र

Remarks मा सो को क्रववरण खुलाई Proceed बर्नमा क्ललक गनुहफ ोस्।

ड. आर्ूले र्ोषणा गरे को क्रववरण सक्रह रहेको र सो क्रववरण गलत ठहरे मा सो उपर आकक्रषत
फ हुने कानुनी कारबाही
भोग्न राजी रहे को व्यहोरा जनाउने चेक बलसमा क्ललक गनुह
फ ोस् र Update बर्न क्ललक गरी आफ्नो स्वाधमत्वमा
रहेको धितोपत्रको स्वाधमत्व अवधि क्रवभाजन गनुह
फ ोस्।
ढ. यसरी तपाइको स्वाधमत्वमा रहे को कुल धितोपत्रलाई मेरो शेयर प्रणालीमा अल्पकालीन समयावधिसम्म स्वाधमत्वमा
रहेको र दीर्फकालीन समयावधि सम्म स्वाधमत्वमा रहे को धितोपत्रमा क्रवभाजन गररधछ। यदद तपाईले उक्त
समयावधि गणना गने िममा गाभ्ने-गाधभने गधतक्रवधि रहे काले कर छु र् प्राप्त गरे को धितोपत्रको क्रववरण समेत
उल्लेख गनुभ
फ एको छ भने अल्पकालीन तथा दीर्फकालीन समयावधि स्वाधमत्वमा रहे को क्रवभाजन गररएको धितोपत्रको
कुल सं ख्या मध्ये कर छु र् हुने धितोपत्रको सं ख्या समेत उल्लेख गररधछ।

ण. आफ्नो स्वाधमत्वमा रहे को धितोपत्रको स्वाधमत्व अवधि क्रवभाजन गररसके पधछ पुनः My EDIS अप्सनमा क्ललक
गनुह
फ ोस् र Transfer Shares ट्याबमा क्ललक गनुह
फ ोस्।

त. प्रणालीमा उपलब्ि Settlement ID सुँगै रहेको View Details मा क्ललक गनुह
फ ोस् र आफ्नो क्रविी कारोवारलाई
छनौर् गरर Proceed गनुह
फ ोस्।

थ. तपाइको स्वाधमत्वमा रहेको धितोपत्रको कुल सं ख्या मध्ये गाभ्ने-गाधभने गधतक्रवधि समावेश भएका कारण कर छु र्
हुने सं ख्या, दीर्फकालीन रूपमा स्वाधमत्वमा रहे को धितोपत्रको सं ख्या र अल्पकालीन रूपमा स्वाधमत्वमा रहे को
धितोपत्रको सं ख्यालाई िमशः प्राथधमकतामा राखी तपाइले क्रविी गरे को धितोपत्रलाई कर छु र् हुने, दीर्फकालीन
र अल्पकालीन रूपमा स्वाधमत्वमा रहेको सं ख्यामा बाुँडर्ाुँर् गररधछ।

द. प्रणाली बार् प्राप्त क्रववरण हेरी आर्ूले क्रविी गरे को कारोबारको रार्सार् तथा र्र्छ्यौर्का लाधग आफ्नो क्रहतग्राही
खाता बार् उल्लेख गररए अनुसारको धितोपत्र सम्बक्धित रार्सार् सदस्यलाई हस्ताधतरण गनफका लाधग मधजुर
रहेको र उक्ल्लक्खत कारोबारहरू आफ्नै आदे श मार्फत भएको व्यहोरा जनाउने चेक बलसमा क्ललक गरर Confirm
बर्न मा क्ललक गनुह
फ ोस्।
ि. माधथ उक्ल्लक्खत क्रवधि अनुसार प्रक्रवक्रि गरे को क्रववरण तपाइको रार्सार् सदस्यलाई प्राप्त हुधछ।
न. सोही क्रववरणको आिारमा तपाइको रार्सार् सदस्यले तपाइको कारोबारमा लाग्ने पुुँजीगत लाभकर गणनाका
लाधग रार्सार् तथा र्र्छ्यौर् प्रणालीमा तपाइले कारोवार गरे को धितोपत्र मध्ये गाभ्ने-गाधभने गधतक्रवधि कारण
कर छु र् हुने धितोपत्रको सं ख्या तथा दीर्फकालीन र अल्पकालीन समयावधि सम्म स्वाधमत्वमा रहेको धितोपत्रको
सं ख्या उल्लेख गरर ददनेछन्।
ऩ. कारोवारको रार्सार् तथा र्र्छ्यौर्का िममा आयकर ऐनमा व्यवस्था भए बमोक्जम दीर्फकालीन रूपमा
स्वाधमत्वमा रहे को धितोपत्रको सं ख्याको हकमा ५ प्रधतशत र अल्पकालीन रूपमा स्वाधमत्वमा रहेको धितोपत्रको
सं ख्याको हकमा ७.५ प्रधतशत कर गणना गररधछ भने गाभ्ने-गाधभने गधतक्रवधिका कारण कर छु र् हुने धितोपत्रको
सं ख्याको हकमा कर नलाग्ने व्यवस्था गररधछ।

धनयमानुसार कर धतनुफ प्रत्येक नागररकको कतफव्य रहे कोले कर गणनाको प्रयोजनाथफ व्यवस्था गररएको माधथ उक्ल्लक्खत
क्रवधि अनुसार यथाथफ क्रववरण पेश गनुह
फ न
ु सम्पूणफ लगानीकताफहरूलाई अनुरोि गदै उक्ल्लक्खत क्रवधि अनुसरण गरर e-DIS
प्रक्रवक्रि गने िममा कुनै दिक्रविा रहे मा आफ्नो रार्सार् सदस्यलाई सम्पकफ गनुह
फ न
ु अनुरोि गररधछ।

