
“मेरो शेयर” मार्फ त विद्यतुतय तिरे्दशि परु्जी र्जारर गिे प्रविया 
तितोपत्रको कारोबारको रार्सार् तथा र्र्छ्यैटका लातग तबिीकताफ ग्राहकले आरू्ले तबिी गरेको 
तितोपत्र तबिीकताफ रार्सार् सर्दस्यको रार्सार् खातामा हस्तान्तरण गिफका लातग तिरे्दशि परु्जी र्जारर 
गर्दाफ तसतिएसतसले लगािीकताफलाई प्रर्दाि गरररहेको सेिा “मेरो शयेर” मार्फ त विद्यतुतय तिरे्दशि परु्जी 
(Electronic Delivery Instruction Slip, EDIS) र्जारी गिे प्रविया तिम्िािसुार रहेको छ।  

१. आफ्िो मेरो शेयर पोटफलमा उपलब्ि My E-DIS मेिमुा क्ललक गिुफहोस ्।  

 

२. My E-DIS अन्तगफत उपलब्ि र्दईु मेि ुमध्ये तिरे्दशि परु्जी र्जारी गिफका लातग Transfer Share 

मेि ुछिौट गिुफहोस ्। 

 



३. तपाइले तबिी गरेका कारोबारहरू को वििरण यस मेिमुा उपलब्ि रहेका छि ्। सो वििरण 
हेिफका लातग आरू्ले कारोबार गरेको दर्दिको लातग तोवकएको र्र्छ्यौट िम्बर (Settlement 

ID) छिौट गरर View Details मेिमुा क्ललक गिुफहोस ्।  

 

४.  तपाईले छिौट गरेको र्र्छ्यौट िम्बर अन्तगफत तबिी भएका सम्पूणफ कारोबारहरूको वििरण 
यहााँ उपलब्ि रहेका छि ्। 

ध्याि दर्दिपुिे कुरा (क) ꓽ तितोपत्रको कारोबारको रार्सार् तथा र्र्छ्यौट प्रयोर्जिका लातग 
ललाईन्ट म्यावपङ्ग गराउर्दा तपाईले आफ्िो रार्सार् सर्दस्यलाई प्रर्दाि गरेको वहतग्राही खाताको 
“मेरो शेयर” अकाउन्ट मार्फ त मात्र तपाइले यो सेिा प्राप्त गिफ सलिहुिुेछ ।  

 



५.  तपाईले छिौट गिुफभएको र्र्छ्यौट अन्तगफतको सम्पूणफ कारोबार िा चाहे अिसुार एक िा एक 
भन्र्दा बवि कारोबारको लातग एकै पटकमा तिरे्दशि प्रर्दाि गिफ सलि ुहनु्छ। सो का लातग 
कारोबार िम्बरको अगािी रे्दखाइएको चेक बलसमा क्ललक गिुफहोस ्र Proceed Next बटिमा 
क्ललक गिुफहोस।् 

 

६. यसरी तिरे्दशि प्रर्दाि गर्दाफ तपाईले आफ्िो वहतग्राही खातामा फ्री ब्यालेन्सको रूपमा रहेको 
संख्या भन्र्दा बिी तिरे्दशि प्रर्दाि गिफ सलिहुनु्न। तपाईले तबिी गरेको तितोपत्र भन्र्दा कम 
संख्यमा तितोपत्र मौज्र्दात रहेको खण्िमा तपाईले आंक्शक रूपमा तितोपत्रको रार्सार्का 
लातग तिरे्दशि दर्दि सलि ुहनु्छ। सोका लातग कारोबार िम्बर अगािीको चेक बलसमा क्ललक 
गररसकेपतछ Quantity To Be Delivered  उल्लेख गररएको कोलममा आरू्ले रार्सार् का 
लातग तिरे्दशि दर्दि चाहेको संख्या उल्लेख गरर Proceed Next  बटिमा क्ललक गिुफहोस ्। 

७. तपाईले रार्सार्का लातग तिरे्दशि दर्दि चाहेको तितोपत्रको तबिी कारोबारको लातग तपाई 
स्ियंले तबिी आरे्दश दर्दएको र सो को रार्सार्को लातग यो तिरे्दशि दर्दि तपाई मन्र्जरु रहेको 
कुरामा तपाई सहमत रहेको र्जािाउ दर्दिहुोस ् र Confirm  Button क्ललक गिुफहोस ्।  



 

 

८. तपाईले प्रर्दाि गिुफभएको तिरे्दशि तपाईको खाता रहेको तिक्षेप सर्दस्य लाई प्राप्त भयो । अब 
तपाईले आफ्िो तिरे्दशिको कायाफन्ियिको क्स्थतत हेिफका लातग Transfer Request Report  मेिमुा 
क्ललक गिफ सलिहुनु्छ। 

` 



 

 

९. तपाईले प्रर्दाि गिुफभएको तिरे्दशिको कायाफन्ियिको क्स्थतत Transaction Request Report को Status 

कोलममा रे्दखाईएको वििरणले तिम्िािसुारको क्स्थततलाई र्जिाउाँछ।  

ि.सं. स्टेटस कोि तिरे्दशिको क्स्थतत 
१ Pending तपाईले प्रर्दाि गरेको तिरे्दशि सम्बक्न्ित तिक्षपे सर्दस्यले प्राप्त गरेको छ। 
२ Acknowledged तपाईले प्रर्दाि गरेको तिरे्दशि अिसुार सम्बक्न्ित तिक्षेप सर्दस्यले  तपाईको 

खातामा रहेको तितोपत्र सम्बक्न्ित रार्सार् सर्दस्यको खातामा हस्तान्तरण 
गरै्दछ। 

३ Settled तपाईले प्रर्दाि गरेको तिरे्दशिको कायाफन्ियि भैसकेको छ । 
४ Failed तपाईको तिरे्दशि कायाफन्ियि हिु सकेि । थप र्जािकारीको लातग आफ्िो 

खाता रहेको तिक्षेप सर्दस्यकोमा सम्पकफ  राख् िहुोस ्। 



 

 


