मेरो शेयर मार्फत आफ्नो हितग्रािी खातामा मौज्दात रिे को धितोपत्रको लागतको
भाररत औसत गणना गने तररकााः
मेरो शेयर सफ्टवेयर प्रयोग गनफ https://meroshare.cdsc.com.np:8443 मा क्ललक गननि
फ ोस्।

क्ित्र-१ꓽ मेरो शेयरको लगइन पेज

माधि क्ित्रमा दे क्खएको जस्तै पेजमा आफ्नो मेरो शेयरको यनजरनेम र पासवर्फ राखी लगइन गननि
फ ोस्।
मेरो शेयरको DASH BORD को तल्लो भागमा तपाइको खातामा मौज्दात रिे को धितोपत्र मध्ये
लागतको भाररत औसत गणना गनफ बााँकी रिे को धितोपत्रको सं ख्याको हववरण धितोपत्रको नाम
सहित दे क्खन्छ। सो क्षेत्रमा उपलब्ि धितोपत्रको नामलाई क्ललक गननि
फ ोस्। उदािरणको लाधग तल
ददइएको क्ित्रमा िररयो बलसमा दे खाइएको छ ।

क्ित्र-२ꓽ मेरो शेयरको ड्यासबोर्फ

सो धितोपत्रमा क्ललक गदाफ तल क्ित्रमा दे खाइएको जस्तै नयााँ पेज खनल्छ। उक्त पेजमा तपाइले
छनौट गरे को धितोपत्रको कारोबारको हववरण िाल तपाइको खातामा मौज्दात रिे को सं ख्याको
आिारमा पधछल्लो कारोबारिरूको हववरण दे क्खन्छ।

क्ित्र-३ꓽ भाररत औसत गणना गनफका लाधग उपलब्ि कारोबारको हववरण

माधि क्ित्रमा ददइएको उदािरणमा मेरो माईक्रो र्ाईनान्सको कारोबारको हववरण दे खाइएको छ।
सो क्ित्रमा Scrip भनेको तपाइले छनौट गरे को धितोपत्र, Transaction Date भनेको तपाइको खातामा
क्रेधर्ट भएको धमधत, Transaction Quantity भनेको क्रेधर्ट भएको सं ख्या, Rate भनेको धसधर्एसधसको
तथ्याङ्कमा उपलब्ि हववरणको आिारमा दे खाइएको कारोबार लागत, Purchase Source भन्नाले
कारोबार कनन शीर्फकमा भएको सोिी शीर्फकलाई जनाउाँ छ।

क्ित्र-४ꓽ भाररत औसत गणना गने तररका-१

माधि क्ित्रमा दे खाइएको जस्तै सम्पूणफ कारोबारिरूलाई √ क्िन्ि लगाउननिोस्। यसरी √ क्िन्ि
लगाइएका कारोबारको Purchase Price शीर्फकमा Rate शीर्फकमा दे खाइएकै मूल्य दे क्खन्छ भने सोिी
मूल्यको आिारमा Total Cost(TC) अिाफत ् िरे क कारोबारको जम्मा लागत गणना िनन्छ।

ध्यान गननप
फ ने कनरााः Conversion, Rearrangement, Demat, Merger/Acquisition, BO-BO/FAMILY
TRANSFER ईत्यादी शीर्फकमा भएका कारोबारको लागत पत्ता नलाग्ने भएकोले उक्त शीर्फकमा भएका
कारोबारको Purchase Source उक्त धितोपत्रको अहकंत मूल्यलाई राक्खएको छ।
यदद उक्त कारोबारको लागत मूल्य सो शीर्फकमा दे खाइएको भन्दा र्रक छ भने Purchase Price
शीर्फकमा दे क्खएको मूल्य पररवतफन गननि
फ ोस्। यसरी मूल्य पररवतफन गदाफ Remarks शीर्फकमा उक्त
मूल्य पररवतफन गननक
फ ो कारण र आवश्यक परे को खण्र्मा पेश गनफ सहकने प्रमाणिरू जस्तै उक्त
धितोपत्र खररद गररएको भए सो खररद गरे को कारोबार नम्बर उल्लेख गननि
फ ोस्।

क्ित्र-५ꓽ भाररत औसत गणना गने तररका-२

माधिको क्ित्रमा मेरो माईक्रोर्ाईनान्सको BO-BO /Family Transfer गररएको शेयरको कारोबारको
लागत मूल्य Purchase Price मा राक्खएको छ भने Remarks मा सो शेयर खररद गदाफको कारोबार
नम्बर राक्खएको छ।

क्ित्र-६ꓽ भाररत औसत गणना गने तररका-३

यसरी मूल्य प्रहवहि गरर उक्त पेजमा रिे को Declaration Buttonमा क्ललक गननि
फ ोस् र Update बटन
धिच्ननिोस्।

क्ित्र-७ꓽ भाररत औसत गणना गने तररका-४

अब तपाइको खातामा िाल मौज्दात रिे को उक्त धितोपत्रको लागतको भाररत औसत गणना भएको
छ। उदािरणका लाधग माधि क्ित्रमा दे खाइएको WACC शीर्फकमा दे खाइएको मूल्य(रु253.46)
तपाइले मेरो माईक्रोर्ाईनान्स कम्पनीको ६५ हकत्ता धितोपत्र खररद गनफ लागेको लागतको भाररत
औसत रिे को छ।
यदी तपाइले आफ्नो खातामा मौज्दात रिे को धितोपत्रको लागतको भाररत औसत गणना गरर सलनन
भएको छ र सो हववरण पननाः िे न फ िािननिन्न छ भने मेरो शेयरमा रिे को My Purchase Source बटनमा
क्ललक गननि
फ ोस्।

क्ित्र-८ꓽ गणना भएको भाररत औसत िेने तररका-१

आफ्नो खातामा मौज्दात रिेको धितोपत्रको नाम Scrip लेक्खएको बलसमा लेखी Search बटनमा
क्ललक गननि
फ ोस्। यदद तपाइले प्रहवहि गरे को धितोपत्रको लागतको भाररत औसत गणना गररसहकएको
छ भने सो हववरण क्ित्रमा उल्लेख गरे को जस्तै गरर िेन फ सलननिन्न छ।

क्ित्र -९ꓽ गणना भएको भाररत औसत िेने तररका-१

तर यदी तपाइको खातामा मौज्दात रिे को धितोपत्रको सम्पूणफ कारोबारको लागतको भाररत औसत
गणना िनन बाकी रिे को छ भने सो लागतको हववरण क्ित्र नं. ३ मा दे खाइएको जस्तै गरर पननाः
गणना गननफ पछफ।

