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कम्पनि दर्ता ि.:२३२४६६/०७६/०७७  

सि  ि.  

मुना कृषि लिलमटेड 

कतठमतडौ महतिगरपतसिकत वडत ि. २७, कतठमतन्डौ, िेपति 

फोि ि. ९७७ ०१ ५९०२२५० 

वेवितइट: http://munaa.com.np/ 

श्री िचंतिक िसमनर्  

मुित कृषि सिसमटेड  

कतठमतडौ महतिगरपतसिकत वडत ि. २७, कतठमतन्डौ, िेपति । 
 

बििय: िंस्थतपक िमुहको शेयर खररद गरर पतउँ  । 
 

उपरोक्र् बिियमत यि कम्पिीमत रहेको िंस्थतपक िमूह अन्र्गार्को शेयर/जगेडत शेयर मध्ये ........................................ककत्तत खररद गिा इच्छुक भएकोि ेयि कम्पनि िमक्ष यो निवेदि पशे गरेको 
छु /छौं  । यि कम्पिीमत शयेर /जगेडत रहेको िंस्थतपक िमुहको शेयर ितपर् प्रनर् शेयर रु १००/- दरि े हुि आउि े रु......................................(अके्षरुपी  
.........................................................................................रुपयैतँ मतत्र) िमेर् यि ैनिवेदि ितथ ्िंिग्ि गरर यि कम्पनि मतफा र् पठतएकत छु /छौं । कम्पिीमत रहेको िंस्थतपक िमूह अन्र्गार्को 
जगेडत शेयर मध्ये मैि े/हतमीि ेखररद गिा इच््यत गरेको शेयर मेरो /हतम्रो ितममत ितँडफतंड गरर मेरो /हतम्रो ितममत उपरोक्र् रकम िमोजजमको िंस्थतपक िमुहको शेयर हक कतयम गरतई ददि ुिमरे् 
अिुरोध गदाछु /गदाछौं । त्यि कम्पिीको नियमतिुितर गिा मेरो /हतम्रो मन्जुरी भएकोि ेउल्िेखखर् शयेर पतउंि अिुरोध गदाछु /गदाछौं । धन्यवतद ।   

 

मतग गरेको शेयर            

  

शेयर ितपर् जम्मत गरेको रकम                   समनर्: 

चेक खखचचएको िैंक वत षवत्तीय िसं्थतको ितम र ठेगतित  
  

चेक  ि. 
  

खतर्त रहेको िैंक वत षवत्तीय िंस्थतको ितम र ठेगतित    खतर्त ि.   

निवेदक को पुरत ितम  
िेपतिीमत  

 
    

In English                                  

स्थतिीय ठेगतित  घर ि./टोि  वतडा ि.  गतउंपतसिकत/िगरपतसिकत   जजल्ित          प्रदेश  

Permanent Address      

िम्पका  ठेगतित (Contact Address )                                                                       Email: 

P. O. Box No.  Mobile No.  ितगररकर्त िं./ गैर आवतिीय 
िेपतसि पररचय पत्र िं. 

 
जतरर भएको जजल्ित/ निकतय 

Phone No.  PAN No.   

आवेदक को फोटो  

http://munaa.com.np/
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निवेदक िंगदठर् िसं्थत भएमत, कतयाकतरी यत प्रमुख को 
ितम 

िेपतिीमत  

In English             

ितिुको ितम  

Father Name                   

ितजेको ितम  

Grand Father Name                                     

पनर्/पत्िीको ितम    

Husband/Wife Name                                     

िंरक्षकको ितम (ितितिक को 
हकमत) 

  
  
  

Guardian's Name (In case of 
Minor)                                     

 

यश शेयरकत ितचग िगतिी गरेको रकम िम्पषत्त िुद्ददकरण ऐिको िखखाितप हुिे गरर आजाि गरेको होइि। ितथै मैिे / हतमीिे यिै ितथ स्वयं प्रमतखणर् गरेको ितगररकर्त 
प्रमतणपत्रको प्रनर्सिषप र्थत कतगजतर्हरु यि दरखतस्र् फतरममत खुितएको बििय ितँचो हो । झुट्टत ठहरीएमत प्रचसिर् कतिुि िमोजजम िहि/िुझुित मेरो हतम्रो मन्जुरी छ । 
 

संिग्न कागजातहरु :  

(क) निवेदक प्रतकृनर्क ब्यतजक्र् भएमत:  (१) ितगररकर्तको प्रमतणपत्र छतयतँप्रनर् 

(ख)  निवेदक कतिुनि ब्यतजक्र् / कम्पिी  वत िगंदठर् िंस्थत भएमत:  (१)  कम्पनि दर्ताको प्रमतणपत्र र्थत कर दर्ताको प्रमतखणर् छतयतँ प्रनर्,  (२)  कम्पनिको प्रमतणपत्र र्थत नियमतविीको प्रमतखणर् छतयतँ प्रनर्, (३) 
शेयर खररद िम्िन्धमत कम्पिीको िंचतिक िसमनर्को िैठकको निणाय, कम्पिीिे शेयर खररद गिे िगतयर्को आवश्यक कतया गिा अजतर्यतर प्रत्यतयोजि गररएको व्यजक्र्को ितम, (५) कम्पिीको आचथाक षववरण खुि े
िेखतपररक्षिको प्रनर्वेदि िदहर्को वतिितर्, ितफत िोक्ितिी दहिति र्थत िगद प्रवतह िगतयर्कत षवत्तीय षववतरन्हतरू, र्थत (६) अजतर्यतर प्रतप्र् ब्यतजक्र्को ितगररकर्तको प्रमतखणर् छतयतँप्रनर् ।  

 

 
 

 

निवेदकको हस्र्तक्षर  

(ितितिक को हकमत िंरक्षक को हस्र्तक्षर) 


