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பாகம் ஒன்று - ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் 
ேகாட்பாடுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மிகச்சிறந்த 
நைடமுைறகைளப் புரிந்து ெகாண்டு பின்பற்றுவதற்கு இந்த 
ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகளின் வழிகாட்டி உங்களுக்கு 
உதவியாக இருக்கும்.

பாகம் இரண்டு - ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள் எைவ என்பைத 
நீங்கள் புரிந்து ெகாள்வதற்காக விரிவான வினாக்கள் மூலமாக 
இந்த சுய மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி உதவும்.

புல்லியன் டிேரடிங்கிற்கான ஆழ்ந்த வழிகாட்டு 
விதிகளுக்கு உங்கைள வரேவற்கிேறாம்

இந்த வழிகாட்டிைய உதவியாகக் ெகாண்டு நீங்கள் தங்கம் ெதாழிலில் புதிய 
தரங்கைள உண்டாக்குவதற்காக ெபருைமமிகு பயணம் ஒன்ைறத் ெதாடங்குவீர்கள் 
என்று நம்புகிேறாம்.
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உள்ளடக்கம்

ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள்: அறிமுகம் மற்றும் கட்டைமப்ப

வாய்ப்புக்களும், குறிக்ேகாள்களும்

இந்தியாவின் தங்கச் சந்ைத - ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள்-புல்லியன் டிேரடிங் 

ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் ேகாட்பாடுகளுடன் இைணப்பு

ெநறிகளின்படி ெசயல்படுவதற்கான வழிகாட்டி

• வாங்குதல்

• டிேரடிங்

• ேபாக்குவரத்து, ேசர்த்து ைவத்தல் மற்றும் ெடலிவரி

• வாடிக்ைகயாளர் ேசைவ மற்றும் குைறதீர்ப்பு

• ேபெமன்ட்ஸ்

• இடர்கைளக் கட்டுப்படுத்துதல்

• தணிக்ைக மற்றும் சட்டவிதிகைளப் பின்பற்றுதல்

ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைளப் பரப்புதல் மற்றும் பின்பற்றுதல்

விளக்கம்

இைணப்பு அ: சுய மதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டி

• சுயமதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டிக்கு அறிமுகம்

• விரிவான மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி

• மதிப்பீட்டின் சுருக்கம்

இைணப்பு-ஆ: ெவர்ஷன் கட்டுப்பாடு

குறிப்புகள்
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வலுவான நைடமுைறகள் என்பதில் ஆேராக்கியமான நைடமுைறகள் 
பிரதிபலிக்கின்றன. இவற்ைற எந்த ஒரு புெராைவடரும், அவர்களின் 
வியாபார அளவும், தன்ைமயும் எந்த அளவுக்கு இருந்தாலும் கண்டிப்பாகப் 
பின்பற்ற ேவண்டும்.

இைத விட உயரிய தரங்கைளப் பின்பற்ற விரும்பும் ெபரிய/பக்குவமான 
விற்பைனயாளருக்காக கூடுதல் ேநர்ைமயான நடத்ைத விதிகள் உள்ளன.

ஒரு நிறுவனத்தில் எல்லா ேவைலகைளயும் ேநர்ைமயான முைறயில் 
ெசய்யவும் மற்றும் கூடுதல் ேநர்ைமயாகச் ெசயல்படவும் ேதைவயான 
தகவல்கைள ெநறிகைளச் ெசயல்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டி 
வழங்குகிறது. ஆனால், இந்த ைகடு வழிகாட்டுவதற்காகத்தான். இைத 
முழுைமயானதாகக் கருத முடியாது. இந்த நடத்ைத முைறகைள 
நைடமுைறப்படுத்திட ஒவ்ெவாரு நிறுவனத்திற்கும் ஏற்ப விரிவான 
வழிகாட்டுதல் ேதைவப்படுகிறது.

ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் : 
அறிமுகம் மற்றும் கட்டைமப்பு

புல்லியன் டிேரடிங் ெசய்வதற்காக உயரிய 
நிைலயில் வழிகாட்டுவது இந்த ேநர்ைமயான 
வர்த்தக ெநறிகள் ஆவணத்தின்  ேநாக்கமாகும். 
எல்லா ேவைலகைளயும் ேநர்ைமயான முைறயில் 
ெசய்வதும், கூடுதலான நடத்ைத விதிகைளப் 
பின்பற்றுவதும், புல்லியன் டிேரடிங் ெசய்வதற்கான 
விதிகைளச் ெசயல்படுத்துவதற்கு வழிகாட்டுவதும் 
இந்த ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகளில் அடங்கும்.
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உலக தங்க கவுன்சில் 2020 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் உலகளாவிய தங்க முதலீட்டு 
ேகாட்பாடுகைள (ஆர்ஜிஐபி) ெவளியிட்டது. இந்தக் ேகாட்பாடுகள் மார்க்ெகட்டில் 
உள்ள வணிகர்கள் உயரிய தரங்கைளப் பின்பற்றும்படி ெசய்வதற்கும், சில்லைற 
முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்ைகையப் ெபறுவதற்கும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 
அதிக நம்பிக்ைக ஏற்படுமானால், அதனால் வாடிக்ைகயாளர்கள் மட்டுமல்ல, 
வணிகர்களும் பயனைடவார்கள். மதிப்புக் கூடி, தங்கத்திற்கான டிமாண்டும் 
அதிகரிக்கும்.

வாய்ப்புக்களும் குறிக்ேகாள்களும்
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1ஆதாரம்: 2016-இல் இந்தியாவில் இந்திய ேகால்டு பாலிசி ைமயம் ேகால்டு எக்ேசஞ்ஜ் நிறுவுவதற்கான வாய்ப்பு.
2~இந்தியாவில் 87% தங்கம் ெபண்களிடம் ைகயிருப்பில் இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
3~குடும்பச் ெசாத்துக்களில் 20% தங்கமாக ைவக்கப்பட்டுள்ளது. 
4~இந்தியாவில் 80% தங்கத்திற்கான டிமாண்ட் நைககளாக உள்ளன. ஆனால் இதுேவ உலகளாவிய நிைலயில் ~ 35%
  மட்டுேம.

குேளாபல் ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு 
இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் பிரின்ஸிபல்ஸ்

ேநர்ைம மற்றும்
ஒருைமப்பாடு

ெவளிப்பைடத்தன்ைம வாடிக்ைகயாளர் 
ெசாத்துக்களின் 

பாதுகாப்பு

ெபாறுப்பான தங்க 
ஆதார ேதடல்

ஒழுங்குமுைற 
இணக்கம்

வணிகம் சார்ந்த 
விேவகம்

ெசயல்படும் 
ெதாழில்முைற

இந்தியாவில் தங்கம் மிகவும் மகத்துவம் வாய்ந்ந்த ெசாத்தாக இருக்கிறது. ஆண்டு ேதாறும் ~ 800-900 டன்1 
தங்கத்திற்கு டிமாண்ட் இருப்பதால் இன்ைறக்கு உலகிேலேய இரண்டாவது மிகப்ெபரிய தங்கம் பயன்படுத்தும் 
நாடாக நமது நாடு திகழ்கிறது. இந்தியாவில் தங்கத்திற்கு ஈடிைணயற்ற ஓர் இடம் தரப்பட்டுள்ளது. அது 
கலாச்சார ரீதியிலும், சமூக2 நிைலயிலும் ஓப்பற்ற இடத்ைதப் ெபற்றுள்ளது. ேமலும், மிக முக்கியமான ேசமிப்புச் 
ெசாத்தாகவும்3 அது கருதப்படுகிறது. ெபரும்பாலும் நைககள்4 வடிவில்தான் தங்கம் நமது நாட்டில் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது.  தங்கக் கட்டிகைளயும், நாணயங்கைளயும் வாங்கி மக்கள் முதலீடு ெசய்கிறார்கள்.

இந்திய மக்கள் தங்கத்ைத அளவுகடந்து ேநசிக்கிறார்கள். ஆனால் தங்கத்தில் முதலீடு ெசய்ய விரும்பும் 
தனிநபர்களுக்கு அதனுைடய ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிவிக்கப்படாத விைல மற்றும் தரத்திற்கு உத்தரவாதம் 
ெதாடர்பாக பல சங்கடங்கள் ஏற்படுகின்றன. தங்கம் விற்கும் சந்ைத அைமப்பு வலு இல்லாமல் சிதறிக் 
கிடக்கிறது. அைத ேமற்பார்ைவயிட்டு கட்டுப்படுத்தும் அைமப்பும் இல்ைல. எனேவ, ரீட்ெடய்ல் 
முதலீட்டாளர்களின் நலன்கைளப் பாதுகாக்க, ெதாழில்துைறயில் வைரயறுக்கப்பட்ட ேநர்ைமயான வர்த்தக 
விதிகள் ேதைவ எனக் கருதப்படுகிறது.

ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள ஊக்கப்படுத்தி, அவற்ைற பரவலாக அமல்படுத்துவதன் மூலம் தங்க 
உற்பத்திப் ெபாருட்கள் மீது உபேயாகிப்பவர்களின் நம்பிக்ைகைய அதிகரிக்க முடியும். இதனால் காலங்காலமாக 
இருந்து வரும் மற்றும் புதுப்புது தங்க புராடக்டுகளுக்கு டிமாண்ட் அதிகரித்து, தங்கத் ெதாழிலும், 
பயன்படுத்துேவாரும் பயனைடய முடியும். இந்த ேநாக்குடன் இந்த ஆவணம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 
சுத்திகரிப்பு, தயாரிப்பு, மதிப்பீடு ெசய்தல் மற்றும் ரீட்ெடய்லிங்  ெசய்தலுக்காக குறிப்பான ேநர்ைமயான வர்த்தக 
ெநறிகைள விதித்துள்ளது. இது ேபான்ற ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் தங்கம் ெதாடர்பான சுத்திகரித்தல், 
புல்லியன் டிேரடிங், தயாரிப்பு மற்றும் சில்லைற விற்பைன ஆகியவற்றிலும் உள்ளன. நாம் எதிர்காலத்தில் 
வால்ட்டிங், ெலண்டிங் ேபான்ற நடவடிக்ைககளுக்காக ேமற்ெகாண்டும் ேதைவக்கு ஏற்ப ேநர்ைமயான வர்த்தக 
நடத்ைத ெநறிகைள உருவாக்கக்கூடும்.
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பல ெதாழில்துைற நிபுணர்கள், விற்பைன ெசய்ேவார்,மற்றும் 
ெதாடர்புைடய இதர பிரமுகர்களுடன் கலந்துைரயாடி இந்த 
ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. 
உலெகங்கும் நிலவும் மிகச்சிறந்த நைடமுைறகளுக்கு 
ஏற்ெபௗம், மாறிவரும் நுகர்ேவாரின் ேபாக்குகளுக்கு ஏற்பவும் 
இந்த ெநறிகள் காலப்ேபாக்கில் ெதாடர்ந்து மாறிக் ெகாண்ேட 
இருக்கும் எனவும், இந்தியாவில் நுகர்ேவாரிைடேய 
விழிப்புணர்ைவ ஏற்படுத்தும் என்றும் நாங்கள் நம்புகிேறாம்.

தங்க நைககளின் 
மதிப்புத் ெதாடரைமப்பு

சுரங்கம் சுத்திகரிப்பு மதிப்பீடு மற்றும் 
ஹால்மார்க் 

ெசய்தல்

புல்லியன் வர்த்தகம் தயாரிப்பு சில்லைற 
வர்த்தகம்

டிஜிட்டல்
இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட்

ேகால்டு ரீட்ெடய்லிங்
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இந்திய தங்கச் சந்ைத
ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் - புல்லியன் டிேரடிங்
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நடவடிக்ைககள் எல்லா ேவைலகளும் ேநர்ைமயான முைறயில் நடத்தப்படுதல்

ெபாறுப்பான 
தங்க 
ஆதார ேதடல்

டிேரடிங்

ேபாக்குவரத்து, 
ேசர்த்து ைவத்தல் 
மற்றும் ெடலிவரி 
ெசய்தல்

வாடிக்ைகயாளர் 
ேசைவ மற்றும் 
குைற தீர்ப்பு

ேபெமன்ட்ஸ்

இடர்கைளச் 
சமாளித்தல்

தணிக்ைக மற்றும் 
சட்டவிதிகளுக்கு
 கட்டுப்படுதல்

1.  ெபாறுப்பான முைறயில் தரமான தங்கம் விற்கும் நம்பகமான சப்ைளயர்களிடம் இருந்து 
மட்டுேம உயர்தரமான தங்கத்ைத ேபாதுமான அளவு ஆராய்ந்த பிறகு வாங்குேவன் என்று 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

2.  சப்ைளயர்களிடம் இருந்து வாங்கப்படும் எல்லாப் பரிமாற்றங்களுக்கும் உரிய ஆவணங்கைள 
ைவத்திருந்து ஒளிவுமைறவின்றி பிஸினஸ் நடத்துேவன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

3.  எனது வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு ெபாருளின் முக்கிய தன்ைமகள் பற்றி ேநர்ைமயான மற்றும் 
ெதளிஆன தகவல்கைளத் தருேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

4.  வாடிக்ைகயாளர்களிடம் வாங்கும் விைலகள் மற்றும் கட்டணங்கள் ெதாடர்பாக 
ெவளிப்பைடயாகவும், ேநர்ைமயாகவும் நடந்து ெகாள்ேவன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

5.  தங்கத்ைத உடைமயாக்குவது குறித்து வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு உள்ள உரிைமகள் உட்பட 
விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள ெதளிவாகத் ெதரிவிப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

6.  டிேரடிங் அல்லது ெபாருளடங்கல் அல்லது நாணயம் மூலமாக இடர்களில் இருந்து உரிய 
முைறயில் பாதுகாப்ேபன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

7.  ெபாருள், விைல மற்றும் பரிமாற்றம் பற்றி உரிய தகவல்கைளக் ெகாண்டிருக்கிற ரசீதுகைள/ 
பிஸினஸ் காண்ட்ராக்டுகைள பராமரிப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

8.  என்னுைடய மற்றும் வாடிக்ைகயாளர்களின் பிஸினஸ் ெதாடர்பான ெராக்கப் பணம், விைல, 
ெசட்டில்ெமண்ட் மற்றும் பரிமாற்றம் ஆகியவற்ைற குைறக்க உரிய நடவடிக்ைககைள 
எடுப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன். (மிகச்சிறந்த கூடுதல் நைடமுைறகள்)

9.  தங்கத்ைத பாதுகாப்பாக ைகயாள்வதற்கு ேபாதுமான அளவுக்கு ஆப்பேரஷனல் 
நடவடிக்ைககள் எடுப்ேபன் எனவும், எந்த ஓர் இழப்பில் இருந்தும் தங்கத்திற்கு இன்ஷ்யூரன்ஸ் 
பாதுகாப்பு ெகாடுப்ேபன் எனவும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

10. வாடிக்ைகயாளர்கள் தங்களது தங்கத்ைத திரும்பப் ெபறுவது அல்லது ெடலிவரி எடுப்பது 
ெதாடர்பாக அவர்களுக்குள்ள உரிைமகைளப் பாதுகாப்பதற்காக விதிகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகைளத் ெதரிவிப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

11.  புதிய வாடிக்ைகயாளருடன் பிஸினைஸத் ெதாடங்குவதற்கு முன்னால் குைறந்தபட்ச ேகஒய்சி 
நைடமுைறகைளப் பின்பற்றி அவ்வப்ேபாது இந்தத் தகவல்கைள திருத்துேவன் என்று நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

12.  ெபாருட்கள், விைல, டிேரடிங் நைடமுைறகள் பற்றிய விளக்கக் குறிப்புக்கைள 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு வழங்குேவன் என்றும் அல்லது அைவ நம்பகமாக எங்கிருந்து 
கிைடக்கும் என்பைதத் ெதரிவிப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

13.  வாடிக்ைகயாளர்களின் விசாரைணகள் மற்றும் குைறகைளப் ெபற்று, பதிவு ெசய்து, அவற்ைறத் 
தீர்த்து ைவப்பதற்கு உரிய சிஸ்டத்ைத ஏற்படுத்துேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

14.  ஒவ்ெவாரு வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் சப்ைளயர்களிடமும் விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைளயும், 
ேபெமண்ட் ெசய்வதற்கான காலக்ெகடுைவயும் எவ்வித பாகுபாடும் இன்றி ெதளிவாகத் 
ெதரிவித்து அவற்ைறப் பின்பற்றுேவன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

15.  பிஸினஸில் முக்கியமான நிதி சார்ந்த மற்றும் ஓரளவு நிதி சார்ந்த இடர்கைளக் கண்டறிய 
முைனப்பான நடவடிக்ைகளில் ஈடுபட்டு, அவற்ைற அகற்றுவதற்காக உரிய நடவடிக்ைகைள 
எடுப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

16. இடர்கைளக் கண்டறிந்து அவற்ைறச் சமாளிப்பதற்காக பிரத்ேயகமான, பயிற்சி ெபற்ற 
இடர்ேமலாண் குழு ஒன்ைற எவ்வித ஊக்க உதவிகளும் இன்றிச் ெசயல்பட ஏற்பாடு ெசய்ேவன் 
என நான் உறுதி கூறுகிேறன். (கூடுதலான மிகச்சிறந்த நைடமுைறகள்)

17.  உரிய சட்டங்களுக்கும், ஒழுங்கு விதிகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு, ேபாதுமான ஆவணங்கைளப் 
பராமரித்து, ஒழுங்குமுைற அதிகாரிகளுக்குத் ேதைவப்படக்கூடிய தகவல்கைள ெதரிவிப்ேபன் 
என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.
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இைணந்துடுங்கள்
ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் பிரின்ஸிபல்ஸ்
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1.  உயர்தரமான தங்கத்ைத, தங்கத்திற்கான தரங்கைள பின்பற்றும் நம்பகமான 
சப்ைளயர்களிடம் இருந்து, உரிய முைறப்படி ஆய்வு ெசய்த பிறகு வாங்குேவன் 
என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

2.  சப்ைளயர்களுடன் ெசய்யப்படும் எல்லாப் பரிமாற்றங்களுக்கு உரிய 
ஆவணங்கைளப் ெபற்று ஔிவுமைறவின்றி பிஸினஸ் ெசய்ேவன் என்று நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

3.  எனது வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு தங்கத்தின் முக்கிய தன்ைமகள் குறித்து 
ேநர்ைமயாகவும், ெதளிவாகவும் தகவல்கைளத் தருேவன் என்று நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

4.  வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு விதிக்கப்படும் கட்டணங்கள் மற்றும் விைலகள் 
ெதாடர்பாக ேநர்ைமயாகவும், ஔிவுமைறவின்றியும் நடந்து ெகாள்ேவன் என்று 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

5.  தங்கத்தின் உடைமயாளர் என்ற முைறயில் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு உள்ள 
உரிைமகள் மற்றும் விதிகள்-நிபந்தைனகைளத் ெதளிவாகத் ெதரிவிப்ேபன் 
என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

6.  டிேரடிங் அல்லது ெபாருட்கைள ைவத்திருத்தல், அல்லது பணமாக மாற்றுதல் 
மூலமாக ஏற்படக்கூடிய இடர்களில் இருந்து உரிய முைறயில் பாதுகாப்ேபன் என 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

7.  ெபாருள், விைல மற்றும் பரிமாற்றம் ெதாடர்பான உரிய தகவல்கைளக் 
ெகாண்டிருக்கும் பரிமாற்ற ரசீதுகள்/பிஸினஸ் காண்ட்ராக்டுகைள பத்திரமாக 
ைவத்திருப்ேபன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

8.  எனது பிஸினஸுக்கும், வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் பணமாக மாற்றுதல், விைல, 
ெசட்டில்ெமண்ட் மற்றும் பரிமாற்றம் மூலம் ஏற்படக்கூடிய இடர்கைள குைறந்த 
அளவில் ைவக்க நான் உரிய நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

9.  தங்கச் ெசாத்துக்கைள பாதுகாப்பாகக் ைகயாள்வதற்கும், ஏேதனும் இழப்பு 
ஏற்படுமானால் அவற்ைறக் கவர் ெசய்வதற்கான இன்ஷ்யூரன்ஸுக்கும் நான் 
ேபாதுமான ஆப்பேரஷனல் ஏற்பாடுகைளச் ெசய்ேவன் என்று நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

10.  நான் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு அவர்கள் அடமானம் ைவத்த தங்கத்ைத 
ெடலிவரி எடுப்பது அல்லது திரும்பப் ெபறுவது ெதாடர்பான விதிகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகைளத் ெதரிவித்து, அவர்களின் உரிைமகைளப் பாதுகாப்ேபன் 
என்று உறுதி கூறுகிேறன்.

11.  புதிய வாடிக்ைகயாளருடன் பிஸினைஸத் ெதாடங்குவதற்கு முன்னால், 
குைறந்தபட்ச ேகஒய்சி விதிகைளப் பின்பற்றுேவன் என்றும், அவற்ைற 
அவ்வப்ேபாது அப்ேடட் ெசய்ேவன் என்றும் உறுதி கூறுகிேறன்.

12.  புராடக்ட், விைலகள், மற்றும் டிேரடிங் நைடமுைறகள்  ெதாடர்பான விளக்கக் 
குறிப்புக்கைள வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு வழங்குேவன் என்றும் அல்லது 
இதுேபான்ற தகவல்கள் நம்பகமாக எங்கு கிைடக்கும் என்பைத 
சுட்டிக்காட்டுேவன் எனவும் உறுதி கூறுகிேறன்.

13.  வாடிக்ைகயாளர்களிடம் இருந்து விசாரணகைளயும், புகார்கைளயும் ெபறவும், 
பதிவு ெசய்யவும், குைற தீர்க்கவும் உரிய ெமக்கானிசத்ைத ஏற்படுத்துேவன் என 
நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

14.  ஒவ்ெவாரு வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் சப்ைளயர்களிடமும் விதிகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகைளயும், ேபெமண்ட் ெசய்வதற்கான காலக்ெகடுைவயும் எவ்வித 
பாகுபாடும் இன்றி ெதளிவாகத் ெதரிவித்து அவற்ைறப் பின்பற்றுேவன் என்றும் 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

15.  பிஸினஸில் முக்கியமான நிதி சார்ந்த மற்றும் ஓரளவு நிதி சார்ந்த இடர்கைளக் 
கண்டறிய முைனந்து ெசயல்பட்டு, அவற்ைற அகற்றுவதற்காக உரிய 
நடவடிக்ைகைள எடுப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

16.  இடர்கைளக் கைளவதற்காக பிரத்ேயகமான, பயிற்சி ெபற்ற பணியாளர் 
குழுைவ எவ்வித ஊக்க உதவிகளுடனும் ெதாடர்புப்படுத்தாமல் ஏற்படுத்துேவன் 
என நான் உறுதி கூறுகிேறன். (கூடுதலான மிகச்சிறந்த நைடமுைற)

17.  உரிய சட்டங்களுக்கும், ஒழுங்கு விதிகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு, ேபாதுமான 
ஆவணங்கைளப் பராமரித்து, ஒழுங்குமுைற அதிகாரிகளுக்குத் 
ேதைவப்படக்கூடிய தகவல்கைள ெதரிவிப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.
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• ஒவ்ெவாரு வர்த்தகத்தின்ேபாதும் சப்ைளயர்களுடன் 
கீழ்க்காணும் விவரங்கைளப் ெபற்று ஆவணப்படுத்த 
ேவண்டும்:

 - தங்கத்தின் எைட 

 - தங்கத்தின் தரம்

 - தங்கம் ெபறப்பட்ட வழி (உ-ம்: ரீஃைபனரி குறி)

 - சப்ைளயர் பின்பற்றும் தரங்கள், LBMA, இந்தியா குட் 
  ெடலிவரி தரம் ேபான்றைவ

 - சட்டப்படியான பில்/இன்வாய்ஸ்

 - காண்ட்ராக்ட், இருக்குமாயின்

 - வரிைச எண்

• உரிய ேபக்ேகஜிங், அசல்தன்ைமக்கான அல்லது 
ஆய்வு ெசய்தைமக்கான சான்றிதழ் மூலம் புராடக்டின் 
ேநர்ைமைய உறுதிப்படுத்தல்.

• டிேரடிங் ெசய்யப்பட்ட தங்கத்தின் அளவு எவ்வளவாக 
இருந்தாலும், சப்ைளயருடனான உறவு எதுவாக 
இருந்தாலும் ெகாள்முதல் ெசய்யப்பட்ட தங்கம் பற்றிய 
விவரங்கள் ேசகரிக்கப்பட ேவண்டும்.

ெபாறுப்பாக தங்கத்திற்குரிய தரங்கைளப் 
பின்பற்றும் நம்பகமான சப்ைளயர்களிடம் 
இருந்து உயரிய தரமுள்ள தங்கத்ைத 
அவர்கைளப் பற்றி ேபாதுமான அளவுக்கு 
விசாரித்துத் ெதரிந்து ெகாண்டு வாங்குேவன் 
என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

சப்ைளயர்களுடனான அைனத்துப் 
பரிமாற்றங்கைளயும் உரிய முைறயில் 
ஆவணப்படுத்தி ஒஷிவுமைறவின்றி 
பிஸினஸ் ெசய்ேவன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

ெகாள்முதல்

•  LBMA, இந்தியா குட் ெடலிவரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் 
ேபான்ற ெபாறுப்பு வாய்ந்த தங்கக் ெகாள்முதல் 
தரங்கைளப் பின்பற்றும் சப்ைளயர்களிடம் தங்கம் 
வாங்கப்பட ேவண்டும்.

•  பிஐஎஸ்/என்ஏபிஎல், எல்பிஎம்ஏ ேபான்ற 
ேநர்ைமயான சப்ைளத் ெதாடரைமப்புக்கள், அரசு 
விதிகளுக்கு இணங்க இறக்குமதி ெசய்யும் புல்லியன் 
வங்கிகள், பிரபல எக்ேசஞ்சுகள், எல்பிஎம்ஏ, வினால் 
பிரபலமைடந்த டீலர்கள் ஆகிேயாரிடம் இருந்து 
வாங்குவது ஏற்கப்படும்.

•  புதிய சப்ைளயரிடம் எந்த ஒரு பிஸினஸ் 
பரிமாற்றத்ைதயும் ெதாடங்குவதற்கு முன்னால், கீேழ 
இருப்பது ேபான்று சப்ைளயர்கள் பற்றிய உரிய 
தகவல்கைள கவனத்துடன் ேசகரித்து பதிவு ெசய்ய 
ேவண்டும். 

 - பிஸினஸ் ைலெசன்ஸ்
 - ஜிஎஸ்டி சான்றிதழ்
 - பான் அட்ைட விவரங்கள்
 - சப்ைளயர்கள் எவ்விதம் நடந்து ெகாள்வார்கள் 

   என்ற தகவைல மார்க்ெகட்டில் விசாரித்தும், 
   நடுநிைலயாளர்களிடம் ேகட்டும் அறிய 
   ேவண்டும்.

 - புராடக்ட் ஆய்வு

• சப்ைளயர்களின் நைடமுைறகைளக் கண்காணித்து, 
அவர்கைளப் பற்றி மார்க்ெகட் புலனாய்வு அல்லது 
ேவறு எந்த நம்பகமான ஆதாரங்களில் இருந்து அபாய 
எச்சரிக்ைக வருமானால் ஆண்டுேதாறும் அல்லது 
விட்டுவிட்டு அப்ேடட் ெசய்ய ேவண்டும்.

•  திரட்டப்பட்ட தகவலின் அடிப்பைடயில் ேநர்ைமயற்ற 
நைடமுைறகள் ெதரியவருமானால் அவற்ைற உரிய 
அதிகாரிகளிடம் ெதரிவிக்க ேவண்டும்.

२
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•  பிராஸ்ெபக்ட் ஏட்டிலும் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் 
முக்கியமான விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள 
கட்டாயம் ெதரிவிக்க ேவண்டும்.

•  ெதரிவிக்கப்படும் விதிகள் குைறந்தபட்ச அளவில் 
இருக்க ேவண்டும். அவற்றில் வாடிக்ைகயாளரின் 
உரிைமகள், உரிய கட்டணங்கள் மற்றும் இதர 
ெசலவுகள், டிேரடிங் நைடமுைறகள், ஸ்ேடாேரஜ் 
மற்றும் இன்ஷ்யூரன்ஸ் ஏற்பாடுகள் இடம்ெபற 
ேவண்டும்.

•  பரிமாற்ற நைடமுைறயின்ேபாது எப்ேபாது 
சட்டப்படியான ஆவணங்கள் ஒப்பைடக்கப்படும் 
என்பைத வாடிக்ைகயாளர்களுக்குத் ெதரிவிக்கவும்.

•  ெசட்டில்ெமண்ட் ேநரம் மற்றும் விதிகள் பற்றி 
ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிவிக்கவும். அதில் இறுதி 
ெசட்டில்ெமண்ட்டுக்கு முன்னதாகேவ 
ெபாஸீஷன்கைள மூடிவிடலாமா, அல்லது பரிமாற்றம் 
நிகழவில்ைல எனில் அல்லது ரத்து 
ெசய்யப்படுமானால் என்ன ஆகும், என்பைவ 
இடம்ெபற ேவண்டும்.

• வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு ெபாருள் பற்றிய முக்கிய 
தன்ைமகள் பற்றி ேநர்ைமயான, ெதளிவான 
தகவல்கைள வழங்குேவன்.

 - எைட, சுத்தம்
 - சப்ைளயர் பின்பற்றும் தரங்கள் (எல்பிஎம்ஏ, இந்தியா 

  குட் ெடலிவரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்)
 - தங்கம் வாங்கப்பட்ட தங்கசாைல அல்லது 

  சுத்திகரிப்பு ஆைல
 - ஒதுக்கப்பட்ட அல்லது ஒதுக்கப்படாத தங்கம்
 - பாரின் வரிைச எண்

•  தங்கம் வழங்குவது ெதாடர்பான உரிய ஓழுங்குமுைற 
வழிகாட்டு விதிகைள வாடிக்ைகயாளர்களுக்குத் 
ெதரிவித்தல், ஏேதனும் மாற்றங்கள் இருப்பின் 
அப்ேடட் ெசய்தல்

•  முக்கிய இடர்கைள விட்டுவிடேவா, மூடிமைறக்கேவா, 
தவறாகத் ெதரிவிக்கேவா கூடாது.

•  உள்ளூர் சந்ைத நிலவரத்துக்கு ஏற்ப நியாயமான 
விைலகள் மற்றும் கட்டணங்கள் (எம்சிஎக்ஸ் ேபான்ற 
விைலகள், சுங்கத் தீர்ைவ, ஸ்ேடாேரஜ் மற்றும் 
ைகயாளும் கட்டணங்கள், ேபாக்குவரத்துக் 
கட்டணங்கள், வரிகள் ேபான்றைவ) வசூலித்தல்

•  வாடிக்ைகயாளர்கள் முதலீடு ெசய்வது பற்றி/ 
வாங்குவது பற்றி முடிெவடுப்பதற்கு முன்னால் 
தாங்கள் ெசலுத்த ேவண்டிய பிரிமியத்ைதக் 
கணக்கிட வசதியாக இந்தத் தகவைல ெதரிவிக்க 
ேவண்டும்.

•  விைலகள் மற்றும் டிேரடிங் நடத்தும் கால 
அட்டவைண ெதரிவிக்கப்பட ேவண்டும்.

•  முடியுமானால், முதலீட்டாளர்களுக்கு சரியான 
ெதாைகைய / பிரித்துத் தரேவண்டிய தவைணகைள 
ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிவிக்க ேவண்டும்.

•  வாடிக்ைகயாளரின் ஆர்டைர நிைறேவற்றுவதற்குத் 
ேதைவயான தங்கத்ைத ைகயிருப்பில் ைவத்திருந்து, 
விைல மாற்றத்தால் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 
கணிசமான இழப்பு ஏற்படாமல் பார்த்துக் ெகாள்வது.

•  இடர்கைளயும், பயன்கைளயும் கவனமாக மதிப்பிட்ட 
பின்னர் ஓடிசி மார்க்ெகட்டில்/ பரிவர்த்தைன 
ைமயத்தில் டிேரடிங் ெசய்வது

•  டிேரடிங் ெசய்வதால் அல்லது தங்க சாமான்கைள 
ைவத்திருப்பதால் அல்லது நாணயத்தால் 
ஏற்படக்கூடிய விைல இடர்களில் இருந்து பாதுகாப்பு 
தருதல்

•  கம்ெபனி ெசாத்துக்கள் அல்லது டிேரடிங் ைகயிருப்பு 
தங்கத்தில் இருந்து வாடிக்ைகயாளர் ைவத்துள்ள 
தங்கத்ைத தனியாக பிரித்து ைவப்பது.

•  ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு விதிகளின் அடிப்பைடயில் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட தங்கம் டிேரடிங் நைடமுைறகைளப் 
பின்பற்றுதல்

•  டிேரடிங் மற்றும் பாதுகாப்பு நைடமுைறகைளச் 
ெசயல்படுத்துதல்

ெபாருளின் முக்கியமான தன்ைமகள் 
பற்றிய ெதளிவான மற்றும் ேநர்ைமயான 
விளக்கக் குறிப்புக்கைள 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு வழங்குேவன் 
என்று உறுதி கூறுகிேறன்.

வாடிக்ைகயாளர்களிடம் வசூலிக்கப்படும் 
கட்டணங்கள் மற்றும் விைலகள் குறித்து 
ஔிவுமைறவின்றி, ேநர்ைமயாக நடந்து 
ெகாள்ேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

வாடிக்ைகயாளரின் உரிைமகள் உள்பட, 
தங்கத்ைத ைவத்திருப்பது ெதாடர்பான 
விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள 
ெதளிவாகத் ெதரிவிக்க நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

டிேரடிங் ெசய்வதால் அல்லது தங்க 
சாமான்கைள ைவத்திருப்பதால் அல்லது 
நாணயத்தால் ஏற்படக்கூடிய இடர்களில் 
இருந்து உரிய பாதுகாப்பு அளிப்ேபன் என 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்

டிேரடிங்
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•  பாதுகாக்கப்பட்ட தங்கத்ைத அல்லது ஸ்டாக்கில் 
ைவக்கப்பட்ட தங்கத்ைத டிேரடிங் ெசய்து , 
வாடிக்ைகயாளர்கைள உடனுக்குடன் பணம் ெசலுத்தச் 
ெசால்லி உடனடி ெசட்டில்ெமன்ட்டுக்கு உறுதி ெசய்யுங்கள்.

• பணப்புழக்கத்ைத அதிகப்படுத்தி, முதலீட்டாளர்களுக்கு 
சரியான விைல ெகாடுங்கள். உ-ம்: ெபரிய ெபரிய மற்றும் 
பல சப்ைளயர்களுடன் டிேரடிங் ெசய்து, 
வாடிக்ைகயாளர்கைள ஒருவருடன் ஒருவர் டிேரடிங் ெசய 
அனுமதியுங்கள். (அனுமதிக்கப்படுமானால்).

•  நிறுவனத்திற்குள் ஏற்படக்கூடிய, கம்ெபனியின் 
பணப்புழக்கத்ைத பாதிக்கும் வைகயில் இருக்கும் 
தங்கமாக, நாணயங்களாக, அல்லது மாற்றுப் 
ெபாருட்களாக டிேரடிங் ெசய்வது ேபான்றவற்றால் ஏற்படும் 
இடர்களின் வரம்புகைள  வைரயைற ெசய்யுங்கள். 

•  ஆப்பேரட்டிங் மாடல்கைள உரிய முைறயில் அளவிட்டு, 
மதிப்பீடு ெசய்வைத உறுதிப்படுத்தி ெசட்டில்ெமன்ட் 
இடர்கைள குைறயுங்கள்.

•  வாடிக்ைகயாளர்கள் உங்களிடம் ைவத்துள்ள தங்கத்ைதக் 
ெகாண்டு கட்ன் டிேரடிங் எதுவும் ெசய்யாதீர்கள்.

புராடக்ட், விைல மற்றும் பரிமாற்றம் பற்றிய 
உரிய தகவல்கைளக் ெகாண்டிருக்கும் 
பரிமாற்ற ரசீதுகைள/பிஸினஸ் 
காண்ட்ராக்டுகைள பராமரித்தல். எனது மற்றும் வாடிக்ைகயாளர்களின் 

பிஸினஸுடன் பரிமாற்றம், ெதாடர்புைடய இடர்கள், 
ெராக்கப்பணம், விைல, ெசட்டில்ெமன்ட் விைல 
ஆகியனவற்ைறக் குைறக்க உரிய நடவடிக்ைககள் 
எடுப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

•  அைனத்துப் பரிமாற்றங்களுக்கும் பரிமாற்ற 
ரசீதுகைள ைவத்திருத்தல்

•  குைறந்தது 2 ஆண்டுகளுக்காவது பரிமாற்ற 
ஆவணங்கைள பராமரித்து ைவத்திருத்தல்

•  இன்வாய்ஸில் விைல (எம்சிஎக்ஸ், சுங்கத் தீர்ைவ, 
ஸ்ேடாேரஜ், மற்றும் ைகயாளும் கட்டணங்கள்), 
புராடக்ட் (சுத்தம், எைட, ெடலிவரி தரங்கள், 
வரிைச எண்) மற்றும் பரிமாற்றம் (ேததி மற்றும் 
ேநரம் ேபான்றைவ) குறிப்பிட ேவண்டும்.

கூடுதலான மிகச்சிறந்த நைடமுைறகள்
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• நீங்கள் பயன்படுத்தும் அடிப்பைட விைல என்ன என்பைத 
ெதளிவாக காட்சிக்கு ைவத்து, அைனவருக்கும் 
ெதரியப்படுத்துங்கள்.

• ஸ்ேடாேரஜ், ைகயாளுதல், பரிமாற்றம், வரிகள் ேபான்ற 
கூடுதல் கட்டணங்கள் என்ெனன்ன என்பைத ெதளிவாக 
கஸ்டமர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்துங்கள். கூடுதல் 
கட்டணங்கள் ஒேர சீராக இருக்குமானால், அவற்ைற நீங்கள் 
காட்சிக்கு ைவக்கலாம்.

•  தங்கத்தின் எைட, சுத்தம் ேபான்ற தன்ைமகைள எடுத்து 
காட்டும் சீரான ெடம்பிேளட்டுகளில் தகவல்கைளப் 
பகிருங்கள்.

ஒரு உதாரணம்:
நான் ஒரு புல்லியன் டிேரடர். நான் சிறிய மற்றும் நடுத்தர ரீட்ெடய்லர்களுடனும், 
தயாரிப்பாளர்களுடனும் டிேரடிங் ெசய்கிேறன். அண்ைமயில், நான் இரண்டு ெபரிய 
ரீட்ெடய்லர்கைள எனது கஸ்டமர்களாக ேசர்த்துக் ெகாண்ேடன். ெபரிய கஸ்டமர்கள் அதிக 
பிஸினஸ் தருவதாலும், அவர்கள் மார்க்ெகட் நிலவரங்கைள நன்கு அறிந்தவர்களாக 
இருப்பதாலும் அவர்களுக்கு நான் டிஸ்கவுண்ட் தருவதாக எனது பைழய கஸ்டமர்கள் 
கருதுகின்றனர். இது உண்ைமயல்ல. நான் அைனத்து கஸ்டமர்கைளயும் சமமாகவும், 
ேநர்ைமயாகவும் நடத்துகிேறன். இந்த நிைலைமைய நான் எப்படி சமாளிப்பது? இதனால் 
எனது பிஸினஸுக்கு கணிசமான அளவுக்கு இடர்கள் உண்டாகின்றன.

பிரச்சிைனக்கான தீர்வு:
உங்களுைடய நைடமுைறகள் ஒேர சீரானைவ; 
கஸ்டமருக்குக் கஸ்டமர் அைவ 
ேவறுபடுவதில்ைல என்ற நம்பிக்ைகைய நீங்கள் 
கஸ்டமரின் மனதில் ஏற்படுத்த ேவண்டும். நீங்கள் 
ெசய்ய ேவண்டிய சில நடவடிக்ைககள் -
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•  விேவகமாகச் ெசயல்பட்டு, புதிய வாடிக்ைகயாளர் 
ஒருவருடன் வியாபாரத்ைதத் ெதாடங்குவதற்கு 
முன்னால் கீேழ உள்ளது ேபான்ற உரிய தகவைலப் 
ெபறுதல்

 -  கூட்டைமப்பின் விதிமுைறகள், கூட்டைமப்பின் 
   ஷரத்துக்கள், இயக்குநர்கள் பற்றிய விவரங்கள், 
   வங்கிக் கணக்கு, பான் விவரங்கள், கம்ெபனி 
   எனில் ெடலிவரி தரும் நபர் 

 -  பிஸினஸ் ைலெசன்ஸ்/ பதிவு, ஜிஎஸ்டி சான்றிதழ், 
   உரிைமயாளர் எனில் வங்கிக் கணக்கு

 -  பின் ேததியிட்ட காேசாைல, வாடிக்ைகயாளருக்கு 
   கடனில் தரேவண்டுமானால் வங்கி உத்தரவாதம்

 -  ெடலிவரிக்கு அங்கீகாரக் கடிதம்

 -  மார்க்ெகட் விசாரைணகளின் மூலம் 
   ேசகரிக்கப்பட்ட தகவல் (உ-ம்: ேபெமண்ட் ெசய்யத் 
   தவறிய பைழய சம்பவங்கள்)

ேபாக்குவரத்து, ேசர்த்து ைவத்தல் மற்றும் ெடலிவரி

தங்கத்ைத பாதுகாப்பாக ைகயாள்வதற்கும், 
அவற்றுக்கு இழப்பு ஏற்படுமானால் அைத 
ஈடுகட்ட இன்ஷ்யூரன்ஸ் வசதிகைளச் ெசய்யவும் 
ேபாதுமான அளவுக்கு ஆப்பேரஷனல் 
நைடமுைறகைளச் ெசய்ேவன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

வாடிக்ைகயாளர்கள் தங்களது தங்கத்ைத 
ெடலிவரி எடுப்பது அல்லது திரும்ப ெபற்றுக் 
ெகாள்வது ெதாடர்பான விதிகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகைளத் ெதரிவிப்ேபன் என நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

புதிய வாடிக்ைகயாளர் ஒருவருடன் 
வியாபாரத்ைதத் ெதாடங்குவதற்கு முன்னால் 
குைறந்தபட்ச ேகஒய்சி ேதைவகைள நிைறவு 
ெசய்து, அவ்வப்ேபாது அவற்ைற அப்ேடட் 
ெசய்ேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

•  ேசர்த்து ைவத்துள்ள தங்கத்ைத பாதுகாப்பாக 
ைவத்திருக்க ேபாதுமான அளவு தங்கத்ைத 
ெசக்யூரிட்டியாக பயன்படுத்துங்கள்/ெபட்டகங்கள் 
மற்றும் ஸ்ட்ராங் ாூம்களுக்கு ெடக்னாலஜி 
முைறப்படி அணுகுதைல ஏற்படுத்துங்கள்/ 
டிஜிட்டல் ஆவணங்கைள உருவாக்குங்கள்.

• லாஜிஸ்டிக்ஸ் ேவைலகைள ெதாழில்முைறப்படி 
இயங்கும் ெவளி நிறுவனங்களுக்கு / ெபட்டக 
ேசைவகைள வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு, 
ெபரும்பாலும் எல் பி எம் ஏ ேபான்ற பிரபலமான 
அைமப்புக்களுக்கு அல்லது எக்ேசஞ்ஜ்களுக்கும், 
இதர ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கட்டைமப்பு 
ேசைவகைள வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கும் 
ெகாடுங்கள்.

•  ேபாதுமான ஆப்பேரஷனல் கண்ட்ேரால்கள், 
ெசக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ேபான்றவற்றுக்கு ஏற்பாடு 
ெசய்து விேவகமாகச் ெசயல்படுங்கள். இந்த 
நிறுவனங்களிடம் இருந்து ேகஒய்சி 
விவரங்கைளப் ெபறுங்கள்.

•  ேசர்த்து ைவக்கப்பட்டுள்ள அல்லது கடப்பில் உள்ள 
தங்கத்திற்கு இழப்பு, திருட்டு அல்லது ேசதம் 
ேபான்றவற்றுக்கு எதிராக இன்ஷ்யூரன்ஸ் ெசய்து 
ைவயுங்கள்.

•  அங்கீகராம் ெபற்ற நபர்களிடம் மட்டுேம தங்கம் 
ெடலிவரி ெசய்யப்படுவைத உறுதிப்படுத்துங்கள். 
நபர்களின் நம்பகத் தன்ைமைய அரசு ஐடி மூலமாக 
சரிபாருங்கள்.

•  வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு ெடலிவரி 
ேநரம்,கட்டணங்கள், குைறந்தபட்ச லாட் ைசஸ் 
ெதாடர்பான தகவல், லாஜிஸிடிக்ஸ் சர்வீஸ் வழங்கும் 
நிறுவனத்தின் ெபயர் மற்றும் ெதாடர்பான தகவல்கள் 
ேபான்ற தகவல்கைள வழங்குேவன்.

•  வாடிக்ைகயாளரின் உரிைமகள், இன்ஷ்யூரன்ஸ் 
ஏற்பாடுகள் ேபான்ற தகவல் உள்பட விதிகைளப் 
பற்றித் ெதரிவிப்ேபன்.

வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் குைறதீர்ப்பு

•  வாடிக்ைகயாளர்கள் பற்றிய தகவல்கைள 
ஆண்டுேதாறும் அல்லது அவ்வப்ேபாது அப்ேடட் 
ெசய்தல் (உ-ம்: ஓஇசிடி வழிகாட்டு விதிகளுக்கு ஏற்ப 11 
மாதங்களுக்கு ஒருமுைற ேதைவயான தகவல்கைள 
அப்ேடட் ெசய்ய ேவண்டும்)

•  சந்ேதகத்திற்குரிய நடவடிக்ைககள் பற்றி 
அதிகாரிகளுக்குத் ெதரிவித்தல், தைட ெசய்யப்பட்ட 
வாடிக்ைகயாளர்கைள நிராகரித்து, இடர் அதிகமுள்ள 
வாடிக்ைகயாளர்கள் பற்றி உரிய முைறயில் 
விசாரித்தல்.
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ெபாருள், விைலகள் மற்றும் டிேரடிங் 
நைடமுைறகள் பற்றிய விளக்கக் 
குறிப்புக்கைள வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 
வழங்குேவன் என்றும் அல்லது 
இதுேபான்ற தகவல்கள் நம்பகமாக எங்கு 
கிைடக்கும் என்பைத சுட்டிக்காட்டுேவன் 
எனவும் உறுதி கூறுகிேறன்.

வாடிக்ைகயாளர்களிடம் இருந்து புகார்கள் 
மற்றும் விசாரைணகைளப் ெபறவும், 
பதிவு ெசய்யவும், குைற தீர்க்கவும் உரிய 
சிஸ்டம்கைளயும், ெமக்கானிசத்ைதயும் 
ஏற்படுத்துேவன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

•  புகார் ெதரிவிக்க வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு உள்ள 
உரிைமகள் பற்றியும், கஸ்டம்ர் சப்ேபார்ட்ைட 
அணுகுவதற்கான நைடமுைற பற்றியும் 
விளக்குேவன்.

•  தங்கத்தின் தரம், பரிமாற்றத்தில் ஏற்படும் 
ேதால்விகள், உரிய ேநரத்தில் ெடலிவரி ெசய்தல் 
ேபான்ற குறிப்பான பிரச்சிைனகளில் டிேரடர்கள் 
தங்களுக்குள்ள ெபாறுப்புக்கைளத் ெதரிவிக்க 
ேவண்டும்.

•  சப்ேபார்ட் பணியாளர்களுக்கு ேபாதிய பயிற்சி 
அளித்து, அவர்கள் நிைலயான அலுவலக 
ேநரங்களில் மின்னஞ்சல் மூலமாகவும், குைறந்தது 
ேபான் மூலமாகவும் ெதாடர்பில் இருப்பதற்கு ஏற்பாடு 
ெசய்ேவன்.

•  வாடிக்ைகயாளர்கள் புகார்கைளத் ெதரிவிக்க 
அல்லது விசாரைணகைளக் ேகட்பதற்கு ஒரு 
ேநரைல/டிஜிட்டல் சிஸ்டம் ஏற்படுத்துேவன். இந்த 
சிஸ்டத்தில் குறிப்பிட்ட காலக்ெகடுவுக்குள் 
விசாரைணகள் பதிவு ெசய்யப்பட்டு, பின் 
ெதாடரப்பட்டு, தீர்ப்பதற்கு ஏற்பாடு ெசய்யப்படும்.

•  கம்ெபனி பின்பற்றும் தரங்கள் பற்றியும்,  (பிஐஎஸ், 
எல்பிஎம்ஏ ேபான்றைவ) தங்கம் ெபாறுப்பான 
முைறயில் ெகாள்முதல் ெசய்யப்பட்டதா என்பைதயும் 
வாடிக்ைகயாளர்கள் அறியச் ெசய்ேவன்.

•  தங்கத்தின் குறிப்பளவுகைள (உ-ம்: சுத்திகரிப்பு 
அைடயாளம், எைட, வ.எண்), ெடஸ்டிங் தூய்ைம, 
விைலவிவரம் ஆகியவற்ைற ரசீதில் பார்த்து 
ேசாதிக்கும்படி வாடிக்ைகயாளர்கைள 
ஊக்கப்படுத்துேவன்.

•  ரீட்ெடய்லர்கள் ேபான்ற வாடிக்ைகயாளர்கைள 
உயர்தரமான தங்கத்ைத வாங்கும்படியும், தங்களது 
கஸ்டமர்களுக்கு ஹால்மார்க் ெசய்யப்பட்ட தங்கத்ைத 
விற்கும்படியும் தூண்டுேவன்.

•  தங்கம் ெதாழிலில் நிலவும் மிகச்சிறந்த 
நைடமுைறகைளப் பற்றி மிக நன்றாகத் ெதரிந்து 
ெகாண்டு முடிெவடுப்பதற்காக உதவும் வைகயில் 
தகவல் தரும் நம்பகமான ஆதாரங்களுக்கு (உ-ம்: 
பிஐஎஸ் வைலதளம், எல்பிஎம்ஏ தரங்கள், உலகத் தங்க 
கவுன்சில்) வழிகாட்டுேவன்.
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ஒரு உதாரணம்:

பிரச்சிைனக்கான தீர்வு:

•  தங்கக் கட்டியின் தூய்ைமைய நீங்கேள பரிேசாதித்துப் 
பாருங்கள் அல்லது வாடிக்ைகயாளரிடம் இருந்து 
பரிேசாதைன ெசய்ததற்கான சான்று ேகளுங்கள். 

•  வாடிக்ைகயாளரின் புகார் சரிதானா என்பைதக் காண 
விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள மீண்டும் படியுங்கள். உ-ம்: 
வாடிக்ைகயாளர் முைறயான இன்வாய்ைஸ புகாருடன் 
ைவத்திருக்கிறாரா என்பைதப் பாருங்கள்.

•  சுத்திகரிப்பு நிறுவனம், வங்கி ேபான்ற உங்களுக்கு ேமேல 
உள்ள அைமப்புடன் ெதாடர்பு ெகாண்டு, இந்தக் குைறபாடு 
பற்றித் ெதரிவியுங்கள். வியாபார விதிகளின்படி அவற்றுக்கு 
ெபாறுப்பு இருக்குமானால் அைவ ஈடுகட்டுமா எனப் 
பாருங்கள்.

•  அதற்ேகற்ப, குறிப்பிட்ட காலக்ெகடுவுக்குள் 
வாடிக்ைகயாளரின் புகாைர தீர்த்து ைவயுங்கள் (உ-ம்: 
வித்தியாசமாக இருக்கும் பணத்ைத திரும்பத் 
தருவது/அட்ஜஸ்ட் ெசய்வது)

நான் தங்கத்தில் வியாபாரம் ெசய்யும் ஒரு புல்லியன் டிேரடர். எனது 
வாடிக்ைகயாளர்களில் ஒருவர் என்னிடம் வாங்கிய தங்கக் கட்டியின் சுத்தம் 
குறித்து என்னிடம் புகார் ெசய்தார். அந்தக் கட்டிையப் பரிேசாதித்தேபாது 
அதில் தூய்ைம குைறவாக இருப்பதாகத் ெதரிவித்தார்... இந்தப் புகாைர 
எப்படி தீர்ப்பது?

இதுேபான்ற நிைலைமயில், வாடிக்ைகயாளரின் 
உரிைமகள் மற்றும் உங்களின் ெபாறுப்புக்கள் பற்றி 
ெதளிவாகத் ெதரிவிக்க ேவண்டியது முக்கியமாகும். 
அதுேபாலேவ, உங்களுைடய சப்ைளயருக்கு உள்ள 
ெபாறுப்ைபயும் நீங்கள் ெதளிவாகத் ெதரிந்து 
ைவத்திருக்க ேவண்டும். இப்படிப்பட்ட 
நிைலைமயில் அவர் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள 
சுைமக்கு ஈடுகட்டுவாரா என்பைதப் பார்க்க 
ேவண்டும்.
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•  வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் சப்ைளயர்களிடம் பின்வரும் 
முக்கிய விதிகைளயும், நிபந்தைனகைளயும் 
ெதரிவிப்பது / ேகாரிப் ெபறுவது

 - உரிய ெகாள்முதல் விைல மற்றும் கூடுதல் 
  ஆப்பேரஷனல் கட்டணங்கள் (பரிமாற்றம், ெடலிவரி, 
  ஸ்ேடாேரஜ்).

 - டிேரடு ெசட்டில்ெமண்ட் மற்றும் இன்ஷ்யூரன்ஸ் 
  ஏற்பாடுகள்

 - வாடிக்ைகயாளரின் உரிைமகள் ெதாடர்பான தகவல்
 - வர்த்தகம் ெசய்வதற்கான காலக்ெகடு
 - வாடிக்ைகயாளருக்குக் கிைடக்கக்கூடிய 

  பணப்பட்டுவாடா முைறகள், உ-ம்: டிஜிட்டல் ேபெமண்ட், 
  கிெரடிட் கார்டு அல்லது ெராக்கம்

 - வழங்கப்படும் ெபாருட்களின் தரம் மற்றும் அளவு

•  சப்ைளயர்கள் மற்றும் வாடிக்ைகயாளருடன் ஒப்புக் 
ெகாள்ளப்பட்ட காலக்ெகடு, விதிகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகைள பின்பற்றுதல்

•  வர்த்தக விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகளில் ெசய்யப்படும் 
மாற்றங்கள் பற்றி திரும்ப வரும் 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும், சப்ைளயர்களுக்கும் 
ெதளிவாக எழுத்து மூலம் ெதரிவிக்க ேவண்டும்.

பணம் ெகாடுத்தல்

நான் வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் சப்ைளயர் 
ஒவ்ெவாருவருக்கும் பாகுபாடு காட்டாமல் 
விதிகள், நிபந்தைனகள் மற்றும் பணம் 
ெகாடுப்பதற்கான காலக்ெகடு பற்றி 
ெதளிவாகத் ெதரிவிப்ேபன் மற்றும் 
பின்பற்றுேவன் என்று உறுதி கூறுகிேறன்.



24

ஒரு உதாரணம்:

பிரச்சிைனக்குரிய தீர்வு:

•  கடனில் ெகாடுப்பதற்காக வாடிக்ைகயாளரின் நிதி உறுதித் 
தன்ைம, அவர் வியாபாரம் ெசய்யும் காலம், அவருைடய 
வியாபார வரலாறு ேபான்றவற்றின் அடிப்பைடயில் 
நிைலயான தகுதிைய வைரயைற ெசய்யுங்கள்.

•  வாடிக்ைகயாளரின் நிதி உறுதித் தன்ைம மற்றும் பணம் 
தராமல் இருப்பது பற்றிய வரலாறு (ஏேதனும் இருப்பின்) 
ேபான்றைவ பற்றி ேபாதுமான அளவுக்கு விசாரித்துத் ெதரிந்து 
ெகாண்ட பிறகு விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் பற்றி 
ேபசுங்கள்.

•  மதிப்பீட்டின் அடிப்பைடயில், உங்களால் கடனில் தரமுடியுமா 
என்பைதயும், அப்படிக் ெகாடுத்தால் பணம் ெசலுத்துவதற்கான 
நிபந்தைனகைளயும் ெதரிவியுங்கள்.

•  ேமாசடி இடரில் இருந்து பாதுகாத்துக் ெகாள்ள, பின் ேததியிட்ட 
காேசாைலகள், வங்கி உத்தரவாதம் ேபான்றவற்றின் மூலம் 
பணம் தருவது என்ற விதிையச் ேசர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள்.

•  நீங்கள் வைரயறுக்கும் தகுதிைய வாடிக்ைகயாளர் நிைறவு 
ெசய்யவில்ைல எனில், எதிர்காலத்தில் ேபெமன்ட் 
நிபந்தைனகள் திருத்தப்படும் என்றும் ெதளிவுபடுத்துங்கள்.

நான் தங்க வியாபாரம் ெசய்யும் ஒரு ெபரிய புல்லியன் டிேரடர். 20 ஆண்டுகளுக்கும் 
ேமலாக இந்த பிஸினஸில் இருந்து வருகிேறன். புதிய வாடிக்ைகயாளர் ஒருவர் 
என்னிடம் வந்து, கடனுக்கு தங்கம் வாங்கலாமா எனக் ேகட்டார். அவர் ஏற்கனேவ 
என்னிடம் கடனில் வாங்கும்  எனது ேவறு சில வாடிக்ைகயாளர்களின் ெபயர்கைள 
எடுத்தார். நான் என்ன பதில் ெசால்வது?

இந்த மாதிரி நிைலைமகளில் ஔிவுமைறவின்றி 
இருக்க ேவண்டியது முக்கியமாகும். பிஸினஸில் 
ேதைவயற்ற இடர்கள் ஏற்படுவைதத் தவிர்க்க 
நிைலயான நைடமுைறகைளப் பின்பற்ற 
ேவண்டும்.
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•  ெதாடர்ந்து இடர்கைள மதிப்பிட்டு, இடர் 
பதிேவடு ஒன்ைற ைவத்திருந்து, இடர் தீர்ப்பு 
திட்டங்கைளச் ெசயல்படுத்திட எவ்வித 
பிஸினஸ் ஊக்க உதவிகளுடன் ெதாடர்பில்லாத 
பயிற்சி ெபற்ற பிரத்ேயகமான இடர் சமாளிப்புக் 
குழு ஒன்ைற ஈடுபடுத்துதல்

•  சுேயச்ைசயான இரண்டு தனிநபர்கள் சில 
முக்கியமான நடவடிக்ைககைளச் ெசய்து முடிக்க 
ேவண்டிய ��கடைமப் பிரிப்பு ேகாட்பாட்ைட 
ெசயல்படுத்துதல். ேமாசடி மற்றும் ெசயல்பாட்டு 
தவறுகைளத் தவிர்க்க அல்லது கைளய உதவுதல்

•  சப்ைளயர்கள், வாடிக்ைகயாளர்கள், லாஜிஸ்டிக்ஸ் 
ஏஜன்சீஸ் ேபான்றவர்களிடம் இருந்து திரட்டப்படும் 
ேகஒய்சி தகவல்கைளப் பாதுகாக்க ேபாதிய 
ஏற்பாடுகைளச் ெசய்தல். இைணயப் பாதுகாப்புக்கு 
மிகச்சிறந்த நைடமுைறகைளச் ெசயல்படுத்தி, 
சிஸ்டம் ேகாளாறு உள்ளிட்ட ஐடி ெநருக்கடிையச் 
சமாளிக்க ஆயத்தமாக இருத்தல்.

இடர்கைளக் கட்டுப்படுத்துதல்

நான் எனது பிஸினஸில் உள்ள முக்கியமான நிதி 
சார்ந்த மற்றும் நிதி சாராத இடர்கள் பற்றி 
விழிப்புடன் இருந்து, அவற்றில் இருந்து 
பாதுகாத்துக் ெகாள்வதற்கு உரிய நடவடிக்ைககைள 
எடுப்ேபன் என உறுதி கூறுகிேறன்.

•  பிஸினஸில் ஏற்படக்கூடிய பின்வரும் இடர்கைள 
முைனப்புடன் கண்டறிந்து நடவடிக்ைக எடுங்கள்:

 - நிதி சார்ந்த இடர்கள் (தங்கம் விைல மற்றும் சுங்கவரி 
வித்தியாசம் ெதாடர்பான இடர், நாணய மதிப்பு இடர், 
ெசட்டில்ெமண்ட் இடர், ேமாசடி இடர்)

 - சட்டத்ைதப் பின்பற்றுதல் மற்றும் நிபந்தைனகைளப் 
பின்பற்றாமல் இருப்பது ெதாடர்பான இடர்கள்

 - மூன்றாவது தரப்பு/அவுட்ேசார்ஸிங் இடர் 
 -  இைணயவழி இடர்

•  இடர்கைளக் கட்டுப்படுத்த முழுைமயான ஏற்பாடுகைளச் 
ெசய்து, இடர்கைளக் கண்டறியவும், தடுக்கவும், தவிர்க்கவும் 
ெகாள்ைககள்,  பங்குபணி, மற்றும் ெபாறுப்ேபற்பு என்ற 
முைறயில் ெபாறுப்பான நடவடிக்ைககைள எடுக்க 
ேவண்டும்.

 -  தவைண பாக்கி ஏற்படும்ேபாது அைனத்துப் 
ெபாறுப்புக்கைளயும் நிைறேவற்ற அல்லது பிஸினஸில் 
ஏற்படக்கூடிய ேவறு இடர்கைளச் சமாளிக்க வசதியாக 
ேபாதுமான அளவுக்கு நிதி ஆதாரங்கைள ைவத்திருக்க 
ேவண்டும்.

 -  எதிர்த்தரப்பு இடைரக் குைறப்பதற்காக குைறந்தபட்ச 
கடன் அல்லது கடன் இல்ைல என்ற நிைல 

 -  எதிர்மைற உணர்வுள்ள (குைறவான நிதி 
வசதி,ேநர்ைமயற்ற வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவது) 
சப்ைளயர்கள்/ வாடிக்ைகயாளர்கள்/லாஜிஸ்டிக்ஸ் ேசைவ 
வழங்குேவாருடன் குைறந்த அளவு/ பிஸினஸ் இல்லாத 
நிைல .

 -  காண்ட்ராக்டு விதிகள் அல்லது இன்ஷ்யூரன்ஸ் 
ேதைவகளில் சரியான நைடமுைறகள்

 -  வாடிக்ைகயாளரின் உரிைமகைளப் பாதுகாக்கும் 
ெகாள்ைககைள உருவாக்குதல். உ-ம்; நஷ்டம் 
ஏற்படுமானால், வாடிக்ைகயாளர்கள் உங்களிடம் 
ைவத்துள்ள தங்கம் அல்லது ெராக்கப் பணத்ைதத் 
திருப்பித் தர சிறப்புக் கவனம் ேதைவ

 -  ெதாழில் நடத்துவதற்குரிய திட்டம் அல்லது அங்கீகாரம் 
ேபான்ற பிரச்சிைனகள் ஒவ்ெவான்றுக்கும் 
ெபாறுப்பாளர்கைள நியமிக்க ேவண்டும்.

கூடுதலாக மிகச்சிறந்த நைடமுைறகள்

எவ்வித பிஸினஸ் ஊக்க உதவிகளுடன் 
ெதாடர்பில்லாத பயிற்சி ெபற்ற 
பிரத்ேயகமான இடர் சமாளிப்புக் குழு 
ஒன்ைற ஏற்படுத்துேவன் என நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.
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•  வாடிக்ைகயாளர்களும், வாடிக்ைக ஆககூடியவர்களும் 
இருக்கக் கூடிய மார்க்ெகட்டில் பிஸினஸ் 
நைடெபறுகிறேதா அதற்குரிய சட்டவிதிகள் மற்றும் 
ஒழுங்கு கட்டுப்பாடுகைளப் பின்பற்றுதல்.

•  வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் சப்ைளயர் ெபயர்கள், கணக்கு 
வழக்குகள், பரிமாற்றங்கள் ேபான்ற ஆவணங்கைள 
துல்லியமாக ைவத்திருந்து, பராமரிப்பது மற்றும் 
ெபாருத்தமான ஆவணக் காப்பு முைறகைளப் 
பின்பற்றுதல்.

•  நிறுவனத்தின் ேதைவக்காகவும், ெரகுேலட்டர்கள், வங்கி 
ேபான்ற பிஸினஸ் பார்ட்னர்கள் அல்லது 
ெரகுேலட்டர்கள் ேபான்ற ெவளியாரின் சட்டப்பூர்வ 
ேகாரிக்ைகைள நிைறேவற்றவும் சட்டவிதிகைளப் 
பின்பற்றுவது ெதாடர்பான ஆவணங்கைள பாதுகாப்பாக 
ைவத்திருத்தல்.

•  அடிக்கடி உள்தணிக்ைக ெசய்ய ேவண்டும். 
தணிக்ைகயில் தங்கம் ைவத்திருப்பைதயும், அது 
ரீட்ெடய்லரின் ஆவணங்களுடன் ஒத்துப்ேபாவைதயும் 
சரிபார்க்க ேவண்டும்.

•  ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு அதிகாரிகளுக்குத் ேதைவப்படும் 
வரிவிதிப்பு மற்றும் நுகர்ேவார் பாதுகாப்பு ெதாடர்பான 
தகவல்கைளத் ெதரிவித்தல்.

தணிக்ைக மற்றும் சட்டவிதிகைளப் பின்பற்றுதல்

நான் உரிய சட்டவிதிகைளயும், ஒழுங்கு 
கட்டுப்பாடுகைளயும் பின்பற்றவும், ேதைவயான 
ஆவணங்கைளப் பாதுகாப்பாக ைவக்கவும், 
ஒழுங்குக் கட்டுப்பாடு அைமப்புக்கள் / சட்ட 
அைமப்புக்களுக்கு ேதைவயான தகவல்கைளத் 
தரவும் உறுதி கூறுகிேறன்.
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இந்த ஆவணத்தில் காணப்படும் எந்த ஒரு தகவலும் முழுைமயானது அல்லது துல்லியமானது என்று ேவர்ல்டு 
ேகால்டு கவுன்சிேலா, அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில் கமிட்டி உறுப்பினேரா உத்தரவாதம் தரமுடியாது. ேமலும், இந்த 
தகவல் மாறக்கூடியது. இது ேபான்ற எந்த ஒரு தகவைலயும் பயன்படுத்துவதால் ேநரடியாக அல்லது மைறமுகமாக 
ஏற்படக்கூடிய எந்த ஓர் இழப்பு அல்லது ேசதத்திற்கு ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சிேலா, அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில் 
வழிகாட்டிக் கமிட்டி உறுப்பினேரா ெபாறுப்பு ஏற்பதில்ைல. எடுத்துைரத்து விளக்குவதற்காக மட்டுேம இந்த ஆவணம் 
வழங்கப்படுகிறது. உரிய மூன்றாவது தரப்பினருக்கு கட்டுப்படுத்தாத விளக்கக் குறிப்புக்கைள வழங்குவது மட்டுேம 
இதன் ேநாக்கம். ஆனால் இந்த வழிகாட்டி ெநறிகள் எந்த அளவுக்கு ெபாருத்தமானைவயாக, பயனுள்ளைவயாக 
அல்லது தகுதியானைவயாக இருக்கும் என்பதற்கு எவ்வித உத்தரவாதமும் கிைடயாது. இந்த வழிகாட்டி ெநறிகைளப் 
பின்பற்றுவது முற்றிலும் தன்னார்வம் அடிப்பைடயிலானது என்பதால், இவற்ைற மூன்றாவது தரப்பினர் எந்த 
அளவுக்குப் பின்பற்றுவார்கள் என்பது குறித்து ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சிேலா, அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில் கமிட்டி 
உறுப்பினேரா சுேயச்ைசயாக மதிப்பிட்டதில்ைல. இவற்ைறப் பின்பற்றுவது மூன்றாவது தரப்பினரின் ெபாறுப்பாகும். 
இது ெதாடர்பாக மூன்றாவது தரப்பினருக்கு ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சிேலா, அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில் கமிட்டி 
உறுப்பினேரா சான்றிதேழா, அங்கீகாரேமா வழங்குவதில்ைல. ேமலும், இந்த ஆவணத்ைத முதலீடு, சட்டம் அல்லது 
வரிவிதிப்பு ெதாடர்பான அறிவுைரயாகவும், அல்லது தங்கம், தங்கம் ெதாடர்பான ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகைள, 
ெசக்யூரிட்டிகைள அல்லது நிதிப் பத்திரங்கைள (ெமாத்தமாக ேசைவகைள) வாங்க அல்லது விற்பதற்கான, 
பரிந்துைரயாகவும் கருத முடியாது. இந்த ஆவணம் தங்கம், தங்கம் ெதாடர்பான ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகளின் 
விைலகள் எதிர்காலத்தில் எப்படி இருக்கும் அல்லது எப்படி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்பைதக் கூறுவதில்ைல. 
அல்லது எந்த விதமான முதலீட்டு உத்திையயும் இது மைறமுகமாகக் கூட பரிந்துைரப்பதில்ைல. 

இந்த ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் எந்த ஒரு தனிநபர் அல்லது நிறுவனத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன 
என்னும் ஆய்ைவயும் ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சிேலா, அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில் கமிட்டி உறுப்பினேரா 
நடத்துவதில்ைல. இந்த ஆவணத்தில் கிைடக்கும் தகவல்கைள ெகாள்முதல் ெசய்வதற்கான அல்லது முதலீடு 
ெசய்வதற்கான ேபாதிய தகவலாகக் கருதக்கூடாது. இந்த ஆவணத்தில் ‘‘நம்புகிேறாம்’’, ‘‘எதிர்பார்க்கிேறாம்’’, 
‘‘இருக்கலாம்’’, அல்லது ‘‘ெதரிவிக்கிறது’’ என்பன ேபான்ற எதிர்காலக் குறியீட்டுடன் கூடிய வாசகங்கள் அல்லது 
இைவ ேபான்ற ெசாற்கள் இருக்கக்கூடும். இைவ நடப்பு எதிர்பார்ப்பு அடிப்பைடயில் அைமந்தைவ. மாறக்கூடியைவ. 
எதிர்பார்ப்பு தன்ைமயிலான கூற்றுக்களில் பல இடர்களும், நிச்சயமற்ற தன்ைமகளும் உள்ளன. இந்த எதிர்பார்ப்பு 
கருத்துக்கைள அைடந்துவிடலாம் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் கிைடயாது. இவற்ைற ேமம்படுத்துவதற்கு 
ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சிேலா, அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில் கமிட்டி உறுப்பினேரா எவ்வித ெபாறுப்பும் 
ஏற்பதில்ைல.

முக்கிய அறிவிப்பு
ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சில் மற்றும் சர்க்கிள் சாதனம் என்பது ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சில் அல்லது அதன் 
சார்புைடய நிறுவனங்களின் டிேரட்மார்க்குகள் ஆகும்.

ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள்: 
பரப்புவதும் பயன்படுத்துவதும்

அைனத்து ேவைலகைளயும் ேநர்ைமயாக நடத்துவதும், கூடுதலாக மிகச்சிறந்த நைடமுைறகைளப் பின்பற்றுவதும், 
இந்த வழிகாட்டு விதிகைளச் ெசயல்படுத்துவதும் தன்னார்வத்தின் அடிப்பைடயிலானது. எனேவ, இது பற்றி எந்த 
ஒரு தணிக்ைக அல்லது ெபாது அங்கீகாரம் இருக்காது. எனினும், இந்த நைடமுைறகைளப் பின்பற்றுவதால் 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும், புெராைவடர்களுக்கும் மிகுந்த பயனளிக்கும் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிேறாம். 
காலப்ேபாக்கில், இந்த ஆவணத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மிகச்சிறந்த நைடமுைறகைள ெதாடர்புைடயவர்கள் 
ெசயல்படுத்துவார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம்.

எனேவ, இந்த நைடமுைறகைள புெராைவடர்கள் தாங்களாகேவ முன்வந்து ெசயல்படுத்த ஊக்கப்படுத்த ேவண்டும். 
இதனால் நம்பிக்ைக வலுவைடந்து வாடிக்ைகயாளர்கள் கிைடத்து, பிஸினஸ் வளர்ச்சி அைடயும். ெபட்டக 
வசதிகைள வழங்குேவார், பாதுகாப்பு ஏஜன்ஸிகள், தங்கம் விற்கும் டீலர்கள், வங்கிகள் ேபான்ற ெவளி 
பார்ட்னர்களுடன் ஒத்துைழப்பு வளரும். இந்த நைடமுைறகைளப் பின்பற்றுவது பற்றி வாடிக்ைகயாளர்கள், 
முதலீட்டாளர்கள், மற்றும் இதர ெதாடர்புைடயவர்களிடம் ெபாதுெவளியில் புெராைவடர்கள் ெதரிவிக்க ேவண்டும். 
இைதப் பலவைககளில் அைடய முடியும். புெராைவடர்களின் வைலதளங்கள், மார்க்ெகட்டிங் ெபாருட்கள், அல்லது 
ஆன்ைலன் முைறயில் ெதரிவிக்கலாம். 

கூடுதலாக மிகச்சிறந்த நைடமுைறகைளப் பின்பற்ற விரும்பும் புெராைவடர்கள் தங்கைளத் தாங்கேள 
மற்றவர்களிடம் இருந்து வித்தியாசப்படுத்திக் ெகாள்வார்கள்.

விளக்கம்
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இைணப்பு அ:
சுயமதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டி



1.

2.

3.
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அ. பின்பற்றப்படுகிறது (ஓ)

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள முழுைமயாகப் பின்பற்றுகிறார்

ஆ. ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது (பிஓ)

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள ெபரும்பாலும் பின்பற்றுகிறார். மதிப்பீட்டின்ேபாது 
புெராைவடர் இன்னும் சில பகுதிகைள ேமம்படுத்தி, ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்ெகடுவுக்குள் ெதாடர் நடவடிக்ைக 
எடுத்து பின்பற்ற ேவண்டும் என்பது ெதரிய வந்துள்ளது.

இ. ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது (பிஓ)

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள ஓரளவுக்குப் பின்பற்றுகிறார். மதிப்பீட்டின்ேபாது ஒன்று 
அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட முக்கியமான துைறகளில் முன்னுரிைம ெகாடுத்து ேமம்படுத்த ேவண்டும் என்பது 
ெதரியவந்துள்ளது.

ஈ. பின்பற்றப்படவில்ைல (என்ஓ)

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள பின்பற்றவில்ைல

சுய மதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டி பற்றிய அறிமுகம்

இந்த சுயமதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டி எல்லாவித அளவுள்ள நிறுவனங்களுக்கு ெபாருந்தக்கூடியது. இந்த 
ெடஸ்ட் பின்பற்றப்படும் நைடமுைறகளின் அடிப்பைடயில் ெசய்யப்படுகிறது. நடத்தப்படும் வர்த்தகத்தின் 
அளவு அடிப்பைடயில் அல்ல. ேமலும், இது தன்னார்வம் அடிப்பைடயிலானது. இதில் தணிக்ைகேயா, ெபாது 
அங்கீகாரேமா கிைடயாது. புெராைவடர்கள் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு, முதலீட்டாளர்களுக்கு அல்லது 
மூன்றாவது தரப்பினருக்கு ெபாதுெவளியில் அறிவிப்பதன் மூலம் இந்த ெநறிகள் பின்பற்றப்படுவைதத் 
ெதரிவிக்கலாம். இவ்வாறு ெதரிவிக்க பல வழிகள் உள்ளன. அைவ - புெராைவடரின் ெசாந்த வைலதளங்கள், 
மார்க்ெகட்டிங் ெபாருட்கள் அல்லது ெபரும்பாலும் ஆன்ைலன் முைறகள்.

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகளுடன் ஒப்பிடுைகயில் தற்ேபாது எந்த மாதிரியான நைடமுைறைய 
பின்பற்றுகிறார் என்பைத மதிப்பிடுவதுதான் இந்த சுயமதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டியின் ேநாக்கம். இந்த 
மதிப்பீட்டுக்கு மூன்று நடவடிக்ைககள் உள்ளன.

மதிப்பீட்ைடத் ெதாடங்குவதற்கு முன்பாக உரிய ெநறிகைள நன்கு முழுைமயாக வாசிக்க ேவண்டும்.

ஒவ்ெவாரு ெநறிக்கும் இைணயாக நிறுவனத்தில் எந்த மாதிரியான நடத்ைத ெநறி எந்த அளவுக்குப் 
பின்பற்றப்படுகிறது என்பைத முடிவு ெசய்ய வழிகாட்டும் ேகள்விகைளப் பார்க்க ேவண்டும்.

ஒவ்ெவாரு நடத்ைத ெநறிக்கும் எதிராக தற்ேபாைதய நிைல என்ன என்பைத மதிப்பிட ேவண்டும். 
ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகளின் அவசர அவசியத்ைதப் ெபாறுத்து இந்த மதிப்பீட்ைட உருவாக்க 
ேவண்டும்.

சுய மதிப்பீடு மாறிக் ெகாண்ேட இருக்கக் கூடியது. காலப்ேபாக்கில் மார்க்ெகட்டில் இருப்பவர்கள் 
தரும் கருத்துக்களின் அடிப்பைடயில் பக்குவமைடயும்.

மதிப்பீட்டின் முடிவுகள் இந்த மாதிரி இருக்கும் -
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மதிப்பீட்டுக்கு விரிவான வழிகாட்டி

நம்பகமான சப்ைளயர்களிடம் இருந்து ேதைவப்படும் குறிப்பளவுகளுக்கு ஏற்ப 
சப்ைளகைளயும், சாதனங்கைளயும் வாங்குேவன் என்றும், ஒவ்ெவாரு முைற 
வாங்கும்ேபாதும் அைத உரிய முைறயில் ஆவணப்படுத்துேவன் என்றும் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

1.  இந்தியத் ெதாழில்துைறயினால் ஏற்கப்பட்ட தரங்கைள மட்டுேம பின்பற்றும் தங்கத்ைத 
மட்டுேம வாங்குவதற்கு அடிப்பைடத் தகுதி ைவத்திருக்கிறீர்களா? 

2.  சப்ைளயர்களுடன் பிஸினைஸ ெதாடங்குவதற்கு முன்னால் அவர்கைளப் பற்றி 
மதிப்பிடுவதற்கு உரிய நைடமுைற ைவத்திருக்கிறீர்களா?

3.  சப்ைளயர்கள் பற்றிய தகவல்கைளக் கண்காணித்து அவ்வப்ேபாது அப்ேடட் 
ெசய்கிறீர்களா?
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

சப்ைளயர்களுடனான அைனத்துப் பரிமாற்றங்கைளயும் ஆவணப்படுத்தி 
ஔிவுமைறவின்றி பிஸினஸ் ெசய்ேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  பர்ச்ேசஸ் ஆர்டர்கள் / இதர ஆவணங்களில் வர்த்தகம் ெதாடர்பான தகவல்கைளச் 
ேசர்த்து ஆவணப்படுத்துகிறீர்களா?

2.  டிேரடுகளின் அளவு மற்றும் சப்ைளயருடனான உறவின் தன்ைம ஆகியவற்ைறப் 
ெபாருட்படுத்தாமல் அைனத்து டிேரடுகைளயும் ஆவணப்படுத்தி ைவக்கிறீர்களா?

3. பைழய பரிமாற்றங்களின் பதிேவடுகைள குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பராமரித்து 
ைவத்திருக்கிறீர்களா.
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

எனது வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு புராடக்ட் பற்றிய முக்கியமான தன்ைமகைள 
ேநர்ைமயாகவும், ெதளிவாகவும் ெதரிவிப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  பரிமாற்றத்திற்கான நிபந்தைனகைள ெதரிவித்து, வாடிக்ைகயாளர்களுடன் தகவல்கைளப் 
பகிர்ந்து ெகாண்டதற்கு ஆவணங்கைள ைவத்திருக்கிறீர்களா?

2.  புராடக்ட் ெதாடர்பான ஒழுங்குக் கட்டுப்பாடு வழிகாட்டு விதிகைள உங்களுைடய  
வாடிக்ைகயாளருக்கு நீங்கள் ெதரிவிப்பீர்களா?

3.  ஏற்படக்கூடிய முதலீட்டு இடர்கள் பற்றி விருப்புெவறுப்பின்றி ெதரிவிப்பீர்களா?
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

आं�शक �प से पालन िकया

�ापक �प से पालन िकया

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

வாடிக்ைகயாளர்களிடம் வாங்கும் விைலகள் மற்றும் கட்டணங்கள் ெதாடர்பாக 
ேநர்ைமயாகவும், ஔிவுமைறவின்றியும் நடந்து ெகாள்ேவன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

1.  வாடிக்ைகயாளர்கள் இந்தத் ெதாழில் பற்றி எந்த அளவுக்கு புரிந்து ைவத்திருக்கிறார்கள் 
என்பைதப் ெபாருட்படுத்தாமல் அவர்களிடம் ஒேர மாதிரியான விைலகள் மற்றும் 
கட்டணங்கைள வசூலிக்கிறீர்களா?

2.  வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு விைலயின் உட்பிரிவுகைள (உ-ம்: தங்கத்தின் அடிப்பைட விைல, 
மார்க் ேபாடும் கட்டணம் மற்றும் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கட்டணம்) ெதரிவிக்கிறீர்களா?
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

தங்கத்ைத உடைமயாக்கி ைவத்திருப்பது ெதாடர்பான வாடிக்ைகயாளரின் 
உரிைமகள் உள்பட விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள ெதளிவாகத் ெதரிவிப்ேபன் 
என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும், பிராஸ்ெபக்ட்ஸிலும் முக்கிய விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள 
ெதளிவாக நீங்கள் ெதரிவிக்கிறீர்களா?

2.  வாடிக்ைகயாளரின் உரிைமகள் பற்றியும், பரிமாற்றத்தின்ேபாது எந்த நிைலயில் தங்கம் 
உடைம சட்டப்படி ைகமாறுகிறது என்பைதயும் அவர்கள் அறியச் ெசய்கிறீர்களா?
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

1.  டிேரடிங்/ தங்கத்ைத உங்களிடம் ைவத்திருப்பது/ நாணயம் ெதாடர்பான இடர்கைள நீங்கள் 
மதிப்பிடுகிறீர்களா?

2.  இதில் ெதாடர்புைடய பரிமாற்ற இடர்களில் இருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறீர்களா?

3.  நீங்கள் அட்வான்ஸ் ேபெமண்ட் ெபற்றிருந்தால், கணிசமான இழப்பு ஏற்படுவதில் இருந்து 
நீங்கள் வாடிக்ைகயாளரின் பாதுகாப்புக்கு உறுதி ெசய்வீர்களா?

தங்கத்ைத அல்லது நாணயத்ைத ைவத்திருப்பது அல்லது டிேரடிங் மூலமாக 
ஏற்படக்கூடிய இடர்களில் பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் என நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

1.  அைனத்துப் பரிமாற்றங்களுக்கும் ரசீதுகள்/ பிஸினஸ் காண்ட்ராக்டுகள் ைவத்திருக்கிறீர்களா? 
புராடக்ட், விைல மற்றும் பரிமாற்றம் ெதாடர்பான ேதைவயான அைனத்து விவரங்கைளயும் 
அதில் ேசர்த்திருக்கிறீர்களா?

2.  ேமற்கண்ட பதிவுகைள நியாயமான காலத்திற்கு (குைறந்தது 2ஆண்டுகள்) ேசகரித்து 
ைவத்திருக்கிறீர்களா?

விைல, புராடக்ட், பரிமாற்றம் ெதாடர்பாகத் ேதைவப்படும் தகவல் ெதளிவாக 
ஆவணப்படுத்தி பரிமாற்ற ரசீதிலும், பிஸினஸ் காண்ட்ராக்டிலும் ைவத்து 
பராமரிப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

1.  வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு ேநரடியாகப் பணம் கிைடப்பதற்காக பாதுகாப்பதன் மூலம் அல்லது 
ெகாள்முதைல ஒதுக்குவதன் மூலம் தங்கம் வியாபாரத்தில் உடனடி ெசட்டில்ெமன்ட்டுக்கு 
ஏற்பாடு ெசய்கிறீர்களா?

2.  நீங்கள் கடன் ெபறும் தகுதிையப் பாதிக்கக்கூடிய ேதைவயற்ற மார்க்ெகட் இடர்கைள 
அகற்றுகிறீர்களா மற்றும் நிறுவனத்திற்கு உள்ேளேய இடர் வரம்புகைள வைரயறுக்கிறீர்களா?

3. வாடிக்ைகயாளர்கள் அறியாதபடிக்கு இடர்கைள ஏற்படுத்தக்கூடிய வைகயில் அவர்கள் 
உங்களிடம் ைவத்த தங்கத்ைதக் ெகாண்டு கடன் பரிமாற்றங்களில் ஈடுபடுகிறீர்களா?

எனது பிஸினஸுக்கும், வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் பணப்புழக்கம், விைல, 
ெசட்டில்ெமண்ட் மற்றும் பரிமாற்றம் ெதாடர்பான இடர்கைள குைறப்பதற்காக உரிய 
நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ஆப்பேரஷனல் கண்ட்ேரால் மற்றும் இன்ஷ்யூரன்ஸ் மூலமாக வாடிக்ைகயாளரின் 
தங்கத்ைதப் பாதுகாக்கவும், இன்ஷ்யூரன்ஸ் எடுக்கவும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  தங்கம், ெராக்கப்பணம் மற்றும் விைலமதிப்பற்ற உேலாகங்கைள ேசர்த்து ைவப்பதற்கும், 
ெகாண்டு ெசல்வதற்கும் ேபாதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்ைக எடுத்திருக்கிறீர்களா? 
ெதாழில்முைறப் பாதுகாப்பு ேசைவகள் / ெபட்டக ேசைவ ேபான்றவற்ைற (உ-ம்: எல்பிஎம்ஏ 
அல்லது எக்ேசஞ்ஜ்கள்) பயன்படுத்துகிறீர்களா?

2.  எந்த ஓர் இழப்ைபயும் சமாளிக்க மூலதனப் பாதுகாப்பு அல்லது ேபாதிய இன்ஷ்யூரன்ஸ் 
ைவத்திருக்கிறீர்களா?

3.  லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஏஜன்ஸிகைள அமர்த்துவதற்கு முன்பு அைவ பற்றிய தகவல்கைள உரிய 
முைறயில் � உங்கள் ேசைவ வழங்கைல� அறியுங்கள் என்னும் முைற மூலம் 
ேசாதிக்கிறீர்களா?
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

வாடிக்ைகயாளர்கள் சாம்பிள்கைள ைவப்பது மற்றும் தங்களது தங்க சாமான்கைள 
ெடலிவரி எடுப்பது ெதாடர்பான உரிைமகைளப் பாதுகாக்கும் விதிகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகைளத் ெதரிவிப்ேபன் என உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  வாடிக்ைகயாளர்கள் தங்களது சாம்பிள்கைள ெடபாசிட் ெசய்வது மற்றும் தங்க 
சாமான்கைள ெடலிவரி எடுப்பது ெதாடர்பாக விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள 
ெதரிவித்தீர்களா?

2.  வாடிக்ைகயாளர்களின் உரிைமகள், இன்ஷ்யூரன்ஸ் ஏற்பாடுகள், கடப்பு நிைல 
ெபாறுப்புக்கள், ஒவ்ெவாரு பரிமாற்றத்திலும் ெபறுவது/ ெடலிவரி ெகாடுப்பது 
ேபான்றவற்றின் ெபாறுப்பு ஆகியன ெதாடர்பாக வாடிக்ைகயாளருடன் உடன்படுகிறீர்களா?
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

புதிய வாடிக்ைகயாளருடன் பிஸினைஸத் ெதாடங்குவதற்கு முன்பு 
குைறந்தபட்ச ேகஒய்சி ேதைவகைளப் பின்பற்றுேவன் என்றும், அவ்வப்ேபாது 
தகவல்கைள அப்ேடட் ெசய்ேவன் என்றும் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  வாடிக்ைகயாளருடன் பிஸினைஸத் ெதாடங்குவதற்கு முன்பு உரிய கண்காணிப்பு/ 
ேகஒய்சி ேசாதைனகள் ெசய்கிறீர்களா?

2.  வாடிக்ைகயாளர்களால் ேகஒய்சி ேதைவகைள நிைறவு ெசய்ய முடியாமல் ேபானால் 
கூட அவர்களுடன் பிஸினஸ் ெசய்வீர்க்ளா?

3.  அவ்வப்ேபாது இந்தத் தகவல்கைள அப்ேடட் ெசய்வீர்களா?
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு புராடக்டுகள், விைல, மற்றும் டிேரடிங் நைடமுைறகள் 
பற்றிய விளக்கக் குறிப்புக்கைள வழங்குேவன் என்றும் அல்லது அைவ நம்பத்தகுந்த 
முைறயில் எங்கு கிைடக்கும் என்பைதத் ெதரிவிப்ேபன் எனவும் நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

1.  வாடிக்ைகயாளர்களுக்காக விளக்கக் குறிப்புக்கள் எதுவும் உருவாக்கியிருக்கிறீர்களா? 
அவற்றில் புராடக்டுகள், விைல, மற்றும் வர்த்தக நைடமுைறகைளச் ேசர்த்திருக்கிறீர்களா?

2.  வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு விளக்கிட முன்களப் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி 
அளித்திருக்கிறீர்களா?

3.  உங்கள் நிறுவனத்தில் விளக்கக் குறிப்புக்கள் எதுவும் இல்லாத நிைலயில், ேவறு 
எங்கிருந்து நம்பகமான குறிப்புகள் கிைடக்கும் என்பைத வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 
ெதரிவித்திருக்கிறீர்களா?
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

வாடிக்ைகயாளர்களிடம் இருந்து விசாரைணகைளயும், புகார்கைளயும் ெபற்று, பதிவு 
ெசய்து, குைறகைளத் தீர்ப்பட்தற்கு ேபாதிய சிஸ்டம் ெசயல்படுத்துேவன் என நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  வாடிக்ைகயாளர்களின் புகார்கைளப் ெபறுவதற்கு ஓரு சிஸ்டம் ைவத்திருக்கிறீர்களா?

2.  புகார் கிைடத்ததும், அைதத் தீர்ப்பதற்கு காலக்ெகடு கூறுவீர்களா?

3.  வாடிக்ைகயாளர் புகார்கைள எவ்வளவு காலம் ைவத்திருப்பீர்கள்? அதற்கான 
ஆவணங்கள் உள்ளனவா?
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

நான் வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் சப்ைளயர் ஒவ்ெவாருவருக்கும் பாகுபாடு காட்டாமல் 
விதிகள், நிபந்தைனகள் மற்றும் பணம் ெகாடுப்பதற்கான காலக்ெகடு பற்றி 
ெதளிவாகத் ெதரிவிப்ேபன் மற்றும் பின்பற்றுேவன்  என்று உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  சப்ைளயர்கள்/ வாடிக்ைகயாளர்களுடன் வர்த்தகத்ைத இறுதி ெசய்வதற்கு முன்பாக 
புராடக்ட் / ேசைவகளுக்கான ேபெமன்ட் விதிகள் பற்றி ெதளிவாகத் ெதரிவித்து 
விட்டீர்களா? 

2.  நீங்களும், சப்ைளயர்களும் இந்த விதிகைளப் பின்பற்றுவைத உறுதி ெசய்கிறீர்களா?

3.  ஏதாவது ஒரு தரப்பு விதிகைள மீறுமானால் அைதச் சமாளிப்பதற்கான நைடமுைற 
அைமப்பு உங்களிடம் உள்ளதா?
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

நான் எனது பிஸினஸில் உள்ள முக்கியமான நிதி சார்ந்த மற்றும் நிதி சாராத 
இடர்கைளக் கண்டறிந்து, அவற்ைறக் கைளவதற்கு உரிய நடவடிக்ைககைள 
எடுப்ேபன் என உறுதி கூறுகிேறன்.

1. பிஸினஸில் முக்கியமான நிதி சார்ந்த மற்றும் நிதிசாராத இடர்கைள நீங்கள் 
கண்டறிந்து, அளவிட்டு, கண்காணிக்கிறீர்களா?

2. இடர்கைளச் சமாளிக்க உங்களிடம் ெகாள்ைககள் உள்ளிட்ட நைடமுைறகள் 
உள்ளனவா? கண்டறியப்பட்ட இடர்கைளச் சமாளிக்க/ கைளய நிர்வாகமுைற 
ஏேதனும் உள்ளதா?



16

45

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

1.  இடர்கைளச் சமாளிப்பதற்காக மற்ற பிஸினஸ் நடவடிக்ைககளுடன் ேசராத 
சுேயச்ைசயான குழு ஒன்று உங்களிடம் உள்ளதா?

2.  அந்தக் குழுவின் உறுப்பினர்கள் சுதந்திரமாகச் ெசயல்படுவதற்கு உரிய ெகாள்ைககள், 
நைடமுைறகள் மற்றும் நிர்வாக ஏற்பாடு உங்களிடம் உள்ளதா?

எவ்வித பிஸினஸ் ஊக்க உதவிகளுடன் ெதாடர்பில்லாத பயிற்சி ெபற்ற பிரத்ேயகமான 
இடர் சமாளிப்பு குழு ஏற்படுத்துேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.
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நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

உரிய சட்டவிதிகைளயும், ஒழுங்கு கட்டுப்பாடுகைளயும் பின்பற்றவும், ேபாதுமான 
ஆவணங்கைளப் பராமரிக்கவும், ஒழுங்குகட்டுப்பாடு அதிகாரிகளுக்குத் 
ேதைவப்படக்கூடிய தகவல்கைளயும் வழங்கவும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1.  இந்தியாவில் புல்லியன் டிேரடிங் நடவடிக்ைககள் மற்றும் பிஸினஸ் நடவடிக்ைககளுக்கு 
ெபாருத்தமான சட்டங்களுக்கும், ஒழுங்கு விதிகளுக்கும் நீங்கள் கட்டுப்படுகிறீர்களா?

2.  தணிக்ைக நைடமுைறகள் மற்றும் விதிகைளப் பின்பற்றுவதற்கு ஆவணங்கைளயும், 
பதிேவடுகைளயும் ைவத்திருக்கிறீர்களா? அவற்றில் ெரகுேலட்டரின் விசாரைணகள் மற்றும் 
விவரங்கள், பின்பற்றாத நிகழ்வுகள், அைவ ெதாடர்பான நடவடிக்ைககள் உள்ளனவா?

3.  ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான உள்தணிக்ைக நீங்கள் ெசய்து, அதில் ெதரியவந்தைத 
ஆவணப்படுத்தியிருக்கிறீர்களா?

4.  இந்தத் தகவைல வாடிக்ைகயாளர் அல்லது ஒழுங்கு அதிகாரிகளுக்குத் ெதரிவிக்கிறீர்களா?
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1.  ேபாதுமான அளவுக்கு விசாரித்து அறிந்து, தங்கத்தின் தரம் குறித்து விதிகைளப் 
பின்பற்றும் நம்பகமான சப்ைளயர்களிடம் இருந்து  உயர்தரமான தங்கம் 
வாங்குேவன் என்று ெத உறுதி கூறுகிேறன்.

2.  சப்ைளயர்களுடனான எல்லா பரிமாற்றங்களுக்கும் உரிய ஆவணங்கைள 
ைவத்திருந்து, ஔிவுமைறவின்றி பிஸினஸ் நடத்துேவன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

3.  எனது வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு புராடக்டின் முக்கிய தன்ைமகள் குறித்து 
ேநர்ைமயாகவும், ெதளிவாகவும் தகவல் தருேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

4.  வாடிக்ைகயாளர்களிடம் இருந்து வாங்கும் விைலகள் மற்றும் கட்டணங்கள் 
ெதாடர்பாக ேநர்ைமயாகவும், ெவளிப்பைடயாகவும் நடந்து ெகாள்ேவன் என நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

5.  தங்கத்ைத உடைமயாக்கி ைவத்திருப்பது ெதாடர்பான வாடிக்ைகயாளரின் 
உரிைமகள் உள்பட விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைளத் ெதளிவாகத் ெதரிவிப்ேபன் 
என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

6.  டிேரடிங் அல்லது தங்கத்ைத அல்லது நாணயத்ைத ைவத்திருப்பதன் மூலம் 
ஏற்படக்கூடிய இடர்கைளப் பாதுகாத்திட நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

7.  புராடக்ட், விைல மற்றும் பரிமாற்றம் ெதாடர்பான உரிய தகவல்கள் அடங்கிய 
பிஸினஸ் காண்ட்ராக்டுகள்/ பரிமாற்ற ரசீதுகைள பராமரித்து ைவத்திருப்ேபன் என 
நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

8.  ெராக்கப்பணப் புழக்கம்,, விைல, ெசட்டில்ெமண்ட்  மற்றும் எனது பிஸினஸுக்கும், 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் பரிமாற்றம் ெதாடர்பான இடர்கள் ஆகியவற்ைறக் 
குைறக்க உரிய நடவடிக்ைககள் எடுப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

9.  தங்கச் ெசாத்துக்கைள பாதுகாப்பாக ைகயாள்வதற்காக ேபாதிய அளவுக்கு 
ஆப்பேரஷனல் நைடமுைறகைளச் ெசய்து ைவத்திருப்ேபன் எனவும், 
இன்ஷ்யூரன்ஸ் கவர் ஏற்பாடு ெசய்ேவன் எனவும் உறுதி கூறுகிேறன்.

10.  வாடிக்ைகயாளர்கள்  தங்களது தங்க ெபாருட்கைள ெடலிவரி எடுப்பது அல்லது 
விலகிக் ெகாள்வது ெதாடர்பான விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள ெதரிவிப்ேபன் 
என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

11.  புதிய வாடிக்ைகயாளருடன் பிஸினைஸத் ெதாடங்குவதற்கு முன்னால் 
குைறந்தபட்ச ேகஒய்சி ேதைவகைள நிைறவு ெசய்ேவன் என்றும், இந்தத் தகவைல 
அவ்வப்ேபாது அப்ேடட் ெசய்ேவன் என்றும் உறுதி கூறுகிேறன்.

12.  வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு புராடக்ட்ஸ், விைல மற்றும் டிேரடிங் நைடமுைறகைள 
விளக்கும் ைகேயடுகைள வழங்குேவன் என்றும், அல்லது இத்தைகய தகவல்கள் 
கிைடக்கும் நம்பகமான வழிகள் பற்றி சுட்டிக்காட்டுேவன் என்றும் நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

13.  வாடிக்ைகயாளர்களிடம் இருந்து விசாரைணகள் மற்றும் புகார்கைளப் ெபற்று, பதிவு 
ெசய்து குைறதீர்க்க ேபாதிய சிஸ்டம் ெசயல்படுத்துேவன் என நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

14. வாடிக்ைகயாளர்கள் மற்றும் சப்ைளயர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் பாகுபாடு 
காட்டாமல் ஒேர சீராக ேபெமண்ட்டுக்கான விதிகள், நிபந்தைனகள் மற்றும் 
காலக்ெகடுைவ ெதளிவாகத் ெதரிவிப்ேபன் என்று நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

15.  பிஸினஸில் ஏற்படக்கூடிய முக்கிய நிதிசார்ந்த மற்றும் நிதி சாராத இடர்கைள 
முைனப்பாகக் கண்டறிந்து, அவற்ைறச் சமாளிக்க / ேபாக்க உரிய நடவடிக்ைககைள 
எடுப்ேபன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

16.  எவ்வித பிஸினஸ் ஊக்க உதவிகளுடன் ெதாடர்பில்லாத பயிற்சி ெபற்ற 
பிரத்ேயகமான இடர் சமாளிப்பு குழு ஏற்படுத்துேவன் என நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

17.  நான் அைனத்துவைகயான உரிய சட்டவிதிகைளயும், ஒழுங்குக் கட்டுப்பாடு 
விதிகைளயும் பின்பற்றுேவன் என்றும், ேபாதுமான ஆவணங்கைளப் பராமரிப்ேபன் 
என்றும், சட்ட அதிகாரிகளுக்குத் ேதைவப்படும் தகவல்கைளத் ெதரிவிப்ேபன் 
என்றும் உறுதி கூறுகிேறன்.

ெகாள்முதல்

நடவடிக்ைக அைனத்து ேவைலகைளயும் ேநர்ைமயாக ெசய்தல் ேரட்டிங்

டிேரடிங்

ேபாக்குவரத்து, 
ேசர்த்து ைவத்தல் 
மற்றும் ெடலிவரி

வாடிக்ைகயாளர் 
ேசைவ மற்றும் 
குைறதீர்ப்பு

ேபெமன்ட்ஸ்

இடர் 
கட்டுப்பாடுகள்

தணிக்ைக மற்றும் 
சட்டவிதிகளுக்கு 
கட்டுப்படுதல்

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO
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இைணப்பு ஆ: ஆவண வடிவங்களின் கட்டுப்பாடு

ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் ெதாடர்ந்து மாறிவரும் ஆவணம் ஆகும். இதில் ெதாழில்துைறயின் 

புதுப்புது வடிவங்கள் மற்றும் மிகச்சிறந்த நைடமுைறகள் அடிக்கடி ேசர்க்கப்படுகின்றன. பின்வரும் 

அட்டவைணயில் ஆவணத்தின் புது வடிவம் மற்றும் அப்ேடட்டுகளின் வரலாறு இடம்ெபற்றுள்ளது.

வ. எண் வடிவம் எண் காலக்ெகடு

1.  ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகளின்படி மதிப்பீடு - மார்ச் 2021 மார்ச், 2021
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