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சுய மதிப்பீட்டுக்கு வழிகாட்டிேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள்
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Abhiyaan

ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் பிரின்ஸிபல்ஸ் 
அடிப்பைடயில் உருவாக்கப்பட்டது
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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.

தயாரிப்புக்கான 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 - தயாரிப்பு

ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் ேகாட்பாடுகளுடன் இைணப்பு

ெநறிகளின்படி ெசயல்படுவதற்கான வழிகாட்டி

• வாங்குதல்

• தயாரிப்பு

• ேபாக்குவரத்து, ேசர்த்து ைவத்தல்

• வாடிக்ைகயாளர் ேமலாண்ைம

• ேபெமன்ட்ஸ்

• இடர்கைளக் கட்டுப்படுத்துதல்

• பைழய தங்கத்தின் மறுசுழற்சியாக்கம் / வாங்குவது

• தணிக்ைக மற்றும் சட்டவிதிகைளப் பின்பற்றுதல்

ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைளப் பரப்புதல் மற்றும் பின்பற்றுதல்

விளக்கம்

இைணப்பு அ: சுய மதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டி

• சுயமதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டிக்கு அறிமுகம்

• விரிவான மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதல்

• மதிப்பீட்டின் சுருக்கம்

இைணப்பு-ஆ: ெவர்ஷன் கட்டுப்பாடு

குறிப்புகள்
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நடத்ைத விதி ஆவணத்தின் 
அறிமுகம் மற்றும் கட்டைமப்பு

நடத்ைத விதி ஆவணம் உற்பத்தி பிரிவில் 
உயர்நிைல வழிகாட்டுதைல வழங்குவதற்காக 
எண்ணப்பட்டதாகும்.  நடத்ைத விதிகள் 
உற்பத்திக்கான உறுதியான நைடமுைறகள், 
கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள் மற்றும் 
ெசயலாக்க வழிகாட்டுதல்கைள 
உள்ளடக்குகிறது.

உறுதியான நைடமுைறகள் ஆேராக்கியமான நைடமுைறகைளக் 
ெகாண்டிருக்கின்றன, அைவ எந்தெவாரு வழங்குநராலும் (எல்லா அளவுகள், 
ெபரும் சிக்கல்கள், முதலியன) பின்பற்றப்பட ேவண்டும்.

கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள் நைடமுைறகளின் உயர் தரங்கைளயும் 
பின்பற்ற விரும்புகிற ெபரிய / முதிர்ச்சியான வழங்குநர்களுக்கா 
எண்ணப்பட்டுள்ளது.

ெசயலாக்க வழிகாட்டுதல் உறுதியான நைடமுைறகள் / கூடுதல் சிறந்த 
நைடமுைறகைள ஒரு நிறுவனத்தில் ெசயல்படுத்துவதற்கான விரிவான 
வழிமுைறகைள வழங்குகிறது இந்த நைடமுைறகளுக்கான ெசயல்முைற 
பயன்பாடு விரிவான நிறுவனத்திற்கு குறிப்பான விரிவான வழிகாட்டுதல் 
ேதைவப்படும்.
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வாய்ப்புக்களும் குறிக்ேகாள்களும்

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.
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தங்கம் இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான ெசாத்து வைகயாகும், அது ~800-900 டன்கள்1 வருடாந்திரத் 
ேதைவயுடன், இந்தியாைவ தங்கத்திற்கான இரண்டாவது ெபரிய நுகர்ேவாராக்குகிறது.  கலாச்சார 
ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாக2 இருப்பதுடன், தங்கத்திற்கு இந்தியாவில் ஒரு 
தனிச்சிறப்பான இடமுள்ளது, ஒரு முக்கியமான ேசமிப்புகள் ெசாத்து3 மற்றும் அதன் நுகர்வு ஆபரண4 
வடிவில் இயக்கப்படுகிறது.

தங்கத்தில் முதலீடு ெசய்வதற்கான உறுதியான கவர்ச்சிைய இந்தியர்கள் ெகாண்டிருக்கும் அேத 
ேவைளயில், தங்கத்தில் முதலீடு ெசய்ய விரும்பும் தனிநபர்கள் அவ்வாறு ெசய்வதில் பல்ேவறு 
சவால்கைளக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள், குறிப்பாக விைலக்கான ெவளிப்பைடத்தன்ைம மற்றும் தர 
உத்தரவாதம்.  சந்ைதத் துண்டுத் துண்டாக இருப்பதாலும் அதிகப்படியான கண்காணிப்பு அைமப்பு 
இல்லாததாலும், சில்லைற வணிக முதலீட்டாளர்களின் நலைனப் பாதுகாப்பதற்கு ெதாழில்துைறயால் 
வைரயறுக்கப்பட்ட நடத்ைத விதிகள் ஒரு ஆற்றல்மிக்க இயங்கைமப்பாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.

நடத்ைத விதிகளுக்கான ஆற்றல்மிக்க பரவல் மற்றும் ெசயல்படுத்தல் தங்கப் ெபாருட்களில் நுகர்ேவாரின் 
நம்பிக்ைகைய ேமம்படுத்த ேவண்டும். இது, பதிலுக்கு, நுகர்ேவார்கள் மற்றும் ெதாழில்துைறக்கு 
பயனளிப்பதுடன், ஏற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் புதிய தயாரிப்புகளுக்கான ேதைவைய இயக்க ேவண்டும். இந்த 
ஆவணம் அந்த வைகயில் ஒருபடியாகும், மற்றும் இது உற்பத்திக்கு குறிப்பான நடத்ைத விதிகைள 
அைமத்துக் ெகாடுக்கிறது. சுத்திகரிப்பு, புல்லியன் வணிகம், மதிப்பீடு ெசய்தல் மற்றும் சில்லைற 
வணிகத்ைத உள்ளடக்கி தங்க மதிப்புத் ெதாடர் முழுவதிலும் பிற நடவடிக்ைககளுக்கான ஏற்கனேவ உள்ள 
நடத்ைத விதிகைளப் ேபான்றதாகும். எதிர்காலத்தில், ேதைவக்ேகற்றவாறு, வால்டிங், கடன் வழங்குதல், 
ேபான்ற நடவடிக்ைககளுக்கான ேமற்ெகாண்டு நடத்ைத விதிகைள நாம் உருவாக்கலாம்.

1ஆதாரம் இந்தியாவில் தங்கப் பரிவர்த்தைனயின் நம்பகத்தன்ைமஈ 2016 இந்திய தங்க ெகாள்ைக ைமயம்
2~இந்தியாவில் மதிப்பிடப்பட்ட தங்கத்தில் ~ 87% ெபண்களிடமிக்கிறது
3~குடும்ப ெசாத்தில் 20%  தங்கத்தின் வடிவில் ேசமிக்கப்பட்டுள்ளது. 
4~இந்தியாவின் தங்கத்ேதைவயில் 80% நைக வடிவத்தில் உள்ளது, ஒப்பிடுைகயில் இது உலகளவில் 35% ஆகும்.

ேநர்ைம மற்றும்
ஒருைமப்பாடு

ெவளிப்பைடத்தன்ைம வாடிக்ைகயாளர் 
ெசாத்துக்களின் 

பாதுகாப்பு

ெபாறுப்பான தங்க 
ஆதார ேதடல்

ஒழுங்குமுைற 
இணக்கம்

வணிகம் சார்ந்த 
விேவகம்

ெசயல்படும் 
ெதாழில்முைற

குேளாபல் ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு 
இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் பிரின்ஸிபல்ஸ்



தங்க நைககளின் 
மதிப்புத் ெதாடரைமப்பு

சுரங்கம் தயாரிப்புபுல்லியன் 
வர்த்தகம்

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.

சில்லைற 
வர்த்தகம்

டிஜிட்டல்
இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட்

ேகால்டு ரீட்ெடய்லிங்

மதிப்பீடு மற்றும் 
ஹால்மார்க் 

ெசய்தல்

சுத்திகரிப்பு
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இந்திய தங்கச் சந்ைத
ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் - தயாரிப்பு
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1.  எனது வழங்குநர்கள் பற்றிய அைனத்துத் ெதாடர்புைடயத் தகவல்கைளயும் பதிவு ெசய்யவும்  
ேபாதுமான ”ேநா யுவர் ப்ெராைவடர்” சரிபார்த்தல்கைள உறுதி ெசய்வதற்கும் நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

2. வழங்குநர்களில் இருந்து ெபறப்பட்ட தங்கத்தின் பண்புகைள உறுதி ெசய்வதற்காக 
சுதந்திரமான பரிேசாதைனகைள நடத்த நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

3. வழங்குநர்களுடனான அைனத்து பரிவர்த்தைனகளுக்கான முைறயான ஆவணங்கைள 
உறுதி ெசய்வதன் மூலம் வியாபாரத்ைத ெவளிப்பைடயாக நடத்த நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

4   ெதாழில்துைறயால் ஏற்கப்பட்ட தரங்கைளப் பின்பற்றுகிற மற்றும்  பதிவு ெசய்யப்பட்ட 
வழங்குநர்களில் இருந்து தங்கத்ைத மட்டுேம ெகாள்முதல் ெசய்ய நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

5.  ெதாழிலாளர் சட்டங்களுக்கு நான் இணக்கமாக இருப்பைதயும் ேதைவப்படுகிற 
உள்கட்டைமப்பு, பயன்கள் மற்றும் பயிற்சிைய ஊழியர்களுக்கு வழங்குவைதயும் நான் 
உறுதி கூறுகிேறன். 

6.   ெபாருந்துகிற ஒழுங்குமுைறகள்படி கட்டாயமான ெதாழில்துைற உரிமங்கள் / 
ஒப்புதல்கைளக் ெகாண்டிருப்பைத நான் உறுதிகூறுகிேறன். 

7. உற்பத்தி ெசயல்முைற முழுவதும் தங்க உருப்படிகளின் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தன்ைமையப் 
பராமரிக்க நான் உறுதியளிக்கிேறன்.(கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்)

8. தங்கள் பணியாளர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் ஆேராக்கியமான பணிச் சூழைல 
வழங்குகிற ஒப்பந்தக்காரர்கைள ஈடுபடுத்துவதற்க உறுதி கூறுகேறன். 

15. பைழய தங்கம் வாங்குவதற்கும் பைழய தங்கம் விற்பவர்கள் பற்றிய KYCஐ ேசகரிப்பதற்கும் 
(கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்) நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

16. ெபாறுப்புடன் ெபறப்பட்டதாக மதிப்பிடத்தக்க பைழய தங்கத்ைத மட்டுேம வாங்குவதற்கும் 
ெசயல்முைறப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் ஏேதனும் நியாயமற்ற நைடமுைறகள் 
கவனிக்கப்பட்டால் அவற்ைற சம்பந்தப்ட்ட அதிகாரிகளுக்கு புகார் ெதரிவிப்பதற்கும் நான் 
உறுதி அளிக்கிேறன்.

13. எனது ெதாழிலுக்கான முக்கிய நிதி மற்றும் நிதி அல்லாத இடர்கைள முன்ெசயல்திறமாக 
கண்டறிேவன் என்றும் இடர்கைள மட்டுப்படுத்த / சாமாளிக்க முைறயானட நடவடிக்ைககைள 
எடுப்ேபன் (கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்)  என்றும் நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

14. ெதாழில் ஊக்கத்ெதாைகக்கும் ெதாடர்பில்லாமல் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மற்றும பயிற்சிப் ெபற்ற 
இடர் ேமலாண்ைம குழுைவக் ெகாண்டிருக்க நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

12. ஒவ்ெவாரு வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் வழங்குநர், உடனான விதிகள், நிபந்தைனகள் மற்றும் 
ெசலுத்துல்களுக்கான காலஅளவுகைளத் ெதளிவாகத் ெதரிவித்து பின்பற்றுேவன் என்று 
நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

17. நாட்டின் சட்டங்கைளக் கைடபிடிப்பதற்கும் காலப்படி நியமிக்ககப்பட்ட சட்டப்பூர்வ 
அைமப்புளுக்கு ேதைவயான தகவல்கைளளியிடுவதற்கும் நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

10. புதிய வாடிக்ைகயாளர்கைளப் ெபறும் ேபாது ேபாதுமான KYC ெசயல்முைறகைள உறுதி 
ெசய்வதற்கும் இந்தத் தகவைல அவ்வப்ேபாது புதுப்பிப்பதற்கும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

11. வாடிக்ைகயாளர்கள் புகார்கைள கண்டறிவதற்கும் சரியான காலத்தில் அவற்ைறத் தீர்ப்பதற்கு 
எண்ணம்  ெகாள்வதற்கும் உறுதி கூறுகிேறன்.

9. தங்கம், ெராக்கம் மற்றும் விைலயுயர்ந்த உேலாகங்கைள பாதுகாப்பாக ேசமிப்பதற்கும் மற்றும் 
எடுத்துச் ெசல்வதற்கும் ேபாதுமான இயக்குதல் வழிகாட்டு ெநறிமுைறகளுக்கு நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

ெபாறுப்பான 
தங்க 
ஆதார ேதடல்

தயாரிப்பு

ேபாக்குவரத்து 
மற்றும்
ேசர்த்து ைவத்தல்

ேபெமன்ட்ஸ்

இடர்கைளச் 
சமாளித்தல்

பைழய 
தங்கத்தின் 
மறுசுழற்சியாக்கம் 
/ வாங்குவது

தணிக்ைக மற்றும் 
சட்டவிதிகளுக்கு
 கட்டுப்படுதல்

வாடிக்ைகயாளர் 
ேசைவ மற்றும் 
குைற தீர்ப்பு

நடவடிக்ைககள் எல்லா ேவைலகளும் ேநர்ைமயான முைறயில் நடத்தப்படுதல்
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இைணந்துடுங்கள்
ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் பிரின்ஸிபல்ஸ்

உற்பத்திக்கான வலுவான நைடமுைறகள் மற்றும் கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள் உலகளாவிய 
ரீெடயில்  ேகால்டு இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் ெகாள்ைககள் ஏழிைனயும் உள்ளடக்குகின்றன என்றும்  
முதன்ைமயாக ஏற்கப்படுகிறது என்றும் நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.



14

1. குைறந்தபட்ச ”ேநா யுவர் ப்ெராைவடர்” சரிபார்த்தல்கைள உறுதி 
ெசய்வதற்காக எனது வழங்குநர்கள் பற்றிய அைனத்துத் ெதாடர்புைடயத் 
தகவல்கைளயும் பதிவு ெசய்ய நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

2. வழங்குநர்களில் இருந்து ெபறப்பட்ட தங்கத்தின் பண்புகைள உறுதி 
ெசய்வதற்காக சுதந்திரமான பரிேசாதைனகைள நடத்த நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

3. வழங்குநர்களுடனான அைனத்து பரிவர்த்தைனகளுக்கான முைறயான 
ஆவணங்கைள உறுதி ெசய்வதன் மூலம் வியாபாரத்ைத ெவளிப்பைடயாக 
நடத்த நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

4. ெதாழில்துைறயால் ஏற்கப்பட்ட தரங்கைளப் பின்பற்றுகிற மற்றும்  பதிவு 
ெசய்யப்பட்ட வழங்குநர்களில் இருந்து தங்கத்ைத மட்டுேம ெகாள்முதல் 
ெசய்ய நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

5. ெதாழிலாளர் சட்டங்களுக்கு நான் இணக்கமாக இருப்பைதயும் 
ேதைவப்படுகிற உள்கட்டைமப்பு, பயன்கள் மற்றும் பயிற்சிைய 
ஊழியர்களுக்கு வழங்குவைதயும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

 
6. ெபாருந்துகிற ஒழுங்குமுைறகள்படி கட்டாயமான ெதாழில்துைற உரிமங்கள் 

/ ஒப்புதல்கைளக் ெகாண்டிருப்பைத நான் உறுதிகூறுகிேறன்.
 
7. உற்பத்தி ெசயல்முைற முழுவதும் தங்க உருப்படிகளின் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய 

தன்ைமையப் பராமரிக்க நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

8. தங்கள் பணியாளர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் ஆேராக்கியமான 
பணிச் சூழைல வழங்குகிற ஒப்பந்தக்காரர்கைள ஈடுபடுத்துவதற்க உறுதி 
கூறுகேறன்.

9. தங்கம், ெராக்கம் மற்றும் விைலயுயர்ந்த உேலாகங்கைள பாதுகாப்பாக 
ேசமிப்பதற்கும் மற்றும் எடுத்துச் ெசல்வதற்கும் ேபாதுமான இயக்குதல் 
வழிகாட்டு ெநறிமுைறகளுக்கு நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

10. புதிய வாடிக்ைகயாளர்கைளப் ெபறும் ேபாது ேபாதுமான KYC 
ெசயல்முைறகைள உறுதி ெசய்வதற்கும் இந்தத் தகவைல அவ்வப்ேபாது 
புதுப்பிப்பதற்கும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

11. வாடிக்ைகயாளர்கள் புகார்கைள கண்டறிவதற்கும் சரியான காலத்தில் 
அவற்ைறத் தீர்ப்பதற்கு எண்ணம்  ெகாள்வதற்கும் உறுதி கூறுகிேறன்.

12. ஒவ்ெவாரு வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் வழங்குநர், உடனான விதிகள், 
நிபந்தைனகள் மற்றும் ெசலுத்துல்களுக்கான காலஅளவுகைளத் 
ெதளிவாகத் ெதரிவித்து பின்பற்றுேவன் என்று நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

13.  எனது ெதாழிலுக்கான முக்கிய நிதி மற்றும் நிதி அல்லாத இடர்கைள 
முன்ெசயல்திறமாக கண்டறிேவன் என்றும் இடர்கைள மட்டுப்படுத்த / 
சாமாளிக்க முைறயானட நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி 
அளிக்கிேறன்.

14.  எந்தத் ெதாழில் ஊக்கத்ெதாைகக்கும் ெதாடர்பில்லாமல் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 
மற்றும பயிற்சிப் ெபற்ற இடர் ேமலாண்ைம குழுைவக் ெகாண்டிருக்க நான் 
உறுதி அளிக்கிேறன்.

 
15.  பைழய நைகைய வாங்குவதற்கும் பைழய நைகைய விற்பவர்களிடமிருந்து 

KYC விவரங்கைள ேசகரிப்பதற்குமான ஒரு நியாயமான நைடமுைறைய 
வடிவைமத்து, ெதரியப்படுத்தி நைடமுைறப்படுத்துவதற்கு நான் உறுதி 
அளிக்கிேறன்.

16.  ெபாறுப்புடன் ெபறப்பட்டதாக மதிப்பிடத்தக்க பைழய தங்கத்ைத மட்டுேம 
வாங்குவதற்கும் ெசயல்முைறப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் ஏேதனும் 
நியாயமற்ற நைடமுைறகள் கவனிக்கப்பட்டால் அவற்ைற சம்பந்தப்ட்ட 
அதிகாரிகளுக்கு புகார் ெதரிவிப்பதற்கும் நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

17.  நாட்டின் சட்டங்கைளக் கைடபிடிப்பதற்கும் காலப்படி நியமிக்ககப்பட்ட 
சட்டப்பூர்வ அைமப்புளுக்கு ேதைவயான தகவல்கைளளியிடுவதற்கும் நான் 
உறுதி அளிக்கிேறன்.
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குைறந்தபட்ச ”ேநா யுவர் ப்ெராைவடர்” 
சரிபார்த்தல்கைள உறுதி ெசய்வதற்காக எனது 
வழங்குநர்கள் பற்றிய அைனத்துத் 
ெதாடர்புைடயத் தகவல்கைளயும் பதிவு ெசய்ய 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

வழங்குநர்களில் இருந்து ெபறப்பட்ட 
தங்கத்தின் பண்புகைள உறுதி ெசய்வதற்காக 
சுதந்திரமான பரிேசாதைனகைள நடத்த நான் 
உறுதி கூறுகிேறன். ெதாழில்துைறயால் ஏற்கப்பட்ட தரங்கைளப் 

பின்பற்றுகிற மற்றும்  பதிவு ெசய்யப்பட்ட 
வழங்குநர்களில் இருந்து தங்கத்ைத மட்டுேம 
ெகாள்முதல் ெசய்ய நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

வழங்குநர்களுடனான அைனத்து 
பரிவர்த்தைனகளுக்கான முைறயான ஆவணங்கைள 
உறுதி ெசய்வதன் மூலம் வியாபாரத்ைத 
ெவளிப்பைடயாக நடத்த நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

• கீழுள்ளது ேபால ஒரு புதிய வழங்குநருடன் ஏேதனும் 
வணிகப் பரிவர்த்தைனைய துவங்குவதற்கு முன்னால்  
தகவல்கைள விடமுயற்சியுடன் நடத்துதுவது, 
வழங்குநர்கள் பற்றிய சம்பந்தப்பட்டத் தகவல்கைள பதிவு 
ெசய்வது

 - ெதாழில் உரிமம் 

 -  ஜிஎஸ்டி சான்று

 - பிஏஎன் விவரங்கள் 
 - சந்ைத நுண்ணறிவு மற்றும் பரிநதுைரயாளர், 

யாேரனும் இருந்தால் அவர்களிடமிருந்து 
வழங்குனர்கள் பற்றிய தகவல் 

• வங்கிகள் மற்றும் பதிவு ெசய்யப்பட்ட சுத்திகரிப்பு 
நிைலயங்கள் உள்ளிட்ட மதிப்புமிக்க நிறுவன 
வழங்குநர்களின் ெதாடர்புைடயத் தகவல்கைளயும் பதிவு 
ெசய்யவும்.

•  சந்ைத நுண்ணறிவு அல்லது ஏேதனம் நம்பகமான 
ஆதாரத்திலிருந்து வாடிக்ைகயாளருக்கு ஏேதனும் 
சிவப்புப எச்சரிக்ைகக் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தால் வருடாந்திர 
அளவிேலா அல்லது இைடக்கால அளவிேலா ேசர்ந்துள்ள 
வாடிக்ைகயாளருக்கான பதிவு ெசய்யப்பட்டத் 
தகவல்கைளப் புதுப்பிக்கவும்.)

• ஒவ்ெவாரு வர்த்தகத்திற்கும் வழங்குநர்களுடன் 
ெதாடர்புைடய விவரங்கள் கீேழ உள்ள ஆவணங்களின் 
ஆவணப்படுத்தைல உறுதி ெசய்யவும் 

 - தங்கத்தின் எைட

      -  தங்கத்தின் தரம்

      -  தங்கத்தின் ஆதாரம் (எ.கா., எந்த சுத்திகரிப்பு ைமயத்தில் 
இருந்து தங்கம் ெகாள்முதல் ெசய்யப்பட்டது).

      -  வழங்குநர் பின்பற்றிய தரங்கள், ஏேதனும் இருந்தால், 
LMBA, இந்திய சரக்கு விநிேயாகத் தரங்கள் ேபான்றைவ

      -  பர்ேசஸ் ஆர்டர் 

      - ஒப்பந்தம்,  ெபாருந்துமானால்

• தங்கத்தின் வர்த்தகம் மற்றும் வழங்குனருடனான உறவின் 
தன்ைமையப் ெபாருட்படுத்தாமல் ேசகரிக்கப்படும் 
தங்கத்தின் விவரங்கள்

• ஒரு நியாயமான காலத்திற்கான (குைறந்தது 2 
ஆண்டுகளுக்கு) கடந்தகால பரிவர்த்தைனகைளப் 
பராமரிக்கவும்.

• தங்கத்ைத ெசயல்படுத்துவதற்கு முன் (ெசாந்தத் 
ெதாழிற்சாைலயில்/ஒப்பந்தக்காரர்களால்) 
ெதாடர்புைடய விவரங்களுக்காக தனிப்பட்ட 
முைறயில் (இன்-ஹவுஸ்/அவுட்ேசார்ஸ்) 
வழங்குநர்களால் அளிக்கப்பட்டத் தங்கத்ைத 
பரிேசாதைன ெசய்யவும்.

 - எைட

     -  தூய்ைம 
     -  டிேரஸ் எலிெமன்ட்டுகள் / அசுத்தங்களின் 

உளத்தன்ைம

• ேசாதைன அவுட்ேசார்சிங் ெசய்யப்பட்டால், ேசாதைன 
நிறுவனத்துடன் எம்பாெனல்லிங் ெசய்வதற்கு முன் 
உரிய விடாமுயற்சி, ேவண்டுேகாள் மற்றும் 
ெதாடர்புைடய விவரங்கைள பதிவு ெசய்யுங்கள்.

• ேதைவயான நடவடிக்ைக மற்றும் தீர்வுக்காக 
வழங்குனருடன் ஏேதனும் விலகல் பற்றிய 
விவரங்கைளப் பகிரவும்.

• வங்கிகள், பதிவு ெசய்யப்பட்ட சுத்திகரிப்பு ைமயங்கள், 
பதிவு ெசய்யப்பட்ட புல்லியன் வணிகர்கள் ேபான்ற 
பதிவு ெசய்யப்பட்ட ஆதாரங்களில் இருந்து மட்டுேம 
தங்கத்ைதக் ெகாள்முதல் ெசய்யவும். 

• LBMA, இந்திய சரக்கு விநிேயாகத் தரங்கள் ேபான்ற 
ெதாழில்துைறத் தரங்கைளப் பின்பற்றுகிற தங்கத்ைத 
மட்டும் வாங்கவும்.

ெபாறுப்பான தங்க ஆதார ேதடல்

கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்
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ஒரு உதாரணம்:

சாத்தியமான பதில்:

நான் ஒரு நைக உற்பத்தியாளர் மற்றும் நான் கடந்த 3 தைலமுைறகளாக புல்லியன் 
வணிகரிடமிருந்து தங்கத்ைதக் ெகாள்முதல் ெசய்கிேறன். எங்கள் வியாபாரம் முழுைமயாக 
நம்பிக்ைக அடிப்பைடயிலானது மற்றும் என்னிடம் வணிகரின் ”உங்கள் வழங்குநைர 
அறிந்துெகாள்ளுங்கள்” விவரங்கள் இல்ைல. வணிகர் சட்டரீதியான ஆதாரங்களில் இருந்து 
தான் தங்கத்ைத ெகாள்முதல் ெசய்கிறார் என்று நம்புகிேறன், எனினும், இது குறித்து நான் 
வணிகரிடம் நான் ேபசியதில்ைல. நான் என்ன ெசய்யேவண்டும்?

 நம்பிக்ைகயின் நீண்டகால உறவுகள் முக்கியம் மற்றும் 
உங்கள் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு நீங்கள் வழங்கும் 
தயாரிப்பின் ஆதாரத்ைத அறியும் திறைன 
ேமம்படுத்துகின்றன. எவ்வாறாயினும், எந்தெவாரு எதிர்கால 
நிகழ்வுகளிலிருந்தும் உங்கள் நலைனப் பாதுகாப்பது 
உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியம். உங்கள் வழங்குநரிடமிருந்து 
ெதாழில் உரிமம், ஜிஎஸ்டி சான்றிதழ் ேபான்ற ெதாடர்புைடய 
"உங்கள் வழங்குநைர அறிந்து ெகாள்ளுங்கள்" என்ற 
விவரங்கைள உடனடியாகக் ேகார ேவண்டும்.

ஒவ்ெவாரு பரிவர்த்தைனக்கும் தங்கத்தின் ஆதாரம் (வங்கி, 
பதிவு ெசய்யப்பட்ட சுத்திகரிப்பு நிைலயம் ேபான்றைவ), 
தரநிைலகள் (LBMA, இந்தி சரக்கு விநிேயாகம் ேபான்றைவ), 
தரம், எைட ேபான்ற விவரங்கைளயும் நீங்கள் ேகார ேவண்டும் 
மற்றும் ஆவணப்படுத்த ேவண்டும்.
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ெபாருந்தக்கூடிய விதிமுைறகளின்படி கட்டாய 
ெதாழில்துைற உரிமங்கள் / ஒப்புதல்கைளக் 
ெகாண்டிருப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

உற்பத்தி ெசயல்முைற முழுவதும் தங்க 
உருப்படிகளின் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய 
தன்ைமையப் பராமரிக்க நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்.

5உங்கள் பணியிடத்திற்கு ெபாருந்துகிறவாறு
6அனுமதிகளின் பட்டியல் இயற்ைகயில் சுட்டிக்காட்டுகிறது - ஒழுங்குமுைறையப் ெபாறுத்து ெபாருந்தலாம் அல்லது ெபாருந்தாது. ஒரு உற்பத்தியாளர் 
ேதைவயான அைனத்து அனுமதிகைளயும் புரிந்துெகாள்ள ெபாருத்தமான சட்ட ஆேலாசைனையப் ெபற ேவண்டும்.

தங்கள் பணியாளர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான 
மற்றும் ஆேராக்கியமான பணிச் சூழைல 
வழங்குகிற ஒப்பந்தக்காரர்கைள 
ஈடுபடுத்துவதற்க உறுதி கூறுகேறன்.

ெதாழிலாளர் சட்டங்களுக்கு நான் இணக்கமாக 
இருப்பைதயும் ேதைவப்படுகிற உள்கட்டைமப்பு, 
பயன்கள் மற்றும் பயிற்சிைய ஊழியர்களுக்கு 
வழங்குவைதயும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

• சரியான ேவைல நிைலயங்கள், ேபாதுமான 
காற்ேறாட்டம் மற்றும் பணி நிைலயங்களுக்கு 
இைடேய உள்ள தூரம் ேபான்ற அடிப்பைட சுகாதார 
காரணிகளுடன் பாதுகாப்பான ெசயல்பாடுகைள உறுதி 
ெசய்ய ெபாருத்தமான கருவிகள், இயந்திரங்கள் 
மற்றும் பாதுகாப்பு கருவிகைள நிறுவவும்.

•  ஊழியர்களுக்கு வருங்கால ைவப்பு நிதி, வரி 
பிடித்தங்கள், ெதாழிலாளர் சங்க உருவாக்கம் ேபான்ற 5 
அரசாங்கத்தால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட சலுைககைள 
வழங்கவும்.

• அைனத்து ெதாழிலாளர்களின் பாதுகாப்ைபயும் உறுதி 
ெசய்ய கீழ்கண்டவாறு ேதைவயான பயிற்சிகைள 
வழங்கவும்

 - தீ பாதுகாப்பு பயிற்சிகள் 

     - அவசரகால தயார்நிைல 

     - இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் ெசயல்பாடுகள்

•  கீேழயுள்ள உள்ளூர் விதிமுைறகளுக்கு இணங்க 
ெதாழிற்சாைலகள் / பட்டைறகைள ேமம்படுத்தவும் 
அல்லது அைமக்கவும்

 - ெதாழிற்சாைல உரிமம்

 - மாசு உரிமம்

 - சுற்றுச்சூழல் அனுமதி

 - தீ மற்றும் பாதுகாப்பு அனுமதிகள்

 - ெதாழிலாளர் ெதாடர்பான பதிவு

• பணி நிைலைமகள், ஒப்பந்தக்காரர் 
பணியிடத்திற்கான உபகரணத்ைதப் புதுப்பிப்பதில் 
உற்பத்தியாளர் முதலீடு ெசய்வதன் மூலம் ேமம்பாட்டு 
ஒப்பந்தங்கள் மூலம் ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு ஆதரவு

• தங்கள் பணியாளர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் 
ஆேராக்கியமான பணிச் சூழைல வழங்குகிற 
ஒப்பந்தக்காரர்கைள ஈடுபடுத்துவதற்க உறுதி 
கூறுகேறன்.

• ெவளிப்பைடத்தன்ைமையக் கைடப்பிடித்து, 
ெசயலாக்கத்திற்காக ஒப்பந்தக்காரர்கள் / 
காரிகர்களுக்கு வழங்கப்படும் தங்கத்தின் வலுவான 
தரத்ைத உறுதி ெசய்யவும்.

• தயாரிக்கப்பட்ட தங்கப் ெபாருட்களின் கீேழ உள்ள 
விவரங்கைளக் கண்டறிய இயல்சார்ந்த / டிஜிட்டல் 
அைமப்புகைள வரிைசப்படுத்தவும்

 -  ஆதாரத்தின் ேததி

      -  ெதாகுதி விவரங்கள்

      - தங்கத் தரம்

      - தங்க ஆதாரம்

      -  வழங்குநர் விவரங்கள்

      - நைகயில் ேவைல ெசய்த ைகவிைனஞர்கள் 
விவரங்கள்

      - ஒப்பந்தக்காரர்கள் / துைண ஒப்பந்தக்காரர்கள் 
விவரங்கள், ேபாதுமானால்

      - லாஜிஸ்டிக்ஸ் மற்றும் ேசமிப்பு முகைம

• நியாயமானக் காலத்திற்கான (குைறந்தது 2 
ஆண்டுகள்) தங்கப் ெபாருட்களின் உற்பத்திக்கான 
ேமலுள்ள அைனத்துப் பதிவுகைளயும் பராமரியுங்கள்.

தயாரிப்பு

கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்
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• ஆேலாசைன (உள்கட்டைமப்பு ேமம்படுத்தலுக்கான 
அரசாங்க மானியத் திட்டங்கைள அைடயாளம் கண்டு 
விண்ணப்பிக்க ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு உதவுதல் / 
உள்கட்டைமப்ைப ேமம்படுத்த கடன் வழங்குவதற்காக 
நிதி நிறுவனங்களுக்கு ேதர்வு ெசய்து விண்ணப்பிக்க 
ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு உதவுதல்)

•  ெதாழில்நுட்பம் (சரியான விைலயில் சிறந்த 
உபகரணங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து வாங்குவதற்கு 
ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு உதவுங்கள், ெதாழிலாளர்களுக்கு 
புதிய உபகரணங்கைள இயக்க / இருக்கும் கருவிகளில் 
திறைமயாக ேவைல ெசய்ய பயிற்சி அளிக்கவும்)

• நிதி (கடன், ஈக்விட்டி முதலீடு ேபான்ற பல்ேவறு 
ஏற்பாடுகள் மூலம் ஒப்பந்ததாரரின் பட்டைறைய 
புதுப்பிக்க முதலீடு ெசய்யுங்கள்)

• பணி நிைலைமகள் ேமம்பட்டால் ேமலும் பணிகைள 
ெகாண்டு வர உறுதி ஏற்றல் / பணி நிைலைமகள் 
ேமம்படவில்ைல என்றால் பணிகைள எடுத்துச் ெசல்ல 
தைடவிதித்தல்

ஒரு உதாரணம்:

சாத்தியமான பதில்7:

நான் ஒரு நடுத்தர அளவிலான உற்பத்தியாளர் மற்றும் திறைம மற்றும் ேவைலத் தரத்திற்காக 
ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு உற்பத்திப் பணியின் ஒரு பகுதிைய அவுட்ேசார்ஸ் ெசய்கிேறன். நான் 
அடிக்கடி ேவைலைய அவுட்ேசார்ஸ் ெசய்யும் 2 ஒப்பந்ததாரர்கள் உள்ளனர். ஒப்பந்ததாரர்களின் 
பணிமைனயில் காரிகர்களின் பணி நிைல பாதுகாப்பற்றது மற்றும் சிறிய, ேமாசமான 
காற்ேறாட்ட அைறகளில் பணிபுரியும் பல காரிகர்களுடன் ெபாருத்தமற்றது. நான் 
ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு உதவ விரும்புகிேறன் ஆனால் எப்படி என்று ெதரியவில்ைல?

உட்பட ெதாழிலாளர்களின் ேவைல நிைலைமகைள 
ேமம்படுத்த நீங்கள் பல வழிகளில் 
ஒப்பந்ததாரர்கைள ஆதரிக்கலாம்

7குறிப்பு பதில் - உற்பத்தியாளர், ஒப்பந்தக்காரர், உள்ளூர் விதிமுைறகள் 
ேபான்றவற்றின் சூழலுக்குத் தனிப்பயனாக்கப்பட ேவண்டும்.
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• வாடிக்ைகயாளருக்கான இயல்சார்ந்த / டிஜிட்டல் 
அைமப்புகள் புகார்கைளப் பதிவு ெசய்ய ேவண்டும் 
மற்றும் உற்பத்தியாளருக்கான புகார்கைள பதிவு 
ெசய்து தடம் பற்ற ேவண்டும்.

• நுகர்ேவார் உரிைமகைள ெதாடர்புப்படுத்தும்ேபாது 
வாடிக்ைகயாளருக்கு அைமப்பு பற்றி தகவல் 
ெதரிவிக்கவும்.

• ஒப்புக்ெகாண்ட கால அளவிற்குள் வாடிக்ைகயாளர் 
புகார்கைளத் தீர்க்கவும்.

• சந்ைத நுண்ணறிவு அல்லது ஏேதனம் நம்பகமான 
ஆதாரத்திலிருந்து வாடிக்ைகயாளருக்கு ஏேதனும் 
சிவப்புப எச்சரிக்ைகக் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தால் 
வருடாந்திர அளவிேலா அல்லது இைடக்கால 
அளவிேலா ேசர்ந்துள்ள வாடிக்ைகயாளருக்கான பதிவு 
ெசய்யப்பட்டத் தகவல்கைளப் புதுப்பிக்கவும்.

• கீழுள்ளது ேபால ஒரு புதிய வழங்குநருடன் ஏேதனும் 
வணிகப் பரிவர்த்தைனைய துவங்குவதற்கு முன்னால்  
தகவல்கைள விடமுயற்சியுடன் நடத்துதுவது, 
வழங்குநர்கள் பற்றிய சம்பந்தப்பட்டத் தகவல்கைள பதிவு 
ெசய்வது

 -  ெதாழில் உரிமம், ஜிஎஸ்டி சான்று, பிஏஎன் விவரங்கள் 
      -  வாடிக்ைகயாளரின் நிதிசார்ந்த நிைலயானத்தன்ைம
      -  வங்கி உத்தரவாதம் (வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு கடன் 

என்று இருந்தால்)
      - சந்ைத நுண்ணறிவு மற்றும் பரிநதுைரயாளர், 

யாேரனும் இருந்தால் அவர்களிடமிருந்து 
வாடிக்ைகயாளர் பற்றிய தகவல்

புதிய வாடிக்ைகயாளர்கைளப் ெபறும் ேபாது 
ேபாதுமான KYC ெசயல்முைறகைள உறுதி 
ெசய்வதற்கும் இந்தத் தகவைல அவ்வப்ேபாது 
புதுப்பிப்பதற்கும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

வாடிக்ைகயாளர்கள் புகார்கைள கண்டறிவதற்கும் 
சரியான காலத்தில் அவற்ைறத் தீர்ப்பதற்கு 
எண்ணம்  ெகாள்வதற்கும் உறுதி கூறுகிேறன்.

தங்கம், ெராக்கம் மற்றும் விைலயுயர்ந்த 
உேலாகங்கைள பாதுகாப்பாக ேசமிப்பதற்கும் 
மற்றும் எடுத்துச் ெசல்வதற்கும் ேபாதுமான 
இயக்குதல் வழிகாட்டு ெநறிமுைறகளுக்கு 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

• காப்பீடு மூலதன இருப்புக்கள் மூலம் இழப்பு 
நிகழ்வுகளுக்கு (திருட்டு, துேராகம், விபத்து, இயற்ைக 
ேபரழிவு ேபான்றைவ) உள்ளடக்குவதற்கு தங்கம், 
விைலமதிப்பற்ற உேலாகங்கள் மற்றும் ெராக்கத்திற்கு 
ேபாதுமான பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவைத உறுதி 
ெசய்தல்.

• ேபாக்குவரத்துக்கு ெபாறுப்பான லாஜிஸ்டிக்ஸ் 
நிறுவனங்களின் உரிய KYC விவரங்கைள உரிய 
விடாமுயற்சியுடன் நடத்தி ேசகரிக்கவும். 

• ேசமித்து ைவக்கப்பட்ட ெசாத்துகளின் பாதுகாப்ைப 
உறுதி ெசய்வதற்கு ேபாதுமான பாதுகாப்பு / 
ெதாழில்நுட்ப வசதியுள்ள ெபட்டகங்கள், வலுவான 
அைறகைள அணுகலாம்; அணுகல் இயற்பியல் / 
டிஜிட்டல் பதிவு

ேபாக்குவரத்து மற்றும் ேசமிப்பு

வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் புகார்கள் ேமலாண்ைம
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ஒரு உதாரணம்:
நான் ஒரு  தங்க நைக உற்பத்தி நிறுவனத்தின் உரிைமயாளர் மற்றும் நான் சமீபத்தில் 
நைக கண்காட்சிக்கு ெசன்றிருந்ேதன். 50க்கும் ேமற்பட்ட ரீெடயிலர்கள் கண்காட்சியல் 
கலந்து ெகாண்டிருந்தனர் மற்றும் சிலர் என்னுடன் வியாபாரம் ெசய்வதில் ஆர்வம் 
காட்டினார்கள். ரீெடயிலர்கள் ெவவ்ேவறு புவியியல் பரப்புகளில் இயங்குகிறார்கள், 
அங்ேக எனக்கு குறிப்பிட்ட அளவிலானத் ெதாடர்புகள் மட்டுேம உள்ளன. எனது 
இடர்கைளக் குைறத்து அத்தைகய ரீெடயிலர்களுடன் எவ்வாறு நான் வியாபாரம் 
ெசய்வது?

• ஜிஎஸ்டி சான்று, பிஏஎன் விவரங்கள், ெதாழில் உரிமம் 
ேபான்ற அைனத்து அவசியமான KYC விவரங்கைள 
பகிருமாறு ரீெடயிலைரக் ேகாரவும்.

•  சில KYC விவரங்கைளப் ெபறுவதற்காகவும் 
ரீெடயிலரின் நிதித் திறைன மதிப்பிடுவதற்கும் (எ.கா 
கைடயின் இன்ெவன்ட்ரி ேபான்ற மாற்று 
அளவீடுகைளப் பயன்படுத்துவது (எதிர்) 
ெசய்யப்பட்டுள்ள ஆர்டர்களின் மதிப்பு)  மற்றும் சந்ைத 
வருைகைய ேமற்ெகாள்வைத உள்ளடக்கி ச்நைத 
வருைகைய நடத்துங்கள்.

• இரகசிய ஷாப்பிங் ெசய்யவும், இயலுமானால், 
ரீெடயலரின் வியாபார நைடமுைறகைள 
புரிந்துெகாள்ளவும்

• முன்பணம் ெசலுத்திய வைகயில் அல்லது 
ெடலிவரிக்கு எதிராக பணம் ெசலுத்துதலுக்காக 
நைகைய விற்கவும். நைக கடனுக்காக விற்கப்படுகிறது 
என்றால், வங்கி உத்தரவாதத்ைதக் ேகாரவும்.

சாத்தியமான பதில்7:
புதிய வாடிக்ைகயாளர்களுடன் வியாாரத்தைதத் 
துவங்குவதற்கு முன்னால் ேதைவயான 
விடாமுயற்சிைய ெசய்வது முக்கியமானதாகும், 
குறிப்பாக குறிப்பிட்ட அளவிலான சந்ைத 
நுண்ணறிவுகைள ேசகரிக்கக்கூடிய புவியியல் 
பரப்புகளில். இடர்கைளக் குைறக்க சில 
நடவடிக்ைககைள அவசியம் ெசய்ய ேவண்டும், 
அைவ உள்ளடக்குவன: 
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• முக்கிய விதிகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள 
வாடிக்ைகயாளர்களுடன் மற்றும் வழங்குநர்களுடன் 

 -  ெபாருந்தும் ெகாள்முதல் விைல மற்றும் கூடுதல் 
ெசயல்பாட்டு கட்டணங்கள் (பரிவர்த்தைன, 
விநிேயாகம், ேசமிப்பு ேபான்றைவ) உட்பட 
கட்டணங்கள் 

     - வர்த்தக தீர்வு மற்றும் காப்பீட்டு ஏற்பாடுகள்

 - பணம் ெசலுத்துவதற்கான காலக்ெகடு

     - வாடிக்ைகயாளர் உரிைமகள் பற்றிய தகவல்

• வணிகத்திற்கான முக்கிய அபாயங்கைள 
முன்கூட்டிேய கண்டறிந்து அளவிடவும்:

 -  ெசயல்பாட்டு அபாயங்கள் (பிைழ அல்லது 
ேமாசடியால் ஏற்படும் அபாயங்கள்)

     - நிதி சார்ந்த இடர்கள் (தங்க விைல ஆபத்து, தீர்வு 
ஆபத்து, எதிர் ஆபத்து)

     - சட்ட மற்றும் இணக்க இடர் 

     - மூன்றாம் தரப்பு / அவுட்ேசார்ஸிங் இடர்

     - ைசபர் இடர்

• அைடயாளம் காணப்பட்ட அபாயங்கைளத் தணிக்க / 
நிர்வகிக்க ெகாள்ைககள், பாத்திரங்கள் மற்றும் 
ெபாறுப்புகைள உள்ளடக்கிய இடர் கட்டுப்பாடுகைளப் 
பயன்படுத்தவும். உ-ம்:

 -  வாடிக்ைகயாளர் எதிர் ஆபத்ைத குைறக்க 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு குைறந்தபட்ச / கடன் 
சாளரம் இல்ைல

 - குைறந்தபட்ச / வழங்குநர்கள் / வாடிக்ைகயாளர்கள் 
/ லாஜிஸ்டிக் வழங்குநர்களுடன் எதிர்மைற 
உணர்வுகள் ெகாண்ட வணிகம் இல்ைல 
(வைரயறுக்கப்பட்ட நிதி நிைலத்தன்ைம, 
நியாயமற்ற வர்த்தக நைடமுைறகளில் ஈடுபாடு 
ேபான்றைவ)

     - விதிமுைறகளுக்கு இணங்குவைத உறுதி ெசய்ய 
அறிக்ைக மற்றும் ெவளிப்பாடுகளுக்கான 
பட்டியைலச் சரிபார்க்கவும்

 - வணிகம் எதிர்ெகாள்ளும் அபாயங்கைள ஈடுகட்ட 
ேபாதுமான நிதி இருப்புக்கைள உருவாக்குங்கள்

• வழக்கமான இடர் மதிப்பீடு, இடர் பதிேவட்ைட 
பராமரித்தல், இடர் குைறப்பு திட்டங்கைள 
வடிவைமத்தல் மற்றும் ெசயல்படுத்துதல் ேபான்ற 
எந்தெவாரு வணிக ஊக்கமும் இல்லாமல் ஒரு 
பிரத்ேயக இடர் ேமலாண்ைம குழுைவ நியமிக்கவும்.

• "கடைமகைள பிரித்தல் ெகாள்ைககைள" 
ெசயல்படுத்தவும், அங்கு இரண்டு முக்கியமான நபர்கள் 
சில முக்கியமான ெசயல்பாடுகைள முடிக்க ேவண்டும். 
ேமாசடி மற்றும் ெசயல்பாட்டு பிைழகைளத் தடுக்க 
அல்லது குைறக்க உதவுகிறது.

• சப்ைளயர்கள், வாடிக்ைகயாளர்கள், லாஜிஸ்டிக்ஸ் 
முகவர் ேபான்றவற்றிலிருந்து ேசகரிக்கப்பட்ட KYC 
தகவைலப் பாதுகாக்க ேபாதுமான பாதுகாப்புகைளப் 
பயன்படுத்தவும்.

•  சப்ைளயர்கள் மற்றும் வாடிக்ைகயாளர்களுடன் 
ஒப்புக் ெகாள்ளப்பட்ட விதிமுைறகள், நிபந்தைனகள் 
மற்றும் காலக்ெகடுைவப் பின்பற்றவும்.

• விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளில் ஏேதனும் 
மாற்றங்கள் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் 
சப்ைளயர்களுக்கும் ெவளிப்பைடயாக 
எழுத்துப்பூர்வமாக ெதரிவிக்கப்படும் (குறிப்பாக 
மீண்டும் மீண்டும் வியாபாரம் ெசய்தால்)

ஒவ்ெவாரு வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் வழங்குநர், 
உடனான விதிகள், நிபந்தைனகள் மற்றும் 
ெசலுத்துல்களுக்கான காலஅளவுகைளத் 
ெதளிவாகத் ெதரிவித்து பின்பற்றுேவன் என்று 
நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

எனது ெதாழிலுக்கான முக்கிய நிதி மற்றும் 
நிதி அல்லாத இடர்கைள முன்ெசயல்திறமாக 
கண்டறிேவன் என்றும் இடர்கைள 
மட்டுப்படுத்த / சாமாளிக்க முைறயானட 
நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் என்றும் நான் 
உறுதி அளிக்கிேறன்.

எந்தத் ெதாழில் ஊக்கத்ெதாைகக்கும் 
ெதாடர்பில்லாமல் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மற்றும 
பயிற்சிப் ெபற்ற இடர் ேமலாண்ைம குழுைவக் 
ெகாண்டிருக்க நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

இடர்கைளக் கட்டுப்படுத்துதல்

ேபெமன்ட்
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ஒரு உதாரணம்:

நான் தங்க நைககள் உற்பத்தியாளர், ஒப்பந்த உற்பத்தியாளர்களுக்கு நைக உற்பத்திைய 
முற்றிலும் அவுட்ேசார்ஸ் ெசய்கிேறன். நான் ஒரு புதிய தயாரிப்பு பிரிவில் நுைழகிேறன், 
இதற்காக நான் ஏற்கனேவ இருக்கும் ஒப்பந்ததாரர் புதிய தயாரிப்பு பிரிவில் நிபுணத்துவம் 
ெபறாததால் நான் மற்ெறாரு ஒப்பந்ததாரைர நியமிக்க ேவண்டும். எனது தற்ேபாைதய 
ஒப்பந்தக்காரர் ஒரு ஒப்பந்தக்காரைர என்னிடம் பரிந்துைரத்துள்ளார். புதிய ஒப்பந்தக்காரருக்குத் 
ேதைவயான "உங்கள் வழங்குநைரத் ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள்" விவரங்கைள நான் ேசகரிக்கும் 
ேபாது, எனது இடர்கைளக் குைறக்க நான் என்ன கூடுதல் நைடமுைறகைளப் பின்பற்ற 
ேவண்டும்?

• விைல நிர்ணயம், காலக்ெகடு, ஒவ்ெவாரு தரப்பினரின் 
உரிைமகள் ேபான்ற ெபாருத்தமான வணிக விவரங்கள் 
உட்பட ஒப்பந்தக்காரருடன் ஒரு ஒப்பந்தத்ைத 
முைறப்படுத்தவும்.

• ஒப்பந்தக்காரரின் திறன்கைள ேசாதைன 
ெசய்வதற்கான ஒப்பந்தத்தில் ஒரு காலத்ைதயும், 
திருப்தியற்ற உற்பத்தி ஏற்பட்டால் ஒப்பந்தத்ைத ரத்து 
ெசய்வதற்கான விருப்பங்கைளயும் ேசர்க்கவும்.

• திருட்டு, துேராகம், விபத்து, இயற்ைக ேபரிடர் 
ேபான்றவற்றுக்கு ஒப்பந்தக்காரருக்கு வழங்கப்பட்ட 
மூலப்ெபாருட்களுக்கு உரிய காப்பீடு.

• ேவைல மூலதன ேதைவகைள குைறக்க 
ஒப்பந்தகாரருடன் சரக்குகைள குைறக்கவும்.

சாத்தியமான பதில்:

உங்கள் இடைரக் குைறக்க குறிக்கும் 
ெசயல்களின் பட்டியல்
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• "நுகர்ேவார் உரிைமகள் பற்றிய தகவல்" இன் ஒரு 
பகுதியாக,   அைனத்து வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும், 
ெதாடர்ந்து மற்றும் பாரபட்சமின்றி, பைழய தங்கம் 
வாங்குவதற்கான ெகாள்ைக வடிவைமத்து 
ெதரிவிக்கவும். (தூய்ைம, உருகும் கட்டணம், உருகும் 
இழப்பு, வரிகள் ேபான்ற விைல நிர்ணயம் ெசய்யும் 
ேபாது கருத்தில் ெகாள்ளுதல் உட்பட)

• ேதைவப்பட்டால், சுதந்திரமாக ஆய்வு ெசய்ய பைழய 
தங்கத்தின் மாதிரிைய விற்பைனயாளரிடம் 
ஒப்பைடக்கவும்.

• பைழய தங்கம் வாங்கும் ெசயல்முைறையத் 
ெதாடர்வதற்கு முன் எந்தெவாரு நிறுவனம் / தனிநபர், 
வாடிக்ைகயாளர் / வாடிக்ைகயாளர் அல்லாதவர்களின் 
KYC விவரங்கைளச் ேசகரிக்கவும்.

•  சம்பந்தப்பட்ட தரப்புகள், பரிவர்த்தைன விவரங்கள் 
ேபான்றவற்றின் டிஜிட்டல் / இயல்சார்ந்த பதிைவ ஒரு 
நியாயமான காலத்திற்கு (குைறந்தது 2 ஆண்டுகள்) 
பராமரிக்கவும்.

• ெபாறுப்புள்ள ஆதாரங்கள் மற்றும் 
பதப்படுத்தப்பட்டதாக சரிபார்க்கக்கூடிய பைழய 
தங்கத்ைத மட்டுேம வாங்கவும் 

• திருடப்பட்ட அல்லது கடத்தி வரப்பட்ட தங்கம் 
ேபான்றவற்ைறப் பற்றி சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு 
நியாயமற்ற நைடமுைறகைள குறிக்கிற ஏேதனும் 
கவனிப்புகைள முன்ெசயல்திறமாக புகார் 
ெதரிவிக்கவும்.

பைழய தங்கம் வாங்குவதற்கும் பைழய தங்கம் 
விற்பவர்கள் பற்றிய KYCஐ ேசகரிப்பதற்கும் ஒரு 
நியாயமான நைடமுைறைய வடிவைமத்து, 
ெதரியப்படுத்தி நைடமுைறப்படுத்துவதற்கு 
நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

ெபாறுப்புடன் ெபறப்பட்டதாக மதிப்பிடத்தக்க 
பைழய தங்கத்ைத மட்டுேம வாங்குவதற்கும் 
ெசயல்முைறப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் ஏேதனும் 
நியாயமற்ற நைடமுைறகள் கவனிக்கப்பட்டால் 
அவற்ைற சம்பந்தப்ட்ட அதிகாரிகளுக்கு புகார் 
ெதரிவிப்பதற்கும் நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

• ெதாழில்துைற, கழிவு ேமலாண்ைம, ெதாழிலாளர் 
சட்டங்கள், இணக்கம் ேபான்றைவ உட்பட 
அரசாங்கத்தால் கட்டைளயிடப்பட்ட எந்தெவாரு 
ஆய்ைவயும் உள்ளடக்கிய தணிக்ைக ெசய்யவும். 

• தணிக்ைக முடிவுகைள நிறுவனத்தின் 
இைணயதளத்தில் ெவளியிடலாம் மற்றும்/அல்லது 
நம்பிக்ைக மற்றும் நம்பகத்தன்ைமைய உருவாக்க 
முதலீட்டாளர் சமூகத்திற்கு கிைடக்கச் ெசய்யலாம்

• தணிக்ைக நடத்த எந்தவித முரண்பாடும் இல்லாமல் 
ெதாழில்முைற தணிக்ைகயாளர்கைள நியமிக்கவும் 

(வணிகத்திற்கு ெபாருந்தும் வைகயில்) 

• தங்கம் ைவத்திருத்தல் மற்றும் உற்பத்தியாளரின் 
பதிவுகள் மற்றும் தகவல் அைமப்புடன் சமரசம் 
ெசய்தல் ஆகியவற்ைறச் சரிபார்க்க தணிக்ைக 
ெசய்யவும்.

நாட்டின் சட்டங்கைளக் கைடபிடிப்பதற்கும் 
நியமிக்ககப்பட்ட சட்டப்பூர்வ அைமப்புளுக்கு 
ேதைவயான தகவல்கைளளியிடுவதற்கும் 
நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

பைழய தங்கத்தின் மறுசுழற்சியாக்கம் / வாங்குவது

தணிக்ைக மற்றும் சட்டவிதிகைளப் பின்பற்றுதல்
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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.

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

விளக்கம்
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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

குைறந்தபட்ச ”ேநா யுவர் ப்ெராைவடர்” சரிபார்த்தல்கைள உறுதி ெசய்வதற்காக 
எனது வழங்குநர்கள் பற்றிய அைனத்துத் ெதாடர்புைடயத் தகவல்கைளயும் 
பதிவு ெசய்ய நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. சப்ைளயர்களுடன் வணிகத்ைதத் ெதாடங்குவதற்கு முன் மதிப்பீடு ெசய்ய நீங்கள் சரியான 
விடாமுயற்சி / "உங்கள் வழங்குநைர அறிந்துெகாள்ளுங்கள்" ேசாதைனகைள நடத்துகிறீர்களா?

2. குைறந்தபட்ச ேதைவகைள பூர்த்தி ெசய்ய முடியாவிட்டால் சப்ைளயர்களுடன் நீங்கள் 
வியாபாரம் ெசய்கிறீர்களா?

3. ேசகரிக்கப்பட்ட தகவல் மற்றும் ஆவணங்களின் பதிைவ நீங்கள் பராமரிக்கிறீர்களா? 
ேசகரிக்கப்பட்ட தகவல்கைள நீங்கள் ெதாடர்ந்து புதுப்பிக்கிறீர்களா?

4. ேமற்கண்ட ெசயல்முைறகள் உங்கள் நிறுவனத்தில் பின்பற்றப்படுவைத உறுதிெசய்கிறீர்களா?
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வழங்குநர்களில் இருந்து ெபறப்பட்ட தங்கத்தின் பண்புகைள உறுதி 
ெசய்வதற்காக சுதந்திரமான பரிேசாதைனகைள நடத்த நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. ெபறப்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கு நீங்கள் தனிப்பட்ட ேசாதைன (இன்ஹவுஸ / அவுட்ேசார்ஸ்) 
நடத்துகிறீர்களா?  ெதாடர்புைடய அைனத்து பண்புகைளயும் (எைட, தூய்ைம ேபான்றைவ) 
நீங்கள் ேசாதிக்கிறீர்களா? 

2. நீங்கள் ேசாதைனைய அவுட்ேசார்ஸ் ெசய்தால், ஒரு ேசாதைன நிறுவனத்ைத 
எம்பெனல்லிங் ெசய்வதற்கு முன் நீங்கள் ேபாதுமான விடாமுயற்சியுடன் 
ெசயல்படுகிறீர்களா? 

3. ஏேதனும் விலகல்கள் ஏற்பட்டால் சப்ைளயர்களின் புகார் மற்றும் தீர்வு வழிமுைறகைளப் 
பயன்படுத்துகிறீர்களா? 
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வழங்குநர்களுடனான அைனத்து பரிவர்த்தைனகளுக்கான 
முைறயான ஆவணங்கைள உறுதி ெசய்வதன் மூலம் வியாபாரத்ைத 
ெவளிப்பைடயாக நடத்த நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. தயாரிப்பு, விைல மற்றும் பரிவர்த்தைன ெதாடர்பான அைனத்து தகவல்கைளயும் ெகாள்முதல் 
ஆர்டர்கள் / பிற ஆவணங்களில் ஆவணப்படுத்துகிறீர்களா?

2.  சப்ைளயருடனான உறவின் அளவு மற்றும் தன்ைமையப் ெபாருட்படுத்தாமல், அைனத்து 
பரிவர்த்தைனகளுக்கும் முழுைமயான ஆவணங்கைள உறுதி ெசய்கிறீர்களா? 

3.  கடந்த கால பரிவர்த்தைனகளின் பதிவுகைள நியாயமான காலத்திற்கு நீங்கள் 
பராமரிக்கிறீர்களா?
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ெதாழில்துைறயால் ஏற்கப்பட்ட தரங்கைளப் பின்பற்றுகிற மற்றும்  பதிவு 
ெசய்யப்பட்ட வழங்குநர்களில் இருந்து தங்கத்ைத மட்டுேம ெகாள்முதல் 
ெசய்ய நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. ெதாழில் ஏற்றுக்ெகாண்ட தரங்கைள மட்டும் கைடபிடிக்கும் சப்ைளயர்களிடமிருந்து தங்கத்ைத 
ஏற்றுக்ெகாள்வதற்கான அளவுேகால் உங்களிடம் உள்ளதா? ஆம் எனில், உங்கள் நிறுவனத்தில் 
அதன் ெசயல்பாட்ைட உறுதி ெசய்வதற்கு உங்களிடம் ேபாதுமான ெசயல்முைறகள் உள்ளதா?

2. பதிவு ெசய்யப்பட்ட சப்ைளயர்களிடமிருந்து (வங்கிகள், அங்கீகாரம் ெபற்ற சுத்திகரிப்பு 
ைமயங்கள், முதலியன) மட்டுேம நீங்கள் தங்கத்ைத வாங்குகிறீர்களா?
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ெதாழிலாளர் சட்டங்களுக்கு நான் இணக்கமாக இருப்பைதயும் 
ேதைவப்படுகிற உள்கட்டைமப்பு, பயன்கள் மற்றும் பயிற்சிைய 
ஊழியர்களுக்கு வழங்குவைதயும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. ெபாருந்தும் அைனத்து ெதாழிலாளர் சட்டங்களுக்கும் இணங்குவைத உறுதி ெசய்கிறீர்களா?

2. பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் ஆேராக்கியமான பணியிடத்ைத வழங்குவதற்கு 
ேபாதுமான பணியிடக் ெகாள்ைககள் மற்றும் நன்ைமகள் உங்களிடம் உள்ளதா?

3. ேதைவக்ேகற்ப ஊழியர்களுக்கு வழக்கமான பயிற்சிைய வழங்குகிறீர்களா?

4. 100% கண்டுபிடிப்ைப உறுதி ெசய்ய உங்களிடம் உயர்நிைல உள்கட்டைமப்பு (எ.கா. பார்ேகாடிங் 
மற்றும் ஈஆர்பி சிஸ்டம்) உள்ளதா?

32
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ெபாருந்துகிற ஒழுங்குமுைறகள்படி கட்டாயமான ெதாழில்துைற 
உரிமங்கள் / ஒப்புதல்கைளக் ெகாண்டிருப்பைத நான் 
உறுதிகூறுகிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. உங்கள் நிறுவனத்திற்கு (ெதாழிற்சாைலகள் / பட்டைறகள்) ெபாருந்தக்கூடிய அைனத்து 
ெதாழில்துைற உரிமங்கள் / ஒப்புதல்களுடன் இணங்குவைத உறுதிெசய்கிறீர்களா? 

2. இணங்காத வழக்குகள், ெரகுேலட்டரிடமிருந்து வினவல்கள் மற்றும் அவற்ைறத் தீர்க்க 
எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ைககளின் பதிவுகைள நீங்கள் பராமரிக்கிறீர்களா?

3. உரிமங்கைள சரியான ேநரத்தில் புதுப்பிப்பைத உறுதி ெசய்ய உங்களிடம் ேபாதுமான 
ெசயல்முைறகள் உள்ளதா?
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உற்பத்தி ெசயல்முைற முழுவதும் தங்க உருப்படிகளின் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய 
தன்ைமையப் பராமரிக்க நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

  8தங்க ஆதாரம், தங்கத் தரம், ைகவிைனஞர்கள்/ஆபரணங்கள் ேபான்றவற்றில் ேவைல ெசய்த ஒப்பந்தக்காரர்கள்.

1. நீங்கள் தயாரிக்கும் ஒரு தங்கப் ெபாருளுக்குச் ெசல்லும் உள்ளீடுகள் 8 இன் விவரங்கைள 
நீங்கள் பராமரிக்கிறீர்களா?

2. இந்த விவரங்கைள துல்லியமாகப் பிடிக்க உங்களிடம் இயல்சார் / டிஜிட்டல் அைமப்புகள் 
உள்ளதா?

3. ஒரு நியாயமான காலத்திற்கான (குைறந்தது 2 ஆண்டுகளுக்கு) கடந்தகால 
பரிவர்த்தைனகைளப் பராமரிக்கவும்.?
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தங்கள் பணியாளர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் ஆேராக்கியமான 
பணிச் சூழைல வழங்குகிற ஒப்பந்தக்காரர்கைள ஈடுபடுத்துவதற்க உறுதி 
கூறுகேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. ஒரு ஒப்பந்ததாரரின் ெதாழிற்சாைல / பணிமைனயில் ேவைல நிைலைமகள் மற்றும் 
பாதுகாப்பு அம்சங்கைள நீங்கள் கருத்தில் ெகாள்கிறீர்களா? தங்கள் பணியாளர்களுக்கு ஒரு 
பாதுகாப்பான மற்றும் ஆேராக்கியமான பணிச் சூழைல வழங்குகிற ஒப்பந்தக்காரர்கைள 
நீங்கள் ஈடுபடுத்துகிறீர்களா? 

2. ஒப்பந்ததாரர்கள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு சிறந்த பணியிடத்ைத வழங்குவதில் நீங்கள் 
ஆதரவளிக்கிறீர்களா?

3. நீங்கள் ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய பராமரித்து, ஒப்பந்தக்காரர்கள் / காரிகர்களுக்கு 
ெசயலாக்கத்திற்கு வலுவான தரமான தங்கத்ைத வழங்குகிறீர்களா?

35
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தங்கம், ெராக்கம் மற்றும் விைலயுயர்ந்த உேலாகங்கைள பாதுகாப்பாக 
ேசமிப்பதற்கும் மற்றும் எடுத்துச் ெசல்வதற்கும் ேபாதுமான இயக்குதல் 
வழிகாட்டு ெநறிமுைறகளுக்கு நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. தங்கம், பணம் மற்றும் விைலமதிப்பற்ற உேலாகங்கைள ேசமித்து எடுத்துச் ெசல்ல ேபாதுமான 
பாதுகாப்பு நடவடிக்ைககைள (எ.கா. பாதுகாப்பு, அணுகல் கட்டுப்பாடு) நீங்கள் 
பயன்படுத்துகிறீர்களா?

2. இழப்பு நிகழ்வுகளுக்கு ஈடுெசய்ய உங்களிடம் ேபாதுமான காப்பீடு அல்லது மூலதன 
இைடயகங்கள் உள்ளதா?

3. சப்ைளயர்களுடன் வணிகத்ைதத் ெதாடங்குவதற்கு முன் மதிப்பீடு ெசய்ய நீங்கள் சரியான 
விடாமுயற்சி / "உங்கள் வழங்குநைர அறிந்துெகாள்ளுங்கள்" ேசாதைனகைள நடத்துகிறீர்களா?
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புதிய வாடிக்ைகயாளர்கைளப் ெபறும் ேபாது ேபாதுமான KYC ெசயல்முைறகைள உறுதி 
ெசய்வதற்கும் இந்தத் தகவைல அவ்வப்ேபாது புதுப்பிப்பதற்கும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. வழங்குநர்களுடன் வணிகத்ைதத் ெதாடங்குவதற்கு முன் மதிப்பீடு ெசய்ய நீங்கள் சரியான 
விடாமுயற்சி / "உங்கள் வழங்குநைர அறிந்துெகாள்ளுங்கள்" ேசாதைனகைள நடத்துகிறீர்களா?

2. குைறந்தபட்ச ேதைவகைள பூர்த்தி ெசய்ய முடியாவிட்டால் வழங்குநர்களுடன் நீங்கள் 
வியாபாரம் ெசய்கிறீர்களா?

3. இந்த தகவைல அவ்வப்ேபாது புதுப்பிக்கிறீர்களா?
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வாடிக்ைகயாளர்கள் புகார்கைள கண்டறிவதற்கும் சரியான காலத்தில் 
அவற்ைறத் தீர்ப்பதற்கு எண்ணம்  ெகாள்வதற்கும் உறுதி கூறுகிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. வாடிக்ைகயாளர் புகார்கைளப் ெபற உங்களிடம் இயல்சார் / டிஜிட்டல் அைமப்புகள் உள்ளதா?

2. ஒரு புகாைரப் ெபற்றவுடன், தீர்வுக்கான காலக்ெகடுைவ நீங்கள் முடிவு ெசய்கிறீர்களா?

3. வாடிக்ைகயாளர் புகார்களின் பதிவுகைள (ெபறப்பட்ட புகார்களின் எண்ணிக்ைக, நிலுைவயில் 
உள்ள, தீர்க்கப்பட்ட) நியாயமான காலத்திற்கு நீங்கள் பராமரிக்கிறீர்களா?
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ஒவ்ெவாரு வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் வழங்குநர், உடனான விதிகள், நிபந்தைனகள் மற்றும் 
ெசலுத்துல்களுக்கான காலஅளவுகைள, ெதாடர்ச்சியாக மற்றும் பாரபட்சமின்றி, 
ெதளிவாகத் ெதரிவித்து பின்பற்றுேவன் என்று நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. சப்ைளயர்கள் / வாடிக்ைகயாளர்களுடன் வர்த்தகத்ைத முடிப்பதற்கு முன் முக்கிய கட்டண 
விதிமுைறகைள நீங்கள் ெதாடர்புெகாண்டு ெதளிவாக சீரைமக்கிறீர்களா? 

2. நீங்களும் சப்ைளயர்கள் / வாடிக்ைகயாளர்களும் விதிமுைறகைளப் பின்பற்றுவைத உறுதி 
ெசய்கிறீர்களா?

3. ஒரு தரப்பு விதிமுைறகைள மீறும் ேபாது நிகழ்வுகளுக்கான வழிமுைறகள் உங்களிடம் உள்ளதா?
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எனது ெதாழிலுக்கான முக்கிய நிதி மற்றும் நிதி அல்லாத இடர்கைள முன்ெசயல்திறமாக 
கண்டறிேவன் என்றும் இடர்கைள மட்டுப்படுத்த / சாமாளிக்க முைறயானட நடவடிக்ைககைள 
எடுப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. வணிகங்களுக்கு நிதி மற்றும் நிதி அல்லாத அபாயங்கைள நீங்கள் கண்டறிந்து, 
அளவிடுகிறீர்களா மற்றும் கண்காணிக்கிறீர்களா?

2. அைடயாளம் காணப்பட்ட அபாயங்கைளத் தணிப்பதற்கான ெகாள்ைககள், நிர்வாகம் உள்ளிட்ட 
இடர் ேமலாண்ைம நைடமுைறகள் உங்களிடம் உள்ளதா?
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எந்தத் ெதாழில் ஊக்கத்ெதாைகக்கும் ெதாடர்பில்லாமல் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மற்றும 
பயிற்சிப் ெபற்ற இடர் ேமலாண்ைம குழுைவக் ெகாண்டிருக்க நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. இடர் ேமலாண்ைமக்கு ெபாறுப்பான பிற வணிக நடவடிக்ைககளிலிருந்து தனிப்பட்டக் குழு 
உங்களிடம் உள்ளதா?

2. அவர்களுைடய சுதந்திரத்ைத உறுதி ெசய்வதற்கு ெபாருத்தமான ெகாள்ைககள், 
ெசயல்முைறகள் மற்றும் நிர்வாகம் உங்களிடம் உள்ளதா?
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பைழய தங்கம் வாங்குவதற்கும் பைழய தங்கம் விற்பவர்கள் பற்றிய KYCஐ ேசகரிப்பதற்கும் 
ஒரு நியாயமான நைடமுைறைய வடிவைமத்து, ெதரியப்படுத்தி நைடமுைறப்படுத்துவதற்கு 
நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. அைனத்து வாடிக்ைகயாளர்களுக்குமான தரமான பைழய தங்க ெகாள்முதல் ெகாள்ைக 
உங்களிடம் உள்ளதா?

2. பைழய தங்கத்தின் (தூய்ைம, உருகும் கட்டணம், உருகும் இழப்புகள், வரிகள் ேபான்றைவ) 
அைனத்து வாடிக்ைகயாளர்களிடமும் நிைலயான மற்றும் பாரபட்சமின்றி விைல நிர்ணயம் 
ெசய்யும் ேபாது கருத்தில் ெகாள்ளப்பட்ட அைனத்து அம்சங்கைளயும் நீங்கள் ெதாடர்பு 
ெகாள்கிறீர்களா?

3. பைழய தங்க விற்பைனயாளர்களின் KYC விவரங்கைள நீங்கள் ேசகரிக்கிறீர்களா? 
விற்பைனயாளர் KYC ேதைவகைளப் பூர்த்தி ெசய்யாவிட்டால் நீங்கள் தங்கத்ைத 
வாங்குவீர்களா?
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ெபாறுப்புடன் ெபறப்பட்டதாக மதிப்பிடத்தக்க பைழய தங்கத்ைத மட்டுேம வாங்குவதற்கும் 
ெசயல்முைறப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் ஏேதனும் நியாயமற்ற நைடமுைறகள் 
கவனிக்கப்பட்டால் அவற்ைற சம்பந்தப்ட்ட அதிகாரிகளுக்கு புகார் ெதரிவிப்பதற்கும் நான் 
உறுதி அளிக்கிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. சப்ைளயர் ெபாறுப்புடன் ெபறப்பட்ட பைழய தங்கத்ைத மட்டுேம ைகயாளும் பட்சத்தில் 
அவற்ைற சரிபார்த்துக் ெகாள்வதற்கு நீங்கள் ேபாதுமான கவனம் ெசலுத்துகிறீர்களா?

2. பைழய தங்கத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்வதற்கு முன் ெதாடர்புைடய ஆவணங்கைள (அசல் 
விற்பைனயாளர் மற்றும் பரிவர்த்தைன ஆவணங்கள்) ேசகரிக்கிறீர்களா?

3. திருடப்பட்ட அல்லது கடத்தி வரப்பட்ட தங்கம் ேபான்றவற்ைறப் பற்றி சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாரிகளுக்கு நியாயமற்ற நைடமுைறகைள குறிக்கிற ஏேதனும் கவனிப்புகைள 
முன்ெசயல்திறமாக புகார் ெதரிவிக்கிறீர்களா?
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நாட்டின் சட்டங்கைளக் கைடபிடிப்பதற்கும் காலப்படி நியமிக்ககப்பட்ட சட்டப்பூர்வ 
அைமப்புளுக்கு ேதைவயான தகவல்கைளளியிடுவதற்கும் நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. இந்தியாவில் உங்கள் வியாபார ெசயல்பாடுகளுக்கு ெபாருந்துகிற அைனத்து 
ெபாருந்தக்கூடியச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுைறகளுக்கு நீங்கள் இணங்குகிறீர்களா? 

2. அைனத்து இணக்க மற்றும் தணிக்ைக ெசயல்முைறகளுக்கான பதிவுகள் மற்றும் 
ஆவணங்கைள பராமரிக்கிறீர்களா? அது தணிக்ைக கண்டறிதல்கள், ஒழுங்குப்படுத்துபவரின் 
ேகள்விகள், இணக்கமில்லா நிகழ்வுகள் மற்றும் அது ெதாடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ைககைள 
உள்ளடக்குகிறதா?

3. உள்ளார்ந்த தணிக்ைககைள நடத்துகிறீர்களா மற்றும் நியாயமான காலக்கட்டத்தில் அதற்கான 
கண்டறிதல்கைளப் பதிவு ெசய்கிறீர்களா? ெவளியார்ந்த தணிக்ைகைய நடத்துவதற்காக 
நலனுக்கான எந்த முரண்பாடும் இன்றி  ெதாழில்முைற தணிக்ைகயாளர்கைளப் பணிக்கு 
அமர்த்துகிறீர்களா?

4. ேகாரப்படும்ேபாது வாடிக்ைகயாளருக்கு அல்லது ஒழுங்குமுைற ஆைணயத்திற்கு இந்த 
தகவைல நீங்கள் ெவளியிடுகிறீர்களா? உங்கள் நைடமுைறகளின் நம்பகத்தன்ைமைய 
ேமம்படுத்துவதற்காக  ெபாதுத் துைறயில் தணிக்ைக முடிவுகைள நீங்கள்ளியிடவும் 
ெசய்கிறீர்களா?



45

ெபாறுப்பான 
தங்க 
ஆதார ேதடல்

தயாரிப்பு

ேபாக்குவரத்து மற்றும்
ேசர்த்து ைவத்தல்

ேபெமன்ட்ஸ்

இடர்கைளச் 
சமாளித்தல்

பைழய தங்கத்தின் 
மறுசுழற்சியாக்கம் / 
வாங்குவது

தணிக்ைக மற்றும் 
சட்டவிதிகளுக்கு
கட்டுப்படுதல்

வாடிக்ைகயாளர் 
ேசைவ மற்றும் 
குைற தீர்ப்பு

1.  எனது வழங்குநர்கள் பற்றிய அைனத்துத் ெதாடர்புைடயத் தகவல்கைளயும் 
பதிவு ெசய்யவும்  ேபாதுமான ”ேநா யுவர் ப்ெராைவடர்” சரிபார்த்தல்கைள 
உறுதி ெசய்வதற்கும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

2. வழங்குநர்களில் இருந்து ெபறப்பட்ட தங்கத்தின் பண்புகைள உறுதி 
ெசய்வதற்காக சுதந்திரமான பரிேசாதைனகைள நடத்த நான் உறுதி 
கூறுகிேறன். 

3. வழங்குநர்களுடனான அைனத்து பரிவர்த்தைனகளுக்கான முைறயான 
ஆவணங்கைள உறுதி ெசய்வதன் மூலம் வியாபாரத்ைத ெவளிப்பைடயாக 
நடத்த நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

4   ெதாழில்துைறயால் ஏற்கப்பட்ட தரங்கைளப் பின்பற்றுகிற மற்றும்  பதிவு 
ெசய்யப்பட்ட வழங்குநர்களில் இருந்து தங்கத்ைத மட்டுேம ெகாள்முதல் 
ெசய்ய நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

9. தங்கம், ெராக்கம் மற்றும் விைலயுயர்ந்த உேலாகங்கைள பாதுகாப்பாக 
ேசமிப்பதற்கும் மற்றும் எடுத்துச் ெசல்வதற்கும் ேபாதுமான இயக்குதல் 
வழிகாட்டு ெநறிமுைறகளுக்கு நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

12. ஒவ்ெவாரு வாடிக்ைகயாளர் மற்றும் வழங்குநர், உடனான விதிகள், 
நிபந்தைனகள் மற்றும் ெசலுத்துல்களுக்கான காலஅளவுகைளத் 
ெதளிவாகத் ெதரிவித்து பின்பற்றுேவன் என்று நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

17. நாட்டின் சட்டங்கைளக் கைடபிடிப்பதற்கும் காலப்படி நியமிக்ககப்பட்ட 
சட்டப்பூர்வ அைமப்புளுக்கு ேதைவயான தகவல்கைளளியிடுவதற்கும் நான் 
உறுதி அளிக்கிேறன்.

5.  ெதாழிலாளர் சட்டங்களுக்கு நான் இணக்கமாக இருப்பைதயும் 
ேதைவப்படுகிற உள்கட்டைமப்பு, பயன்கள் மற்றும் பயிற்சிைய 
ஊழியர்களுக்கு வழங்குவைதயும் நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

6.   ெபாருந்துகிற ஒழுங்குமுைறகள்படி கட்டாயமான ெதாழில்துைற உரிமங்கள் / 
ஒப்புதல்கைளக் ெகாண்டிருப்பைத நான் உறுதிகூறுகிேறன். 

7. உற்பத்தி ெசயல்முைற முழுவதும் தங்க உருப்படிகளின் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய 
தன்ைமையப் பராமரிக்க நான் உறுதியளிக்கிேறன்.(கூடுதல் சிறந்த 
நைடமுைறகள்)

8. தங்கள் பணியாளர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் ஆேராக்கியமான 
பணிச் சூழைல வழங்குகிற ஒப்பந்தக்காரர்கைள ஈடுபடுத்துவதற்க உறுதி 
கூறுகேறன். 

10. புதிய வாடிக்ைகயாளர்கைளப் ெபறும் ேபாது ேபாதுமான KYC 
ெசயல்முைறகைள உறுதி ெசய்வதற்கும் இந்தத் தகவைல அவ்வப்ேபாது 
புதுப்பிப்பதற்கும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

11. வாடிக்ைகயாளர்கள் புகார்கைள கண்டறிவதற்கும் சரியான காலத்தில் 
அவற்ைறத் தீர்ப்பதற்கு எண்ணம்  ெகாள்வதற்கும் உறுதி கூறுகிேறன்.

15. பைழய தங்கம் வாங்குவதற்கும் பைழய தங்கம் விற்பவர்கள் பற்றிய KYCஐ 
ேசகரிப்பதற்கும் (கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்) நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

16. ெபாறுப்புடன் ெபறப்பட்டதாக மதிப்பிடத்தக்க பைழய தங்கத்ைத மட்டுேம 
வாங்குவதற்கும் ெசயல்முைறப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் ஏேதனும் நியாயமற்ற 
நைடமுைறகள் கவனிக்கப்பட்டால் அவற்ைற சம்பந்தப்ட்ட அதிகாரிகளுக்கு 
புகார் ெதரிவிப்பதற்கும் நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

13. எனது ெதாழிலுக்கான முக்கிய நிதி மற்றும் நிதி அல்லாத இடர்கைள 
முன்ெசயல்திறமாக கண்டறிேவன் என்றும் இடர்கைள மட்டுப்படுத்த / சாமாளிக்க 
முைறயானட நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் (கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்)  
என்றும் நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

14. ெதாழில் ஊக்கத்ெதாைகக்கும் ெதாடர்பில்லாமல் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மற்றும 
பயிற்சிப் ெபற்ற இடர் ேமலாண்ைம குழுைவக் ெகாண்டிருக்க நான் உறுதி 
அளிக்கிேறன்.
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O / BO / PO / NO
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நடவடிக்ைககள் எல்லா ேவைலகளும் ேநர்ைமயான முைறயில் நடத்தப்படுதல் ேரட்டிங்
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இந்த வழிகாட்டி மூலமாக உங்கள் பக்கத்தில், ஒரு புகழ்ெபற்ற பயணத்ைத நீங்கள் துவங்கலாம் 
மற்றும் தங்கத் ெதாழில்துைறயில் ஒரு புதிய அளவுேகாைள அைமக்கலாம். முதல் பகுதி - 
நடத்ைத விதி,  சில்லைற வணிக தங்க முதலீட்டுக் ெகாள்ைககளில் வகுக்கப்பட்டிருக்கும் சிறந்த 
நைடமுைறகைள புரிந்துெகாண்டு ஏற்பதற்கு உங்களுக்கு உதவும்.

இரண்டாவது பாகம் - சுய-மதிப்பீடு வினாப்பட்டியல் ேமம்பாம்டிற்கான பகுதிகைள அைடயாளம் 
காண உங்களுக்கு உதவும்.

வ. எண் வடிவம் எண் காலக்ெகடு

1.         ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகளின்படி மதிப்பீடு - தயாரிப்பு - மார்ச் 2021     மார்ச் 2021
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குறிப்புக்கள்


