೨೦೨

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷ
ವಹಿವಯಟ್ುಗಳ ನ್ಸೋತಿ
ಆವೃತಿಿ ೧.೧
ಈ ವರದಿಯು ಎನಬಿಎಫಸಿಗಳಿಗಯಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷ ವಹಿವಯಟ್ುಗಳ ಪರಮುಖ
ಅಂಶಗಳನ್ುು ರ್ವವರಿಸುತ್ಿದೆ.
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1. ಮುನ್ುುಡಿ
ಕ್ಯಾಪ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೋಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟ್ುಗಳು ಸಂಭಯವಾ ಅಥವಯ ನೈಜ
ಸಮಸ್ಯಾಗಳನ್ುು ಹ ಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಅಂತ್ಹ ವಹಿವಯಟ್ುಗಳು ಸಂಸ್ಯೆಯ
ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿವಯೋ ಮತ್ುಿ ಅದರ ಷೋರುದಯರರ ಹಿತಯಸಕ್ತಿಯಲಿಲವೋ ಹಯಗ ಸಂಸ್ಯೆ ಕ್ಯಯೆ, ೨೦೧೩(“ಕ್ಯಯೆ”)
ಮತ್ುಿ ಪರಮುಖ ನ್ಸದೆೋಿಶನ್ವಯಗಿರುವ - ಬಯಾಂಕೋತ್ರ ಹಣಕ್ಯಸು ಸಂಸ್ಯೆ -ವಾವಸಿೆತ್ವಯಗಿ ಮುಖಾವಯಗಿರುವ ಠೋವಣಿ
ರಹಿತ್ ಪಡೆದುಕ ಳುುವ ಸಂಸ್ಯೆ ಮತ್ುಿ ಠೋವಣಿ ಪಡೆದುಕ ಳುುವ ಸಂಸ್ಯೆ(ರಿಸರ್ವಿ ಬಯಾಂಕ್) ನ್ಸದೆೋಿಶನ್ಗಳು,
೨೦೧೬(“ನ್ಸದೆೋಿಶನ್ಗಳು”) ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿ ಇವಯೋ ಎನ್ುುವ ಪರಶ್ನುಗಳನ್ುು ಕೋಳುತ್ಿವ.
ನ್ಸೋತಿಗಯಗಿ ಕ್ಯಲಕ್ಯಲಕೆ ಮಯಡುವ ತಿದುೆಪಡಿಗಳು ಯಯವುದೆೋ ಇದೆಲಿಲ ಅದನ್ುು ಲೆಕ್ೆಪರಿಶ್ನ ೋಧನಯ ಸಮಿತಿಯ
ಶಿಫಯರಸಿಿನ್ ಆಧಯರದ ಮೋಲೆ ಸಂಸ್ಯೆಯ ನ್ಸದೆೋಿಶಕ್ರ ಮಂಡಳಿಯು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ಿದೆ.
ಈ ನ್ಸೋತಿಯು ಸಂಸ್ಯೆ ಮತ್ುಿ ತ್ನ್ು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಅಥವಯ ಹಚ್ಚಿನ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ಿದೆ. ಇದು
ಆಡಳಿತ್ಕೆ ಮತ್ುಿ ಭೌತಿಕ್ ವಹಿವಯಟ್ುಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟ್ುಗಳ ವರದಿ ಮಯಡಲು
ಒಂದು ಚೌಕ್ಟ್ಟನ್ುು ನ್ಸೋಡುತ್ಿದೆ.

2.

ಉದೆೆೋಶ
ಈ ನ್ಸೋತಿಯು ಕ್ಯಾಪ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಫೈನಯನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೋಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ುಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಪಕ್ಷಗಳ ನ್ಡುರ್ವನ್ ವಹಿವಯಟ್ುಗಳ ವರದಿ ಸಲಿಲಸುರ್ವಕ ಮತ್ುಿ ಸರಿಯಯದ ಅನ್ುಮೋದನಗೆ ಆಡಳಿತ್ ಚೌಕ್ಟ್ಟನ್ುು
ನ್ಸೋಡುವ ಉದೆೆೋಶವನ್ುು ಹ ಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಯೆಯು ಪರತಿ ವರ್ಿ ಹಣಕ್ಯಸು ಸ್ಯಟೋಟ್ಮಂಟ್ುಗಳಲಿಲ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ
ಅಗತ್ಾರ್ವರುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಮಂಡಳಿಯು ಸಂಸ್ಯೆ ಮತ್ುಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನ್ಡುರ್ವನ್ ಎಲ್ಯಲ ಭೌತಿಕ್
ವಹಿವಯಟ್ುಗಳನ್ುು ವರದಿ ಮಯಡಬೋಕ್ು. ಸಂಸ್ಯೆಯು ತ್ನ್ು ವಬಿೈಟ್ ನ್ಲಿಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ
ವಹಿವಯಟ್ುಗಳ ಂದಿಗೆ ನ್ಸೋತಿಯನ್ುು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೋಕ್ು ಮತ್ುಿ ತ್ನ್ು ವಯರ್ಷಿಕ್ ವರದಿಯಲಿಲ ಇವುಗಳನ್ುು
ಒಳಗೆ ಂಡ ಒಂದು ವಬ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ುು ಸಹ ಒದಗಿಸಬೋಕ್ು.

3.

ವಯಾಖ್ಯಾನ್ಗಳು

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷ: ಸಂಸ್ಯೆಯಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಅಂಶವಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೋಕ್ಯದರೆ:

i.

ಅಂತ್ಹ ಅಂಶವು ಸಂಸ್ಯೆಗಳ ಕ್ಯಯೆ, ೨೦೧೩ ರ ಸ್ಯಕ್ಷನ ೨(೭೬) ಅಡಿಯಲಿಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಕ್ಷವಯಗಿರಬೋಕ್ು; ಅಥವಯ
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ii.

ಅಂತ್ಹ ಅಂಶವು ಇಸಿಟಟ್ ಾಟ್ ಆಫ ಚಯಟ್ಿಡ್ಿ ಅಕ್ೌಂಟೆಂಟ್ಿ ಆಫ ಇಂಡಿಯಯ(ಐಸಿಎಐ) ಜಯರಿಗೆ ಳಿಸಿದ
ಲೆಕ್ೆಪರಿಶ್ನ ೋಧಕ್ ಮಯನ್ದಂಡಗಳ ಅನ್ವಯದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಪಕ್ಷವಯಗಿರಬೋಕ್ು
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟ್ು(ಗಳು) ಅಥವಯ ಆರ್ಪಿಟಿ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಯೆಗಳ ಕ್ಯಯೆ, ೨೦೧೩ರ ನ್ಸಯಮ
೧೮೮(೧)ರಲಿಲರುವಂತೆ ಮತ್ುಿ/ಅಥವಯ ಕ್ಯಲಕ್ಯಲಕೆ ತಿದುೆಪಡಿಮಯಡಲ್ಯಗುವ ಐಸಿಎಐ ಜಯರಿಮಯಡಿದ
ಲೆಕ್ೆಪರಿಶ್ನ ೋಧಕ್ ಮಯನ್ದಂಡಗಳ ಅನ್ವಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದೆ ಂದಿಗಿನ್ ಒಂದು ವಾವಸ್ಯೆ ಅಥವಯ ಒಂದು
ಒಪಪಂದವಯಗಿದೆ.
ಭೌತಿಕ್ತೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟ್ು ಎಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದೆ ಂದಿಗಿನ್ ವಹಿವಯಟ್ನ್ುು ಭೌತಿಕ್ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಬೋಕ್ಯದರೆ ಒಂದು ಹಣಕ್ಯಸು ವರ್ಿದಲಿಲ ವಹಿವಯಟ್ು/ವಹಿವಯಟ್ುಗಳು ಪರತೆಾೋಕ್ವಯಗಿ ನ್ಡೆದಿರಬೋಕ್ು ಅಥವಯ ಹಿಂದಿನ್
ವಹಿವಯಟ್ುಗಳ ಂದಿಗೆ ಒಟಿಟಗೆ ನ್ಡೆದಿರಬೋಕ್ು, ಸಂಸ್ಯೆಯ ಕ ನಯ ಲೆಕ್ೆಪರಿಶ್ನ ೋಧಿತ್ ಹಣಕ್ಯಸು ಸ್ಯಟೋಟ್ಮಂಟ್ುಗಳ ಪರಕ್ಯರ
ಸಂಸ್ಯೆಯ ಒಟ್ುಟ ವಯರ್ಷಿಕ್ ವರಮಯನ್ ಹತ್ುಿ ಪರತಿಶತ್ವನ್ುು ಮಿೋರಿರಬೋಕ್ು ಅಥವಯ ಇಂತ್ಹ ಮಿತಿಗಳು ಕ್ಯಲಕ್ಯಲಕೆ ಸಂಸ್ಯೆಗಳ
ಕ್ಯಯೆ, ೨೦೧೩ರಲಿಲರುವಂತೆ ನ್ಮ ದಿಸಿರಬೋಕ್ು.

4.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ಗುರುತಿಸುರ್ವಕ
ಕ್ಯಯಿಕ್ಯರಿ ತ್ಂಡವು ಯಯವಯಗಲ ಸಂಸ್ಯೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳ ಡೆೋಟಯಬೋಸ್ ಅನ್ುು ನ್ಸವಿಹಿಸುತ್ಿದೆ,
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ವಯಾಖ್ಯಾನ್ವನ್ುು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಸ್ಯೆಗಳ ಕ್ಯಯೆ ೨೦೧೩ರ ನ್ಸಯಮ ೨(೭೬)ರ ಅಡಿಯಲಿಲ
ಸ ಚ್ಚಸಿದಂತೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ದಯಖಲೆಗಳಲಿಲ ಪರಿರ್ೆರಣೆಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ್/ಸಂಸ್ಯೆಯ
ರ್ವವರಗಳ ಂದಿಗೆ ವಾಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಸಂಸ್ಯೆಗಳ ಹಸರುಗಳು ಇರಬೋಕ್ು.

5. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟ್ುಗಳ ಗುರುತಿಸುರ್ವಕ


ಸಂಸ್ಯೆಯು ಐಸಿಎಐ ಜಯರಿಮಯಡಿರುವ ಲೆಕ್ೆಪರಿಶ್ನ ೋಧಿತ್ ಮಯನ್ದಂಡಗಳನ್ುು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅಥವಯ/ಮತ್ುಿ
ಕ್ಯಯೆಯ ನ್ಸಯಮ ೧೮೮ರ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟ್ುಗಳನ್ುು

ಗುರುತಿಸುತ್ಿದೆ. ವಹಿವಯಟ್ುಗಳು ವಾವಹಯರಕ್ಯೆಗಿ ಬಳಸಲ್ಯಗಿದೆಯೋ ಸಂಸ್ಯೆಯು ವಹಿವಯಟ್ುಗಳು
ವಾವಹಯರ ಕೋಂದಿರತ್ ಮತ್ುಿ ಸವತ್ಂತ್ರ ರ ಪದಯೆಗಿದೆಯೋ ಎಂದು ನ್ಸಧಿರಿಸುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇದಕ್ಯೆಗಿ
ಸಂಸ್ಯೆಯು ಅಗತ್ಾರ್ವದೆರೆ ಬಯಹಾ ವೃತಿಿಪರ ಅಭಿಪ್ಯರಯವನ್ುು ಕೋಳುತ್ಿದೆ.



6.

ಪರಸಕ್ಿ ಹಣಕ್ಯಸು ವರ್ಿದಲಿಲ ನ್ಡೆಯುವ ಅಂತಿಮ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ುಿ ಲೆಕ್ೆಪರಿಶ್ನ ೋಧನಯ ಸಮಿತಿ
ಸಭೆಯಲಿಲ ಮುಂಬರುವ ಹಣಕ್ಯಸು ವರ್ಿಕ್ಯೆಗಿ ಸಂಸ್ಯೆಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ಅಂದಯಜು
ವಹಿವಯಟ್ನ್ುು ಅನ್ುಮೋದಿಸಬೋಕ್ು.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟ್ುಗಳ ಅನ್ುಮೋದನ ಮತ್ುಿ ಪರಿಶಿೋಲನ
3
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6.1 ಆಡಿಟ್ ಸಮಿತಿ)ಲೆಕ್ೆಪರಿೋಶ್ನ ೋಧನಯ ಸಮಿತಿ(
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6.1.1. ಆರರ್ಪಟಿಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಎಲ್ಯಲ ವಹಿವಯಟ್ುಗಳನ್ುು ಸಭೆಯಲಿಲ ಅಥವಯ
ಚಲ್ಯವಣೆಯಲಿಲರುವ ಮ ಲಕ್ ಅಥವಯ ಎಲೆಕ್ಯಾನ್ಸಕ್ ಮೋಡ್ ಮ ಲಕ್ ಪರಿಹಯರದ ಮ ಲಕ್
ಅಂತ್ಹ ವಹಿವಯಟ್ನ್ುು ನ್ಡೆಸುವ ಮುನ್ುವೋ ಲೆಕ್ೆಪರಿಶ್ನ ೋಧನಯ ಸಮಿತಿ ಅನ್ುಮೋದಿಸಬೋಕ್ು .
ಟಿಗಳನ್ುು ಅದರ ಅನ್ುಮೋದನಗಯಗಿ ಚಚ್ಚಿಸುವಯಗ ಲೆಕ್ೆಪರಿಶ್ನ ೋಧನಯ ಸಮಿತಿಯು ಎರ್ಪಆರಲ್ಯಲ
ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ಿದೆ ಸಂಸ್ಯೆ ಮತ್ುಿ ಹ ೋಲಿಲ್ಂ ಸಂಸ್ಯೆಯ ನ್ಡುವ . ಇರುವ
ಕ್ಯಯೆಯ ನ್ಸಯಮ188 ರಲಿಲ ಉಲೆಲೋಖಿಸಲ್ಯದ ವಹಿವಯಟ್ನ್ುು ಹ ರತ್ುಪಡಿಸಿ, ಮೋಲಿನ್
ನ್ಸಬಂಧನಗಳು ವಾವಹಯರಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲಲ.
ಯಯವುದೆೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟಿನ್ಲಿಲ ಸಂಭಯವಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ುು ಹ ಂದಿರುವ ಸಮಿತಿಯ
ಯಯವುದೆೋ ಸದಸಾರು ತ್ಮಮನ್ುು ತಯವು ಉಳಿಸಿಕ ಳುಬಹುದು ಮತ್ುಿ ಚರ್ಚಿಯಿಂದ
ಹ ರಗುಳಿಯುತಯಿರೆ ಮತ್ುಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟ್ನ್ುು ಅನ್ುಮೋದಿಸಲು ಮತ್ವನ್ುು
ಚಲ್ಯವಣೆ ಮಯಡುವುದಿಲಲ. ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟ್ು ಎಂದರೆ
i. ಸಯಮಯನ್ಾ ವಯಾಪ್ಯರದಲಿಲರುವುದಿಲಲ, ಅಥವಯ
ii. ಸವತ್ಂತ್ರ ರ ಪದಯೆಗಿರುವುದಿಲಲ, ಇದು ಆಗಯಗೆೆ ಚಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಷೋರುದಯರರ ಅಥವಯ
ಮಂಡಳಿ ನ್ಸದೆೋಿಶಕ್ರ ಅನ್ುಮೋದನಯ ಅಗತ್ಾರ್ವರುತ್ಿದೆ.
6.1.2. ಸಂಸ್ಯೆಯ ಕ್ಯಯೆ, ೨೦೧೩ರ ನ್ಸಬಂಧನಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ ನ್ಮ ದಿಸಿರುವ ಮಯನ್ದಂಡಗಳು /
ರ್ರತ್ುಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿಟರುವ ಮತ್ುಿ ಈ ನ್ಸೋತಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿರುವ ಮತ್ುಿ ಸಂಸ್ಯೆಯ
ಹಿತ್ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಅಗತ್ಾವಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಯದ ಇತ್ರ ರ್ರತ್ುಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಿಟರುವ
ವಹಿವಯಟ್ುಗಳಂತ್ಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟ್ುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ೆಪರಿಶ್ನ ೋಧನಯ ಸಮಿತಿಯು
ಬಹ ದೆೆೋಶಿತ್ ಅನ್ುಮೋದನಯನ್ುು ನ್ಸೋಡಬಹುದು. ಈ ರಿೋತಿಯ ಬಹ ದೆೆೋಶಿತ್ ಅನ್ುಮೋದನಯು
ಒಂದು ವರ್ಿದವರೆಗೆ ಮಯತ್ರ ಮಯನ್ಾವಯಗಿರುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಒಂದು ವರ್ಿದ ನ್ಂತ್ರ ಹ ಸ
ಅನ್ುಮೋದನಯ ಅಗತ್ಾರ್ವರುತ್ಿದೆ. ಈ ಬಹ ದೆೆೋಶಿತ್ ಅನ್ುಮೋದನಯು ಈ ಕಳಕ್ಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ುು
ನ್ಸದಿಿರ್ಟಪಡಿಸುತ್ಿದೆ:
i. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ಹಸರು(ಗಳು), ವಹಿವಯಟಿನ್ ರ್ವಧ, ವಹಿವಯಟಿನ್ ಅವಧಿ,
ನ್ಮ ದಿಸಿದ ಗರಿರ್ಟ ಸಂಖ್ಯಾಯ ವಹಿವಯಟ್ುಗಳು; ಮತ್ುಿ
ii. ಸ ಚಕ್ ಮ ಲ ದರ/ಪರಸುಿತ್ ಒಪಪಂದದ ದರ ಮತ್ುಿ ಯಯವುದೆೋ ಇದೆಲಿಲ
ದರದಲಿಲ ವಾತಯಾಸದ ಸ ತ್ರ.
iii. ಲೆಕ್ೆಪರಿಶ್ನ ೋಧನಯ ಸಮಿತಿ ಸ ಕ್ಿವಂದು ನ್ಮ ದಿಸುವ ಇತ್ರ ರ್ರತ್ುಿಗಳು: ಸಂಸ್ಯೆಯ
ಜವಯಬಯೆರಿಯನ್ುು ಮಯರಯಟ್ ಮಯಡುವ ಅಥವಯ ರ್ವಲೆೋವಯರಿ ಮಯಡುವ
ವಹಿವಯಟ್ುಗಳಿಗೆ ಬಹ ದೆೆೋಶಿತ್ ಅನ್ುಮೋದನಯನ್ುು ನ್ಸೋಡಲ್ಯಗುವುದಿಲಲ.
ಬಹ ದೆೆೋಶಿತ್ ಅನ್ುಮೋದನಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿ ಸಂಸ್ಯೆಯು ನ್ಮ ದಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ
ರ್ವವರಗಳನ್ುು ತೆರೈಮಯಸಿಕ್ ಆಧಯರದ ಮೋಲೆ ಲೆಕ್ೆಪರಿಶ್ನ ೋಧನಯ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶಿೋಲಿಸುತ್ಿದೆ.
6.1.3

6.1.4

ವಹಿವಯಟ್ುಗಳ

ಸಂಸ್ಯೆಯ ಮ ಲಕ್ ಪರವೋಶಿಸಿದ ಆರ್ಪಿಟಿಗಳು, ಬಹ ದೆೆೋಶಿತ್ ಅನ್ುಮೋದನ ಹ ಂದಿರುವುದಿಲಲ ಅಥವಯ
ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ವಿ ಅನ್ುಮೋದನ ಪಡೆದಿರುತ್ಿದೆ ಇದನ್ುು ಕ್ಯಯೆಯ ನ್ಸಯಮ ೧೭೭ರ ನ್ಸಬಂಧನಗಳ
ಅನ್ುಸಯರವಯಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಅನ್ುಮೋದನಗಯಗಿ ಇಡಲ್ಯಗುತ್ಿದೆ.
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6.1.5

ಅನ್ವಯವಯಗುವ ಕ್ಯನ್ ನ್ುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ುಟ, ಲೆಕ್ೆಪರಿಶ್ನ ೋಧನಯ ಸಮಿತಿಯು ಈ ನ್ಸೋತಿಯಂದಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿರದ
ಆರರ್ಪಟಿಗಳನ್ುು ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲು, ಪರಿರ್ೆರಿಸಲು ಅಥವಯ ಅಂತ್ಾಗೆ ಳಿಸಲು ಅಧಿಕ್ಯರವನ್ುು ಹ ಂದಿರುತ್ಿದೆ.

6.2 ಮಂಡಳಿಯ ನ್ಸದೆೋಿಶಕ್ರು

6.2.1. ಈ ಕಳಗಿನ್ ಕ್ಯರಣಗಳಿಂದಯಗಿ ಸಂಸ್ಯೆಯು ಆರರ್ಪಟಿಗಳನ್ುು ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನ್ುಮೋದನಗಯಗಿ ಉಲೆಲೋಖಿಸಲ್ಯಗುತ್ಿದೆ.
i. ವಾವಹಯರದ ವಹಿವಯಟ್ು ಅಲಲ, ಅಥವಯ
ii. ಸವತ್ಂತ್ರ ರ ಪದಯೆಗಿರುವುದಿಲಲ, ಇಂತ್ಹ ವಹಿವಯಟ್ುಗಳು ಲೆಕ್ೆಪರಿಶ್ನ ೋಧನಯ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಯರಸಿಿನ್ ಮೋಲೆ
ಸಂಸ್ಯೆಯ ನ್ಸದೆೋಿಶಕ್ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ವಿ ಅನ್ುಮೋದನಯಿಂದ ಮಯತ್ರವೋ ಪರಿಣಯಮವಯಗುತ್ಿದೆ.

6.2.2

ಮಂಡಳಿಯು ಇಂತ್ಹ ವಹಿವಯಟ್ನ್ುು ನ್ಡೆಸುವ ಮುನ್ು ವಹಿವಯಟಿನ್ ರ್ವಧ, ಭೌತಿಕ್ ನ್ಸಯಮಗಳು, ದರವನ್ುು
ನ್ಸಧಿರಿಸುವ ರಿೋತಿ ಮತ್ುಿ ವಯಾಪ್ಯರ ತಯಕ್ತಿಕ್ತೆಯಂತ್ಹ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ಿದೆ. ಹಿೋಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ,
ಮಂಡಳಿಯು ವಹಿವಯಟ್ನ್ುು ಅನ್ುಮೋದಿಸಬಹುದು ಅಥವಯ ಕಲವು ಸಂದರ್ಿಗಳಲಿಲ ಸ ಕ್ಿವನ್ಸಸುವ ಕ್ಯರಣ
ವಹಿವಯಟ್ು ನ್ಸಯಮಗಳಲಿಲ ಅಂತ್ಹ ಮಯಪ್ಯಿಡು ಮಯಡುವ ಅಗತ್ಾರ್ವರುತ್ಿದೆ.

6.2.3

ಯಯವುದೆೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟಿನ್ಲಿಲ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ುು ಹ ಂದಿರುವ ಸಮಿತಿಯ ಯಯವುದೆೋ ಸದಸಾನ್ು
ತ್ಮಮನ್ುು ತಯವು ಉಳಿಸಿಕ ಳುಬಹುದು ಮತ್ುಿ ಚರ್ಚಿಯಿಂದ ಹ ರಗುಳಿಯುತಯಿರೆ ಮತ್ುಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ
ವಹಿವಯಟ್ನ್ುು ಅನ್ುಮೋದಿಸಲು ಮತ್ವನ್ುು ಚಲ್ಯವಣೆ ಮಯಡುವುದಿಲಲ.

6.3 ಷೋರುದಯರರು 6.3
6.3.1 ಒಂದುವೋಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟ್ು ಸಯಮಯನ್ಾ ವಾವಹಯರದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಇಲಲ ಅಥವಯ ಸವತ್ಂತ್ರ
ರ ಪದಯೆಗಿರುವುದಿಲಲ ಮತ್ುಿ ಇದು ಭೌತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಯಟ್ು ಆಗಿದೆಲಿಲ, ಇದಕ್ಯೆಗಿ ನ್ಸಣಿಯದ ಮ ಲಕ್
ಷೋರುದಯರರ ಅನ್ುಮೋದನಯ ಅಗತ್ಾರ್ವರುತ್ಿದೆ.
6.3 ಆರರ್ಪಟಿಗಳ ವರದಿ
6.4.1
ಈ ನ್ಸೋತಿಯಡಿಯಲಿಲ ಮಂಡಳಿಷೋರುದಯರರಿಂದ ಅನ್ುಮೋದನಯ ಅಗತ್ಾರ್ವರುವ ಪರತಿಯಂದು ಒಪಪಂದ /
ಮತ್ುಿ ವಾವಸ್ಯೆಯನ್ುು ಷೋರುದಯರರಿಗೆಮಂಡಳಿಯ ವರದಿಯಲಿಲ ಉಲೆಲೋಖಿಸಲ್ಯಗುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇದರೆ ಂದಿಗೆ
ಇಂತ್ಹ ಒಪಪಂದ ಅಥವಯ ವಾವಸ್ಯೆಯಲಿಲ ಸ್ಯೋರಿದೆಕ್ಯೆಗಿ ಕ್ಯರಣವನ್ುು ನ್ಸೋಡಲ್ಯಗುತ್ಿದೆ.
6.5 ಈ ಹಿಂದೆ ಅನ್ುಮೋದಿಸದ ಆರರ್ಪಟಿಗಳು
6.5.1

ಒಂದುವೋಳ ಈ ನ್ಸೋತಿಯಡಿಯಲಿಲ ಅನ್ುಮೋದನ ಪಡೆಯದ ಅಥವಯ ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸದ ಆರರ್ಪಟಿಯ ಕ್ುರಿತ್ು
ಸಂಸ್ಯೆಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಈ ನ್ಸೋತಿಗೆ ಅನ್ುಸಯರವಯಗಿ ಮತ್ುಿ ಅನ್ುಸರಣೆಯಲಿಲ ಅಗತ್ಾರ್ವರುವಂತೆ ವಹಿವಯಟ್ನ್ುು
ಸಮಿತಿ ಅಥವಯ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಯ ಷೋರುದಯರರ ಮುಂದೆ ಪ್ಯರಯೋಗಿಕ್ವಯಗಿ ಇಡಲ್ಯಗುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇದು
ಕ್ಯಲಕ್ಯಲಕೆ ತಿದುೆಪಡಿ ಮಯಡಬಹುದಯದ ಅನ್ವಯವಯಗುವ ಕ್ಯನ್ ನ್ುಗಳು ಮತ್ುಿ ನ್ಸಬಂಧನಗಳ
ಅನ್ುಸಯರವಯಗಿರುತ್ಿದೆ.

6.5.2

ಸಮಿತಿಯು ಅಥವಯ ಮಂಡಳಿಯು ಅಥವಯ ಷೋರುದಯರರು ಅಂತ್ಹ ವಹಿವಯಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಯಲ
ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಮತ್ುಿ ಸಂದರ್ಿಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸುತಯಿರೆ ಮತ್ುಿ ಸಂಸ್ಯೆಗೆ ಲರ್ಾರ್ವರುವ ಅಂದರೆ
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ವಹಿವಯಟಿನ್ ಅನ್ುಮೋದನ, ಪರಿರ್ೆರಣೆ ಅಥವಯ ಮುಕ್ಯಿಯ ಇವುಗಳನುಲ್ಯಲ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಆದರೆ
ಸಿೋಮಿತ್ವಯಗದೆ ಎಲ್ಯಲ ಆಯೆಗಳನ್ುು ಮೌಲಾಮಯಪನ್ ಮಯಡುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳಲಿಲ
ಸಮಿತಿಯು ಸ ಕ್ಿವಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ುು ಸಂಸ್ಯೆಯು ಜರುಗಿಸುತ್ಿದೆ.
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