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1. முன்னுடை
த ொடர்புடடய கட்சி பொிவர்த் டைகள் சொத் ியமொை அல்லது உண்டமயொை கருத்து வவற்றுடமகடள தகொண்டிருக்கக்கூடும் என்பட
வகபிடல் ஃப்வளொட் ஃடபைொன்ஷியல் சர்வீசஸ் பிடைவவட் லிமிதடட் அங்கீகொிக்கிறது, வமலும் இதுவபொன்ற பொிவர்த் டைகள்
நிறுவைத் ின் மற்றும் அ ன் பங்கு ொைர்களின் சிறந் ஆர்வத்துடன் மற்றும் நிறுவைங்கள் சட்டம், 2013 (“ சட்டம் ”) மற்றும் மு ன்டம
இயக்கம் - வங்கி சொைொ நி ி நிறுவைம் - முடறயொை முக்கியத்துவம் வொய்ந் டவப்புத்த ொடக அல்லொ நிறுவைம் மற்றும்
டவப்புத்த ொடக எடுக்கும் நிறுவைம் (ொிசர்வ் வங்கி) ிடசகள், 2016 (“ ிடசகள் ”) வபொன்றவற்றுடன் ஒத்துப்வபொகுமொ என்ற வகள்வி
எழும்.
அவ்வப்வபொது, தகொள்டகக்கு ிருத் ங்கள் ஏவ னும் இருந் ொல், ணிக்டகக் குழுவின் பொிந்துடைகளின் அடிப்படடயில் நிறுவைத் ின்
இயக்குநர்கள் குழுவொல் பொிசீலிக்கப்படும்
இந் தகொள்டக நிறுவைம் மற்றும் அ ன் ஒன்று அல்லது அ ற்கு வமற்பட்ட த ொடர்புடடய கட்சிகளுக்கு இடடயிலொை
பொிவர்த் டைகளுக்கு தபொருந்தும். இது தபொருள் பொிவர்த் டைகள் உட்பட த ொடர்புடடய கட்சி பொிவர்த் டைகடள நிர்வகிப்ப ற்கும்
அறிக்டக வழங்கவும் ஒரு கட்டடமப்டப அளிக்கிறது.

.

2.வநொக்கம்
இந் தகொள்டக,வகப்ஃப்வளொட் டபைொன்சியல் சர்வீசஸ் பிடைவவட் லிமிதடட் மற்றும் அ னுடன் த ொடர்புடடய கட்சிகளுக்கு
இடடயிலொை பொிவர்த் டைகடள முடறயொக அங்கீகொிப்ப ற்கும் அறிக்டகயிடுவ ற்கும் ஒரு நிர்வொக கட்டடமப்டப வடையறுக்க
விரும்புகிறது. நிறுவைம் ஒவ்தவொரு ஆண்டும் நி ிநிடல அறிக்டககளிலும் மற்றும் வபொர்ட் அறிக்டககளிலும் நிறுவைம் மற்றும்
த ொடர்புடடய கட்சிகளுக்கு இடடயிலொை அடைத்து தபொருள் பொிவர்த் டைகடளயும் தவளியிட வவண்டும். நிறுவைம் ைது
இடணய ளத் ில் த ொடர்புடடய கட்சி பொிவர்த் டைகடள டகயொள்வ ற்கொை தகொள்டகடயயும், வருடொந் ிை அறிக்டகயில்
வழங்கப்பட வவண்டிய ஒரு வடல இடணப்டபயும் தவளியிட வவண்டும்.

3. வடையடறகள்
த ொடர்புடடய கட்சி: ஒரு நிறுவைம் த ொடர்புடடய ொக கரு ப்பட்டொல்:
i. அது நிறுவைங்கள் சட்டம், 2013 இன் பிொிவு 2 (76) இன் கீழ் த ொடர்புடடய கட்சியொகும்; அல்லது
ii. இத் டகய நிறுவைம் இந் ிய பட்டய கணக்கொளர் நிறுவைம் (ஐசிஏஐ/ICAI ) வழங்கிய தபொருந் க்கூடிய கணக்கியல் ைநிடலகளின்
கீழ் த ொடர்புடடய கட்சியொகும்.
த ொடர்புடடய பொர்ட்டி டிைொன்ஸொக்ஷன் (கள்) அல்லது ஆர்.பி.டி.என்பது சட்டம், 2013 மற்றும் / அல்லது ஐ.சி.ஏ.ஐ வழங்கிய
தபொருந் க்கூடிய கணக்கியல் ைநிடலகளின் பிொிவு 188 (1) இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட த ொடர்புடடய கட்சியுடன் ஏற்படும் ஒரு ஒப்பந் ம்
ஆகும், மற்றும் அது அவ்வப்வபொது ிருத் ப்பட்டபடி இருக்கும்.
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தபொருள் த ொடர்பொை கட்சி பொிவர்த் டை என்பது ஒரு நி ியொண்டில் பொிவர்த் டை / பொிவர்த் டைகள் ைித் ைியொக ஏற்பட்டொல்
அல்லது முந்ட ய பொிவர்த் டைகளுடன் ஒன்றொக எடுத்துக் தகொள்ளப்பட்டொல், த ொடர்புடடய வருடொந் ிை பொிவர்த் டை என்பது
தபொருளொக கரு ப்படும்.
நிறுவைத் ின் கடடசி ணிக்டக தசய்யப்பட்ட நி ிநிடல அறிக்டககளின்படி நிறுவைத் ின் வருடொந் ிை ஒருங்கிடணந் வருவொயின்
பத்து ச வீ த்ட மீறுகிறது அல்லது அவ்வப்வபொது நிறுவைங்கள் சட்டம் 2013 இல் பொிந்துடைக்கப்படக்கூடிய வைம்புகள் ஆகும்.

4. த ொடர்புடடய கட்சியின் அடடயொளம்
நிறுவைங்கள் சட்டம் 2 (76) ,2013 இன் கீழ் பொிந்துடைக்கப்பட்டுள்ள த ொடர்புடடய கட்சிக்கொை வடையடறயின் அடிப்படடயில்
அடடயொளம் கொணப்பட்ட நிறுவைத் ின் த ொடர்புடடய கட்சிகளின் ைவுத் ளத்ட தசயலக குழு எப்வபொதும் பைொமொிக்க வவண்டும்.
ைவுத் ளத் ில் ைிநபர்கள் மற்றும் நிறுவைங்களின் தபயர்களும் அவற்றின் ைிப்பட்ட / நிறுவை விவைங்களும் அ ில் எந்
ிருத் ங்களும் இடம் தபற வவண்டும்.

.

5. த ொடர்புடடய கட்சி பொிமொற்றங்களின் அடடயொளம்


சட்டத் ின் பிொிவு 188 மற்றும் / அல்லது ஐ.சி.ஏ.ஐ(ICAI) வழங்கிய தபொருந் க்கூடிய கணக்கியல் ைநிடலகளின்படி
த ொடர்புடடய கட்சி பொிவர்த் டைகடள நிறுவைம் அடடயொளம் கொட்டுகிறது. பொிவர்த் டை சொ ொைண வணிகப்
வபொக்கிலும், டகக்தகட்டும் அடிப்படடயிலும் உள்ள ொ என்பட யும் நிறுவைம்
ீர்மொைிக்கிறது, வமலும் இந்
வநொக்கத் ிற்கொக, வ டவப்பட்டொல், நிறுவைம் தவளிப்புற த ொழில்முடற கருத்ட யும் நொடுகிறது.



நி ியொண்டில் நடடதபற்ற வொொியம் மற்றும் ணிக்டகக் குழுவின் கடடசி கூட்டத் ில், அடுத் நி ியொண்டிற்கொை
ம ிப்பிடப்பட்ட த ொடர்புடடய கட்சி பொிவர்த் டைக்கு நிறுவைம் ஒப்பு ல் அளிக்கும்

6. த ொடர்புடடய கட்சி பொிவர்த் டைகடள ம ிப்பொய்வு தசய் ல் மற்றும் ஒப்பு ல்
அளித் ல்
6.1.

ணிக்டகக்குழு

6.1.1.ஆர் பி டி( RPT) களொக அடடயொளம் கொணப்பட்ட அடைத்து பொிவர்த் டைகளும் ஒரு கூட்டத் ிவலொ அல்லது சர்குலர்
மூலமொகவவொ அல்லது மின்ைணு முடற மூலமொகவவொ அத் டகய பொிவர்த் டைக்குள் நுடழவ ற்கு முன் ணிக்டகக் குழுவொல் முன்
ஒப்பு ல் தபறப்பட வவண்டும். ணிக்டகக் குழு அ ன் ஒப்பு லுக்கொக ஆர் பி டி (RPT) களில் விவொ ிக்கும்வபொது த ொடர்புடடய
அடைத்து கொைணிகடளயும் பொிசீலிக்கும். நிறுவைத் ிற்கும் வ ொல்டிங் கம்பைிக்கும் இடடயில், சட்டத் ின் பிொிவு 188 இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பொிவர்த் டை விை, வமவல உள்ள வி ிகள் ஒரு பொிவர்த் டைக்கு தபொருந் ொது என்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.

.
6.1.2 எந் தவொரு த ொடர்புடடய கட்சி பொிவர்த் டையிலும் ஆர்வமுள்ள குழுவின் எந் தவொரு உறுப்பிைரும் ன்டைத் ொவை
விலக்கிக்தகொள்வொர், விவொ த் ிலிருந்து விலகுவொர் மற்றும் த ொடர்புடடய கட்சி பொிவர்த் டைக்கு ஒப்பு ல் அளிக்க
வொக்களிக்க மொட்டொர். ஒரு த ொடர்பொை கட்சி பொிவர்த் டை என்பது
i. வணிகத் ின் சொ ொைண வபொக்கில் அல்ல, அல்லது
ii. டகக்தகட்டும் விடலயில் இல்டல, பின்ைர் விவொ ிக்கப்பட்டபடி இயக்குநர்கள் குழு அல்லது பங்கு ொைர்களின்
ஒப்பு ல் வ டவப்படும்.
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6.1.3. ணிக்டகக் குழு த ொடர்புடடய கட்சி பொிவர்த் டைகளுக்கு ஓம்ைி பஸ் ஒப்பு ல் வழங்கலொம், அடவ இயற்டகயில் மீண்டும்
மீண்டும் நிகழ்கின்றை மற்றும் நிறுவைங்கள் சட்டம், 2013 இன் வி ிகளின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவுவகொல்கள் /
நிபந் டைகளுக்கு உட்பட்டடவ மற்றும் நிறுவைத் ின் நலனுக்கொக இந் தகொள்டகக்கு ஏற்ப அவசியமொைடவ எைக் கரு க்கூடிய
பிற நிபந் டைகளுக்கும் ஆகும். ஓம்ைிபஸ் ஒப்பு ல் ஒரு வருடத் ிற்கு மிகொமல் இருக்கும் கொலத் ிற்கு தசல்லுபடியொகும், வமலும் ஒரு
வருடம் கொலொவ ியொை பிறகு பு ிய ஒப்பு ல் வ டவப்படும். ஓம்ைி பஸ் ஒப்பு ல் குறிப்பிட வவண்டியடவ :
i. த ொடர்புடடய கட்சியின் தபயர் (கள்), பொிவர்த் டையின் ன்டம, பொிவர்த் டை கொலம், நடடதபறும்
அ ிகபட்ச பொிவர்த் டைகள்; மற்றும்
ii. குறிக்கும் அடிப்படட விடல /
ற்வபொட ய ஒப்பந்
விடல மற்றும் விடல மொறுபொட்டிற்கொை
சூத் ிைம்(இருந் ொல்)
iii. ணிக்டகக் குழு வபொன்ற பிற நிபந் டைகள் தபொருத் மொகக் கரு ப்படலொம்: நிறுவைத் ின் முயற்சிடய
விற்படை தசய்வது அல்லது அகற்றுவது த ொடர்பொக பொிவர்த் டைகளுக்கு ஆம்ைிபஸ் ஒப்பு ல்
வழங்கப்படொது.

.
6.1.4. ஆம்ைி பஸ் ஒப்பு லுக்கு இணங்க, நிறுவைம் கொலொண்டு அடிப்படடயில் நுடழந் த ொடர்புடடய கட்சி பொிவர்த் டைகளின்
விவைங்கடள ணிக்டகக் குழு ம ிப்பொய்வு தசய்யும்.
6.1.5. ஆல்ைிபஸ் ஒப்பு லின் கீழ் இல்லொ அல்லது குழுவொல் முன்கூட்டிவய அங்கீகொிக்கப்பட்ட நிறுவைத் ொல் நுடழந் ஆர் பி டி
(RPT) கள், சட்டத் ின் 177 வது பிொிவின் வி ிகளின்படி ஒப்பு லுக்கொை குழு முன் டவக்கப்படும்.
6.1.6 தபொருந் க்கூடிய சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு, இந் தகொள்டகக்கு இணங்கொ RPT கடள அங்கீகொிக்க, ிருத் அல்லது நிறுத்
ணிக்டகக் குழுவுக்கு அ ிகொைம் இருக்கும்.

6.2. இயக்குநர்கள் குழு

6.2.1. பொிவர்த் டையின் தபொது கீழ்கண்ட கொைணங்களுக்கொக ஏவ னும் RPT கள் அ ன் ஒப்பு லுக்கொக நிறுவைத் ொல் வொொியத் ிற்கு
பொிந்துடைக்கப்படும்வபொது :

i.வணிகத் ின் சொ ொைண வபொக்கில் அல்ல, அல்லது
ii. ஒரு டகயளவு விடலயில் அல்ல,
ணிக்டகக் குழுவின் பொிந்துடையின் வபொில் நிறுவைத் ின் இயக்குநர்கள் குழுவின் முன் ஒப்பு லுடன் மட்டுவம அத் டகய
பொிவர்த் டைகள் பொ ிக்கப்படும்.
6.2.2. பொிவர்த் டையின் ன்டம, தபொருள் வி ிமுடறகள், விடலடய நிர்ணயிக்கும் வி ம் மற்றும் அத் டகய பொிவர்த் டையில்
நுடழவ ற்கொை வணிக பகுத் றிவு வபொன்ற கொைணிகடள வொொியம் பொிசீலிக்கும். அத் டகய கருத் ில், வொொியம் பொிவர்த் டைக்கு
ஒப்பு ல் அளிக்கலொம் அல்லது சூழ்நிடலகளுக்கு தபொருத் மொை ொகக் கரு ப்படுவ ொல் பொிவர்த் டை வி ிமுடறகளில் இதுவபொன்ற
மொற்றங்கள் வ டவப்படலொம்.
6.2.3 எந் தவொரு த ொடர்புடடய கட்சி பொிவர்த் டையிலும் ஆர்வமுள்ள வொொியத் ின் எந் தவொரு உறுப்பிைரும் ன்டைத் ற்கொத்துக்
தகொள்வொர், விவொ த் ிலிருந்து விலகுவொர், வமலும் த ொடர்புடடய கட்சி பொிவர்த் டைக்கு ஒப்பு ல் அளிக்க வொக்களிக்க மொட்டொர்.

6.3. பங்கு ொைர்கள்

த ொடர்புடடய கட்சி பொிவர்த் டை சொ ொைண வணிகப் வபொக்கில் இல்லொவிட்டொல், அல்லது டகயளவு விடலயில் இல்லொவிட்டொல்
மற்றும் தபொருள் த ொடர்பொை கட்சி பொிவர்த் டை என்றொல், அ ற்கு ஒரு ீர்மொைத் ின் மூலம் தபறப்படும் பங்கு ொைர்களின் ஒப்பு ல்
வ டவப்படும்.

6.4 ஆர் பி டி ( RPT) களின் அறிக்டக

6.4.1. இந் க் தகொள்டகயின் கீழ் வொொியம் / பங்கு ொைர்களொல் அங்கீகொிக்கப்பட வவண்டிய ஒவ்தவொரு ஒப்பந் மும் அல்லது ஏற்பொடும்,
அத் டகய ஒப்பந் க்கொைர் ஏற்பொட்டில் நுடழவ ற்கொை நியொயத்துடன் பங்கு ொைர்களுக்கு வொொியத் ின் அறிக்டகயில் குறிப்பிடப்படும்.

6.5. ஆர் பி டி (RPT) கள் முன்பு அங்கீகொிக்கப்படவில்டல
@
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6.5.1. இந் க் தகொள்டகயின் கீழ் அங்கீகொிக்கப்படொ அல்லது உறு ிதசய்யப்படொ ஒரு ஆர் பி டி (RPT) ஐ நிறுவைம் அறிந் ொல்,
நடடமுடறப்படுத் க்கூடிய ொக, தகொள்டக மற்றும் அவ்வப்வபொது ிருத் ப்படக்கூடிய தபொருந் க்கூடிய சட்டங்கள் மற்றும்
வி ிமுடறகளுக்கு இணங்க, உடைடியொக பொிவர்த் டை குழு அல்லது வொொியம் அல்லது பங்கு ொைர்கள் முன் டவக்கப்படும்.
6.5.2. குழு அல்லது வொொியம் அல்லது பங்கு ொைர்கள் அத் டகய பொிவர்த் டை த ொடர்பொை அடைத்து த ொடர்புடடய
உண்டமகடளயும் சூழ்நிடலகடளயும் கருத் ில் தகொண்டு, நிறுவைத் ிற்கு கிடடக்கக்கூடிய அடைத்து விருப்பங்கடளயும் ம ிப்பீடு
தசய்வொர்கள்.
அத் டகய பொிவர்த் டைடய உறு ிப்படுத்து ல், ிருத்து ல் அல்லது முடித் ல், மற்றும் குழு தபொருத் மொைது எைக் கருதுவது வபொன்ற
சூழ்நிடலகளில் இத் டகய நடவடிக்டககடள நிறுவைம் எடுக்கும்.
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