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ബന്ധപ്പെട്ട
പാർട്ടി ഇടപാട്
നയം V1.1
ഈ പ്പമാണം എൻബിഎഫ്സികൾ(NBFCs)ക്കായുള്ള
ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാടുകളുപ്പട പ്പധാന
സവിശേഷത വിേദമാക്കുന്നു.
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1. ആമുഖം
അനുബന്ധ പാർട്ടി ഇടപാടുകൾക്ക് സാധയതയുള്ളശതാ യഥാർത്ഥശമാ
ആയ
താൽെര്യ
വവര്ുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാകാപ്പമന്നും
അത്തര്ം
ഇടപാടുകൾ കമ്പനിയുപ്പടയും അതിന്പ്പെ ഓഹര്ിയുടമകളുപ്പടയും
മികച്ച താൽെര്യവുമായി ശയാജിക്കുന്നുശണ്ടാ എന്നും കമ്പനി ആക്റ,്
2013 പ്പെയും (ആക്റ)് മാസ്റ്റർ ഡയെക്ഷൻ - ശനാൺ ബാങ്ിംഗ്
ഫിനാൻഷയൽ കമ്പനി - വയവസ്ഥാപിതമായി പ്പധാനപ്പെട്ട ശനാൺപ്പഡശൊസിറ് ശടക്കിംഗ് കമ്പനി, പ്പഡശൊസിറ് ശടക്കിംഗ് കമ്പനി
(െിസർവ് ബാങ്്) ദിേകൾ, 2016 (“ ദിേകൾ ”)
വയവസ്ഥകൾ
പാെിക്കുന്നുശണ്ടാ എന്നും ശ ാദയങ്ങൾ ഉന്നയിശച്ചക്കാം.
സമയാസമയങ്ങളിൽ
ശപാളിസിയിപ്പെ
ശേദഗതികൾ
ഓഡിറ്
കമ്മിറിയുപ്പട
േുപാർേകപ്പള
അടിസ്ഥാനമാക്കി
കമ്പനിയുപ്പട
ട ശബാർഡ് പര്ിഗണിക്കും.
ഡയെക്ർ

കമ്പനിയും
അതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട
ഒശന്നാ
അതിെധികശമാ
പാർട്ടികൾ തമ്മിെുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ഈ നയം ബാധകമാണ്.
േൗതിക ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെപ്പട ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാടുകൾ
നിയപ്രിക്കുന്നതിനും െിശൊർട്ടുപ്പ യ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒര്ു
ട്ടക്കൂട്
ഇത് നൽകുന്നു.

2. ഉദ്ദേശ്യം
കയാപ്ശലാട്ട് ഫിനാൻഷയൽ സർവീസസ് വപ്പവറ് െിമിറഡും
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളും തമ്മിെുള്ള ഇടപാടുകൾ
േര്ിയായ അംഗീകാര്ത്തിനും െിശൊർട്ടിംഗിനുമായി ഒര്ു േര്ണ
ട്ടക്കൂട് നിർവ ിക്കാൻ നയം പ്പകാണ്ട് ഉശേേിക്കുന്നു. കമ്പനി ഓശര്ാ
ത വനകളിൽ
വർഷവും
ധനകാര്യ
പ്പസ്ാ
പ്പവളിപ്പെടുത്തുകയും
കമ്പനിയും അനുബന്ധ കക്ഷികളും തമ്മിെുള്ള എല്ലാ േൗതിക
ഇടപാടുകളും ശബാർഡ് െിശൊർട്ട് പ്പ യ്യുകയും ശവണം. അനുബന്ധ
പ്പവബ്വസറ് ഇടപാടുകൾ വകകാര്യം പ്പ യ്യുന്നതിനുള്ള നയവും
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അതിന്പ്പെ
പ്പവബ്വസറിപ്പെ
പ്പവളിപ്പെടുശത്തണ്ടതുണ്ട്..

ഒര്ു

പ്പവബ്

െിങ്ും

കമ്പനി

3. നിർവചനങ്ങൾ
ബന്ധപ്പെട്ട
പാർട്ടി:
ഒര്ു
സ്ഥാപനപ്പത്ത
ബന്ധപ്പെട്ടതായി പര്ിഗണിക്കനാപ്പമങ്ിൽ:
i.

കമ്പനിയുമായി

കമ്പനീസ് ആക്റ,് 2013 പ്പെ പ്പസക്ഷൻ 2 (76) പ്പകാര്മുള്ള ഒര്ു
കക്ഷിയായിര്ിക്കണം അത്തര്ം എന്െിറി;
അപ്പല്ലങ്ിൽ

ii.

ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട് ഓഫ്
ാർശട്ടഡ് അക്കൗണ്ടന്െ്സ് ഓഫ് ഇരയ
(ഐസിഎഐ)(ICAI)
പുെപ്പെടുവിക്കുന്ന
ബാധകമായ
അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻശഡർഡിന് കീഴിെുള്ള ഒര്ു അനുബന്ധ
കക്ഷിയായിര്ിക്കണം അത്തര്ം എന്െിറി.

ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാട് (കൾ) അപ്പെങ്കിൽ ആർപിടി(RPT)
എന്നാൽ കമ്പനി ആക്റ,് 2013 കൂടാപ്പത / അപ്പല്ലങ്ിൽ പ്പസക്ഷൻ 188 (1)
പ്പകാര്ം നൽകിയിട്ടുള്ള അനുബന്ധ പാർട്ടിയുമായുള്ള കര്ാർ
അപ്പല്ലങ്ിൽ പ്കമീകര്ണം കാൊകാെങ്ങളിൽ ശേദഗതി വര്ുത്തിയ
ഐസിഎഐ(ICAI) പുെപ്പെടുവിച്ച ബാധകമായ അക്കൗണ്ടിംഗ്
മാനദണ്ഡങ്ങൾ.
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പ്പമറ്റീരിയൽ അനുബന്ധ പാർട്ടി ഇടപാട് എന്നതിനർത്ഥം ഒര്ു
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇടപാട് / ഇടപാടുകൾ വയക്തിഗതമായി
പ്പശവേിെിക്കുകശയാ അപ്പല്ലങ്ിൽ മുമ്പപ്പത്ത ഇടപാടുകൾപ്പക്കാെം
എടുക്കുശമ്പാശളാ കമ്പനിയുപ്പട അവസാന ഓഡിറുപ്പ യ്ത സാമ്പത്തിക
ത വനകൾ അപ്പല്ലങ്ിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ കമ്പനി ആക്റ,് 2013
പ്പസ്ാ
ൽ നിർശേേിച്ചിട്ടുള്ള പര്ിമിതികളിൽ പെയുന്ന കമ്പനിയുപ്പട
വാർഷിക
ഏകീകൃത
വിറുവര്വിന്പ്പെ
പത്ത്
േതമാനം
കവിയുപ്പന്നങ്ിൽ
ബന്ധപ്പെട്ട
പാർട്ടിയുമായുള്ള
ഇടപാട്
പ്പമറീര്ിയൊയി
കണക്കാക്കപ്പെടും,

4. ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടിപ്പയ തിരിച്ചറിയൽ
2(76) കമ്പനി ആക്റ് 2013 പ്പകാര്ം നിർശേേിച്ചിട്ടുള്ള അനുബന്ധ
കക്ഷിയുപ്പട നിർവ നപ്പത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി തിര്ിച്ചെിഞ്ഞ
കമ്പനിയുപ്പട അനുബന്ധ പാർട്ടികളുപ്പട ഒര്ു ഡാറാശബസ്
പ്പസപ്കട്ടെിയൽ
ടീം
പര്ിപാെിക്കും.
ഡാറാശബസിൽ
വയക്തികളുപ്പടയും
കമ്പനികളുപ്പടയും
ശപര്ും
അവര്ുപ്പട
സവകാര്യ / കമ്പനി വിേദാംേങ്ങളും അതിൽ ഏപ്പതങ്ിെും
പുനര്വശൊകനങ്ങളും ഉൾപ്പെടണം.

5. ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാടുകളുപ്പട തിരിച്ചറിയുന്നത്

@



ആക്ിട ന്പ്പെ പ്പസക്ഷൻ 188 കൂടാപ്പത / അപ്പല്ലങ്ിൽ ഐസിഎ
ഐ(ICAI) നൽകിയ ബാധകമായ അക്കൗണ്ടിംഗ്
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാടുകൾ
കമ്പനി തിര്ിച്ചെിയുന്നു. ഇടപാട് സാധാര്ണ ബിസിനസ്സ്
ഗതിയിൊശണാ അശതാ ആെ്മസ് പ്പെങ്ങ്തിൽ ആശണാ എന്നും
കമ്പനി നിർണ്ണയിക്കുന്നു, ഈ ആവേയത്തിനായി കമ്പനി
ആവേയപ്പമങ്ിൽ ബാഹയ പ്പപ്പാഫഷണൽ അേിപ്പായം ശതടുന്നു.



ഒര്ു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടന്ന ശബാർഡിന്പ്പെയും
ഓഡിറ് കമ്മിറിയുപ്പടയും അവസാന ശയാഗത്തിൽ കമ്പനി
അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷശത്തക്കുള്ള അനുബന്ധ പാർടി
ഇടപാടിന് അംഗീകാര്ം നൽകും.
4

6. ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാടുകളുപ്പട അവദ്ദ
അംഗീകാരവും
6.1.

ാകനവും

ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി

6.1.1. ആർപിടികളായി(RPT) തിര്ിച്ചെിഞ്ഞ എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഒര്ു
മീറിംഗിശൊ അപ്പല്ലങ്ിൽ പ്പെപ്പസാെയൂഷൻ വബ
സർകയൂെഷനിെൂപ്പടശയാ ഇെക്ശപ്ടാണിക് ശമാഡ് വഴിശയാ
ഇടപാടുകളിൽ പ്പശവേിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓഡിറ് കമ്മിറി
മുൻകൂട്ടി അംഗീകാര്ം നൽകണം. ആർപിടി(RPT)കളുപ്പട
അംഗീകാര്ത്തിനായി ആശൊ ിക്കുശമ്പാൾ പ്പസക്തമായ
എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഓഡിറ് കമ്മിറി പര്ിഗണിക്കും.
കമ്പനിയും ശഹാൾഡിംഗ് കമ്പനിയും തമ്മിെുള്ള
നിയമത്തിപ്പെ പ്പസക്ഷൻ 188 ൽ പര്ാമർേിച്ചിര്ിക്കുന്ന
ഇടപാടിന് പുെപ്പമ, മുകളിൽ പെഞ്ഞ വയവസ്ഥകൾ ഒര്ു
ഇടപാടിന് ബാധകമപ്പല്ലന്ന് വയവസ്ഥ പ്പ യ്യുന്നു.
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6.1.1. ബന്ധപ്പെട്ട ഏപ്പതങ്ിെും പാർടി ഇടപാടിൽ താൽെര്യമുള്ള
കമ്മിറിയിപ്പെ ഏപ്പതാര്ു അംഗവും സവയം പിൻവാങ്ങുകയും
ർച്ചയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി
ഇടപാട്
അംഗീകര്ിക്കുന്നതിന്
ശവാട്ടുപ്പ യ്യുകയുമില്ല.
ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാടുകൾ ുവപ്പട ശ ർക്കുന്നു
i.

സാധാര്ണ
അപ്പല്ലങ്ിൽ

ഗതിയിെല്ലാത്ത

ബിസിനസ്സ്

ii.

ആെ്മസ് പ്പെങ്ത് വിെയിെല്ല, പിന്നീട്
ർച്ച
ട
പ്പ യ്തതുശപാപ്പെ ഡയെക്ർ
ശബാർഡിന്പ്പെശയാ
പ്പഷയർശഹാൾഡർമാര്ുപ്പടശയാ
അനുമതി
ആവേയമാണ്.

,

6.1.2. കമ്പനി
ആക്റ,്
2013
പ്പെ
വയവസ്ഥകൾ
പ്പകാര്ം
സൂ ിെിച്ചിര്ിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും വയവസ്ഥകൾക്കും
വിശധയമായി
ബന്ധപ്പെട്ടതും
ആവർത്തിച്ചുള്ളതുമായ
പാർട്ടി ഇടപാടുകൾക്ക് ഓഡിറ് കമ്മിറിക്കു ഓമ്നിബസ്
അംഗീകാര്ം
നൽകാം,
കൂടാപ്പത
ഈ
നയത്തിന്
അനുസൃതമായി, കമ്പനിയുപ്പട താൽെര്യത്തിനനുസര്ിച്ചും
നൽകാവുന്നതാണ്. അത്തര്ം ഓമ്നിബസ് അംഗീകാര്ം ഒര്ു
വർഷത്തിൽ
കൂടാത്ത
ഒര്ു
കാെശത്തക്ക്
സാധുതയുള്ളതാണ്,
കൂടാപ്പത
ഒര്ു
വർഷത്തിന്പ്പെ
കാൊവധി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ അംഗീകാര്ം ആവേയമാണ്.
ഓമ്നിബസ് അംഗീകാര്ം വയക്തമാക്കുന്നു:
i.

ii.

iii.

@

ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടിയുപ്പട ശപര്് (കൾ), ഇടപാടിന്പ്പെ
സവോവം, ഇടപാടിന്പ്പെ കാൊവധി,
പ്പശവേിശക്കണ്ട പര്മാവധി ഇടപാടുകളുപ്പട
എണ്ണം; കൂടാപ്പത
സൂ ിെിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിെ / നിെവിപ്പെ
കര്ാർ വിെയും, വിെ വയതയാസത്തിനു ശഫാർമുെ
ഉപ്പണ്ടങ്ിൽ അതും..
ഓഡിറ് കമ്മിറിക്കു ഉ ിതപ്പമന്ന് ശതാന്നുന്ന മറ്
വയവസ്ഥകൾ:
കമ്പനി
ഏപ്പറടുക്കുന്നത്
വിൽക്കുന്നതിശനാ വിനിശയാഗിക്കുന്നതിശനാ
6

ഉള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ഓമ്നിബസ് അംഗീകാര്ം
നൽകില്ല.
6.1.3. ഓമ്നിബസ് അംഗീകാര്ത്തിന് അനുസൃതമായി കമ്പനി
നൽകിയ അനുബന്ധ പാർട്ടി ഇടപാടുകളുപ്പട വിേദാംേങ്ങൾ
വപ്തമാസ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഓഡിറ്
കമ്മിറി
അവശൊകനം പ്പ യ്യും..
6.1.4. കമ്പനി
നൽകിയ
ആർപിടികൾ(RPT),
ഓമ്നിബസ്
അംഗീകാര്ത്തിന് കീഴിെുള്ളശതാ അപ്പല്ലങ്ിൽ കമ്മിറി മുൻ
കൂട്ടി അംഗീകര്ിച്ചശതാ അപ്പല്ലങ്ിൽ, നിയമത്തിപ്പെ പ്പസക്ഷൻ
177 പ്പെ വയവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി അംഗീകാര്ത്തിനായി
കമ്മിറിക്ക് മുന്നിൽ സ്ഥാപിക്കും.
6.1.5. ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്ക് വിശധയമായി, ഈ നയത്തിന്
അനുസൃതമല്ലാത്ത ആർപിടികപ്പള(RPT) അംഗീകര്ിക്കാശനാ
ക ിക്കാശനാ അവസാനിെിക്കാശനാ ഓഡിറ് കമ്മിറിക്ക്
പര്ിഷ്ര്
@CapFloat Financial Services Private Limited
അധികാര്മുണ്ടായിര്ിക്കും.
6.2.

ട ദ്ദബാർഡ്
ഡയറക്ർ

6.2.1. ഇടപാട് കാര്ണം ഏപ്പതങ്ിെും ആർപിടികപ്പള(RPT) കമ്പനി
ശബാർഡിന് അംഗീകാര്ത്തിനായി െഫർ പ്പ യ്യുന്നുപ്പവങ്ിൽ
i. ബിസിനസ്സ് സാധാര്ണ
ഗതിയിെല്ല എങ്ിൽ,
അപ്പല്ലങ്ിൽ
ii. ഓഡിറ്
കമ്മിറിയുപ്പട
േുപാർേ
പ്പകാര്ം
ട
കമ്പനിയുപ്പട ഡയെക്ർ
ശബാർഡിന്പ്പെ മുൻകൂർ
അനുമതിശയാപ്പട മാപ്തശമ അത്തര്ം ഇടപാടുകപ്പള
ബാധിക്കുകയുള്ളൂ.
6.2.2. ഇടപാടിന്പ്പെ സവോവം, പ്പമറീര്ിയൽ നിബന്ധനകൾ, വിെ
നിർണ്ണയിക്കുന്ന
ര്ീതി,
അത്തര്ം
ഇടപാടുകളിൽ
പ്പശവേിക്കുന്നതിനുള്ള
ബിസിനസ്സ്
യുക്തി
എന്നിവ
ശപാെുള്ള ഘടകങ്ങൾ ശബാർഡ് പര്ിഗണിക്കും. അത്തര്ം
പര്ിഗണനയിൽ,
ശബാർഡ്
ഇടപാടിന്
അംഗീകാര്ം
നൽകിശയക്കാം അപ്പല്ലങ്ിൽ സാഹ ര്യങ്ങളിൽ ഉ ിതപ്പമന്ന്
ശതാന്നിയാൽ ഇടപാട് നിബന്ധനകളിൽ അത്തര്ം മാറങ്ങൾ
@
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ആവേയപ്പെടാം.
6.2.3. ബന്ധപ്പെട്ട ഏപ്പതങ്ിെും പാർട്ടി ഇടപാടിൽ താൽെര്യമുള്ള
ശബാർഡിപ്പെ ഏപ്പതാര്ു അംഗവും സവയം പിൻവാങ്ങുകയും
ർച്ചയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി
ഇടപാട് അംഗീകര്ിക്കുന്നതിന് ശവാട്ടുപ്പ യ്യുകയുമില്ല..
6.3.

ഓഹരി ഉടമകൾ
ഒര്ു അനുബന്ധ പാർട്ടി ഇടപാട് സാധാര്ണ ബിസിനസ്സ്
ഗതിയിെപ്പല്ലങ്ിൽ, അപ്പല്ലങ്ിൽ ആെ്മസ് പ്പെങ്ത് വിെ
ഇപ്പല്ലങ്ിൽ, പ്പമറീര്ിയെുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി ഇടപാട്
ആപ്പണങ്ിൽ,
ഇതിന്
ഒര്ു
പ്പശമയത്തിെൂപ്പട
പ്പഷയർശഹാൾഡർമാര്ുപ്പട അനുമതി ആവേയമാണ്.

6.4.

ആർപിടികളുപ്പട റിദ്ദൊർട്ടിംഗ്

6.4.1. ഈ നയത്തിന് കീഴിൽ ശബാർഡ് / പ്പഷയർശഹാൾഡർമാർ
അംഗീകര്ിശക്കണ്ട എല്ലാ കര്ാെുകളും പ്കമീകര്ണങ്ങളും,
അത്തര്ം
കര്ാെിശെശക്കാ
പ്കമീകര്ണത്തിശെശക്കാ
പ്പശവേിക്കുന്നതിനുള്ള നയായീകര്ണശത്താപ്പടാെം ശബാർഡ്
െിശൊർട്ടിൽ പ്പഷയർശഹാൾഡർമാർക്ക് െിശൊർട്ട് പ്പ യ്യും..
6.5.

മുമ്പ് അംഗീകരിച്ചിട്ടിൊത്ത ആർപിടികൾ(RPTs)

6.5.1. ഈ നയത്തിന് കീഴിൽ അംഗീകാര്ം െേിക്കുകശയാ
അംഗീകര്ിക്കുകശയാ പ്പ യ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒര്ു
ആർപിടിപ്പയക്കുെിച്ച്(RPT) കമ്പനി
ശബാധവാന്മാര്ാകുകയാപ്പണങ്ിൽ, ഇടപാട് കമ്മിറി
അപ്പല്ലങ്ിൽ ശബാർഡ് അപ്പല്ലങ്ിൽ പ്പഷയർശഹാൾഡർമാര്ുപ്പട
മുമ്പാപ്പക ഈ നയത്തിന് അനുസൃതമായും
അനുസര്ണത്തിെും കാൊകാെങ്ങളിൽ ശേദഗതി
വര്ുത്തിശയക്കാവുന്ന ബാധകമായ നിയമങ്ങളും ട്ടങ്ങളും
ഉപശയാഗിച്ച് നടത്തണം.
6.5.2. കമ്മിറിശയാ ശബാർശഡാ പ്പഷയർശഹാൾഡർമാശര്ാ അത്തര്ം
ഇടപാടുകളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട
പ്പസക്തമായ
എല്ലാ
ത
വസ്ുതകളും
സാഹ ര്യങ്ങളും
പര്ിഗണിക്കുകയും
@
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കമ്പനിക്ക്
െേയമായ
എല്ലാ
ഓപ്ഷനുകളും
വിെയിര്ുത്തുകയും പ്പ യ്യും
അത്തര്ം ഇടപാട് അംഗീകര്ിക്കൽ, പുനര്വശൊകനം

അപ്പല്ലങ്ിൽ
അവസാനിെിക്കൽ
തുടങ്ങിയ
സാഹ ര്യങ്ങളിൽ കമ്മിറി ഉ ിതപ്പമന്ന് കര്ുതുന്ന നടപടി
കമ്പനി എടുക്കും.

@CapFloat Financial Services Private Limited
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