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ପୁଞି୍ଜ ବଜାର ଏବଂ ବୁୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରଡିେଟଭି୍ ବର୍ଥ ନମିଡେ ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶତି ଦସ୍ତାବଜି୍ (େକୁୁଡମଣ୍ଟ) 
ଏହ ିେକୁୁଡମଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜର ଇକୁୁଟ/ିଡେରଡିେଟଭି୍ ବର୍ଥର ଡେେଂି ବା କାରବାର ଉପଡର ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ସୂେନା ଧାରଣ କରରି୍ାଏ। ସମସ୍ତ 
ୋବୀ ର୍ଠନକାରୀ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜର ଇକୁୁଟଜି୍/ଡେରଡିେଟଭି୍ ବର୍ଥଡର ଡେେଂି ବା କାରବାର କରବିା ପୂବଥରୁ ଏହ ିେକୁୁଡମଣ୍ଟ ପଢବିା ଉେତି। 

ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ/SEBI ହୁଏତ ଏକକ କମିବା ଯୁର୍ମ ୋବଡର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୋବଡର କମିବା ଡମୌଖିକ ୋବଡର ର୍ୁାଡରଣ୍ଟି କମିବା ଏହ ି ପ୍ରକାଶତି 
େକୁୁଡମଣ୍ଟର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥତା, ପଯଥୁାପ୍ତତା କମିବା ସଠକିତା ସମ୍ପକକିତତ ଡକୌଣସ ିପ୍ରତନିିି ତ୍ୱ କରନିର୍ାଏ କମିବା ଡେେଂି ବା କାରବାର ବର୍ଥଡର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରବିାର ଡଯଡକୌଣସ ି ରୁ୍ଣ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱାରା ସମର୍କିତତ କମିବା ଅନୁଡମାଦତି ଡହାଇନର୍ାଏ। ଏହ ି ସଂକି୍ଷପ୍ତ ବବିରଣୀ ଡେେଂି ବା 
କାରବାରର ସମସ୍ତ ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଅନୁାନୁ ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଦରି୍ରୁ୍େକି ବଷିୟଡର ପ୍ରକାଶ କରନିର୍ାଏ। 

ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ଜେତି ଥିବା ଦୃଷି୍ଟରୁ, ଡକବଳ ଯଦ ିଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସମ୍ପକଥର ପ୍ରକୃତ ିଏବଂ ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରତ ିଆପଣଙ୍କର ଉଦୋସନର 
ପରସିର ବୁଝଛିେ,ି ଡତଡବ ଡସହ ିଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଆପଣ ଡକବଳ କାରବାର ଅଙ୍ଗୀକାର କରବିା ଉେତି। 

ଆପଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୁ ନରୂିପଣ କରବିା ଉେତି ଡଯ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଡେଡ୍ କରାଯାଉଥିବା ଇକୁୁଟ ି ଅଂଶଧନ, ବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ କମିବା 
ଅନୁାନୁ ସାଧନରୁ୍େକିଡର ଡେେଂି ବା କାରବାର, ଯାହାର କି ପରବିର୍ତ୍ତକିତତ ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ଅବସ୍ଥା ରହଛି,ି ସୀମିତ ସମବଳ/ସୀମିତ ପୁଞି୍ଜନଡିବଶ 
ଏବଂ/କମିବା ଡେେଂି ବା କାରବାର ଅେିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନମିନ ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ସହନଶୀଳତା ରହଥିିବା ବୁକି୍ତଙ୍କ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ 
ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଥ ନୁଡହେଁ। ଡତଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍କିତକ ସି୍ଥତ ିଦୃଷି୍ଟରୁ ଏହେିଳ ିଡେେଂି ବା କାରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇେଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁଡହେଁ ତାହା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ 
ସହକାଡର ବେିାର କରବିା ଉେତି। ଯଦ ିଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଡେଡ୍ କରେ ିଏବଂ ପ୍ରତକୂିଳ ପରିସି୍ଥତ ିକମିବା କ୍ଷତରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅେ,ି ଡତଡବ 
ଏଥିପାଇେଁ ଆପଣ ହିଁ ଡକବଳ ଦାୟୀ ରହଡିବ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ/ଏହାର କିିଅରିଂ କଡପଥାଡରସନ (ନକିାଶୀ ନରି୍ମ) ଏବଂ/କମିବା SEBI ଦାୟୀ 
ରହଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଡହଉର୍ାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଥିପାଇେଁ ଉପଡରାକ୍ତ ସଂସ୍ଥାରୁ୍େକି ଦାୟୀ ରହଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଆପଣ ଡକୌଣସ ି
ଆଡବଦନ କରବିା ପାଇେଁ ଉନମୁକ୍ତ ରହବି ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବପିଦ ଆଶଙ୍କାରୁ୍େକି ସମବନ୍ଧଡର ପଯଥୁାପ୍ତ ପରପି୍ରକାଶ କରନିର୍ାଏ କିମବା 
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କ ଆପଣଙୁ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଥ ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ସମବନ୍ଧଡର ବୁାଖୁା କରଡିବ ନାହିଁ। ସଂଘଟକ ଜଣକ ପରଣିତ ିପାଇେଁ ଏକାକୀ ଦାୟୀ 
ରହଡିବ ଏବଂ ଡସହ ିଏକାଉଣ୍ଟଡର ଡକୌଣସ ିେୁକି୍ତ ନାକେ ଡହାଇପାରବି ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରବିା ଉେତି ଡଯ ଲ୍ାେ ପାଇବା ପାଇେଁ 
ଡକୌଣସି ର୍ୁାଡରଣ୍ଟି ନାହିଁ କମିବା କ୍ରୟ ପାଇେଁ ଏବଂ/କମିବା ଷଚକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର େଡ୍ ଡହଉଥିବା ଏକ ବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତର ବକି୍ରୟ ପାଇେଁ ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ 
କରବିା ସମୟଡର ଘଟୁଥିବା କ୍ଷତରି ମୁକୁଳବିା ପାଇେଁ ଡକୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। 

ଆପଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ୋବଡର ବୁଝବିା ଉେତି ଡଯ ଜଡଣ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଡର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଆପଣଙ୍କର କାରବାର ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରା ନରି୍ଦ୍ଥାରତି ନରି୍ଦ୍ଦକିତଷ୍ଟ ଔପୋରକିତା ପୂରଣ କରବିା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଡହବ, ଯାହା ଅନୁାନୁ ବଷିୟ ମଧ୍ୟଡର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କିାଏଣ୍ଟଙୁ୍କ ଜାଣେୁ 
ଫମଥ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ଡହାଇର୍ାଏ, ଅିକାର ଓ ଡନୈତକି ଦାୟିତ୍ୱ, କରଡିବ ଓ କରିଡବ ନାହିଁ ପଢବିା, ଇତୁାଦ ିଅେେଥୁ କ୍ତ ଡହାଇର୍ାଏ। 
ଏହସିବୁ ବଷିୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ, ଏହାର କିିଅରଂି କଡପଥାଡରସନ ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଓ ନୟିମାବଳ,ି SEBI ଦ୍ୱାରା ନରି୍ଦ୍ଥାରତି ଏବଂ ସମୟାନୁଯାୟୀ 
ଲ୍ାରୁ୍ ଡହଉଥିବା ନଡିର୍ଦ୍ଦଥଶାବଳ ିଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ କମିବା କିିଅରିଂ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଡହଉଥିବା ଏବଂ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଲ୍ାରୁ୍ ଡହଉଥିବା 
ପ୍ରୋର ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଡହାଇର୍ାଏ। 

ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ଡକୌଣସ ିପରାମଶଥ ଡଦଇନର୍ାଏ କମିବା ଡକୌଣସି ପରାମଶଥ ଡଦବା ପାଇେଁ ପ୍ରକାଶ କରିନର୍ାଏ ଏବଂ ଡଯଉେଁ ବୁକି୍ତ ଏହ ିେକୁୁଡମଣ୍ଟଡର 
ଅେେଥୁ କ୍ତ ଡହାଇଥିବା ଡକୌଣସ ି ସୂେନା ଆଧାରଡର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜର ଡକହଜିଡଣ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର୍ ଏବଂ/କମିବା ଡଯଡକୌଣସ ି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ 
ଡକୌଣସି ବୁବସାୟିକ ସମ୍ପକଥ ସ୍ଥାପନ କରରି୍ାେ ି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ଉର୍ତ୍ତରଦାୟୀ ରହବି ନାହିଁ। େକୁୁଡମଣ୍ଟଡର ଅେେଥୁ କ୍ତ ଡହାଇଥିବା 
ଡକୌଣସ ିସୂେନା ବୁବସାୟିକ ପରାମଶଥ ୋଡବ ଅର୍ଥ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହେିଳ ିଡେେଂି ବା କାରବାର ସହତି ଜେତି ବପିଦ ଆଶଙ୍କରୁ୍େକି ତନ୍ନତନ୍ନ 
କର ିନବୁଝ ିଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ନକର ିଡେଡ୍ କରବିା ପାଇେଁ ବେିାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦ ିଆପଣ ଅନଶିି୍ଚତ ଅଛେ,ି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବଷିୟଡର ଆପଣ ଡପସାଦାର 
ପରାମଶଥ ଡନବା ଉେତି। 

ଆପଣ ଡେେ କରଡିବ କମିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇେଁ ଡେଡ୍ କରବିାକୁ ଅନୁ ଜଣକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରବିା ଡସ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ବେିାର କରବିା ଡବଡଳ, ଆପଣ 
ନଡିମନାକ୍ତ ବଷିୟ ସମବନ୍ଧଡର ଅବର୍ତ କମିବା ପରେିତି ଡହବା ଉେତି:-  

1. ଡମୌଳକି ବପିଦ ଆଶଙ୍କା: 

1.1 ଉଚ୍ଚତର ପରବିର୍ତ୍ତଥନଶୀଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଡୋଲ୍ାଟଲିି୍ଟ ିବପିଦ: 
ଡୋଲ୍ାଟଲିି୍ଟ ିଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଡେେଂି ବା କାରବାର କାଯଥୁକଳାପ ୋଲି୍ଥିବା ସମୟଡର ଏକ ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରିଡେଟଭି୍ 
କଣ୍ଟରାକଟର ମୂଲ୍ୁଡର ସକି୍ରୟ ପରବିର୍ତ୍ତଥନକୁ ସୂେତି କରରି୍ାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତର ଡୋଲ୍ାଟଲିି୍ଟ ିଡଯଡତ ଅିକ ଡହାଇର୍ାଏ, 
ଏହାର ମୂଲ୍ୁ ଡସଡତ ଅିକ ପରିମାଣଡର ବଦଳରି୍ାଏ। ସକି୍ରୟ ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ଅଡପକ୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାଡର ଡେଡ୍ ଡହଉଥିବା 
ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତଡର ଡୋଲ୍ାଟଲିି୍ଟ ିସାଧାରଣତଃ ଅିକ ରହପିାଡର। ଡୋଲ୍ାଟଲିି୍ଟରି ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ଅେଥର ହୁଏତ ଡକବଳ 
ଆଂଶକି ୋବଡର କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର ନାହିଁ, କମିବା ଡଯଉେଁ ମୂଲ୍ୁଡର ଆପଣଙ୍କର ଅେଥର ହୁଏତ ଡକବଳ ଆଂଶକି ୋବଡର କାଯଥୁକାରୀ 
ଡହାଇପାଡର କମିବା କଦାପି କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର ନାହିଁ, କମିବା ଡଯଉେଁ ମୂଲ୍ୁଡର ଆପଣଙ୍କର ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇର୍ାଏ ତାହା ପ୍ରାୟତଃ 
ଡଶଷ ର୍ର ଡେଡ୍ ଡହାଇଥିବା ମୂଲ୍ୁଠାରୁ େିନ୍ନ ଡହାଇର୍ାଏ କମିବା ଡସହ ିଅନୁସାଡର ପରବିର୍ତ୍ତଥନ ଡହାଇର୍ାଏ, ଯାହାକ ିଅବାସ୍ତବ କମିବା ବାସ୍ତବ କ୍ଷତରି 
କାରଣ ଡହାଇର୍ାଏ। 



1.2. ନମିନତର ଲି୍କୁୁେଟି ିବପିଦ: 
ଲି୍କୁୁେଟି ି ଏକ ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦତିାମୂଳକ ମୂଲ୍ୁଡର ଏବଂ ନୁୁନତମ ମୂଲ୍ୁ ପାର୍ଥକୁତାଡର ସକୁିୁରିଟ/ିଡେରେିିଟଭି୍ କଣ୍ଟରାକଟ ତ୍ୱରତି ୋଡବ କଣିିବା 
ଏବଂ/କମିବା ବକିବିା ପାଇେଁ ବଜାରଡର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବୁକି୍ତଙ୍କର ସାମର୍ଥୁକୁ ସୂେତି କରରି୍ାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଏହା ବଶି୍ୱାସ କରାଯାଏ ଡଯ 
ବଜାରଡର ଡଯଡତ ଅିକ ଅେଥର ଉପଲ୍ବ୍ଧ ରହବି, ଲି୍କୁୁେଟି ିଡସଡତ ଅିକ ଡହାଇର୍ାଏ। ଲି୍କୁୁେଟି ିରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଅଡଟ କାରଣ ଅିକ ଲି୍କୁୁେଟି ି
ସହତି, ପୁଞି୍ଜ ନଡିବଶକାରୀଙ୍କ ପାଇେଁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ନୂୁନତମ ମୂଲ୍ୁ ପାର୍ଥକୁତାଡର ସିକୁୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ କଣିିବା ଏବଂ/କମିବା ବକିବିା ଅିକ ସହଜ 
ଡହାଇର୍ାଏ, ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପୁଞି୍ଜ ନଡିବଶକାରୀମାଡନ କ୍ରୟ କିମବା ବକି୍ରୟ ଡହଉଥିବା ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ପାଇେଁ ଏକ 
ପ୍ରତଡିଯାରି୍ତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୁ ପ୍ରଦାନ କମିବା ପ୍ରାପ୍ତ କରବିାର ଅିକ ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ସକି୍ରୟ ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ଅଡପକ୍ଷା କଛି ିସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ 
େୁକି୍ତ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ନମିନତର ଲି୍କୁୁେଟି ି ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ରହପିାଡର। ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ଅେଥର ହୁଏତ ଡକବଳ ଆଂଶକି ୋବଡର 
କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର କମିବା ଆଡପକି୍ଷକ ୋବଡର ବହୁତ ଅିକ ମୂଲ୍ୁ ପାର୍ଥକୁତା ସହତି କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର ନାହିଁ କମିବା ଆଡଦୌ 
କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର ନାହିଁ। 

1.2.1. ଏକ ଦନିର ଡେେଂି ବା କାରବାର ୋଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଡଟଜରି ଅଂଶବଡିଶଷ ୋଡବ ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ କଣିିବା କମିବା ବକିବିା ହୁଏତ 
କ୍ଷତରି କାରଣ ଡହାଇପାଡର, କାରଣ ଏହେିଳ ିଏକ ପରସିି୍ଥତଡିର, ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୁ ତୁଳନାଡର, ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ହୁଏତ ସ୍ୱଳ୍ପ/ଉଚ୍ଚ 
ମୂଲ୍ୁଡର ବକି୍ରୟ/କ୍ରୟ କରାଯାଇପାଡର, ଫଳଡର ଏକ ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ବତିରଣ କମିବା ପ୍ରାପ୍ତ କରବିା ପାଇେଁ ଡଯଡକୌଣସ ିଉନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା 
କମିବା ଡନୈତକି ଦାୟିତ୍ୱ ରହନିର୍ାଏ। 

1.3. ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ବପିଦ: 
ବସି୍ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡସ୍ପରଡ୍ ଡେଷ୍ଠ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୁ ଏବଂ ଡେଷ୍ଠ ବକି୍ରୟ ମୂଲ୍ୁ ମଧ୍ୟଡର ଥିବା ପାର୍ଥକୁକୁ ସୂେତି କରରି୍ାଏ। ଏହା ଏକ ସିକୁୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ 
କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୁ ଏବଂ ସଡଙ୍ଗ ସଡଙ୍ଗ ତାହା ବକି୍ରୟ କରବିା କମିବା ବପିରୀତ କ୍ରମଡର ଥିବା ପାର୍ଥକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରରି୍ାଏ। ବହୁତ କମ୍ ଲି୍କୁୁେଟି ିଏବଂ 
ବହୁତ ଅିକ ଡୋଲ୍ାଟଲିି୍ଟ ି ହୁଏତ କମ୍ ଲି୍କୁୁଡ୍ କମିବା ଲି୍କୁୁଡ୍ ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ନମିଡେ ସାଧାରଣଠାରୁ ଅିକ ବୁାପକ ବସି୍ତାରର 
ଫଳାଫଳ ଡହାଇପାଡର। ଅପରପକ୍ଷଡର ଏହା ଉର୍ତ୍ତମ ମୂଲ୍ୁ ର୍ଠନ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ବାଧା ଉପୁଜାଇବ। 

1.4. ବପିଦ-ହ୍ରାସକାରୀ ଅେଥର: 
ଡଯଉେଁ ଅେଥରରୁ୍ଡକି (ଡଯପର ିକ ିକ୍ଷତ ିବନ୍ଦ କରବିା ଅେଥର, କମିବା ସୀମିତ ଅେଥର) କ୍ଷତକୁି ନରି୍ଦ୍ଦକିତଷ୍ଟ ପରିମାଣ ପଯଥୁେ ସୀମିତ କରବିା ପାଇେଁ ଉର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ 
ଅଡଟ ତାହା ଅିକାଂଶ ସମୟଡର ଫଳପ୍ରଦ ଡହାଇନପାଡର କାରଣ ବଜାର ସି୍ଥତଡିର ଦୁତ େଳନ ଏହେିଳ ିଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ କରବିା ଅସମ୍ଭବ 
କରପିାଡର। 

1.4.1. ଏକ ବଜାର ଅେଥର ଶୀଘ୍ର କାଯଥୁକାରୀ କରାଯିବ, ଏହା ବିପରୀତ ପାଶ୍ୱଥଡର ଅେଥରର ଉପଲ୍ବ୍ଧତା ଅନୁଯାୟୀ ଡହାଇର୍ାଏ, ମୂଲ୍ୁ 
ନବିକିତଡଶଷଡର ଡହାଇର୍ାଏ ଏବଂ ଡଯଡତଡବଡଳ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ହୁଏତ ଏକ ବଜାର ଅେଥରର ଶୀଘ୍ର କାଯଥୁକାରତିା ପ୍ରାପ୍ତ କରପିାରେ,ି ଏହ ି
କାଯଥୁକାରତିା ହୁଏତ ଅତ ି ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ଅେଥରର ଉପଲ୍ବ୍ଧ ମୂଲ୍ୁଡର ଡହାଇପାଡର, ଯାହାକ ି ସମୟ ମୂଲ୍ୁ ରୁ୍ରୁତ୍ୱ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଅେଥର ପରମିାଣକୁ ପୂରଣ 
କରରି୍ାଏ। ଏହା ବୁଝାଯାଇପାଡର କି ଏହ ିମୂଲ୍ୁରୁ୍ଡକି ଡଶଷ ର୍ର ଡେଡ୍ ଡହାଇଥିବା ମୂଲ୍ୁ କମିବା ଡସହ ିସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଡେଷ୍ଠ 
ମୂଲ୍ୁଠାରୁ ରୁ୍ରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ୋଡବ ପରୃ୍କ ଡହାଇପାଡର। 

1.4.2. ଅେଥର ପାଇେଁ ନରି୍ଦ୍ଥାରତି ଡହାଇଥିବା ସୀମିତ ମୂଲ୍ୁଡର କମିବା ଏକ ଉର୍ତ୍ତମ ମୂଲ୍ୁଡର ଡକବଳ ଏକ ସୀମିତ ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ ଡହବ। ଯଦଓି, 
ଡଯଡତଡବଡଳ ଗ୍ରାହକ ମୂଲ୍ୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଡବ, ଡସହ ିଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଅେଥରଟ ିହୁଏତ ଆଡଦୌ କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇନପାରବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି 

1.4.3. ଏକ କ୍ଷତ ି ବନ୍ଦ ଡହବା ଅେଥର ସାଧାରଣତଃ ଷ୍ଟକ୍/ବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତଠାରୁ ଦୂରଡର ସ୍ଥାନତି କରାଯାଇର୍ାଏ, ଏବଂ ଯଦଓି ଡଯଡତଡବଡଳ 
ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ବନ୍ଦ ଡହବା ମୂଲ୍ୁଡର ପହଞ୍ଚରି୍ାଏ କମିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଡଦଇ ଡେଡ୍ ଡହାଇର୍ାଏ, ଡସଡତଡବଡଳ ଏହେିଳ ି ଅେଥର ସକି୍ରୟ 
ଡହାଇର୍ାଏ। ବକି୍ରୟ ବନ୍ଦ ଅେଥର ସାଧାରଣ ୋଡବ ବର୍ତ୍ତଥମାନର ମୂଲ୍ୁଠାରୁ ତଡଳ ଏଣ୍ଟର କରାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ ଅେଥର ସାଧାରଣତଃ ସାମ୍ପ୍ରତକି 
ମୂଲ୍ୁର ଉପଡର ଏଣ୍ଟର୍ କରାଯାଏ। ଡଯଡତଡବଡଳ ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ପୂବଥ-ନରି୍ଦ୍ଥାରତି ମୂଲ୍ୁଡର ପହଡଞ୍ଚ, ଏହେିଳ ିମୂଲ୍ୁ ମଧ୍ୟ ଡଦଇ ଡେଡ୍ 
ଡହାଇର୍ାଏ, କ୍ଷତ ି ବନ୍ଦ ଡହବ ଅେଥର ଏକ ବଜାର/ସୀମିତ ଅେଥରକୁ ରୂପାେରତି ଡହାଇର୍ାଏ ଏବଂ ସୀମିତ କମିବା ଉର୍ତ୍ତମ ସି୍ଥତଡିର କାଯଥୁକାରୀ 
ଡହାଇର୍ାଏ। ସୀମିତ ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀଡଯାର୍ୁ ଡହବା ଉପଡର ଡକୌଣସ ିସୁନଶିି୍ଚତତା ନର୍ାଏ ଡଯଡହତୁ ଏକ ସକୁିୁରିଟ/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ହୁଏତ ପୂବଥ-
ନରି୍ଦ୍ଥାରତି ମୂଲ୍ୁଡର ପ୍ରଡବଶ କରପିାଡର, ଡସ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଏକ ନୟିମିତ ସୀମିତ ଅେଥର ପରି, ଏହେିଳ ିଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ ନଡହବା ବପିଦ ଆଶଙ୍କା 
ଡଦଖାଡଦଇର୍ାଏ। 

1.5. ଖବର ଡଘାଷଣା ଡହବା ସମବନ୍ଧତି ବପିଦ: 
ଖବର ଡଘାଷଣା ଯାହା ଷ୍ଟକ୍/ବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ମୂଲ୍ୁ ଉପଡର ପ୍ରୋବ ପକାଇପାଡର ତାହା ଡେେଂି ବା କାରବାର ସମୟଡର ଘଟପିାଡର, ଏବଂ 
ଡଯଡତଡବଡଳ ନମିନତର ଲି୍କୁୁେଟି ି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଡୋଲ୍ାଟଲିି୍ଟ ି ଏକା ସଙ୍ଗଡର ରହରି୍ାଏ, ତାହା ହୁଏତ ସକୁିୁରଟି/ିେୁକି୍ତ ମୂଲ୍ୁଡର ଆକସି୍ମକ 
ୋବଡର ଏକ ଅପ୍ରତୁାଶତି ସକରାତ୍ମକ କିମବା ନକରାତ୍ମକ ର୍ତଶିୀଳତା ଘଟାଇପାଡର। 

1.6. ରୁ୍ଜବ ସମବନ୍ଧତି ବପିଦ: 
ସମୟ ସମୟଡର କମ୍ପାନ/ିପ୍ରେଳତି ମୁଦ୍ରା ସମବନ୍ଧଡର ରୁ୍ଜବ ବଜାରଡର କୁହାକର୍ା, ସମବାଦ ପତ୍ର, ଡେବସାଇଟ୍ କମିବା ସମବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା 
ଅର୍ଥାତ୍ ନୁୁଜ୍ ଏଡଜନିି, ଇତୁାଦ ିମାଧ୍ୟମଡର ପ୍ରୋରିତ ଡହାଇର୍ାଏ। ପୁଞି୍ଜନଡିବଶକାରୀମାଡନ ସାବଧାନ ରହବିା ସହତି ରୁ୍ଜବ ଅନୁସାଡର କାଯଥୁ 
କରବିାଠାରୁ ବରିତ ରହବିା ଉେତି। 



1.7. ସଷି୍ଟମ ସମ୍ପକକିତତ ବପିଦ: 
ବଜାର ଡଖାଲି୍ବା ସମୟଡର ଏବଂ ବଜାର ବନ୍ଦ ଡହବା ପୂବଥ ସମୟଡର ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାଡର ଡେେଂି ବା କାରବାର ବାରମବାର ଡହବ। ଏହେିଳ ି ଉଚ୍ଚ 
ମାତ୍ରରୁ୍ଡକି ହୁଏତ ଦନିର ଡଯଡକୌଣସି ସମୟଡର ମଧ୍ୟ ଘଟପିାଡର। ଏରୁ୍ଡକି ହୁଏତ କାଯଥୁକାରୀ କମିବା ସୁନଶିି୍ଚତତା ପାଇେଁ ବଳିମବ ଘଟାଇପାଡର। 

1.7.1. ଡୋଲ୍ାଟଲିି୍ଟ ିଅବିଡର, ବଜାର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାଡନ କ୍ରମାର୍ତୋଡବ ଡସମାନଙ୍କର ଅେଥର ପରମିାଣ କମିବା ମୂଲ୍ୁ କମିବା ନୂତନ ଅେଥର 
ସ୍ଥାନତି କରବିା ଦ୍ୱାରା, କାଯଥୁକାରୀ ଏବଂ ଏହାର ସୁନଶିି୍ଚତତା ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ବଳିମବ ଘଟପିାଡର। 

1.7.2. ନରି୍ଦ୍ଦକିତଷ୍ଟ ବଜାର ସି୍ଥତଡିର, ଏକ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୁ କମିବା କଦାପି ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୁଡର ବଜାରଡର ଏକ ସି୍ଥତ ିଲି୍କୁୁଡେଟ୍ କରବିା କଷ୍ଟକର କମିବା 
ଅସମ୍ଭବ ଡହାଇପାଡର, ଡଯଡତଡବଡଳ ହୁଏତ କ୍ରୟ ପକ୍ଷ କମିବା ବକି୍ରୟ ପକ୍ଷଡର ଡକୌଣସ ିଅତ ିଉତୃ୍କଷ୍ଟ ଅେଥର ନର୍ାଏ, କମିବା ଅସାଧାରଣ ଡେେଂି ବା 
କାରବାର କାଯଥୁକଳାପ କମିବା ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ସକକିତଟ୍ ଫିଲ୍ଟରକୁ ପ୍ରୋବତି କରବିା କମିବା ଅନୁ ଡକୌଣସି କାରଣ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଡକୌଣସ ି
କାଯଥୁାନୁଷ୍ଠାନ ଡଯାରୁ୍ ଏକ ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତ ଯଦ ିବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। 

1.8. ସଷି୍ଟମ/ଡନଟୋକଥ ଅବଡରାଧ: 
ଅେଥର ସ୍ଥାନତି ଓ ପରେିାଳତି କରବିା ପାଇେଁ ଇଡଲ୍ଡକଟରାନକି୍ ମାଧ୍ୟମଡର ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଡେେଂି ବା କାରବାର, ସାଡଟଲ୍ାଇଟ୍/ଲି୍ଜ୍ ଲ୍ାଇନ୍ ଆଧାରତି 
ଡଯାର୍ାଡଯାର୍, ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜ ିଏବଂ କମୁ୍ପୁଟର ସଷି୍ଟମର ସଡମ୍ମଳନ ଉପଡର ଆଧାରତି ଅଡଟ। ଡତଣୁ, ଡଯାର୍ାଡଯାର୍ ବଚି୍ଛନି୍ନତା କମିବା ସଷି୍ଟମଡର 
ସମସୁା ଡଦଖାଡଦବା କିମବା ସଷି୍ଟମରୁ ବଳିମବଡର ଜବାବ ମିଳବିା କମିବା ଡେେଂି ବା କାରବାର ଅଟକବିା, କମିବା ଏହେିଳ ି ଡଯଡକୌଣସି 
ସମସୁା/ପ୍ରତବିନ୍ଧକର ସମ୍ଭାବନା ରହରି୍ାଏ ଡଯଉେଁ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଡେେଂି ବା କାରବାର ସଷି୍ଟମ/ଡନଟୋକଥକୁ ଆକଡସସ୍ ସ୍ଥାପନ କରବିାଡର ସମର୍ଥ 
ଡହାଇନର୍ାଏ, ଯାହା ହୁଏତ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବାହାଡର ଡହାଇପାଡର ଏବଂ ଆଂଶକି ୋବଡର କମିବା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ ୋବଡର ଅେଥର କ୍ରୟ କମିବା ବକି୍ରୟ ପ୍ରକି୍ରୟା 
ଅର୍ଥାତ୍ ଡପ୍ରାଡସସଂି କରବିାଡର ବଳିମବ କମିବା ଡପ୍ରାଡସସଂି ନକରବିାର କାରଣ ଡହାଇପାଡର। ଏଥି ପାଇ~ଣ ଧ୍ୟାନ ଡଦବାକୁ  ଆପଣଙୁ୍କ ସତକଥ 
କରଦିଆିଯାଇଛ ିଡଯ ଯଦଓି ଏହ ିସମସୁା ପ୍ରକୃତ ିଦୃଷି୍ଟରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଡହାଇପାଡର, କିେୁ ଡଯଡତଡବଡଳ ଆପଣଙ୍କର ଅତ ିଉତୃ୍କଷ୍ଟ ଉନମୁକ୍ତ ସି୍ଥତ ିକମିବା 
ଅପ୍ରତୁାଶତି ଅେଥର ରହରି୍ାଏ, ସମସ୍ତ କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇଥିବା କାରବାରରୁ୍ଡକି ମୀମାଂସା କରବିା ପାଇେଁ ଆପଣଙ୍କର ଡନୈତକି ଦାୟିତ୍ୱ କାରଣରୁ 
ଏରୁ୍ଡକି ଏକ ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ଉପସ୍ଥାପନ କରରି୍ାଏ। 

2. ବୁୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରିଡେଟଭି୍ ବର୍ଥ ଦୃଷି୍ଟରୁ, ଦୟାକର ିଧ୍ୟାନ ଦଅିେୁ ଏବଂ ନଜିକୁ ନଡିମନାକ୍ତ ଅତରିିକ୍ତ ଡବୈଶଷି୍ଟୁରୁ୍ଡକି ସହତି ପରେିତି 
କରାେୁ:- 

2.2 ଲି୍େଡରଜ୍ କିମବା ରି୍ଅରଂିର ଫଳାଫଳ: 

ବୁୁତ୍ପନ୍ନ ବଜାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରଡିେଟଭି୍ ମାଡକଥଟଡର, ବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତର ମୂଲ୍ୁ ଅଡପକ୍ଷା ମାଜକିତନର ପରମିାଣ କମ୍ ରହରି୍ାଏ ଫଳଡର କାରବାରରୁ୍ଡକି 
ଡଲ୍ଡେଡରଜ୍ କମିବା ରି୍ଅରଂି ଡହାଇର୍ାଏ। ଡେରଡିେଟଭି୍ ଡେେଂି ବା କାରବାର ଯାହାକ ିଏକ ଅଡପକ୍ଷାକୃତ ୋଡବ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରମିାଣର ମାଜକିତନଡର 
ପରେିାଳତି ଡହାଇର୍ାଏ, ମାଜକିତନ୍ ପରିମାଣ ତୁଳନାଡର ବହୁତ ଲ୍ାେ କିମବା କ୍ଷତରି ସମ୍ଭାବୁତା ପ୍ରଦାନ କରରି୍ାଏ। ଡେରଡିେଟେିଡର କାରବାର ଉଚ୍ଚ 
ମାତ୍ରାଡର ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ବହନ କରରି୍ାଏ। 

ଆପଣ ବାସ୍ତବଡର ଡେରିଡେଟେିଡର ଡେେଂି ବା କାରବାର କରବିା ପୂବଥରୁ ନଡିମନାକ୍ତ ବବିରଣୀରୁ୍ଡକି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ ୋବଡର ବୁଝବିା ଉେତି ଏବଂ ଆହୁରି 
ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପରିସି୍ଥତ,ି ଆର୍କିତକ ସମବଳ, ଇତୁାଦକୁି ବେିାରକୁ ଡନଇ ସାବଧାନତାର ସହ ଡେଡ୍ କରେୁ। ଯଦ ି ମୂଲ୍ୁରୁ୍ଡକି ଆପଣଙ୍କ ବପିକ୍ଷଡର 
ଯାଏ, ଆପଣ ହୁଏତ ଅଡପକ୍ଷାକୃତ ୋବଡର କମ୍ ସମୟ ଅବିଡର ମାଜକିତନ୍ ଅର୍ଥରାଶରି ଏକ ଅଂଶ କିମବା ସମୁଦାୟ ମାଜକିତନ୍ ଅର୍ଥରାଶ ି
ହରାଇପାରେ।ି ଅିକେୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷତ ିହୁଏତ ପ୍ରକୃତ ମାଜକିତନ୍ ପରମିାଣ ଅତକି୍ରମ କରିପାଡର। 

କ. େବଷିୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁୁେର୍ ଡେେଂି ବା କାରବାର ସମସ୍ତ ସି୍ଥତରି ଡଦୈନକି ବଡନ୍ଦାବସ୍ତ ଜଡତି କରରି୍ାଏ। ପ୍ରତଦିନି ଉନମୁକ୍ତ ସି୍ଥତରୁି୍ଡକି ସୂେକାଙ୍କ 
ଅର୍ଥାତ୍ ଇଡେକ୍ସ କମିବା ବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତର ବନ୍ଦ ଡହବା ସ୍ତର ଉପଡର ଆଧାରତି ବଜାର ଅନୁଯାୟୀ େହି୍ନତି ଡହାଇର୍ାଏ। ଯଦ ିେୁକି୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବପିକ୍ଷଡର 
ଯାଏ, ଆପଣ ଏହ ିର୍ତଶିୀଳତାରୁ ଉପୁଜଥିିବା (ଅବାସ୍ତବ) କ୍ଷତରି ପରମିାଣ ଜମା କରବିା ଆବଶୁକ। ଏହ ିଅର୍ଥ ରାଶ ିଏକ ନରି୍ଦ୍ଦକିତଷ୍ଟ ସମୟ ଅବି 
ମଧ୍ୟଡର, ସାଧାରଣତଃ ପରବର୍ତ୍ତଥୀ ଦନିର ଡେେଂି ବା କାରବାର ଆରମ୍ଭ ଡହବା ପୂବଥରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 

ଖ. ଯଦ ିଆପଣ େୁଡାେ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟଡର ଅତରିକି୍ତ ଅର୍ଥରାଶ ିଜମା କରବିାଡର ବଫିଳ ହୁଅେ ିକିମବା ଯଦ ିଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟଡର ଏକ ବଡ 
ଧରଣର ଋଣ ସଷିୃ୍ଟ ଡହାଇର୍ାଏ, ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର୍ ହୁଏତ ସି୍ଥତରି ଏକ ଅଂଶ କମିବା ସମୁଦାୟ ସି୍ଥତ ିକମିବା ବକିଳ୍ପ ସକୁିୁରଟି ିଲି୍କୁୁଡେଟ୍ କରିପାରେ।ି ଏ 
ଡକ୍ଷତ୍ରଡର, ଏହେିଳ ିଡେେଂି ବା କାରବାର ବନ୍ଦ ଡହବା ଘଟଣା ଡଯାରୁ୍ ଉପୁଜୁଥିବା ଡଯଡକୌଣସ ିକ୍ଷତ ିପାଇେଁ ଆପଣ ଉର୍ତ୍ତରଦାୟୀ ରହଡିବ। 

ର୍. ନରି୍ଦ୍ଦକିତଷ୍ଟ ବଜାର ସି୍ଥତଡିର, ଜଡଣ ପୁଞି୍ଜନଡିବଶକାରୀଙ୍କ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର କାରବାର େଳାଇବା କଷ୍ଟକର କମିବା ଅସମ୍ଭବ ଡହାଇପାଡର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 
ଏହ ିପରିସି୍ଥତ ିଲି୍କୁୁେଟି ିଯର୍ା ମୂଲ୍ୁ ସୀମିତତା କମିବା ସକକିତଟ୍ ଡରକର୍ ଇତୁାଦ ିଡଯାରୁ୍ ଅପଯଥୁାପ୍ତ ନଲି୍ାମ ୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡି୍ କମିବା ଅଫର୍ କମିବା 
ଡେଡ୍ ରର୍ଦ୍ଦ କାରଣ ପାଇେଁ ସଂଘଠତି ଡହାଇପାଡର। 

ଘ. ବଜାର ସି୍ଥରତା ବଜାୟ ରଖିବା ନମିଡେ, ନଡିମନାକ୍ତ ପଦଡକ୍ଷପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାଡର: ମାଜକିତନ ହାରଡର ପରବିର୍ତ୍ତଥନ, ନର୍ଦ ଅର୍ଥ ମାଜକିତନ୍ 
ହାରଡର ବୃର୍ଦ୍ି କମିବା ଅନୁାନୁ ବଷିୟ। ଏହ ିନୂତନ ପଦଡକ୍ଷପରୁ୍ଡକି ହୁଏତ ପ୍ରଯୁଜୁ ଉନମୁକ୍ତ ସୁଧ ପ୍ରତ ିଲ୍ାରୁ୍ ମଧ୍ୟ ଡହାଇପାଡର। ଏପର ିସି୍ଥତଡିର, 
ଆପଣ ଅତରିକି୍ତ ମାଜକିତନ୍ ସାମିଲ୍ କରବିା କମିବା ଆପଣଙ୍କର ସି୍ଥତ ିହ୍ରାସ କରବିା ଆବଶୁକ ଡହବ। 

ଙ. ଆପଣ ଡେଡ୍ କରବିାକୁ ଡଯାଜନା କରୁଥିବା ବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଥ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରବିା ପାଇେଁ ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଡରାକରଙୁ୍କ କହବିା 
ଉେତି, ତାହା ଡହଉଛ ିେୁକି୍ତ ବବିରଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡନୈତକି ଦାୟିତ୍ୱ। 



2.2. ପ୍ରେଳତି ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପକକିତତ ବପିଦ ଆଶଙ୍କା: 
1. ଡବୈଡଦଶକି ମୁଦ୍ରା – ନାମାଙି୍କତ େୁକି୍ତଡର କାରବାରଡର ଲ୍ାେ କମିବା କ୍ଷତ,ି ଡସରୁ୍ଡକି ଆପଣଙ୍କ ନଜିର କମିବା ଅନୁ ଜଣଙ୍କର ବେିାର ପରସିରଡର 
ଡେଡ୍ ଡହାଇର୍ାଏ ତାହା ଯାହା ଡହଉନା କାହିଁକ,ି ପ୍ରେଳତି ମୁଦ୍ରା ଦରଡର ଅସି୍ଥରତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବତି ଡହବ, ଡସ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର େୁକି୍ତର ପ୍ରେଳତି ମୁଦ୍ରା 
ନାମାଙ୍କନକୁ ଅନୁ ଏକ ମୁଦ୍ରାକୁ ରୂପାେରିତ କରବିାର ଆବଶୁକତା ରହଛି।ି 
2. ନରି୍ଦ୍ଦକିତଷ୍ଟ ବଜାର ସି୍ଥତଡିର, ଆପଣଙୁ୍କ ହୁଏତ ଏକ ସି୍ଥତ ି ଅର୍ଥାତ୍ ଡପାଜସିନ୍ ଲି୍କୁୁଡେଟ୍ କରବିା କଷ୍ଟକର କମିବା ଅସମ୍ଭବ ଡହାଇପାଡର। ଏହା 
ଘଟପିାଡର, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଡଯଡତଡବଡଳ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଅନୟିନ୍ତ୍ରିତ ଡହାଇର୍ାଏ କମିବା ନରି୍ଦ୍ଦକିତଷ୍ଟ ଡେେଂି ବା କାରବାର ରାେରୁ୍ଡକି ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ 
ଡହାଇର୍ାଏ। 
3. ପ୍ରେଳତି ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୁ ଅତୁେ ଅସି୍ଥର ଅଡଟ। ପ୍ରେଳତି ମୁଦ୍ରା ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ମୂଲ୍ୁ ର୍ତଶିୀଳତା ଅନୁାନୁ ବଷିୟରୁ୍ଡକି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବତି ଡହାଇର୍ାଏ: 
ଡଯାର୍ାଣ-ୋହଦିା ସମ୍ପକଥଡର ପରବିର୍ତ୍ତଥନ, ସରକାରଙ୍କ ଡେଡ୍, ରାଜସ୍ୱ ସମବନ୍ଧୀୟ, ଅର୍ଥ ସମବନ୍ଧୀୟ, ବନିମିୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କାଯଥୁରୁ୍ଡକି ଏବଂ ନୀତରୁି୍ଡକି 
ଡବୈଡଦଶକି ରାଜଡନୈତକି ଓ ଅର୍ଥଡନୈତକି ଘଟଣା ଏବଂ ନୀତରୁି୍ଡକି ଜାତୀୟ ଓ ଅେଜଥାତୀୟ ସୁଧ ହାର ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତ ିପ୍ରେଳତି ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୁଡର ହ୍ରାସ 
ବଜାର ସ୍ଥଳର ମଡନାୋବ। ଏହ ିମଧ୍ୟରୁ ଡକୌଣସ ିକାରଣକୁ ଡଯ ଡକହ ିବୁକି୍ତର୍ତ ପରାମଶଥଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରବି ନାହିଁ ଏବଂ 
େରସା ଦଆିଯାଇପାରବି ନାହିଁ ଡଯ ଜଡଣ ପରାମଶଥଦାତାଙ୍କ ଉପଡଦଶ ଜଡଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇେଁ ଲ୍ାେଯୁକ୍ତ ଡେଡ୍ ଫଳାଫଳ 
ଆଣିଡଦବ କମିବା ଜଡଣ ଗ୍ରାହକ ଏହେିଳ ିଘଟଣାଡର ଡକୌଣସ ିକ୍ଷତ ିସହଡିବ ନାହିଁ। 
2.3. ବକିଳ୍ପଧାରୀଙ୍କର ବପିଦ ଆଶଙ୍କା: 
1. ଜଡଣ ବକିଳ୍ପଧାରୀ ଅଡପକ୍ଷାକୃତ ୋଡବ କମ୍ ସମୟ ଅବିଡର ବକିଳ୍ପ ପାଇେଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥରାଶ ିହରାଇବାର ବପିଦ 
ଆଶଙ୍କା ରହଛି।ି ଏହ ିବପିଦ ଆଶଙ୍କା ଡର୍ାଟଏି ବକିଳ୍ପକୁ ଅପେୟକାରୀ ସମ୍ପର୍ତ୍ତି ରୂଡପ ପ୍ରତଫିଳତି କରରି୍ାଏ ଯାହା ମୂଲ୍ୁହୀନ ଡହାଇର୍ାଏ 
ଡଯଡତଡବଡଳ ଏହାର ସମୟସୀମା ଅତକି୍ରାେ ଡହାଇର୍ାଏ। ଜଡଣ ବକିଳ୍ପ ଧାରଣକାରୀ ଡର୍ୌଣ ବଜାରଡର ତାଙ୍କର ବକିଳ୍ପ ବକି୍ରୟ କରନିର୍ାେ ିକମିବା 
ଏହାର ସମୟସୀମା ଅତକି୍ରାେ ଡହବା ପୂବଥରୁ ପ୍ରଡୟାର୍ କରନିର୍ାେ।ି ଫଳଡର ଡସ ଏହ ିବକିଳ୍ପଡର କରଥିିବା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଥ ନଡିବଶ ନଶିି୍ଚତ ୋଡବ 
ହରାଇଡବ। ଯଦ ିଅେନକିତହତି ବଷିୟଟରି ମୂଲ୍ୁ ତାହାର ସମୟସୀମା ଅତକି୍ରାେ ଡହବା ପୂବଥରୁ ଆଶା ମୁତାବକ ପରବିର୍ତ୍ତଥନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଡତଡବ 
ପୁଞି୍ଜନଡିବଶକାରୀ ଜଣକ ଏହ ିବକିଳ୍ପଡର କରଥିିବା ତାଙ୍କ ନଡିବଶର ସମସ୍ତ କମିବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଅଂଶ ହରାଇପାରେ। 
2. ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ହୁଏତ ପ୍ରଡୟାର୍ ପ୍ରତବିନ୍ଧକରୁ୍େକି ଲ୍ାରୁ୍ କରପିାଡର ଏବଂ ନରି୍ଦ୍ଥାରତି ପରସିି୍ଥତଡିର ନରି୍ଦ୍ଦକିତଷ୍ଟ ସମୟଡର ବକିଳ୍ପରୁ୍େକିର ପ୍ରଡୟାର୍ ଉପଡର 
ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜର ପୂର୍ଣ୍ଥକ୍ଷମତା ରହଛି।ି 
2.4. ବକିଳ୍ପ ଡଲ୍ଖକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ସନ୍ ରାଇଟରଙ୍କର ବପିଦ ଆଶଙ୍କା: 
1. ଯଦ ିଅେନକିତହତି ବଷିୟଟରି ମୂଲ୍ୁ ଆଶା ମୁତାବକ ଡହାଇନର୍ାଏ, ବକିଳ୍ପ ଡଲ୍ଖକ (ଅପ୍ସନ ରାଇଟର୍) ବେ ଧରଣର ଅର୍ଥରାଶି ହରାଇବାର 
ଆଶଙ୍କା ରହଛି।ି 
2. ଜଡଣ ଅପ୍ସନ ରାଇଟର୍ ଡହବା ଫଳଡର ଜାତ ଡହଉଥିବା ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ହୁଏତ ଡସହ ିସମାନ ଅେନକିତହତି ବଷିୟର ସ୍ୱାର୍ଥଡର ଅନୁ ବକିଳ୍ପରୁ୍େକି 
କ୍ରୟ କରବିା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏକ ବୁାପକ ସି୍ଥତ ିଗ୍ରହଣ କରବିା ଦ୍ୱାରା କମିବା ବକିଳ୍ପ ବାଜରଡର ପ୍ରତବିନ୍ଧତି ସି୍ଥତରି ଅନୁାନୁ ପ୍ରକାର ଅିଗ୍ରହଣ କରବିା 
ଫଳଡର ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାଡର। ଯାହା ଡହଡଲ୍ ମଧ୍ୟ, ଡଯଉେଁ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ରାଇଟର୍ ଜଣକ ଏକ ପରିସର ଅର୍ଥାତ୍ ଡସ୍ପରେ କମିବା ଅନୁାନୁ ପ୍ରତବିନ୍ଧତି 
ସି୍ଥତ ିଗ୍ରହଣ କରଛିେ,ି ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ତର୍ାପି ମଧ୍ୟ ବେ ଧରଣର ଡହାଇପାଡର। ଏକ ଡସ୍ପରଡ୍ ଡପାଜସିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁାପକ ସି୍ଥତ ିଏକ ସରଳ ଲ୍ମବା 
କମିବା ଡଛାଟ ସି୍ଥତ ିଅଡପକ୍ଷା କମ୍ ବପିଦପୂର୍ଣ୍ଥ ଡହବା ଜରୁରୀ ନୁଡହେଁ। 
3. କାରବାରରୁ୍େକି ଏକାସାଙ୍ଗଡର ଏକାିକ ବକିଳ୍ପ କଣିିବା ଏବଂ ଡଲ୍ଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟଂିକୁ ଜେତି କରରି୍ାଏ, କମିବା ଏକା ସଙ୍ଗଡର କଣିିବା ବା 
ଡଲ୍ଖିବା ବକିଳ୍ପ ସହିତି ଡଛାଟ ଅେନକିତହତି ସ୍ୱାର୍ଥ ବଷିୟକୁ କଣିିବା ବା ବକିବିା, ନଡିବଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିବର୍ତ୍ତଥମାନର ଅତରିକି୍ତ ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ସହତି 
ଜେତି ରହରି୍ାଏ। ସମୁଚ୍ଚୟ କାରବାରରୁ୍େକି, ଡଯପରକିି ବକିଳ୍ପ ଡସ୍ପରେରୁ୍େକି, ଡର୍ାଟଏି ଏକକ ବକିଳ୍ପ କଣିିବା କମିବା ଡଲ୍ଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟଂି 
ଅଡପକ୍ଷା ଅିକ ଜଟଳି ଅଡଟ। ଆହୁର ିମଡନ ରଖିବା ଉେତି ଡଯ, ପୁଞି୍ଜନଡିବଶର ଡଯ ଡକୌଣସି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର, ଏକ ଜଟଳିତା ଯାହା େଲ୍ ୋଡବ 
ବୁଝାପେୁ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନଡିଜ ଏକ ବପିଦ ଆଶଙ୍କାର କାରଣ ଅଡଟ। ଏହା ପରାମଶଥ ଦଆିଯାଉ ନାହିଁ ଡଯ ସମୁଚ୍ଚ ଡକୌଶଳ ଅର୍ଥାତ ଡଷ୍ଟ୍ରଡଟଜ ି
ବେିାର କରାଯିବା ଉେତି, ଏହା ପରାମଶଥ ଡଯାର୍ୁ ଅଡଟ କ,ି ବକିଳ୍ପଡର ରହଥିିବା ସମସ୍ତ ପୁଞି୍ଜନଡିବଶରୁ୍େକି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର, ଡଯ ଡକହ ିଅେିଜ୍ଞ ତର୍ା 
ଜ୍ଞାନୀ ବୁକି୍ତଙ୍କ ସହ ବେିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଜାର ପରିସି୍ଥତଡିର ସମୁଚ୍ଚ କାରବାର ସମବନ୍ଧତି ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ଭାବୁ ପରଡିଶାଧ ସମ୍ପକକିତତ ସମସୁା 
ବଷିୟଡର ପରାମଶଥ କରବିା ଉେତି। 
3. ଓୟାରଡଲ୍ସ୍ ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜ/ିସ୍ମାଟଥ ଅେଥର ରାଉଟଂି କମିବା ଅନୁ ଡଯଡକୌଣସି ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜ ିମାଧ୍ୟମଡର ଡେେଂି ବା କାରବାର 
ଓୟାରଡଲ୍ସ୍ ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜ/ିସ୍ମାଟଥ ଅେଥର ରାଉଟଂି କମିବା ଅନୁ ଡଯ ଡକୌଣସି ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜ ିମାଧ୍ୟମଡର ସକୁିୁରଟି ିଡେେଂି ବା କାରବାର ସହତି 
ଜେତି ଡବୈଶଷି୍ଟୁ, ବପିଦ ଆଶଙ୍କା, ଦାୟିତ୍ୱଡବାଧତା, ଡନୈତକି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୁାଖୁା କରୁଥିବା ଡଯଡକୌଣସ ିଅତରିକି୍ତ ବୁବସ୍ଥା ଷ୍ଟକ୍ 
ଡରାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଅବର୍ତ କରାଯିବ। 
4. ସାଧାରଣ 
4.1. ସଂର୍ଠକ ଅର୍ଥାତ କନଷି୍ଟେୁୁଏଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଏକ କିାଏଣ୍ଟ ବା ଜଡଣ ଗ୍ରାହକ କମିବା ଏକ ନଡିବଶକାରୀଙୁ୍କ ଅେେଥୁ କ୍ତ କରବି, ଯିଏ 
ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କ ସହ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍ତ ଡକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମଡର ସକୁିୁରଟି/ିବୁୁତ୍ପନ୍ନ େୁକି୍ତର ଅିଗ୍ରହଣ ଏବଂ/କମିବା ବକି୍ରୟ ଉଡର୍ଦ୍ଦଶୁଡର 
କାରବାର କରରି୍ାେ।ି 
4.2. ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଜଡଣ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର୍, ଜଡଣ ଡରାକର୍ କମିବା ଜଡଣ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙୁ୍କ ଅେେଥୁ କ୍ତ କରବି, ଡଯ କି ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ 
ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର ୋଡବ ସ୍ୱୀକୃତ ଡହାଇଛେ ିଏବଂ ଡଯ କ ିSEBIଠାରୁ ପଞି୍ଜକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧାରଣ କରିଛେ।ି 


