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ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ଏବଂ ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରିଡେଟିଭ୍ ବର୍ଥ ନିମଡେ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶିତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ (େକୁ ୁଡମଣ୍ଟ)
ଏହି େକୁ ୁଡମଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜର ଇକୁ ୁଟି/ଡେରିଡେଟିଭ୍ ବର୍ଥର ଡେେିଂ ବା କାରବାର ଉପଡର ର୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ସୂେନା ଧାରଣ କରିର୍ାଏ। ସମସ୍ତ
ୋବୀ ର୍ଠନକାରୀ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜର ଇକୁ ୁଟିଜ୍/ଡେରିଡେଟିଭ୍ ବର୍ଥଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର କରିବା ପୂବଥରୁ ଏହି େକୁ ୁଡମଣ୍ଟ ପଢିବା ଉେିତ।
ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ/SEBI ହୁ ଏତ ଏକକ କିମବା ଯୁର୍ମ ୋବଡର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୋବଡର କିମବା ଡମୌଖିକ ୋବଡର ର୍ୁାଡରଣ୍ଟି କିମବା ଏହି ପ୍ରକାଶିତ
େକୁ ୁଡମଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥତା, ପଯଥୁାପ୍ତତା କିମବା ସଠିକତା ସମ୍ପକକିତତ ଡକୌଣସି ପ୍ରତିନି
ି ତ୍ୱ କରିନର୍ାଏ କିମବା ଡେେିଂ ବା କାରବାର ବର୍ଥଡର ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିବାର ଡଯଡକୌଣସି ର୍ୁଣ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱାରା ସମର୍କିତତ କିମବା ଅନୁ ଡମାଦିତ ଡହାଇନର୍ାଏ। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଡେେିଂ ବା
କାରବାରର ସମସ୍ତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଅନୁାନୁ ର୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଦିର୍ର୍ୁେକ
ି ବିଷୟଡର ପ୍ରକାଶ କରିନର୍ାଏ।
ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଜେିତ ଥିବା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ, ଡକବଳ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସମ୍ପକଥର ପ୍ରକୃ ତ ି ଏବଂ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉଦୋସନର
ପରିସର ବୁ ଝଛ
ି େି, ଡତଡବ ଡସହି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଆପଣ ଡକବଳ କାରବାର ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବା ଉେିତ।
ଆପଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୁ ନିରୂପଣ କରିବା ଉେିତ ଡଯ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଡେଡ୍ କରାଯାଉଥିବା ଇକୁ ୁଟି ଅଂଶଧନ, ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି କିମବା
ଅନୁାନୁ ସାଧନର୍ୁେକ
ି ଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର, ଯାହାର କି ପରିବର୍ତ୍ତକିତତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଅବସ୍ଥା ରହିଛ,ି ସୀମିତ ସମବଳ/ସୀମିତ ପୁଞ୍ଜିନିଡବଶ
ଏବଂ/କିମବା ଡେେିଂ ବା କାରବାର ଅେିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନିମନ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ସହନଶୀଳତା ରହିଥିବା ବୁକ୍ତିଙ୍କ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ
ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଥ ନୁ ଡହେଁ। ଡତଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍କିତକ ସ୍ଥିତ ି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଏହିେଳି ଡେେିଂ ବା କାରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇେଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁ ଡହେଁ ତାହା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ
ସହକାଡର ବିୋର କରିବା ଉେିତ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଡେଡ୍ କରେି ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତ ି କିମବା କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁ ଅେି, ଡତଡବ
ଏଥିପାଇେଁ ଆପଣ ହିଁ ଡକବଳ ଦାୟୀ ରହିଡବ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ/ଏହାର କିିଅରିଂ କଡପଥାଡରସନ (ନିକାଶୀ ନିର୍ମ) ଏବଂ/କିମବା SEBI ଦାୟୀ
ରହିଡବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଡହଉର୍ାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଥିପାଇେଁ ଉପଡରାକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର୍ୁେକ
ି ଦାୟୀ ରହିଡବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଆପଣ ଡକୌଣସି
ଆଡବଦନ କରିବା ପାଇେଁ ଉନମୁକ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କାର୍ୁେକ
ି ସମବନ୍ଧଡର ପଯଥୁାପ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନର୍ାଏ କିମବା
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଥ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ସମବନ୍ଧଡର ବୁାଖୁା କରିଡବ ନାହିଁ। ସଂଘଟକ ଜଣକ ପରିଣତି ପାଇେଁ ଏକାକୀ ଦାୟୀ
ରହିଡବ ଏବଂ ଡସହି ଏକାଉଣ୍ଟଡର ଡକୌଣସି େୁ କ୍ତି ନାକେ ଡହାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉେିତ ଡଯ ଲ୍ାେ ପାଇବା ପାଇେଁ
ଡକୌଣସି ର୍ୁାଡରଣ୍ଟି ନାହିଁ କିମବା କ୍ରୟ ପାଇେଁ ଏବଂ/କିମବା ଷଚକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର େଡ୍ ଡହଉଥିବା ଏକ ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିର ବିକ୍ରୟ ପାଇେଁ ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ
କରିବା ସମୟଡର ଘଟୁଥିବା କ୍ଷତିର ମୁକୁଳବ
ି ା ପାଇେଁ ଡକୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ।
ଆପଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ୋବଡର ବୁ ଝବ
ି ା ଉେିତ ଡଯ ଜଡଣ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଡର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଆପଣଙ୍କର କାରବାର ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ଔପୋରିକତା ପୂରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଡହବ, ଯାହା ଅନୁାନୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟଡର ହୁ ଏତ ଆପଣଙ୍କର କିାଏଣ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣେୁ
ଫମଥ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ଡହାଇର୍ାଏ, ଅିକାର ଓ ଡନୈତକ
ି ଦାୟିତ୍ୱ, କରିଡବ ଓ କରିଡବ ନାହିଁ ପଢିବା, ଇତୁାଦି ଅେେଥୁକ୍ତ ଡହାଇର୍ାଏ।
ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ, ଏହାର କିିଅରିଂ କଡପଥାଡରସନ ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଓ ନିୟମାବଳି, SEBI ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ଏବଂ ସମୟାନୁ ଯାୟୀ
ଲ୍ାର୍ୁ ଡହଉଥିବା ନିଡର୍ଦ୍ଦଥଶାବଳି ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ କିମବା କିିଅରିଂ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଡହଉଥିବା ଏବଂ ସମୟାନୁ ଯାୟୀ ଲ୍ାର୍ୁ ଡହଉଥିବା
ପ୍ରୋର ପତ୍ର ଅନୁ ଯାୟୀ ଡହାଇର୍ାଏ।
ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ଡକୌଣସି ପରାମଶଥ ଡଦଇନର୍ାଏ କିମବା ଡକୌଣସି ପରାମଶଥ ଡଦବା ପାଇେଁ ପ୍ରକାଶ କରିନର୍ାଏ ଏବଂ ଡଯଉେଁ ବୁକ୍ତି ଏହି େକୁ ୁଡମଣ୍ଟଡର
ଅେେଥୁକ୍ତ ଡହାଇଥିବା ଡକୌଣସି ସୂେନା ଆଧାରଡର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜର ଡକହିଜଡଣ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର୍ ଏବଂ/କିମବା ଡଯଡକୌଣସି ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ
ଡକୌଣସି ବୁବସାୟିକ ସମ୍ପକଥ ସ୍ଥାପନ କରିର୍ାେି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ଉର୍ତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। େକୁ ୁଡମଣ୍ଟଡର ଅେେଥୁକ୍ତ ଡହାଇଥିବା
ଡକୌଣସି ସୂେନା ବୁବସାୟିକ ପରାମଶଥ ୋଡବ ଅର୍ଥ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହିେଳି ଡେେିଂ ବା କାରବାର ସହିତ ଜେିତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କର୍ୁେକ
ି ତନ୍ନତନ୍ନ
କରି ନବୁ ଝି ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ନକରି ଡେଡ୍ କରିବା ପାଇେଁ ବିୋର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଛେି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟଡର ଆପଣ ଡପସାଦାର
ପରାମଶଥ ଡନବା ଉେିତ।
ଆପଣ ଡେେ କରିଡବ କିମବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇେଁ ଡେଡ୍ କରିବାକୁ ଅନୁ ଜଣକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଡସ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ବିୋର କରିବା ଡବଡଳ, ଆପଣ
ନିଡମନାକ୍ତ ବିଷୟ ସମବନ୍ଧଡର ଅବର୍ତ କିମବା ପରିେତ
ି ଡହବା ଉେିତ:1.

ଡମୌଳିକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା:

1.1
ଉଚ୍ଚତର ପରିବର୍ତ୍ତଥନଶୀଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ବିପଦ:
ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର କାଯଥୁକଳାପ ୋଲ୍ିଥିବା ସମୟଡର ଏକ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରିଡେଟିଭ୍
କଣ୍ଟରାକଟର ମୂଲ୍ୁଡର ସକ୍ରିୟ ପରିବର୍ତ୍ତଥନକୁ ସୂେତ
ି କରିର୍ାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିର ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ଡଯଡତ ଅିକ ଡହାଇର୍ାଏ,
ଏହାର ମୂଲ୍ୁ ଡସଡତ ଅିକ ପରିମାଣଡର ବଦଳିର୍ାଏ। ସକ୍ରିୟ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ଅଡପକ୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାଡର ଡେଡ୍ ଡହଉଥିବା
ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିଡର ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ସାଧାରଣତଃ ଅିକ ରହିପାଡର। ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟର
ି ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ଅେଥର ହୁ ଏତ ଡକବଳ
ଆଂଶିକ ୋବଡର କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର ନାହିଁ, କିମବା ଡଯଉେଁ ମୂଲ୍ୁଡର ଆପଣଙ୍କର ଅେଥର ହୁ ଏତ ଡକବଳ ଆଂଶିକ ୋବଡର କାଯଥୁକାରୀ
ଡହାଇପାଡର କିମବା କଦାପି କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର ନାହିଁ, କିମବା ଡଯଉେଁ ମୂଲ୍ୁଡର ଆପଣଙ୍କର ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇର୍ାଏ ତାହା ପ୍ରାୟତଃ
ଡଶଷ ର୍ର ଡେଡ୍ ଡହାଇଥିବା ମୂଲ୍ୁଠାରୁ େିନ୍ନ ଡହାଇର୍ାଏ କିମବା ଡସହି ଅନୁ ସାଡର ପରିବର୍ତ୍ତଥନ ଡହାଇର୍ାଏ, ଯାହାକି ଅବାସ୍ତବ କିମବା ବାସ୍ତବ କ୍ଷତିର
କାରଣ ଡହାଇର୍ାଏ।

1.2. ନିମତ
ନ ର ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ବିପଦ:
ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୁଡର ଏବଂ ନୁ ୁନତମ ମୂଲ୍ୁ ପାର୍ଥକୁତାଡର ସିକୁୁରିଟ/ି ଡେରିେିଟଭ୍
ି କଣ୍ଟରାକଟ ତ୍ୱରିତ ୋଡବ କିଣିବା
ଏବଂ/କିମବା ବିକବ
ି ା ପାଇେଁ ବଜାରଡର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବୁକ୍ତିଙ୍କର ସାମର୍ଥୁକୁ ସୂେତ
ି କରିର୍ାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଡଯ
ବଜାରଡର ଡଯଡତ ଅିକ ଅେଥର ଉପଲ୍ବ୍ଧ ରହିବ, ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ଡସଡତ ଅିକ ଡହାଇର୍ାଏ। ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ର୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଅଡଟ କାରଣ ଅିକ ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି
ସହିତ, ପୁଞ୍ଜି ନିଡବଶକାରୀଙ୍କ ପାଇେଁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ନୂ ୁନତମ ମୂଲ୍ୁ ପାର୍ଥକୁତାଡର ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି କିଣିବା ଏବଂ/କିମବା ବିକବ
ି ା ଅିକ ସହଜ
ଡହାଇର୍ାଏ, ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପୁଞ୍ଜି ନିଡବଶକାରୀମାଡନ କ୍ରୟ କିମବା ବିକ୍ରୟ ଡହଉଥିବା ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ପାଇେଁ ଏକ
ପ୍ରତିଡଯାର୍ିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୁ ପ୍ରଦାନ କିମବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ।ି ସକ୍ରିୟ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ଅଡପକ୍ଷା କିଛ ି ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ
େୁ କ୍ତି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ନିମନତର ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ରହିପାଡର। ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ଅେଥର ହୁ ଏତ ଡକବଳ ଆଂଶିକ ୋବଡର
କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର କିମବା ଆଡପକ୍ଷିକ ୋବଡର ବହୁ ତ ଅିକ ମୂଲ୍ୁ ପାର୍ଥକୁତା ସହିତ କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର ନାହିଁ କିମବା ଆଡଦୌ
କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର ନାହିଁ।
1.2.1. ଏକ ଦିନର ଡେେିଂ ବା କାରବାର ୋଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଡଟଜିର ଅଂଶବିଡଶଷ ୋଡବ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି କିଣିବା କିମବା ବିକବ
ି ା ହୁ ଏତ
କ୍ଷତିର କାରଣ ଡହାଇପାଡର, କାରଣ ଏହିେଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତଡି ର, ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୁ ତୁ ଳନାଡର, ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ହୁ ଏତ ସ୍ୱଳ୍ପ/ଉଚ୍ଚ
ମୂଲ୍ୁଡର ବିକ୍ରୟ/କ୍ରୟ କରାଯାଇପାଡର, ଫଳଡର ଏକ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ବିତରଣ କିମବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇେଁ ଡଯଡକୌଣସି ଉନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା
କିମବା ଡନୈତକ
ି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିନର୍ାଏ।
1.3. ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ବିପଦ:
ବିସ୍ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡସ୍ପରଡ୍ ଡେଷ୍ଠ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୁ ଏବଂ ଡେଷ୍ଠ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୁ ମଧ୍ୟଡର ଥିବା ପାର୍ଥକୁକୁ ସୂେତ
ି କରିର୍ାଏ। ଏହା ଏକ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି
କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୁ ଏବଂ ସଡଙ୍ଗ ସଡଙ୍ଗ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରିବା କିମବା ବିପରୀତ କ୍ରମଡର ଥିବା ପାର୍ଥକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିର୍ାଏ। ବହୁ ତ କମ୍ ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ଏବଂ
ବହୁ ତ ଅିକ ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ହୁ ଏତ କମ୍ ଲ୍ିକୁୁଡ୍ କିମବା ଲ୍ିକୁୁଡ୍ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ନିମଡେ ସାଧାରଣଠାରୁ ଅିକ ବୁାପକ ବିସ୍ତାରର
ଫଳାଫଳ ଡହାଇପାଡର। ଅପରପକ୍ଷଡର ଏହା ଉର୍ତ୍ତମ ମୂଲ୍ୁ ର୍ଠନ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ବାଧା ଉପୁଜାଇବ।
1.4. ବିପଦ-ହ୍ରାସକାରୀ ଅେଥର:
ଡଯଉେଁ ଅେଥରର୍ୁଡକ
ି (ଡଯପରି କି କ୍ଷତି ବନ୍ଦ କରିବା ଅେଥର, କିମବା ସୀମିତ ଅେଥର) କ୍ଷତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ପରିମାଣ ପଯଥୁେ ସୀମିତ କରିବା ପାଇେଁ ଉର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଅଡଟ ତାହା ଅିକାଂଶ ସମୟଡର ଫଳପ୍ରଦ ଡହାଇନପାଡର କାରଣ ବଜାର ସ୍ଥିତଡି ର ଦୁ ତ େଳନ ଏହିେଳି ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ କରିବା ଅସମ୍ଭବ
କରିପାଡର।
1.4.1. ଏକ ବଜାର ଅେଥର ଶୀଘ୍ର କାଯଥୁକାରୀ କରାଯିବ, ଏହା ବିପରୀତ ପାଶ୍ୱଥଡର ଅେଥରର ଉପଲ୍ବ୍ଧତା ଅନୁ ଯାୟୀ ଡହାଇର୍ାଏ, ମୂଲ୍ୁ
ନିବଡକିତ ଶଷଡର ଡହାଇର୍ାଏ ଏବଂ ଡଯଡତଡବଡଳ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ହୁ ଏତ ଏକ ବଜାର ଅେଥରର ଶୀଘ୍ର କାଯଥୁକାରିତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେି, ଏହି
କାଯଥୁକାରିତା ହୁ ଏତ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅେଥରର ଉପଲ୍ବ୍ଧ ମୂଲ୍ୁଡର ଡହାଇପାଡର, ଯାହାକି ସମୟ ମୂଲ୍ୁ ର୍ୁରୁତ୍ୱ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଅେଥର ପରିମାଣକୁ ପୂରଣ
କରିର୍ାଏ। ଏହା ବୁ ଝାଯାଇପାଡର କି ଏହି ମୂଲ୍ୁର୍ୁଡକ
ି ଡଶଷ ର୍ର ଡେଡ୍ ଡହାଇଥିବା ମୂଲ୍ୁ କିମବା ଡସହି ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଡେଷ୍ଠ
ମୂଲ୍ୁଠାରୁ ର୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ୋଡବ ପୃର୍କ ଡହାଇପାଡର।
1.4.2. ଅେଥର ପାଇେଁ ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ଡହାଇଥିବା ସୀମିତ ମୂଲ୍ୁଡର କିମବା ଏକ ଉର୍ତ୍ତମ ମୂଲ୍ୁଡର ଡକବଳ ଏକ ସୀମିତ ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ ଡହବ। ଯଦିଓ,
ଡଯଡତଡବଡଳ ଗ୍ରାହକ ମୂଲ୍ୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଡବ, ଡସହି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଅେଥରଟି ହୁ ଏତ ଆଡଦୌ କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇନପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ।ି
1.4.3. ଏକ କ୍ଷତି ବନ୍ଦ ଡହବା ଅେଥର ସାଧାରଣତଃ ଷ୍ଟକ୍/ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିଠାରୁ ଦୂ ରଡର ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇର୍ାଏ, ଏବଂ ଯଦିଓ ଡଯଡତଡବଡଳ
ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ବନ୍ଦ ଡହବା ମୂଲ୍ୁଡର ପହଞ୍ଚିର୍ାଏ କିମବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଡଦଇ ଡେଡ୍ ଡହାଇର୍ାଏ, ଡସଡତଡବଡଳ ଏହିେଳି ଅେଥର ସକ୍ରିୟ
ଡହାଇର୍ାଏ। ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ ଅେଥର ସାଧାରଣ ୋଡବ ବର୍ତ୍ତଥମାନର ମୂଲ୍ୁଠାରୁ ତଡଳ ଏଣ୍ଟର କରାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ ଅେଥର ସାଧାରଣତଃ ସାମ୍ପ୍ରତିକ
ମୂଲ୍ୁର ଉପଡର ଏଣ୍ଟର୍ କରାଯାଏ। ଡଯଡତଡବଡଳ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ପୂବଥ-ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ମୂଲ୍ୁଡର ପହଡଞ୍ଚ, ଏହିେଳି ମୂଲ୍ୁ ମଧ୍ୟ ଡଦଇ ଡେଡ୍
ଡହାଇର୍ାଏ, କ୍ଷତି ବନ୍ଦ ଡହବ ଅେଥର ଏକ ବଜାର/ସୀମିତ ଅେଥରକୁ ରୂପାେରିତ ଡହାଇର୍ାଏ ଏବଂ ସୀମିତ କିମବା ଉର୍ତ୍ତମ ସ୍ଥିତଡି ର କାଯଥୁକାରୀ
ଡହାଇର୍ାଏ। ସୀମିତ ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀଡଯାର୍ୁ ଡହବା ଉପଡର ଡକୌଣସି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତତା ନର୍ାଏ ଡଯଡହତୁ ଏକ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ହୁ ଏତ ପୂବଥନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ମୂଲ୍ୁଡର ପ୍ରଡବଶ କରିପାଡର, ଡସ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଏକ ନିୟମିତ ସୀମିତ ଅେଥର ପରି, ଏହିେଳି ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ ନଡହବା ବିପଦ ଆଶଙ୍କା
ଡଦଖାଡଦଇର୍ାଏ।
1.5. ଖବର ଡଘାଷଣା ଡହବା ସମବନ୍ଧତ
ି ବିପଦ:
ଖବର ଡଘାଷଣା ଯାହା ଷ୍ଟକ୍/ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ମୂଲ୍ୁ ଉପଡର ପ୍ରୋବ ପକାଇପାଡର ତାହା ଡେେିଂ ବା କାରବାର ସମୟଡର ଘଟିପାଡର, ଏବଂ
ଡଯଡତଡବଡଳ ନିମନତର ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ଏକା ସଙ୍ଗଡର ରହିର୍ାଏ, ତାହା ହୁ ଏତ ସିକୁୁରିଟ/ି େୁ କ୍ତି ମୂଲ୍ୁଡର ଆକସ୍ମିକ
ୋବଡର ଏକ ଅପ୍ରତୁାଶିତ ସକରାତ୍ମକ କିମବା ନକରାତ୍ମକ ର୍ତିଶୀଳତା ଘଟାଇପାଡର।
1.6. ର୍ୁଜବ ସମବନ୍ଧତ
ି ବିପଦ:
ସମୟ ସମୟଡର କମ୍ପାନି/ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରା ସମବନ୍ଧଡର ର୍ୁଜବ ବଜାରଡର କୁ ହାକର୍ା, ସମବାଦ ପତ୍ର, ଡେବସାଇଟ୍ କିମବା ସମବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା
ଅର୍ଥାତ୍ ନୁ ୁଜ୍ ଏଡଜନିି, ଇତୁାଦି ମାଧ୍ୟମଡର ପ୍ରୋରିତ ଡହାଇର୍ାଏ। ପୁଞ୍ଜିନିଡବଶକାରୀମାଡନ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ର୍ୁଜବ ଅନୁ ସାଡର କାଯଥୁ
କରିବାଠାରୁ ବିରତ ରହିବା ଉେିତ।

1.7. ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପକକିତତ ବିପଦ:
ବଜାର ଡଖାଲ୍ିବା ସମୟଡର ଏବଂ ବଜାର ବନ୍ଦ ଡହବା ପୂବଥ ସମୟଡର ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର ବାରମବାର ଡହବ। ଏହିେଳି ଉଚ୍ଚ
ମାତ୍ରର୍ୁଡକ
ି ହୁ ଏତ ଦିନର ଡଯଡକୌଣସି ସମୟଡର ମଧ୍ୟ ଘଟିପାଡର। ଏର୍ୁଡକ
ି ହୁ ଏତ କାଯଥୁକାରୀ କିମବା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତତା ପାଇେଁ ବିଳମବ ଘଟାଇପାଡର।
1.7.1. ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ଅବିଡର, ବଜାର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାଡନ କ୍ରମାର୍ତୋଡବ ଡସମାନଙ୍କର ଅେଥର ପରିମାଣ କିମବା ମୂଲ୍ୁ କିମବା ନୂ ତନ ଅେଥର
ସ୍ଥାନିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କାଯଥୁକାରୀ ଏବଂ ଏହାର ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତତା ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ବିଳମବ ଘଟିପାଡର।
1.7.2. ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ବଜାର ସ୍ଥିତଡି ର, ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୁ କିମବା କଦାପି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୁଡର ବଜାରଡର ଏକ ସ୍ଥିତ ି ଲ୍ିକୁୁଡେଟ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର କିମବା
ଅସମ୍ଭବ ଡହାଇପାଡର, ଡଯଡତଡବଡଳ ହୁ ଏତ କ୍ରୟ ପକ୍ଷ କିମବା ବିକ୍ରୟ ପକ୍ଷଡର ଡକୌଣସି ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅେଥର ନର୍ାଏ, କିମବା ଅସାଧାରଣ ଡେେିଂ ବା
କାରବାର କାଯଥୁକଳାପ କିମବା ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ସକକିତଟ୍ ଫି ଲ୍ଟରକୁ ପ୍ରୋବିତ କରିବା କିମବା ଅନୁ ଡକୌଣସି କାରଣ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଡକୌଣସି
କାଯଥୁାନୁ ଷ୍ଠାନ ଡଯାର୍ୁ ଏକ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ଯଦି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ।
1.8. ସିଷ୍ଟମ/ଡନଟୋକଥ ଅବଡରାଧ:
ଅେଥର ସ୍ଥାନିତ ଓ ପରିୋଳିତ କରିବା ପାଇେଁ ଇଡଲ୍ଡକଟ ରାନିକ୍ ମାଧ୍ୟମଡର ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର, ସାଡଟଲ୍ାଇଟ୍/ଲ୍ିଜ୍ ଲ୍ାଇନ୍ ଆଧାରିତ
ଡଯାର୍ାଡଯାର୍, ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜି ଏବଂ କମ୍ପୁୁଟର ସିଷ୍ଟମର ସଡମ୍ମଳନ ଉପଡର ଆଧାରିତ ଅଡଟ। ଡତଣୁ, ଡଯାର୍ାଡଯାର୍ ବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ତା କିମବା ସିଷ୍ଟମଡର
ସମସୁା ଡଦଖାଡଦବା କିମବା ସିଷ୍ଟମରୁ ବିଳମବଡର ଜବାବ ମିଳବ
ି ା କିମବା ଡେେିଂ ବା କାରବାର ଅଟକିବା, କିମବା ଏହିେଳି ଡଯଡକୌଣସି
ସମସୁା/ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ଭାବନା ରହିର୍ାଏ ଡଯଉେଁ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର ସିଷ୍ଟମ/ଡନଟୋକଥକୁ ଆକଡସସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାଡର ସମର୍ଥ
ଡହାଇନର୍ାଏ, ଯାହା ହୁ ଏତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାଡର ଡହାଇପାଡର ଏବଂ ଆଂଶିକ ୋବଡର କିମବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ୋବଡର ଅେଥର କ୍ରୟ କିମବା ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଅର୍ଥାତ୍ ଡପ୍ରାଡସସିଂ କରିବାଡର ବିଳମବ କିମବା ଡପ୍ରାଡସସିଂ ନକରିବାର କାରଣ ଡହାଇପାଡର। ଏଥି ପାଇ~ଣ ଧ୍ୟାନ ଡଦବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତକଥ
କରିଦଆ
ି ଯାଇଛି ଡଯ ଯଦିଓ ଏହି ସମସୁା ପ୍ରକୃ ତ ି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଡହାଇପାଡର, କିେୁ ଡଯଡତଡବଡଳ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉନମକ୍ତ
ୁ ସ୍ଥିତ ି କିମବା
ଅପ୍ରତୁାଶିତ ଅେଥର ରହିର୍ାଏ, ସମସ୍ତ କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇଥିବା କାରବାରର୍ୁଡକ
ି ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇେଁ ଆପଣଙ୍କର ଡନୈତକ
ି ଦାୟି ତ୍ୱ କାରଣରୁ
ଏର୍ୁଡକ
ି ଏକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଉପସ୍ଥାପନ କରିର୍ାଏ।
2. ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରିଡେଟିଭ୍ ବର୍ଥ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅେୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଡମନାକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଡବୈଶଷ୍ଟ
ି ୁର୍ୁଡକ
ି ସହିତ ପରିେତ
ି
କରାେୁ :2.2 ଲ୍ି େଡରଜ୍ କିମାବ ର୍ିଅରିଂର ଫଳାଫଳ:
ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ ବଜାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରିଡେଟିଭ୍ ମାଡକଥଟଡର, ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିର ମୂଲ୍ୁ ଅଡପକ୍ଷା ମାଜକିତନର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିର୍ାଏ ଫଳଡର କାରବାରର୍ୁଡକ
ି
ଡଲ୍ଡେଡରଜ୍ କିମବା ର୍ିଅରିଂ ଡହାଇର୍ାଏ। ଡେରିଡେଟିଭ୍ ଡେେିଂ ବା କାରବାର ଯାହାକି ଏକ ଅଡପକ୍ଷାକୃ ତ ୋଡବ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିମାଣର ମାଜକିତନଡର
ପରିୋଳିତ ଡହାଇର୍ାଏ, ମାଜକିତନ୍ ପରିମାଣ ତୁ ଳନାଡର ବହୁ ତ ଲ୍ାେ କିମବା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବୁତା ପ୍ରଦାନ କରିର୍ାଏ। ଡେରିଡେଟିେଡର କାରବାର ଉଚ୍ଚ
ମାତ୍ରାଡର ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ବହନ କରିର୍ାଏ।
ଆପଣ ବାସ୍ତବଡର ଡେରିଡେଟିେଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର କରିବା ପୂବଥରୁ ନିଡମନାକ୍ତ ବିବରଣୀର୍ୁଡକ
ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ୋବଡର ବୁ ଝବ
ି ା ଉେିତ ଏବଂ ଆହୁ ରି
ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତ,ି ଆର୍କିତକ ସମବଳ, ଇତୁାଦିକୁ ବିୋରକୁ ଡନଇ ସାବଧାନତାର ସହ ଡେଡ୍ କରେୁ । ଯଦି ମୂଲ୍ୁର୍ୁଡକ
ି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷଡର
ଯାଏ, ଆପଣ ହୁ ଏତ ଅଡପକ୍ଷାକୃ ତ ୋବଡର କମ୍ ସମୟ ଅବିଡର ମାଜକିତନ୍ ଅର୍ଥରାଶିର ଏକ ଅଂଶ କିମବା ସମୁଦାୟ ମାଜକିତନ୍ ଅର୍ଥରାଶି
ହରାଇପାରେି। ଅିକେୁ , ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷତି ହୁ ଏତ ପ୍ରକୃ ତ ମାଜକିତନ୍ ପରିମାଣ ଅତିକ୍ରମ କରିପାଡର।
କ. େବିଷୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁ ୁେର୍ ଡେେିଂ ବା କାରବାର ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତର
ି ଡଦୈନକ
ି ବଡନ୍ଦାବସ୍ତ ଜଡିତ କରିର୍ାଏ। ପ୍ରତିଦନ
ି ଉନମକ୍ତ
ି ୁଡକ
ି ସୂେକାଙ୍କ
ୁ ସ୍ଥିତର୍
ଅର୍ଥାତ୍ ଇଡେକ୍ସ କିମବା ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିର ବନ୍ଦ ଡହବା ସ୍ତର ଉପଡର ଆଧାରିତ ବଜାର ଅନୁ ଯାୟୀ େିହ୍ନତ
ି ଡହାଇର୍ାଏ। ଯଦି େୁ କ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷଡର
ଯାଏ, ଆପଣ ଏହି ର୍ତିଶୀଳତାରୁ ଉପୁଜଥି
ି ବା (ଅବାସ୍ତବ) କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଜମା କରିବା ଆବଶୁକ। ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ସମୟ ଅବି
ମଧ୍ୟଡର, ସାଧାରଣତଃ ପରବର୍ତ୍ତଥୀ ଦିନର ଡେେିଂ ବା କାରବାର ଆରମ୍ଭ ଡହବା ପୂବଥରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଖ. ଯଦି ଆପଣ େୁ ଡାେ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟଡର ଅତିରକ୍ତ
ି ଅର୍ଥରାଶି ଜମା କରିବାଡର ବିଫଳ ହୁ ଅେି କିମବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟଡର ଏକ ବଡ
ଧରଣର ଋଣ ସୃଷ୍ଟି ଡହାଇର୍ାଏ, ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର୍ ହୁ ଏତ ସ୍ଥିତର
ି ଏକ ଅଂଶ କିମବା ସମୁଦାୟ ସ୍ଥିତ ି କିମବା ବିକଳ୍ପ ସିକୁୁରିଟ ି ଲ୍ିକୁୁଡେଟ୍ କରିପାରେି। ଏ
ଡକ୍ଷତ୍ରଡର, ଏହିେଳି ଡେେିଂ ବା କାରବାର ବନ୍ଦ ଡହବା ଘଟଣା ଡଯାର୍ୁ ଉପୁଜୁଥିବା ଡଯଡକୌଣସି କ୍ଷତି ପାଇେଁ ଆପଣ ଉର୍ତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଡବ।
ର୍. ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ବଜାର ସ୍ଥିତଡି ର, ଜଡଣ ପୁଞ୍ଜିନିଡବଶକାରୀଙ୍କ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର କାରବାର େଳାଇବା କଷ୍ଟକର କିମବା ଅସମ୍ଭବ ଡହାଇପାଡର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ,
ଏହି ପରିସ୍ଥିତ ି ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ଯର୍ା ମୂଲ୍ୁ ସୀମିତତା କିମବା ସକକିତଟ୍ ଡରକର୍ ଇତୁାଦି ଡଯାର୍ୁ ଅପଯଥୁାପ୍ତ ନିଲ୍ାମ ୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଡ୍ କିମବା ଅଫର୍ କିମବା
ଡେଡ୍ ରର୍ଦ୍ଦ କାରଣ ପାଇେଁ ସଂଘଠିତ ଡହାଇପାଡର।
ଘ. ବଜାର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ନିମଡେ, ନିଡମନାକ୍ତ ପଦଡକ୍ଷପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାଡର: ମାଜକିତନ ହାରଡର ପରିବର୍ତ୍ତଥନ, ନର୍ଦ ଅର୍ଥ ମାଜକିତନ୍
ହାରଡର ବୃ ର୍ଦ୍ି କିମବା ଅନୁାନୁ ବିଷୟ। ଏହି ନୂ ତନ ପଦଡକ୍ଷପର୍ୁଡକ
ି ହୁ ଏତ ପ୍ରଯୁଜୁ ଉନମକ୍ତ
ୁ ସୁଧ ପ୍ରତି ଲ୍ାର୍ୁ ମଧ୍ୟ ଡହାଇପାଡର। ଏପରି ସ୍ଥିତଡି ର,
ଆପଣ ଅତିରକ୍ତ
ି ମାଜକିତନ୍ ସାମିଲ୍ କରିବା କିମବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତ ି ହ୍ରାସ କରିବା ଆବଶୁକ ଡହବ।
ଙ. ଆପଣ ଡେଡ୍ କରିବାକୁ ଡଯାଜନା କରୁଥିବା ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଥ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇେଁ ଆପଣ ହୁ ଏତ ଆପଣଙ୍କର ଡରାକରଙ୍କୁ କହିବା
ଉେିତ, ତାହା ଡହଉଛି େୁ କ୍ତି ବିବରଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡନୈତକ
ି ଦାୟିତ୍ୱ।

2.2. ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପକକିତତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା:
1. ଡବୈଡଦଶିକ ମୁଦ୍ରା – ନାମାଙ୍କି ତ େୁ କ୍ତିଡର କାରବାରଡର ଲ୍ାେ କିମବା କ୍ଷତି, ଡସର୍ୁଡକ
ି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କିମବା ଅନୁ ଜଣଙ୍କର ବିୋର ପରିସରଡର
ଡେଡ୍ ଡହାଇର୍ାଏ ତାହା ଯାହା ଡହଉନା କାହିଁକ,ି ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରା ଦରଡର ଅସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବିତ ଡହବ, ଡସ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର େୁ କ୍ତିର ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରା
ନାମାଙ୍କନକୁ ଅନୁ ଏକ ମୁଦ୍ରାକୁ ରୂପାେରିତ କରିବାର ଆବଶୁକତା ରହିଛ।ି
2. ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ବଜାର ସ୍ଥିତଡି ର, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁ ଏତ ଏକ ସ୍ଥିତ ି ଅର୍ଥାତ୍ ଡପାଜିସନ୍ ଲ୍ି କୁୁଡେଟ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର କିମବା ଅସମ୍ଭବ ଡହାଇପାଡର। ଏହା
ଘଟିପାଡର, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଡଯଡତଡବଡଳ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡହାଇର୍ାଏ କିମବା ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ଡେେିଂ ବା କାରବାର ରାେର୍ୁଡକ
ି ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ
ଡହାଇର୍ାଏ।
3. ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୁ ଅତୁେ ଅସ୍ଥିର ଅଡଟ। ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରା ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ମୂଲ୍ୁ ର୍ତିଶୀଳତା ଅନୁାନୁ ବିଷୟର୍ୁଡକ
ି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବିତ ଡହାଇର୍ାଏ:
ଡଯାର୍ାଣ-ୋହିଦା ସମ୍ପକଥଡର ପରିବର୍ତ୍ତଥନ, ସରକାରଙ୍କ ଡେଡ୍, ରାଜସ୍ୱ ସମବନ୍ଧୀୟ, ଅର୍ଥ ସମବନ୍ଧୀୟ, ବିନମ
ି ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯଥୁର୍ୁଡକ
ି ଏବଂ ନୀତିର୍ୁଡକ
ି
ଡବୈଡଦଶିକ ରାଜଡନୈତକ
ି ଓ ଅର୍ଥଡନୈତକ
ି ଘଟଣା ଏବଂ ନୀତିର୍ୁଡକ
ି ଜାତୀୟ ଓ ଅେଜଥାତୀୟ ସୁଧ ହାର ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୁଡର ହ୍ରାସ
ବଜାର ସ୍ଥଳର ମଡନାୋବ। ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଡକୌଣସି କାରଣକୁ ଡଯ ଡକହି ବୁକ୍ତିର୍ତ ପରାମଶଥଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ
େରସା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଡଯ ଜଡଣ ପରାମଶଥଦାତାଙ୍କ ଉପଡଦଶ ଜଡଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇେଁ ଲ୍ାେଯୁକ୍ତ ଡେଡ୍ ଫଳାଫଳ
ଆଣିଡଦବ କିମବା ଜଡଣ ଗ୍ରାହକ ଏହିେଳି ଘଟଣାଡର ଡକୌଣସି କ୍ଷତି ସହିଡବ ନାହିଁ।
2.3. ବିକଳ୍ପଧାରୀଙ୍କର ବିପଦ ଆଶଙ୍କା:
1. ଜଡଣ ବିକଳ୍ପଧାରୀ ଅଡପକ୍ଷାକୃ ତ ୋଡବ କମ୍ ସମୟ ଅବିଡର ବିକଳ୍ପ ପାଇେଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥରାଶି ହରାଇବାର ବିପଦ
ଆଶଙ୍କା ରହିଛ।ି ଏହି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଡର୍ାଟିଏ ବିକଳ୍ପକୁ ଅପେୟକାରୀ ସମ୍ପର୍ତ୍ତି ରୂଡପ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିର୍ାଏ ଯାହା ମୂଲ୍ୁହୀନ ଡହାଇର୍ାଏ
ଡଯଡତଡବଡଳ ଏହାର ସମୟସୀମା ଅତିକ୍ରାେ ଡହାଇର୍ାଏ। ଜଡଣ ବିକଳ୍ପ ଧାରଣକାରୀ ଡର୍ୌଣ ବଜାରଡର ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ବିକ୍ରୟ କରିନର୍ାେି କିମବା
ଏହାର ସମୟସୀମା ଅତିକ୍ରାେ ଡହବା ପୂବଥରୁ ପ୍ରଡୟାର୍ କରିନର୍ାେି। ଫଳଡର ଡସ ଏହି ବିକଳ୍ପଡର କରିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ନିଡବଶ ନିଶ୍ଚିତ ୋଡବ
ହରାଇଡବ। ଯଦି ଅେନକିତହତ
ି ବିଷୟଟିର ମୂଲ୍ୁ ତାହାର ସମୟସୀମା ଅତିକ୍ରାେ ଡହବା ପୂବଥରୁ ଆଶା ମୁତାବକ ପରିବର୍ତ୍ତଥନ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ଡତଡବ
ପୁଞ୍ଜିନିଡବଶକାରୀ ଜଣକ ଏହି ବିକଳ୍ପଡର କରିଥିବା ତାଙ୍କ ନିଡବଶର ସମସ୍ତ କିମବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଅଂଶ ହରାଇପାରେ।
2. ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ହୁ ଏତ ପ୍ରଡୟାର୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର୍ୁେକ
ି ଲ୍ାର୍ୁ କରିପାଡର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ପରିସ୍ଥିତଡି ର ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ସମୟଡର ବିକଳ୍ପର୍ୁେକ
ି ର ପ୍ରଡୟାର୍ ଉପଡର
ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜର ପୂର୍ଣ୍ଥକ୍ଷମତା ରହିଛ।ି
2.4. ବିକଳ୍ପ ଡଲ୍ଖକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ସନ୍ ରାଇଟରଙ୍କର ବିପଦ ଆଶଙ୍କା:
1. ଯଦି ଅେନକିତହତ
ି ବିଷୟଟିର ମୂଲ୍ୁ ଆଶା ମୁତାବକ ଡହାଇନର୍ାଏ, ବିକଳ୍ପ ଡଲ୍ଖକ (ଅପ୍ସନ ରାଇଟର୍) ବେ ଧରଣର ଅର୍ଥରାଶି ହରାଇବାର
ଆଶଙ୍କା ରହିଛ।ି
2. ଜଡଣ ଅପ୍ସନ ରାଇଟର୍ ଡହବା ଫଳଡର ଜାତ ଡହଉଥିବା ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ହୁ ଏତ ଡସହି ସମାନ ଅେନକିତହତ
ି ବିଷୟର ସ୍ୱାର୍ଥଡର ଅନୁ ବିକଳ୍ପର୍ୁେକ
ି
କ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏକ ବୁାପକ ସ୍ଥିତ ି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିମବା ବିକଳ୍ପ ବାଜରଡର ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ସ୍ଥିତର
ି ଅନୁାନୁ ପ୍ରକାର ଅିଗ୍ରହଣ କରିବା
ଫଳଡର ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାଡର। ଯାହା ଡହଡଲ୍ ମଧ୍ୟ, ଡଯଉେଁ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ରାଇଟର୍ ଜଣକ ଏକ ପରିସର ଅର୍ଥାତ୍ ଡସ୍ପରେ କିମବା ଅନୁାନୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ
ସ୍ଥିତ ି ଗ୍ରହଣ କରିଛେି, ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ତର୍ାପି ମଧ୍ୟ ବେ ଧରଣର ଡହାଇପାଡର। ଏକ ଡସ୍ପରଡ୍ ଡପାଜିସନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁାପକ ସ୍ଥିତ ି ଏକ ସରଳ ଲ୍ମବା
କିମବା ଡଛାଟ ସ୍ଥିତ ି ଅଡପକ୍ଷା କମ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଥ ଡହବା ଜରୁରୀ ନୁ ଡହେଁ।
3. କାରବାରର୍ୁେକ
ି ଏକାସାଙ୍ଗଡର ଏକାିକ ବିକଳ୍ପ କିଣିବା ଏବଂ ଡଲ୍ଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟିଂକୁ ଜେିତ କରିର୍ାଏ, କିମବା ଏକା ସଙ୍ଗଡର କିଣିବା ବା
ଡଲ୍ଖିବା ବିକଳ୍ପ ସିହତ
ି ଡଛାଟ ଅେନକିତହତ
ି ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟକୁ କିଣିବା ବା ବିକବ
ି ା, ନିଡବଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତଥମାନର ଅତିରକ୍ତ
ି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ସହିତ
ଜେିତ ରହିର୍ାଏ। ସମୁଚ୍ଚୟ କାରବାରର୍ୁେକ
ି , ଡଯପରିକି ବିକଳ୍ପ ଡସ୍ପରେର୍ୁେକ
ି , ଡର୍ାଟିଏ ଏକକ ବିକଳ୍ପ କିଣିବା କିମବା ଡଲ୍ଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟିଂ
ଅଡପକ୍ଷା ଅିକ ଜଟିଳ ଅଡଟ। ଆହୁ ରି ମଡନ ରଖିବା ଉେିତ ଡଯ, ପୁଞ୍ଜିନିଡବଶର ଡଯ ଡକୌଣସି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର, ଏକ ଜଟିଳତା ଯାହା େଲ୍ ୋଡବ
ବୁ ଝାପେୁ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଡଜ ଏକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କାର କାରଣ ଅଡଟ। ଏହା ପରାମଶଥ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଡଯ ସମୁଚ୍ଚ ଡକୌଶଳ ଅର୍ଥାତ ଡଷ୍ଟ୍ରଡଟଜି
ବିୋର କରାଯିବା ଉେିତ, ଏହା ପରାମଶଥ ଡଯାର୍ୁ ଅଡଟ କି, ବିକଳ୍ପଡର ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜିନିଡବଶର୍ୁେକ
ି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର, ଡଯ ଡକହି ଅେିଜ୍ଞ ତର୍ା
ଜ୍ଞାନୀ ବୁକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିେିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଜାର ପରିସ୍ଥିତଡି ର ସମୁଚ୍ଚ କାରବାର ସମବନ୍ଧତ
ି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ଭାବୁ ପରିଡଶାଧ ସମ୍ପକକିତତ ସମସୁା
ବିଷୟଡର ପରାମଶଥ କରିବା ଉେିତ।
3. ଓୟାରଡଲ୍ସ୍ ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜି/ସ୍ମାଟଥ ଅେଥର ରାଉଟିଂ କିମାବ ଅନୁ ଡଯଡକୌଣସି ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜି ମାଧ୍ୟମଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର
ଓୟାରଡଲ୍ସ୍ ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜି/ସ୍ମାଟଥ ଅେଥର ରାଉଟିଂ କିମବା ଅନୁ ଡଯ ଡକୌଣସି ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜି ମାଧ୍ୟମଡର ସିକୁୁରିଟ ି ଡେେିଂ ବା କାରବାର ସହିତ
ଜେିତ ଡବୈଶଷ୍ଟ
ି ୁ, ବିପଦ ଆଶଙ୍କା, ଦାୟିତ୍ୱଡବାଧତା, ଡନୈତକ
ି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୁାଖୁା କରୁଥିବା ଡଯଡକୌଣସି ଅତିରକ୍ତ
ି ବୁବସ୍ଥା ଷ୍ଟକ୍
ଡରାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅବର୍ତ କରାଯିବ।
4. ସାଧାରଣ
4.1. ସଂର୍ଠକ ଅର୍ଥାତ କନଷ୍ଟିେୁୁଏଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଏକ କିାଏଣ୍ଟ ବା ଜଡଣ ଗ୍ରାହକ କିମବା ଏକ ନିଡବଶକାରୀଙ୍କୁ ଅେେଥୁକ୍ତ କରିବ, ଯିଏ
ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କ ସହ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍ତ ଡକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମଡର ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିର ଅିଗ୍ରହଣ ଏବଂ/କିମବା ବିକ୍ରୟ ଉଡର୍ଦ୍ଦଶୁଡର
କାରବାର କରିର୍ାେି।
4.2. ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଜଡଣ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର୍, ଜଡଣ ଡରାକର୍ କିମବା ଜଡଣ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କୁ ଅେେଥୁକ୍ତ କରିବ, ଡଯ କି ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ
ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର ୋଡବ ସ୍ୱୀକୃ ତ ଡହାଇଛେି ଏବଂ ଡଯ କି SEBIଠାରୁ ପଞ୍ଜି କରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧାରଣ କରିଛେି।

