
 

 

یسیپال پر ٹکراؤ ےمفادات ک  

ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر  

لوماتمع یلانون  

 یآئ 17032نمبر  شنیہے جس کا رجسٹر یکمپن کیا کی پابند نیکے لوان ناڈائنزیاور گر نٹیونس نٹیس ٹڈیلم یو سیا ڈومارٹیٹر

فارم  ٹیپل ڈنگیہے اور ٹر ںیم ناڈائنزیگر نڈیا نٹینسیو نٹیالج، مرے روڈ، کنگسٹن س مروکیآفس ش ڈیہے جس کا ہ 1022 یس یب

 میتسل صارف۔  (کہالئے گی "ی)اس کے بعد"کمپن ہے یفراہم کرت اور معاون خدمات یکار ہیاکو سرم صارفیناپنے  عےیکے ذر

ہے۔ یزیزبان انگر آفیشل / لانونی یک یکرتا ہے کہ کمپن  

 تعارف

"مفادات  لبلسے  یفراہم یامتزاج ک یبھ یاس کے کس ایمعاون خدمات  ای اور یکار ہیسرما یبھ یکو کس صارفیناپنے تمام  یکمپن

کرنے کا حك ہے۔ حاصلمعلومات  دیمز ںیکے بارے م یسیکو اس پال صارفین۔ یفراہم کرے گ "یسیپال یکے ٹکراؤ ک  

اور  ہے جا سکتا ایک ںیختم نہ ایک ساتھکچھ "مفادات کے ٹکراؤ" کو  یہ ذہن میں رہے کہکوششوں کے باوجود،  نیبہتر یک یکمپن

۔  کرتے ہوئے اس حل کرئے گی اریاخت مہیشفاف اور منصفانہ طر  کسی بھی تضاد کے سامنے آنے پر یکمپن ں،یم صورتوں یسیا

 یفراہم کرت یسیپال ایک یاپن ہاںیکرنے کے لئے  سے نمٹنےمفادات کے ٹکراؤ  ںیم تناظرفرائض کے  کے صارفیناپنے  یکمپن

 ہے۔

یسیپال یکے ٹکراؤ ک مفادات  

 ادہیسے ز کیا ای کیا ںیجس م ںیسکتے ہہو  ای ہوتے ہیں ٹکراؤ"  ا"مفادات ک ن کی وجہ سےہے ج یرتک ینشاندہ یان حاالت ک

خطرہ ہوتا ہے کے مفادات کو نمصان پہنچنے کا رفینصا  

"مفادات کے  یسیپال ہیہے۔  یوضاحت کرت یکار اور الدامات ک مہیکے لئے طر سے نمٹنےاس طرح کے "مفادات کے ٹکراؤ"  

 دایکے دوران پ وںیسرگرم یکاروبار یہے جو اس ک یکرت طرز عملکا  یکے لئے کمپن ان کے حلشناخت اور  یٹکراؤ" ک

 ہوسکتا ہے۔

عملکا دائرہ  یسیپال  

 ہوتاشخص پر یبھ یسے منسلک کس یبالواسطہ طور پر کمپن ایاور براہ راست  نیمالزم کٹرز،یاس کے ڈائر کا اطالق یسیپال ہی

۔ںیکے ساتھ تمام تعامالت ہ صارفینہے )اس کے بعد اسے 'متعلمہ افراد' کہا جاتا ہے( اور اس سے مراد تمام   

 ینشاندہ یالسام ک یہونے والے مفادات کے ٹکراؤ ک دایکے دوران پ یفراہم یاس کے امتزاج ک ایاور معاون خدمات  یکار ہیسرما

 ہے یرکھتکا ادراک اس بات  یکے مفادات کو نمصان پہنچ سکتا ہے، کمپن صارفہونے  سے اور جس کے  کرنے کے ممصد سے

 یکار ہیسرما ایمعاون خدمات  ای یکار ہیچاہے وہ سرما -ہو  ںیصورت م یبھ یسے کس ںیم لیمتعلمہ شخص مندرجہ ذ ای یکمپن  

سہولیات کی فراہمی کے نتیجے میں  گرید ایہو  ںیم جےیفراہم کرنے کے نت سہولیات یک  

 یکو فراہم ک صآرفوصول کرے گا،  صارف کے عالٔوہ کسی شخص سے ای صارف وصول کرتا ہےمتعلمہ شخص  ای یکمپن 

کے عالوہ سیفکی  سہولےاس  ای شنیکم عمومی ں،یشکل م یک سہولیات ایسامان  یا رلم سہولیات کے حوالے سے یا یجانے وال  

 



 ںیمکے گروپ کے مفاد صارفین ای صارفدوسرے  یکس برعکسکے مفادات کے  صارفمتعلمہ شخص کے پاس  یکس ای یکمپن

دینا بیترغ گرید ای یمال  

نمصان سے بچنے کا امکان ہے یمال ای اُٹھانے فائدہ  یپر مال الگت یک صارف ےمتعلمہ شخص ک ای یکمپن  

کرتا ہے صارفجو  ںیہ تےیحصہ ل ںیکاروبار م یمتعلمہ شخص اس ای یکمپن   

 ںیم نید نیجانے والے ل ےیجانب سے ک یک صارف ایکے نتائج  کردہ سہولیاتکو فراہم  صارفمتعلمہ شخص کو  ای یکمپن 

۔اور اس کی پہنچ سے دور ہوں صارف کو حاصل ہونے والے نتائج سے یکسر مختلف جو   ہو یدلچسپ  

اختیاراتکار اور  مہیکے لئے طرو ختم کرنے مفادات کے ٹکراؤ ک  

مندرجہ  ںیہے اس م ٹکرأو کو ختم کرنے کے لئے جو طریمہ کار اور اختیارات استعمال کرتیفادات کے م یطور پر، کمپن یعموم

ںیہ ہوتے الدامات شامل لیذ  

 ایمعلومات کے تبادلے کو روکنے  انیمصروف متعلمہ افراد کے درم ںیم وںیمفادات کے ٹکراؤ کے خطرے سے متعلك سرگرم 

کے مفادات کو  صارفین ادہیسے ز کیا ای کیااور استعمال تبادلہ جہاں اس معلومات کا  کہ کار مہیکرنے کے لئے موثر طرلابو 

 نمصان پہنچا سکتا ہے

 سہولیات کی ای نایانجام د کا اںیجانب سے سرگرم یک صارفان  ںیکاموں م یادیجن کے بن کہ ینگران حدہیعل یمتعلمہ افراد ک 

جو متصادم ہو  کہ ںیہ رکھتےمختلف مفادات  گریجو بصورت د ای ں،یجن کے مفادات متصادم ہو سکتے ہ کہ شامل ہے یفراہم

کے یبشمول کمپن ں،یسکتے ہ  

تعین اکے محکمے ک لیتعم اطالع رسانی کے لئے الگ سےکو  ہیانتظام یک یر کمپناو ینگران یکاُمور مندرجہ باال    

 ںیجائ ید ںیکے انتظام کو رپورٹ  یاور کمپن ںیکہ مناسب نظام اور کنٹرول برلرار رکھے جائبنانے کے لئے  ینیمیاس بات کو  

یتمرر یک ٹریانٹرنل آڈ  

ے علیحدہ دفاتراور محکموں ک ںیوارید ینیچکرنے کے لئے معلومات کے بہاؤ کو محدود  یاور اندرون ہیکے اندر خف یکمپن  

 نیکے افسران اور مالزم یکمپن   -ئف اور وصولیوں کے اندراج کا رجسٹررکے حوالے سے تحا کے حّصول ، پیشکشفوائد   

 یمنظور بالاعدہ یک اس یکہ کمپن تکیہاں  – ممانعت یک منفعت یکاروبار یرونیب یبھ یکے مفادات سے متصادم کس یکے کمپن

؛ے دےنہ د  

؛حوالے سے ذاتی اکأونٹ چالنے کے حوالے سے شرائطکے  یکار ہیسرما یاپن یفراد پر ان کمتعلمہ ا    

ام؛یکا ل (فور آئی) چار آنکھوں کے اصول ںیم ینگران یک وںیسرگرم یک یکمپن ●  

مناسب ہوں۔ اختیارات یجاسکے کہ اندرون ایبنا ینیمی ہیہے تاکہ  یکرت یبھ ینگران مسلسل یک وںیسرگرم یکاروبار یکمپن   

/  پیشگی اطالع اظہار  

اس مخصوص  ی، تو کمپنہوتا رہا ہو یا ہو ہو دایتنازعہ پ ب کوئیج کہ صورتحال کا علم ہو جاتا ہے یسیا کسی کو یجب کمپن

کہ  ہو نہ نیمیکو  یاگر کمپن ای ،یکرے گ پر واضح صارفکا کاروبار کرنے سے پہلے اسے  یکار ہیکے ساتھ سرما صارف

معاملے کے ساتھ  ای نید نیالے لو نےیکو جنم د عہتناز یمناسب ہے، تو کمپن اس کو ظاہر کیا جانا کے لئے کو طے کرنےتنازعہ 

 میترم ایاور/ نےیکا جائزہ ل اختیاراتاور  یسیپال یاپن  ےمناسب سمجھ یجب بھ یہے۔ کمپن یآگے نہ بڑھنے کا انتخاب کر سکت

ہے۔ یکرنے کا حك محفوظ رکھت  


