
SSI-இ�  ெகா�ைகக� 
SSI-இ�  இ�த  அ��பைட�  ெகா�ைகக� , எ�தெவா�  �ஜி�ட�  அைடயாள�  �ழைம���  பய�ப��த���ய  ேநா�க�தி� 
உ�வா�க�ப�ட� . எ�தெவா�  நி�வன��  தன�  �ஜி�ட�  அைடயாள�  �ழைம�பி�  நி�வகி���  க�டைம�பி���  இ�த� 
ெகா�ைககைள�  ெபா��தி�  ெசய�ப��தலா� , ஆனா�  அவ�ைற  ��ைமயாக�  ேச����ெகா�ள  ேவ��� . அ�த�த�  ச�ட 
எ�ைல���  ெபா��த���ய  அதிகார���வ�  ச�ட�க�  ம��ேம  SSI ெகா�ைககைள  வர�பிலட��� . 

1. பிரதிநிதி��வ�ப���த� 
மனித , ச�ட�  சா��த , இய�ைகயான , இய�ெபா�ளான  அ�ல�  �ஜி�ட�  வ�வலான  எ�த  ஒ�  அைம�� /நப����  SSI �ழைம�� 
பயனளி�கிற� . 

2. இைட�ெசயல�ச� 
திற�தநிைல , ெபா�  ம���  உரிைம�  ெதாைக  அ�ற  தரநிைலகைள  எ�த  வைகயி��  பய�ப��தி , எ�தெவா�  தர����மான 
�ஜி�ட�  அைடயாள�  தரைவ�  பிரதிநிதி��வ�ப��த , பரிமா�றி�ெகா�ள , பா�கா�க , ப�திர�ப��த  ம���  சரிபா��க  SSI 
�ழைம��  உத�கிற� . 

3. ப��ைன�ப���த� 
எ�தெவா�  �ஜி�ட�  தர�பி�  �ஜி�ட�  அைடயாள�  தரைவ��  பிரதிநிதி��வ�ப��த , க���ப��த  அ�ல�  சரிபா��க , 
ைமய�ப��த�ப�ட  எ�தெவா�  அைம�ைப��  சா��தி��க  ேவ��ய  அவசிய�  SSI �ழைம����  இ�ைல . 

4. க���பா� ம��� �கைம 
தன�  அைடயாள�  ெதாட�பாக  இய�ைக , மனித  அ�ல�  ச�ட���வ  உரிைமகைள�  ெகா������  தர��க�  (“அைடயாள 

உரிைமதார�க�  ”), த�க�  �ஜி�ட�  அைடயாள�  தரவி�  பய�பா�ைட�  க���ப��த�� , தனிநப�க� , நி�வன�க� , சாதன�க� , 
ெம�ெபா��  உ�ளி�ட  தா�க�  வி����  எ�தெவா�  �கவ�க�  ம���  கா�பாள�க����  இ�த�  க���பா�ைட  நி�வகி��� 

அதிகார�ைத  வழ��வத��மான  திற�பா�ைட  SSI �ழைம��  வழ��கிற� . 

5. ப�ேக�ற� 
SSI �ழைம�பி�  அைடயாள  உரிைமதார�க�  எவ��  ப�ேக�க  ேவ���  எ�கிற  அவசியமி�ைல . 

6. சம��வ�� ஒ��கிைண��� 
SSI �ழைம�பான�  தன�  நி�வாக  வர�ெப�ைலயி�  உ�ள  உரிைமதார�களிைடேய  பாரப�ச�  கா��வதி�ைல , எவைர�� 
வில��வ�மி�ைல . 

7. பய�ப�த�ைம, அ�க� த�ைம ம��� சீரான த�ைம  
அைடயாள  உரிைமதார�க��காக , �கவ�க�  ம���  பிற  SSI ��கைள�  பய�ப����  திற�பா�ைட��  அ�க�  த�ைமய��  SSI 
�ழைம��  அதிகரி�கிற� , அேத  சமய�  பயன�  அ�பவ�ைத��  சீரானதாக�  திகழ�  ெச�கிற� . 

8. நக�திற� 
அைடயாள  உரிைமதார�க�  தா�க�  வி����  �கவ�க��ேகா  பிற  அைம��க��ேகா  த�க�  �ஜி�ட�  அைடயாள�  தரவி� 
நகைல  நக���கி�ற  அ�ல�  மா�றி�ெகா����  திற�பா�ைட  SSI �ழைம��  க���ப��தா� . 

9. பா�கா�� 
அைடயாள  உரிைமதார�க�  த�க�  �ஜி�ட�  அைடயாள�  தரைவ  நிைலயான  இட�தி��  நக�வி�ேபா��  பா�கா�பாக 

ைவ�தி��க�� , த�க�  அைடயாள�கா��க�  ம���  மைற�றியா�க�  சாவிகைள�  க���ப��த�� , அைன��� 
ெதாட�பாட�க����  இ��ைன  மைற�றியா�க�ைத�  பய�ப��தவத���  ேவ��ய  திற�பா�கைள  SSI �ழைம�� 

வழ��கிற� . 

10. சரிபா��க���ய த�ைம ம��� ந�பக�த�ைம 
அைடயாள  உரிைமதார�க�  த�க�ைடய  �ஜி�ட�  அைடயாள�  தரவி�  ந�பக�த�ைமைய�  சரிபா��பத��  உரிய  ஆதார�ைத 
வழ�க���ய  திற�பா�ைட  SSI �ழைம��  வழ��கிற� . 

11. தனி�ரிைம�� �ைற�தப�ச ெவளி�ப��த�� 
அைடயாள  உரிைமதார�க�  த�க�  �ஜி�ட�  அைடயாள�  தரவி�  தனி�ரிைமைய�  பா�கா�க�� , எ�தெவா�  �றி�பி�ட 
ெதாட�பாட����  ேதைவயான  �ைற�தப�ச  அைடயாள�  தரைவ  ம��ேம  பகிர��  அ�மதி���  திற�பா�கைள  SSI �ழைம�� 
வழ��கிற� . 

12. ெவளி�பைட�த�ைம 
SSI �ழைம�பி�  �கவ�க��  பிற  ��க��  எ�வா�  ெசய�ப�கி�றன  எ�பத��  அ��பைடயாக�  திக��  ஊ�கமளி��க� , 
விதி�ைறக� , ெகா�ைகக�  ம���  நிர�கைள�  �ரி��ெகா�ள�  ேதைவயான  தகவைல  எளிதாக  அ�க��  சரிபா��க�� 
ேவ��ய  திற�பா�கைள  அைடயாள  உரிைமதார�க����  ச�ப�த�ப�ட  பிற  ��கிய�  தர�பின����  SSI �ழைம��  வழ��கிற� . 

இ�த  ஆவண� , இ�த�  ெகா�ைககைள  ேம�பா�ைவயி��  தர��  எ�ற  �ைறயி�  Sovrin Foundation ��ெமாழி�தப� , உலகளவிலான  SSI 

ச�க�தி�  உ��பின�க�  உ�வா�கியதா�� . 
இ�த�  பைட��  Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 ப�னா��  உரிம�தி�கீ�  உரிம�  ெப�றி��கிற� . 
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இ�த  ஆவண�  Sovrin Foundation அைம�பா�  பராமரி�க�ப�கிற� . ேம��  இ�த  ஆவண�ைத  Sovrin Utility Governance Framework –�� , 
Sovrin Ecosystem Governance Framework -��  ேச����ெகா�வத��  Sovrin Board of Trustees –ஆ�  ஒ��தலளி�க�ப���ள� . 
 
இ�த  ஆவண�தி�  த�ேபா��ள  ச�க�  பைட�பி�  பதி���  �றி�த  உ�க�  க���கைள��  ஆேலாசைனகைள��  வழ�க  ேவ���  எ�� 
ேக���ெகா�கிேறா�  – இைத  எ�ேலா��  அ�க���� . 
 
இ�த  SSI ெகா�ைககைள�  ெதாட���  ேம�ப����  பணியி�  ப�களி�க  வி��பினா� , Sovrin Governance Framework Working 
Group Meeting ப�க�ைத�  பா��க�� . 
 
© 2020 by Sovrin Foundation. 
இ�த�  பைட��  Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 ப�னா��  உரிம�தி�கீ�  உரிம�  ெப�றி��கிற� . 
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