MFIN

ഉത്തരവ്ോദിത്തെൂർണ്ണൈോയ വ്ോയ്െരൾക്ക് ശക്തി െരരുന്നു

മൈക്രോഫിനോൻസ് സ്ഥോെനങ്ങളുടെ രൂട്ടോയ്ൈ

മൈക്രോഫിനോൻസ്
വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ
ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

ൈുഖവ്ുര
നിയൈെരൈോയ രൂെങ്ങൾ എന്തുതടന്നയോയോലും, മൈക്രോഫിനോൻസ് സ്ഥോെനങ്ങൾ
(MFI-രൾ) ്ശൈിക്കുന്നത്, കസവ്നം തീടര ലഭിക്കോത്തതും ആവ്ശയോനുസൃതം
ലഭിക്കോത്തതുൈോയ രുെുംബങ്ങൾക്ക്/വ്ിഭോഗങ്ങൾക്ക് സോമ്പത്തിര കസവ്നങ്ങൾ
നൽരുര
വ്ഴി,
വ്യക്തിഗതവ്ും
സോൈൂഹിരവ്ുൈോയ
്െകയോജനങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സോമ്പത്തിര ഉൾടെെുത്തൽ ക്െോത്സോഹിെിക്കുന്നതിനുൈോണ്.
ഇന്തയൻ സൈൂഹത്തിടല സോമ്പത്തിരൈോയി െികന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വ്ിഭോഗങ്ങളുടെ
സോമ്പത്തിര അെിസ്ഥോനസൗരരയത്തിന്ടെ ്െധോനടെട്ട ഭോഗൈോയി ഇകെോൾ
മൈക്രോഫിനോൻസ് കൈഖല ൈോെിയിട്ടുണ്ട്.
ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക്
്െകയോജനടെെുന്ന
തരത്തിലുള്ളവ്യോണ്
MFI-രളിലൂടെ
നൽരടെെുന്ന മൈക്രോഫിനോൻസ് കസവ്നങ്ങടളന്നും അത്തരം കസവ്നങ്ങൾ
ധോർമ്മിരൈോടെന്നും
അന്തസ്സുള്ളവ്യോടെന്നും
ഉെെോക്കുന്നതിന്,
മൈക്രോഫിനോൻസ് കൈഖലയ്ക്കോയി അെിസ്ഥോന ൈൂലയങ്ങളും നലല സ്മ്പദോയങ്ങളും
നിർവ്ചികക്കണ്ടത് ്െധോനൈോണ്.
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MFIN ്െസിഡന്റിൽ നിന്നുള്ള സകേശം
ഉത്സവ്രോല ആശംസരൾ
സവയ നിയ്ന്തിത സംഘെനരൾ (SRO-രൾ) എന്ന നിലയിൽ MFIN, സോധൻ എന്നിവ്
കയോജിച്ചുടരോണ്ട്,
ഈ
ൈോസം,
മൈക്രോഫിനോൻസ്
കൈഖലയ്ക്കോയി
ഒരു
ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം െുെത്തിെക്കുരയോണ് എന്ന രോരയം അെിയിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക്
സകന്തോഷൈുണ്ട്.
െലതരത്തിലും രഹസയസവഭോവ്ം െുലർത്തുന്ന രക്ഷിരളുൈോയി ബിസിനസ്സ്
ടചയ്യുന്നത്
എങ്ങടനടയന്നതിന്ടെ
അംഗീരൃത
തതവങ്ങൾ
നമ്മുടെ
അംഗങ്ങടളലലോവ്രും ൈുെുടര െിെിക്കുന്നുടവ്ന്നും നലല സ്മ്പദോയങ്ങൾ ഉെച്ച
നിലയിൽ നെെോക്കുന്നുടവ്ന്നും ഒരു ടെഫെൻസ് ടബഞ്്ൈോർക്ക്
്
എന്ന നിലയിൽ
്െവ്ർത്തിക്കുന്നുടവ്ന്നും ഉെെോക്കുന്നതിൽ ഈ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം ബഹുദൂരം
കെോയിട്ടുണ്ട്.
കൈഖലയിലുെനീളം
െലതരത്തിലുള്ള
ടെരുൈോറ്റച്ചട്ട
വ്ിലയിരുത്തലുരൾ
സംഭവ്ിക്കുന്നുണ്ട്
എന്നുള്ളതും
ഭോവ്ിയിൽ
വ്ോയ്െ
ഇെയുള്ളവ്രും
നികക്ഷെരരും
സ്ഥോെനങ്ങടള
കവ്ർതിരിച്ച്
രോെുന്നതിന്
െികെോർട്ടുരടള ആ്ശയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും സകന്തോഷ്െദൈോയ രോരയൈോണ്.
നികക്ഷെരരിൽ നിന്നും / വ്ോയ്െ നൽരുന്നവ്രിൽ നിന്നും, RBI-യിൽ നിന്ന്
തതവത്തിലുള്ള SFB അനുൈതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള, 10 ്െോരംഭ സ്ഥോെനങ്ങളിടല 8 NBFC MFIരളിൽ നിന്നുൈുള്ള െിന്തുെകയോടെ, കൈഖല രുതിെ് നെത്തുരയും വ്ളരുരയും
ടചയ്യുന്നുണ്ട്. 2010 ൈുതൽ കൈഖലയ്ക്ക് വ്ിശവോസയത തിരിടരെിെിക്കോനോയി
എന്നതിന്ടെ വ്യക്തൈോയ സൂചനയോെിത്.
അംഗ സ്ഥോെനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏരീരൃതവ്ും െരിഷ്രൃതവ്ും ഉയർന്ന
ൈോനദണ്ഡൈുള്ളതുൈോയ ്െതീക്ഷരൾ അവ്തരിെിക്കുന്നതിൽ ഇനിയും ബഹുദൂരം
ടെോതുവ്ോയ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം ൈുകന്നോട്ട് കെോകരണ്ടതുണ്ട്.
ഇത് യോഥോർത്ഥ്യൈോക്കുന്നതിന് െിന്തുെയും അഭി്െോയ നിർകേശങ്ങളും നൽരുന്ന
MFIN - സോധൻ CEO-ൈോർക്കും അവ്യുടെ ടസ്രട്ടെിൈോർക്കും നിയ്ന്തെ
കബോർഡുരൾക്കും അംഗങ്ങൾക്കും ഞോൻ നന്ദി െെയോൻ ആ്ഗഹിക്കുന്നു.
ൈകനോജ് രുൈോർ നമ്പ്യോർ
്െസിഡന്്, MFIN
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സോധൻ അധയക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള സകേശം
സോമ്പത്തിര
ഉൾടെെുത്തലിന്ടെ
െരിധിയികലക്ക്
രൂെുതൽ
ആളുരടള
ടരോണ്ടുവ്രുന്നതിൽ
മൈക്രോഫിനോൻസ്
കൈഖലയുടെ
സംഭോവ്നരൾ
വ്ിലടെട്ടതോണ്. വ്സ്തുത ഇതോയിരിടക്ക തടന്ന, കൈഖലയ്ക്ക് ്െതിരൂല
സോഹചരയങ്ങൾ
അഭിൈുഖീരരികക്കണ്ടി
വ്ന്നു.
2006-ൽ
സവകൈധയോ
ഒരു
ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം ഏർടെെുത്തിടക്കോണ്ട് ഇതികനോട് ്െതിരരിച്ചത് സോധൻ ആണ്. െല
ടൈച്ചടെെുത്തലുരളിലൂടെയും ഇത് രെന്നുകെോവ്ുരയും, സോധൻ, MFIN എന്നീ
സ്ഥോെനങ്ങൾ
സഹരരിച്ചുടരോണ്ട്,
ൈുഴുവ്ൻ
കൈഖലയ്ക്കുൈോയി
ഒരു
ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം
രൂെടൈെുക്കുരയും
ടചയ്തു.
വ്യവ്സോയകൈഖലയിടല
സംഘെനരളുൈോയി
ബന്ധടെട്ട
െുതിയ
SRO
െങ്കിന്ടെയും
ൈറ്റ്
സംഭവ്വ്ിരോസങ്ങളുടെയും
ടവ്ളിച്ചത്തിൽ,
ഈ
്െൈോെം
െരിഷ്രരികക്കണ്ടതിന്ടെ
ഒരു
ആവ്ശയൈുണ്ടോയി.
ഈ
ഉകേശയത്തിനോയി
രൂെീരരിക്കടെട്ട
്െവ്ർത്തന
സംഘം
സ്തുതയർഹൈോയ
കജോലിയോണ്
ടചയ്തിരിക്കുന്നത്,
ഈ
്െൈോെം
അന്തിൈ
രൂെത്തിടലത്തിക്കോൻ
വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ
അഭയുദയരോംക്ഷിയോയ
്ശീ
എൻ
്ശീനിവ്ോസൻ
മരടക്കോണ്ടിട്ടുള്ള ്െയത്നങ്ങൾക്ക് ഞോൻ നന്ദി െെയുന്നു. ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങളും
െിന്തുെയും
നൽരിയതിന്
SIDBI-യ്ക്കും
കലോര
ബോങ്ക്
്ഗൂെിനും,
വ്ിജ്ഞോന്െദൈോയ അഭി്െോയ നിർകേശങ്ങൾക്ക് MCRIL-നും ഞോൻ നന്ദി െെയുന്നു.
മൈക്രോഫിനോൻസ് കൈഖലയിൽ ഉത്തരവ്ോദിത്തെൂർണ്ണൈോയ ഫിനോൻസിന്ടെ
െുതിടയോരു
യുഗം
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്
െരിഷ്രരിച്ച
ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടത്തിന്
രഴിയുടൈന്ന് എനിക്ക് ആത്മവ്ിശവോസൈുണ്ട്.
ജയ്ശീ വ്യോസ്
അധയക്ഷൻ
സോധൻ
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MFIN CEO-യിൽ നിന്നുള്ള സകേശം
ഇന്തയയിൽ
മൈക്രോഫിനോൻസിന്ടെ
െരിെോൈത്തിന്
നിരവ്ധി
ആവ്ർത്തനങ്ങളുണ്ട്, അടതോരു നീണ്ടതും സങ്കീർണ്ണവ്ുൈോയ യോ്തയും ആയിരുന്നു.
മൈക്രോഫിനോൻസ് കൈഖലയിൽ ഇന്ന് നൈുക്ക് നിരവ്ധി സ്ഥോെനങ്ങളുണ്ട്, ഈ
സ്ഥോെനങ്ങൾ വ്രുൈോനം രുെഞ്ഞ രുെുംബങ്ങളുൈോയി െെത്തിന്ടെ ഇെെോട്
നെത്തുന്നു, ഈട് രഹിത നികക്ഷെങ്ങളികലക്ക് അവ്ർക്ക് അെിസ്ഥോന ്െോെയത
നൽരുന്നു.
സൈൂഹത്തിന്ടെ
തോടഴത്തട്ടിലുള്ള
ൈധയവ്ർഗ്ഗത്തികലോ
ഉെരിവ്ർഗ്ഗത്തികലോ ഉള്ള, സംരംഭരതവൈോയ ആ്ഗഹങ്ങളുടള്ളോരു രുെുംബൈോണ്
സോധോരെഗതിയിൽ ഒരു ശരോശരി മൈക്രോഫിനോൻസ് രക്ഷി. അതയോവ്ശയ
കസവ്നങ്ങളുടെ
്െോെയതക്കുെവ്ും
ഇത്തരം
കസവ്നങ്ങൾ
മരവ്രിക്കോൻ
രഴിയുടൈന്ന അവ്കബോധൈിലലോയ്ൈയുൈോണ് രക്ഷിയുടെ ദുർബലതയ്ക്ക് രോരെം.
അതിനോൽ, അത്തരം രക്ഷിരളുടെ തോൽെരയങ്ങൾ െരിരക്ഷിക്കടെെുന്നുടണ്ടന്ന്
ഉെെോകക്കണ്ടത് ഒരു ആവ്ശയൈോണ്. രക്ഷി െരിരക്ഷയുടെയും ഉത്തരവ്ോദിത്തൈുള്ള
ബിസിനസ്സ് നെകത്തണ്ടതിന്ടെയും ആവ്ശയരതയിലൂന്നിയോണ് ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം
നിലവ്ിൽ വ്ന്നിരിക്കുന്നത്. വ്യവ്സോയകൈഖല സവയകൈവ് സോക്ഷയടെെുത്തുന്നതോണ്
ഈ ്െൈോെം, അനുവ്ർത്തനത്തിലും ധോർമ്മിരൈോയ ബിസിനസ്സ് സ്മ്പദോയങ്ങളിലും
ഊന്നിടക്കോണ്ട് ബിസിനസ്സ് നെത്തുന്നതിനുള്ള വ്ഴിരളും ൈോർഗ്ഗങ്ങളും ഇത്
നൽരുരയും ടചയ്യുന്നു.
രഴിഞ്ഞ ടെരുൈോറ്റചട്ടം രൂെം നൽരിയത് ഏതോണ്ട് നോല് വ്ർഷം ൈുമ്പോണ്.
തുെർന്നകങ്ങോട്ട് മൈക്രോഫിനോൻസ് കൈഖല വ്ളടരയധിരം ൈോെിയിട്ടുണ്ട്. െിസർവ്
ബോങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയ െുതിയ സൂക്ഷ്ൈ നിയ്ന്തെങ്ങൾ അവ്തരിെിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യവ്സോയകൈഖലയിടല സംഘെനരളോയ സോധൻ, MFIN എന്നിവ്ടയ സവയ
നിയ്ന്തിത സംഘെനരളോയി (SRO-രളോയി) െിസർവ് ബോങ്ക് നിയൈിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംഗ
MFI-രൾ ആകഗോള ബോങ്കുരളോയും ടചെുരിെ സോമ്പത്തിര ബോങ്കുരളോയും
ൈോെിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംയുക്ത ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടത്തിന്ടെ രണ്ടോൈടത്ത െതിെിൽ
മൈക്രോഫിനോൻസ്
കൈഖലയിൽ
വ്ന്നിരിക്കുന്ന
ബന്ധടെട്ട
ൈോറ്റങ്ങൾ
ഉൾടക്കോള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. MFIN ആണ് ഇതിന് തുെക്കൈിട്ടതും നെെോക്കിയതും. SIDBI,
M-്രിൽ, IFC, സോധൻ, MFIN എന്നിവ്യിൽ നിന്നുള്ള ്െതിനിധിരൾ അെങ്ങുന്ന ഇതര
തൽെരരുടെ ്െവ്ർത്തന സംഘൈോണ് ഇത് ഏകരോെിെിച്ചത്. ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടത്തിന്ടെ
ഈ െതിെ് ഏകരോെിെിക്കുന്നതിന് ്െവ്ർത്തന സംഘം കവ്ണ്ട്ത സൈയവ്ും
്െയത്നവ്ും ടചലവ്ിട്ടിട്ടുണ്ട്.
്െവ്ർത്തന
സംഘത്തിടല
ഓകരോരുത്തരുടെയും
്െയത്നങ്ങടള
ഞോൻ
അഭിനന്ദിക്കുന്നു, ഓകരോരുത്തർക്കും ഞോൻ നന്ദി െെയുരയും ടചയ്യുന്നു. നമ്മടള
സഹോയിക്കോൻ SIDBI-യിൽ നിന്ന് വ്ികവ്ക് ൈൽകഹോ്തയും െിടര നോഥും എം്രിലിൽ നിന്ന് ഗുഞ്ജൻ ക്ഗോവ്െും ്ശദ്ധ ഝോയും IFC-യിൽ നിന്ന് ഗിരീഷ് നോയരും
സോധനിൽ നിന്ന് കസോകൈഷ് ദയോലും MFIN-ൽ നിന്ന് െലലവ്ി ടസന്നും ഉണ്ടോയിരുന്നു.
ചർച്ചയുടെ വ്ിവ്ിധ വ്ിഷയങ്ങൾ 'ടെോതു നന്മ'യ്ക്കോയി കശഖരിക്കുരയും സൂക്ഷ്ൈ
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

െരികശോധന
നെത്തുരയും
സൈയം
ടചലവ്ിെുരയും
ടചയ്ത
വ്യവ്സോയകൈഖലയിടല വ്ിദഗ്ധനോയ ്ശീ എൻ ്ശീനിവ്ോസകനോെുള്ള രൃതജ്ഞത
കരഖടെെുത്തോനും ഞോൻ ആ്ഗഹിക്കുന്നു.
രത്ന വ്ിശവനോഥൻ
CEO, MFIN
9 ഡിസംബർ 2015
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സോധൻ എക്സിരയൂട്ടീവ് ഡയറക്െറിൽ
നിന്നുള്ള സകേശം
െടങ്കെുക്കുന്ന എലലോ സ്ഥോെനങ്ങളും സവകൈധയോ സമ്മതിക്കുന്ന അെിസ്ഥോനെരൈോയ
ഒരു ചട്ടൈോണ് മൈക്രോഫിനോൻസ് കൈഖലയ്ക്കോയുള്ള ടെരുൈോറ്റ ചട്ടം. ഒരു
വ്യവ്സോയകൈഖലയിൽ, അതിന്ടെ അംഗങ്ങളുൈോയും ഉെകഭോക്തോക്കളുൈോയും
ഇെടെകെണ്ട
രീതിടയ
രുെിച്ച്
നിർേിഷ്ട
ടെരുൈോറ്റ
ൈോനദണ്ഡങ്ങളോണ്
വ്യവ്സോയകൈഖല സവയകൈവ് രൂെീരരിക്കുന്ന ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം നിഷ്രർഷിക്കുന്നത്.
അത്തരടൈോരു ചട്ടത്തിന്ടെ ്െകയോജനങ്ങളിൽ വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ സുതോരയത,
കൈഖലയിൽ തൽെരർകക്കോ നികക്ഷെരർകക്കോ ഉണ്ടോവ്ുന്ന വ്ർദ്ധിത തോൽെരയം,
ലംഘനങ്ങൾ ലഘൂരരിക്കുന്നതിന് നിയൈ അനുവ്ർത്തനം ഉെെോക്കൽ എന്നിവ്
ഉൾടെെുന്നു. സവകൈധയോ ഒരു ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം വ്ിരസിെിടച്ചെുക്കുന്നതിന് െല
രോരെങ്ങളുണ്ട്. ൈോറ്റോൻ െറ്റോത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയൈത്തികനക്കോൾ
അയവ്ുള്ളതോണ്
ഒരു
ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം
എന്ന
രോരെൈോണ്
ഒന്ന്.
വ്യവ്സോയകൈഖലയിടല ൈോറ്റങ്ങൾക്കും ആവ്ശയരതരൾക്കും അനുസരിച്ച് ഇത്
രോരയക്ഷൈൈോയി െരിഷ്രരിക്കോൻ രഴിയും എന്നതോണ് ൈടറ്റോരു രോരെം.
െലകെോഴും സർക്കോർ നിയൈ നിയ്ന്തെങ്ങൾ അനോവ്ശയൈോയി തലയിെുന്നത്
ഇവ്ിടെയിലല തോനും. വ്യവ്സോയകൈഖലയിടല െങ്കോളിരൾക്ക് ചട്ടടത്ത രുെിച്ച്
വ്ർദ്ധിത ഉെൈസ്ഥോവ്രോശകബോധം ഉണ്ടോവ്ുന്നത് ചട്ടം അനുസരിക്കുന്നതിനുള്ള
രൂെുതൽ ഉെച്ച ്െതിബദ്ധത ഉണ്ടോക്കുന്നു, വ്യവ്സോയ കൈഖലയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു
ഗുെനിലവ്ോര നിയ്ന്തെൈോയും ചട്ടം ്െവ്ർത്തിക്കുന്നു.
സോധൻ, 2006-ൽ തടന്ന മൈക്രോഫിനോൻസ് കൈഖലയ്ക്കോയുള്ള സവകൈധയോ ഉള്ള
ആദയടത്ത ഉഭയ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം രൂെീരരിച്ചിരുന്നു. െിന്നീട്, മൈക്രോഫിനോൻസ്
കൈഖലയ്ക്കോയി ഒരു ഏരീരൃത ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം രൂെീരരിക്കുന്നതിന് SIDBI-യും IFCയും
കചർന്ന്
സോധനിടനയും
MFIN-ടനയും
സഹരരിെിച്ചു.
വ്ിവ്ിധ
ഉകേശയങ്ങൾക്കോയി
ഒരു
MFI-ടയ
വ്ിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള
അതയോവ്ശയ
സോൈ്ഗിരളോയി ടെരുൈോറ്റച്ചട്ട വ്ിലയിരുത്തലുരൾ ൈോെി. കൈഖലയിടല സൈീെരോല
സംഭവ്വ്ിരോസങ്ങളുടെ ടവ്ളിച്ചത്തിൽ, സോധൻ, MFIN എന്നീ സ്ഥോെനങ്ങൾക്ക്
െിസർവ് ബോങ്ക് SRO െദവ്ി നൽരിയതിനോൽ, ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം െരിഷ്രരിക്കെടൈന്ന
ആവ്ശയം ഉയർന്നു. സോധൻ, MFIN, കലോരബോങ്ക് സംഘം (IFC), MCRIL, SIDBI എന്നീ
സ്ഥോെനങ്ങൾ അെങ്ങുന്ന ഒരു ്െവ്ർത്തന സംഘടത്ത MFIN രൂെീരരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
്െ്രിയയിൽ വ്യക്തിരളിൽ നിന്നും സ്ഥോെനങ്ങളിൽ നിന്നുൈുള്ള അഭി്െോയ
നിർകേശങ്ങൾ
ഉെകയോഗിച്ചുടരോണ്ട്
വ്യവ്സോയകൈഖലയിൽ
ഉെനീളൈുള്ള
രൺസൾകട്ടഷനുരൾ
്െകയോജനടെെുത്തുരയുണ്ടോയി.
രമ്മറ്റിയുടെ
അന്തിൈ
ചർച്ചരൾക്ക് ചുക്കോൻ െിെിച്ചതും ചട്ടത്തിന്ടെ രരട് തയ്യോെോക്കിയതും ്ശീ എൻ
്ശീനിവ്ോസനോണ്. സോകങ്കതിരെരൈോയി ഈ ചട്ടം തയ്യോെോക്കിയിരിക്കുന്നത് NBFCമൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

MFI-രൾക്ക് ആടെങ്കിലും, ൈറ്റ് MFI-രളും െോലികക്കണ്ട രൂെകരഖയോണ് ഈ ചട്ടടൈന്ന്
സോധൻ വ്ോദിക്കുന്നു.
ഈ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം, കൈഖലയിൽ ്രൈൈോയ െുകരോഗതി ഉെെോക്കുടൈന്നും, രോജയടത്ത,
കസവ്നം
തീടര
ലഭിക്കോത്തവ്രും
ആവ്ശയോനുസൃതം
ലഭിക്കോത്തവ്രുൈോയ
ജനതരൾക്കും ഭൂ്െകദശങ്ങൾക്കും സോമ്പത്തിര കസവ്നങ്ങൾ എത്തിക്കുരടയന്ന
ആതയന്തിര ലക്ഷയം കനെിടയെുക്കുന്നതിന് വ്യവ്സോയ കൈഖലയിടല എലലോ
െങ്കോളിരടളയും സഹോയിക്കുടൈന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവ്ിശവോസൈുണ്ട്.
െി. സതീഷ്
എക്സിരയൂട്ടീവ് ഡയെക്െർ
സോധൻ
9, ഡിസംബർ, 2015
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ഉള്ളെക്കം
ൈുഖവ്ുര
MFIN ്െസിഡന്െിൽ നിന്നുള്ള സകന്ദശം
സോധൻ അധയക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള സകന്ദശം
MFIN CEO-യിൽ നിന്നുള്ള സകന്ദശം
സോധൻ എക്സിരയൂട്ടീവ് ഡയെക്െെിൽ നിന്നുള്ള സകന്ദശം
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മൈക്രോഫിനോൻസിന്ടെ അെിസ്ഥോന ൈൂലയങ്ങൾ
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ചട്ടത്തിന്ടെ ്െകയോഗം
ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം
I. സതയസന്ധതയും ധോർമ്മിരൈോയ ടെരുൈോറ്റവ്ും
II. സുതോരയത
III. ഉെകഭോക്തൃ അവ്രോശ സംരക്ഷെം
IV. ഭരെം
V. െി്രൂട്ട്്
ടൈന്്
VI. ഉെകഭോക്തൃ വ്ിദയോഭയോസം
VII. ഡോറ്റ െങ്കിെൽ
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ഭോഗം I

മൈക്രോഫിനോൻസിന്ടറ അെിസ്ഥോന ൈൂലയങ്ങൾ
മൈക്രോഫിനോൻസ് സ്ഥോെനങ്ങട നയിക്കുന്ന മൈക്രോഫിനോൻസിന്ടറ
അെിസ്ഥോന ൈൂലയങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ്യോണ്:
എ. സൈ്ഗത

ബി. കസവ്ന നിലവ്ോരം

സി. സുതോരയത
■

ഉെകഭോക്തോവ്ിന് ഊന്നൽ

■ ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക്
അവ്രുടെ
ആവ്ശയങ്ങൾക്ക്
അനുകയോജയൈോയ
നിലവ്ോരത്തിലുള്ള
കസവ്നങ്ങൾ
ലഭിക്കുന്നുടണ്ടന്നും
സൗരരയ്െദവ്ും
സൈയബന്ധിതവ്ുൈോയ

നൽരിയിട്ടുള്ളതുൈോയ
സോമ്പത്തിര
കസവ്നങ്ങൾ
്െോെയൈോക്കുരയും
ധോർമ്മിരവ്ും

■

■

തോഴ്ന്ന്ന വ്രുൈോനൈുള്ള

ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് അവ്രുടെ
കക്ഷൈം ടൈച്ചടെെുത്തുന്നതിന്
രൂെരൽെന ടചയ്തിട്ടുള്ളതും

ഡി. നലല സ്മ്പ്ദോയങ്ങൾ

കസവ്നങ്ങടള രുെിച്ചും

■ തട്ടിെ്, ടതറ്റോയ
വ്യോഖയോനം,
വ്ഞ്ന അടലലങ്കിൽ
ധോർമ്മിരൈലലോത്ത
സ്മ്പദോയങ്ങൾ എന്നിവ്യിൽ

ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക്

നിന്ന് ഉെകഭോക്തോക്കൾ

സമ്പൂർണ്ണവ്ും രൃതയവ്ുൈോയ

െരിരക്ഷിക്കടെെുന്നുടണ്ടന്ന്

രീതിയിൽ രോരയക്ഷൈൈോയി

വ്ിവ്രങ്ങൾ നൽരുന്നതിന്.

ഉെെോക്കുന്നതിന്.

അവ് നൽരടെെുന്നുടണ്ടന്നും

■

സതയസന്ധത,

എലലോ ഉൽെന്നങ്ങടള

രുെിച്ചും നൽരുന്ന

നൽരുന്നതും

■ വ്ോയ്െ നൽരുന്നതും

്െകയോജനടെെുത്തോവ്ുന്നതുൈോയ

തിരിച്ചുെിെിക്കുന്നതുൈോയി

വ്ികവ്ചനരോഹിതയം,

സോമ്പത്തിര കസവ്നങ്ങളുൈോയി

അന്തസ്സുള്ളതും

രസ്റ്റൈർ കര്ന്ദീരൃതം

ബന്ധടെട്ട് നൽരിയിരിക്കുന്ന

സുതോരയവ്ും

എന്നിവ്ടയ അെിസ്ഥോനൈോക്കിയ വ്ിവ്രങ്ങൾ ൈനസ്സിലോക്കുന്നതിന്

െക്ഷെോതരഹിതവ്ും

ട്െോഫഷെലിസത്തിന്ടെ

ഉെകഭോക്തോക്കൾക്കും തൽെരർക്കും

ബന്ധടെട്ട എലലോ
സ്മ്പദോയങ്ങളും
നയോയൈോടെന്നും
ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ
അന്തസ്സ്
ൈോനിക്കടെെുന്നുടണ്ടന്നും
ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ ്െകതയര

ടചലവ് രുെഞ്ഞതുൈോയ

ഉയർന്ന ൈോനദണ്ഡങ്ങൾ

ഇെയിൽ അവ്കബോധം

മവ്ഷൈയ സോഹചരയം

രീതിയിൽ സോമ്പത്തിര

െരിെോലിക്കുന്നതിന്.

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അവ്ടര

ൈനസ്സിലോക്കടെെുന്നുടണ്ടന്നും

സഹോയിക്കുന്നതിനും.

ഉെെോക്കുന്നതിന്.

കസവ്നങ്ങൾ നൽരുരയും

ഇ. രക്ഷി
വ്ിവ്രങ്ങ ുടെ
സവരോരയത

■

ഉെകഭോക്തോക്കളുടെ

അെികവ്ോെും വ്ിവ്രങ്ങൾ
കബോധയടെട്ടുള്ള
സമ്മതകത്തോെും
രൂെി, അംഗീരൃത

F.
്െവ്ർത്തനങ്ങ ികലക്ക്
സോൈൂഹിര
ൈൂലയങ്ങ ുടെ
ഉൾകച്ചർക്കൽ
■

സോമ്പത്തിര

്െരെനത്തിനും
ബിസിനസ്സിന്ടെ
സോൈൂഹിര സവോധീനത്തിനും

ജി. അഭി്െോയനിർകേശങ്ങ ും
െരോതി െരിഹോര
സംവ്ിധോനവ്ും

അഭി്െോയനിർകേശങ്ങളും
ൈറ്റും നൽരുന്നതിന്

ഒരുകെോടല ഊന്നൽ

ഔകദയോഗിരവ്ും
അനൗകദയോഗിരവ്ുൈോയ
ൈോർഗ്ഗങ്ങൾ ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക്

ഉകദയോഗസ്ഥർക്ക് ബന്ധടെട്ട

നൽരുന്ന, ഭരെത്തിന്ടെയും

നൽരുന്നതിന്

വ്ിവ്രങ്ങൾ
ടവ്ളിടെെുത്തോനും
മരൈോെോനും

ൈോകനജ്ടൈന്െിന്ടെയും

■

ഉയർന്ന

വ്ർദ്ധിെിക്കുന്നതിനും രൂെുതൽ

അനുവ്ദിക്കുകമ്പോൾ തടന്ന,

ൈോനദണ്ഡങ്ങൾ

നന്നോയി ഉെകഭോക്തോക്കടള

ഉെകഭോക്തോക്കളുടെ

ഉെെോക്കുന്നതിന്.

കസവ്ിക്കുന്നതിനും

വ്യക്തിഗത വ്ിവ്രങ്ങൾ

■ സോൈൂഹിര ഡോറ്റയും

കസവ്നങ്ങളുടെ സവോധീനം

സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്.

സോമ്പത്തിര ഡോറ്റയും
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും

സ്ഥിരൈോയി വ്ിലയിരുത്തുന്നതിന്.

ൈത്സരക്ഷൈത

മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

െികെോർട്ട് ടചയ്യുന്നതിനും.

■

■ സ്ഥോെനത്തിന്ടെ
സോൈൂഹിര
്െരെനവ്ും സോൈൂഹിര

െരോതി െരിഹോര
സംവ്ിധോനത്തികലക്ക്
ഔകദയോഗിരവ്ും ലളിതവ്ുൈോയ

ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക്

്െസക്തിയും
സൈയോസൈയങ്ങളിൽ
വ്ിലയിരുത്തുന്നതിന്.

്െകവ്ശനം നൽരുന്നതിന്.

ഭോഗം II

മൈക്രോഫിനോൻസ് സ്ഥോെനങ്ങ ുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം
സ്ഥോെനത്തിന്ടെ രൂെം എന്തുതടന്ന ആയോലും, എലലോ മൈക്രോഫിനോൻസ്
സ്ഥോെനങ്ങളും,
സർക്കോരും
നിയ്ന്തെോധിരോരിരളും
നിഷ്രർഷിച്ചിട്ടുള്ള,
നിയ്ന്തെ ചട്ടങ്ങളും ഉെകഭോക്തൃ െരിരക്ഷോ സ്മ്പദോയങ്ങളും (്െകതയരിച്ചും, NBFCരൾക്കോയി ഇഷയൂ ടചയ്തിട്ടുള്ള നലല സ്മ്പദോയങ്ങളിൽ RBI നിഷ്രർഷിച്ചിട്ടുള്ള
ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ)
അക്ഷരോർത്ഥ്ത്തിൽ
െോലികക്കണ്ടതുണ്ട്.
കൈഖലയിടല
സ്മ്പദോയങ്ങൾ ടൈച്ചടെെുത്തുന്നതിനും രോരയക്ഷൈൈോക്കുന്നതിനുൈുള്ള അധിര
ആവ്ശയരതരളോണ് ഈ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടത്തിൽ െെയുന്നത്. എലലോ MFI-രളും ഈ
ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം െോലികക്കണ്ടതുണ്ട്.

ചട്ടത്തിന്ടറ ്െകയോഗം
മൈക്രോഫിനോൻസ്
സ്ഥോെനങ്ങൾ
ഏടറ്റെുക്കുന്ന
്െവ്ർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ ചട്ടം ബോധരൈോണ്.

ഇനിപ്പറയുന്ന

1.
സവന്തൈോകയോ ഒരു ഏജന്ടെന്ന രീതിയികലോ ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് കനരികട്ടോ
്ഗൂെുരളികലകക്കോ സോമ്പത്തിര കസവ്നങ്ങൾ നൽരൽ.
2. ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് നൽരിയിട്ടുള്ള രെം തിരിച്ചുെിെിക്കൽ.
3.
നിയൈം അനുവ്ദിക്കുന്നിെത്ത്, ഉെകഭോക്തോക്കളിൽ നിന്ന് ടചലടവ്ോതുക്കി
സംഭരിക്കൽ.
4. ഇൻഷൂെൻസ് കസവ്നങ്ങൾ, ടെൻഷൻ കസവ്നങ്ങൾ, ടെൈിറ്റൻസ് കസവ്നങ്ങൾ
അടലലങ്കിൽ ൈടറ്റടന്തങ്കിലും ബന്ധടെട്ട ഉൽെന്നങ്ങളും കസവ്നങ്ങളും നൽരൽ.
5.
സവയ സഹോയ സംഘങ്ങൾ, രൂട്ടുബോധയതയുള്ള സംഘങ്ങൾ, അവ്യുടെ
സംഘെനരൾ
എന്നിവ്
ഉൾടെടെ,
ഏതുതരത്തിലുള്ള
രമ്മയൂെിറ്റി
െരി്ശൈങ്ങളുടെയും രൂെീരരെം.
6.
ഉൽെന്നങ്ങളുടെകയോ കസവ്നങ്ങളുടെകയോ വ്ിെെനം ഉൾടെടെ ഉെജീവ്ന
്െകൈോഷൻ കസവ്നങ്ങളും ബിസിനസ്സ് വ്ിരസന കസവ്നങ്ങളും അടലലങ്കിൽ
കയോഗയതയുള്ള ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് നീട്ടിനൽരൽ അടലലങ്കിൽ ഉെകഭോക്തോക്കളുടെ
കക്ഷൈത്തിനും ്െകയോജനത്തിനും, ൈടറ്റടന്തങ്കിലും ഉകേശയങ്ങൾക്ക്.
7. ആകരോഗയം, സോമ്പത്തിര സോക്ഷരത, ടതോഴിൽ െരിശീലനം ൈുതലോയവ് കെോടല,
MFI-രൾ നൽരുന്ന 'ഫിനോൻസ് പ്ലസ്' കസവ്നങ്ങൾ.
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

MFI-രൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ് സമ്മതിക്കണം:
1.
തോഴ്ന്ന്ന വ്രുൈോനൈുള്ള ഉെകഭോക്തോക്കടള ്െധോന സോമ്പത്തിര കൈഖലയികലക്ക്
ടരോണ്ടുവ്ന്നുടരോണ്ട്
രോജയടത്ത
മൈക്രോഫിനോൻസ്
്െസ്ഥോനടത്ത
ക്െോത്സോഹിെിക്കുരയും ശക്തിടെെുത്തുരയും ടചയ്യുടൈന്ന്.
2.
ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് വ്ിവ്ിധ തരത്തിലുള്ള സോമ്പത്തിര കസവ്നങ്ങൾ (നിയൈം
െോലിച്ചുടരോണ്ട്) നൽരുന്നതിന് െുകരോഗൈനെരവ്ും സുസ്ഥിരവ്ും ഉെകഭോക്തൃ
കര്ന്ദീരൃതവ്ുൈോയ സംവ്ിധോനങ്ങളും സ്മ്പദോയങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുടൈന്ന്.
3.
ഉെകഭോക്തോക്കടള രൂെുതൽ നന്നോയി കസവ്ിക്കുന്നതിന്, ഉയർന്ന ്െവ്ർത്തന
ൈോനദണ്ഡങ്ങൾ
മരവ്രിക്കുന്നതിനും
അധോർമ്മിരൈോയ
സ്മ്പദോയങ്ങൾ
െരസ്െരം ൈത്സരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് സ്മ്പദോയങ്ങൾ - ഒഴിവ്ോക്കുന്നതിനും
തങ്ങൾക്കുള്ളിലും ൈറ്റ് ഏജൻസിരൾക്ക് ഉള്ളിലും സഹരരെവ്ും ഏകരോെനവ്ും
ക്െോത്സോഹിെിക്കുടൈന്ന്.
ഇനിെെയുന്ന ഖണ്ഡിരരളിൽ െെയുന്ന ്െരോരം, മൈക്രോഫിനോൻസ് നൽരുന്ന
എലലോ
സ്ഥോെനങ്ങളും
മൈക്രോഫിനോൻസിന്ടെ
അെിസ്ഥോന
ൈൂലയങ്ങൾ
െോലിക്കെം, ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം അനുസരിക്കുരയും കവ്െം.

മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

I. സതയസന്ധതയും ധോർമ്മിരൈോയ ടെരുൈോറ്റവ്ും

1

2

3

4

നയോയൈോയും അന്തകസ്സോെും
രൂെി
ഉെകഭോക്തോക്കകളോെും
ജീവ്നക്കോകരോെും
ടെരുൈോെുന്നതിന്
കബോർഡ് അംഗീരരിക്കുന്ന
ഉചിതൈോയ
നയങ്ങളും
്െവ്ർത്തന
ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങളും MFIരൾ രൂെരൽെന ടചയ്യെം

തങ്ങൾക്ക്
കവ്ണ്ടി
്െവ്ർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റോഫും
വ്യക്തിരളും ഈ ചട്ടം
ൈനസ്സിലോക്കുന്നുടണ്ടന്നും
ചട്ടം
്െകയോഗത്തിൽ
ടരോണ്ടുവ്രോൻ അവ്ർക്ക്
െരിശീലനം
ലഭിച്ചിട്ടുടണ്ടന്നും
ഉെെോക്കുന്നതിന് MFI-രൾ
സുതോരയവ്ും
ട്െോഫഷെലുൈോയ ഭരെ
സംവ്ിധോനം
ഏർടെെുത്തെം.

ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് നലല
ബിസിനസ്സ്
സ്മ്പദോയങ്ങളും കസവ്ന
സ്മ്പദോയങ്ങളും
ലഭിക്കുന്ന
തരത്തിൽ
ഉള്ളതോയിരിക്കെം
സ്റ്റോഫിന്
രൂെരൽെന
ടചയ്യുന്ന ഇൻടസന്െീവ്
ഘെന.

ടെരുൈോറ്റ
ചട്ടടത്ത
രുെിച്ചും
അത്
നെെോക്കുന്ന
രീതിടയ
രുെിച്ചും
ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് MFIരൾ
അവ്കബോധം
െരരെം.

II. സുതോരയത
1.
നൽരുന്ന എലലോ കസവ്നങ്ങളുൈോയി ബന്ധടെട്ട എലലോ വ്യവ്സ്ഥരളും
നിബന്ധനരളും,
ൈനസ്സിലോവ്ുന്ന
രൂെത്തിലും
രീതിയിലും,
MFI-രൾ
ടവ്ളിടെെുത്തെം. െിസർവ് ബോങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയയുടെ (RBI) നലല ടെരുൈോറ്റ ചട്ടം
അനുസരിച്ച്, വ്ോയ്െ നൽരുന്നതിന് ൈുമ്പോയി, ഇനിെെയുന്ന കഡോരയുടൈന്െുരൾ
വ്ഴിയോയി ടവ്ളിടെെുത്തൽ നെത്തെം.
എ.
ബി.
സി.
ഡി.

വ്യക്തിഗത അനുൈതി രത്ത്
വ്ോയ്െോ രോർഡ്
വ്ോയ്െോ സൈയ്രൈം
െോസ്ബുക്ക്

രൂെുതലോയി,
ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ
വ്ിവ്രൈെിഞ്ഞുടരോണ്ടുള്ള
സമ്മതം
വ്ോങ്ങുന്നതിന് സംഘ/കര്ന്ദ കയോഗങ്ങളിലൂടെ ടവ്ളിടെെുത്തൽ നെത്തെം. (ഒരു
കെെെിൽ
വ്ിശദോംശങ്ങൾ
്െിന്െുടചയ്യോവ്ുന്നതോണ്,
വ്ോയ്െടയെുക്കുന്ന
എലലോവ്രും തങ്ങൾ അംഗീരരിക്കുന്നു എന്നതിന്ടെ ടതളിവ്ോയി അതിൽ
ഒെിെുരയും ടചയ്യോവ്ുന്നതോണ്).
2. നൽരടെെുന്ന എലലോ ഉൽെന്നങ്ങടളയും / കസവ്നങ്ങടളയും രുെിച്ചുള്ള എലലോ
വ്യവ്സ്ഥരളും
നിബന്ധനരളും
ഔകദയോഗിര
്െോകദശിര
ഭോഷയികലോ
ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് ൈനസ്സിലോവ്ുന്ന ഒരു ഭോഷയികലോ അവ്ടര MFI-രൾ െെഞ്ഞ്
ൈനസ്സിലോകക്കണ്ടതോണ്.
3.
എ.

ഏറ്റവ്ും ചുരുങ്ങിയത്, ഇനിെെയുന്ന വ്യവ്സ്ഥരൾ MFI ടവ്ളിടെെുത്തെം:
വ്ിലയിെിവ്

രുെച്ച്

ടരോണ്ടുകെോരുന്ന

മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

രീതിയിലുള്ള

(ടെഡയൂസിംഗ്

ബോലൻസ് ടൈകത്തഡ്) െലിശ നിരക്ക്
ബി.
ക്െോസസ്സിംഗ് ഫീസ്
സി.
വ്ിവ്രിച്ചിട്ടുള്ള ഏടതോരു നിരകക്കോ ഫീകസോ
ഡി.
ഇൻഷൂെൻസ്
െരിരക്ഷയ്ക്കോയും
െരിരക്ഷിക്കടെെുന്ന
അെരെസോധയതരൾക്കോയും തിരിച്ചുെിെിക്കുന്ന ടൈോത്തം നിരക്കുരൾ
4.
നൽരുന്ന എലലോ സോമ്പത്തിര കസവ്നങ്ങളുൈോയി ബന്ധടെട്ട് ഈെോക്കടെെുന്ന
രരങ്ങടള രുെിച്ച് MFI-രൾ കരഖോൈൂലം ഉെകഭോക്തോക്കടള അെിയിക്കെം.
ഉെകഭോക്തോവ്ികനോട് ൈുൻരൂെോയി അെിയിച്ചതിന് കശഷം ൈോ്തൈോണ് വ്ോയ്കെതര
ഉൽെന്നങ്ങൾക്കുള്ള/കസവ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസ് ഈെോക്കുര.
5. എലലോം അെങ്ങിയ വ്ോർഷിര ശതൈോന നിരക്കോയും (APR) തത്തുലയൈോയ ്െതിൈോസ
നിരക്കോയും അെയ്കക്കണ്ട എലലോ െലിശയും ഫീസും MFI-രൾ ്െസ്തോവ്ിക്കെം.
6.
െലിശ നിരക്ക്, ടസരയൂരിറ്റി ഡികെോസിറ്റ് എന്നിവ്യുൈോയി ബന്ധടെട്ട് RBI
നൽരിയിട്ടുള്ള ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ MFI-രൾ െോലിക്കെം.
7.
എലലോ ഇെെോെുരളുടെയും ഔകദയോഗിര കരഖരൾ, നിയ്ന്തെെരവ്ും
നിയൈെരവ്ുൈോയ
ൈോനദണ്ഡങ്ങൾ
അനുസരിച്ച്
െരിെോലിക്കെം,
1
വ്ോയ്െടയെുക്കുന്നയോൾ , വ്യവ്സ്ഥരൾ / നിബന്ധനരൾ ൈനസ്സിലോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്
സമ്മതിക്കുന്നതിന്ടെയും / അവ് അംഗീരരിക്കുന്നതിന്ടെയും
ടതളിവ് ഈ
കരഖരളുടെ ഭോഗൈോയിരിക്കെം.
8. സവീരരിച്ച അകെക്ഷയുൈോയി ബന്ധടെട്ട് ഒരു വ്ോയ്െയ്ക്ക് അനുൈതി നൽരോത്ത
സോഹചരയത്തിൽ, നിരസിച്ചതിന്ടെ രോരെങ്ങൾ MFI-രൾ ടവ്ളിടെെുത്തെം.
9.
ടെരുൈോറ്റ ചട്ടത്തിന്ടെ അനുവ്ർത്തനവ്ുൈോയി ബന്ധടെട്ട വ്ിലയിരുത്തൽ
െികെോർട്ടുരൾ എലലോവ്ർക്കും രോെോനോവ്ുന്ന തരത്തിൽ ്െദർശിെിക്കുര.
10. എലലോ MFI-രളും തങ്ങളുടെ വ്ോർഷിര െികെോർട്ടുരളും വ്ോർഷിര സോമ്പത്തിര
കസ്റ്ററ്റ്്
ടൈന്െുരളും, കബോർഡ്/AGM അംഗീരരിച്ച് രഴിഞ്ഞയുെൻ എലലോവ്ർക്കും
രോെോനോവ്ുന്ന തരത്തിൽ (സ്ഥോെനങ്ങളുടെ ടവ്ബ്മസറ്റിൽ നൽരുന്നതോണ്
ഉചിതം) ്െദർശിെികക്കണ്ടതോണ്

III ഉെകഭോക്തൃ അവ്രോശ സംരക്ഷണം
എ. നലല സ്മ്പ്ദോയങ്ങൾ
1.
RBI ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ ്െരോരൈുള്ള, അർഹരോയ ഉെകഭോക്തോക്കൾക്കോണ്
മൈക്രോഫിനോൻസ് കസവ്നങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നടതന്ന് MFI-രൾ ഉെെോക്കെം.
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

2.
ബന്ധടെട്ട നിയ്ന്തെോധിരോരിരൾ അനുൈതി നൽരിയിട്ടുള്ള സോമ്പത്തിര
ഉൽെന്നങ്ങളും
കസവ്നങ്ങളും
ൈോ്തൈോണ്
MFI-രൾ
(ൈറ്റ്
സോമ്പത്തിര
സ്ഥോെനങ്ങളുടെ
ഏജന്െുരളോയി
്െവ്ർത്തിക്കുന്ന
സൈയത്ത്
കെോലും)
ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് നൽകരണ്ടത്.
3. നിങ്ങളുടെ ഉെകഭോക്തോവ്ിടന അെിയുവ്ോനുള്ള നിയൈോനുസൃത ൈോനദണ്ഡങ്ങൾ
അനുസരിച്ച്, ഉെകഭോക്തോക്കളിൽ നിന്ന് ബന്ധടെട്ട എലലോ കരഖരളുടെയും
െരർെുരൾ MFI-രൾ രരസ്ഥൈോക്കെം. നയോയൈോയതും ഇെെോട് െൂർത്തിയോക്കോൻ
ആവ്ശയൈോയതുൈോയ അധിര കരഖരൾ ൈോ്തൈോണ് ആവ്ശയടെകെണ്ടത്.
4.
വ്ോയ്െയുൈോയി ബന്ധടെട്ട തീരുൈോനങ്ങൾ, നയോയൈോയ സൈയത്തിനുള്ളിൽ
എെുകക്കണ്ടതോണ്. അകെക്ഷ നൽരിക്കഴിഞ്ഞ് എ്ത സൈയത്തിനുള്ളിൽ തീരുൈോനം
്െതീക്ഷിക്കോടൈന്ന്
MFI-രൾ
ഉെകഭോക്തോക്കടള
അെിയിക്കെം,
വ്ോയ്െ
അനുവ്ദിക്കുരയോടെങ്കിൽ െെം എകെോൾ ലഭിക്കുടൈന്നും അെിയിക്കെം.
5.
ഉൽെന്നങ്ങൾ
രൂട്ടിടക്കട്ടരുത്.
(ഒരു
ഉൽെന്നകൈോ
കസവ്നകൈോ
വ്ോങ്ങുരയോടെങ്കികലോ ൈടറ്റോരു ഉൽെന്നകൈോ കസവ്നകൈോ ലഭിക്കൂ എന്ന നിബന്ധന
വ്യ്ക്കുന്നതിടനയോണ് രൂട്ടിടക്കട്ടൽ എന്നതുടരോണ്ട് അർത്ഥ്ൈോക്കുന്നത്). ട്രഡിറ്റ്
മലഫും മലഫ് ഇൻഷൂെൻസും മലവ്കസ്റ്റോക്ക് ഇൻഷൂെൻസും ആയി ബന്ധടെട്ട
ഉൽെന്നങ്ങളുടെ
രോരയത്തിൽ
ൈോ്തൈോണ്
രൂട്ടിടക്കട്ടൽ
അനുവ്ദനീയം,
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉൽെന്നങ്ങൾ വ്ോയ്െയുൈോയി കചർത്തോണ് സോധോരെ ഗതിയിൽ
നൽരുന്നത്. ഇൻഷൂെൻസിന്ടെ വ്യവ്സ്ഥരൾ സുതോരയൈോയി ഉെകഭോക്തോവ്ിടന
അെിയികക്കണ്ടതോണ്,
RBI-യുടെയും
ഇൻഷൂെൻസ്
ടെഗുകലറ്റെി
ആൻഡ്
ടഡവ്ലെ്ടൈന്് അകതോെിറ്റിയുടെയും (IRDA) നിയൈങ്ങടള ഈ വ്യവ്സ്ഥരൾ
െോലിക്കുരയും കവ്െം. എലലോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉെകഭോക്തോവ്ിൽ നിന്നുള്ള സമ്മതം
വ്ോകങ്ങണ്ടതോണ്.

ബി. അൈിത രെബോധയത ഒഴിവ്ോക്കൽ
1.
വ്ോയ്െ അനുവ്ദിക്കുന്നതിന് ൈുമ്പോയി, ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ ആവ്ശയരതയും
രെം തിരിച്ചെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കശഷിയും, MFI-യുടെ ആന്തരിര ട്രഡിറ്റ് നയം
അനുസരിച്ച്,
ആവ്ശയൈോയ
ജോ്ഗതകയോടെ
വ്ിലയിരുത്തെം,
െെം
തിരിച്ചെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള
ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ
കശഷിക്ക്
ആനുെോതിരൈോയിരിക്കെം നൽരുന്ന വ്ോയ്െ.
2. രണ്ട് വ്യതയസ്ത MFI-രളിൽ നിന്ന് ഉെകഭോക്തോവ് വ്ോയ്െ എെുത്തിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ,
ആ ഉെകഭോക്തോവ്ിന് െെം െലിശയ്ക്ക് നൽരുന്ന ൈൂന്നോൈടത്ത സ്ഥോെനൈോയി ഒരു
MFI ൈോെരുത്. വ്ോയ്െയുടെ തിരിച്ചെവ്ിന് സൈയം രൂട്ടി നൽരുന്നതിന് ൈുമ്പോയി,
ട്രഡിറ്റ് ബയൂകെോ െികെോർട്ട് വ്ഴി ഇതിന്ടെ ആധിരോരിരത െരികശോധിക്കെം.
1
െെടെരുെ നിരക്കുരൾ, വ്ോയ്െയുടെ യഥോർത്ഥ് ൈൂലയം എന്നിങ്ങടനയുള്ള
ഘെരങ്ങടള അെിസ്ഥോനൈോക്കി, നിശ്ചിത ഇെകവ്ളരളിൽ 60000 രൂെയുടെ െരിധി SRO
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

അവ്കലോരനം ടചയ്യും.
3.
ഒരു ഉെകഭോക്തോവ്ിന് RBI നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ടൈോത്തം രെ െരിധി ഒരു
രോരെവ്ശോലും MFI-രൾ ലംഘിക്കരുത്. വ്ോയ്െ വ്ിതരെം ടചയ്യുന്നതിന് ൈുമ്പോയി,
ട്രഡിറ്റ് ബയൂകെോ െികെോർട്ട് വ്ഴി ഇതിന്ടെ ആധിരോരിരത െരികശോധിക്കെം.
4.
രെടൈെുക്കുന്ന സംഘത്തിന്ടെ രൂട്ടുബോധയതയുടെ
(JLG വ്ോയ്െ)
അെിസ്ഥോനത്തിൽ നൽരുന്ന, വ്ോയ്െടയെുക്കുന്ന ഓകരോ വ്യക്തിക്കും 80,000
രൂെയോയി1 െരിൈിതടെെുത്തിയിട്ടുടണ്ടന്ന് ട്രഡിറ്റ് ബയൂകെോ െികെോർട്ടുരൾ
െരികശോധിച്ചതിന് കശഷം MFI-രൾ ഉെെോക്കും. വ്ോയ്െടയെുക്കുന്ന ഒരു നിർേിഷ്ട
വ്യക്തിക്ക് നൽരുന്ന വ്ോയ്െോ തുര 80,000 രൂെയിലും രൂെുന്നുടവ്ങ്കികലോ
വ്ോയ്െടയെുക്കുന്നയോളുടെ
ടൈോത്തം
കലോൺ
രെം
80,000
രൂെയിലും
രൂെുന്നുടവ്ങ്കികലോ,
JLG
സ്രീം
ഉൾടെെുത്തോടത,
ഒരു
വ്യക്തിഗത
വ്ോയ്െയോയിട്ടോണ് അത് നൽകരണ്ടത്. വ്യക്തിഗത വ്ോയ്െരൾ മരരോരയം
ടചയ്യുന്നതിന് ഉചിതൈോയ സംവ്ിധോനങ്ങളും ആവ്ശയൈോയ രഴിവ്ുള്ള സ്റ്റോഫും
ഉടണ്ടന്ന് ഉെെോക്കോൻ MFI-രൾ ആവ്ശയൈോയ നെെെിരൾ മരടക്കോള്ളും.
5.
അൈിത രെബോധയത ഒഴിവ്ോക്കുന്നതിന്, വ്ോയ്െോ വ്ിതരെത്തിന് കശഷം,
തിരടഞ്ഞെുത്ത ഉെകയോക്തോക്കളുടെ സോമ്പിളുരൾക്ക് കൈൽ, അധിര ട്രഡിറ്റ്
ബയൂകെോ െികെോർട്ടുരളിലൂടെ, സ്ഥോെനത്തിന്ടെ ്െ്രിയരളുടെ രോരയക്ഷൈത
അളക്കുന്നതിന്
MFI-രൾ
ടെസ്റ്റ്
െരികശോധനരൾ
നിർവ്ഹിക്കും.
ഈ
െരികശോധനയുടെ ഫലം നിശ്ചിത ഇെകവ്ളരളിൽ കബോർഡ് അവ്കലോരനം ടചയ്യും.
6.
ട്രഡിറ്റ്
ബയൂകെോ
െികെോർട്ടുരളിൽ
വ്ോയ്െടയെുക്കുന്നവ്ടര
തിരിച്ചെിയുന്നതിടല
െിശരുരൾ
രുെയ്ക്കുന്നതിന്,
രണ്ട്
വ്ർഷ
രോലയളവ്ിനുള്ളിൽ (ഈ COC ്െോബലയത്തിൽ വ്രുന്ന തീയതി ൈുതൽ), KYC-ടയ
അെിസ്ഥോനൈോക്കി UIDAI നമ്പർ (ആധോർ നമ്പർ) സംവ്ിധോനം മരടക്കോള്ളുന്ന
രീതിയികലക്ക് MFI-രൾ ൈോെും. ഒരു ്െോരംഭ നെെെി എന്ന നിലയിൽ, രണ്ടോൈടത്തയും
തുെർന്നുവ്രുന്നതുൈോയ ചോ്രിര വ്ോയ്െരൾ നൽരുന്ന സൈയത്ത്, KYC-യുടെ
ഭോഗൈോയി ആധോർ നമ്പർ ഉെകയോഗിച്ച് വ്ോയ്െടയെുക്കുന്നവ്ടര തിരിച്ചെിയും.
തുെർന്ന് CIR ജനകെറ്റുടചയ്യുന്നതിന് ട്രഡിറ്റ് ബയൂകെോരൾ ഈ ആധോർ നമ്പെുരൾ
ഉെകയോഗിക്കും.

സി
ഉചിതൈോയ
ഇെടെെലിടന
രുറിച്ചുൈുള്ള സ്മ്പ്ദോയങ്ങൾ

രുറിച്ചും

വ്ോയ്െ

തിരിച്ചെവ്ിടന

1.
എങ്ങടനയോണ് ഉെകഭോക്തോക്കളുൈോയി ജീവ്നക്കോർ ഇെടെെുന്നത് എന്നതിടന
സംബന്ധിച്ച്
വ്യക്തവ്ും
നിർവ്ചിതവ്ുൈോയ
ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ
MFI-രൾ
ഉണ്ടോയിരിക്കെം.
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

2. MFI-യുടെ കെരിൽ എലലോ സ്റ്റോഫും വ്യക്തിരളും ്െവ്ർത്തിക്കുന്നുടവ്ന്ന് MFI-രൾ
ഉെെോക്കെം
എ.
ഉെകഭോക്തോക്കളുൈോയി
ടെരുൈോെുകമ്പോൾ,
ൈരയോദ
രലർന്ന
ഭോഷ
ഉെകയോഗിക്കുര, ൈോനയത െോലിക്കുര. സോംസ്രോരിരൈോയ ്െകതയരതരടള
ബഹുൈോനിക്കുര.
ബി. എടന്തങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷെികയോ അ്രൈകൈോ സൂചിെിക്കുന്ന തരത്തിൽ
ഒരിക്കലും ടെരുൈോെരുത്.
സി. വ്ോയ്െ തിരിച്ചുെിെിക്കുന്നതിന് ്െവ്ർത്തിക്കുന്ന ഏജന്െുൈോർക്കോയുള്ള RBI
ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ
അനുസരിച്ച്
അസൈയത്ത്
ഉെകഭോക്തോക്കളുൈോയി
ബന്ധടെെരുത്.
ഡി.
രകണ്ടോ
അതിലധിരകൈോ
തിരിച്ചെവ്ുരൾ
തുെർച്ചയോയി
വ്ിട്ടുകെോയിട്ടുടണ്ടങ്കിലും, ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ രുെുംബത്തിൽ ആരുടെടയങ്കിലും
വ്ികയോഗം സംഭവ്ിച്ചിട്ടുള്ളത് കെോടലയുള്ള അനുചിതൈോയ അവ്സരങ്ങളിൽ
ഉെകഭോക്തോക്കടള സന്ദർശിക്കരുത്.
3.
വ്ോയ്െടയെുത്ത ആളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച എലലോ കെയ്ടൈന്െുരൾക്കും
സോധുതയുടള്ളോരു രസീതി (MFI നിശ്ചയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കഫോൈിൽ) MFI-രൾ
നൽരെം, രക്ഷിയുടെ െക്കലുള്ള വ്ോയ്െോ െോസ്ബുക്കിൽ / വ്ോയ്െോ രോർഡിൽ
കെയ്ടൈന്് കരഖടെെുത്തുരയും കവ്െം.
4.
തിരിച്ചെവ്ിൽ വ്ീഴ്ന്ച വ്രുത്തുന്ന ഓകരോ ഘട്ടത്തിലും ഉെകഭോക്തോക്കകളോട്
ടെരുൈോെുന്നതിന് കബോർഡ് അംഗീരരിച്ചിട്ടുള്ള വ്ിശദൈോയ ഒരു ്െ്രിയ MFI-രൾക്ക്
ഉണ്ടോയിരിക്കെം.
5. രളക്ഷനിൽ എടന്തങ്കിലും രുെവ് വ്രുന്നുടണ്ടങ്കിൽ, ആ െെം ജീവ്നക്കോരിൽ
നിന്ന് MFI-രൾ െിെിക്കരുത്, HR നയങ്ങൾ സ്െഷ്ടൈോയും ഈ സ്മ്പദോയം
നികരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്നോൽ
ജീവ്നക്കോർ
തട്ടികെോ
വ്ഞ്നകയോ
നെത്തിയിട്ടുടണ്ടന്ന് ടതളിയുന്ന െക്ഷം, ജീവ്നക്കോരിൽ നിന്ന് MFI-രൾക്ക് ആ തുര
െിെിടച്ചെുക്കോവ്ുന്നതോണ്.

ഡി രക്ഷി വ്ിവ്രങ്ങ ുടെ സവരോരയത
ഉെകഭോക്തോക്കളുടെ
വ്യക്തിഗത
വ്ിവ്രങ്ങൾ
തീർത്തും
രഹസയസവഭോവ്കത്തോടെയോണ് MFI-രൾ സൂക്ഷികക്കണ്ടത്. ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ
വ്ിവ്രങ്ങൾ, ഇനിെെയുന്ന നിബന്ധനരൾ െോലിച്ചുടരോണ്ട്, ൈൂന്നോം രക്ഷിക്ക്
ടവ്ളിടെെുത്തോവ്ുന്നതോണ്:
എ.
അത്തരം ടവ്ളിടെെുത്തലിടന രുെിച്ച് ഉെകഭോക്തോവ്ിടന അെിയിച്ചിട്ടുണ്ട്,
കരഖോൈൂലം ൈുൻരൂർ അനുൈതിയും വ്ോങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

ബി.
MFI-യിൽ നിന്ന് ഉെകഭോക്തൃ വ്ിവ്രങ്ങൾ രരസ്ഥൈോക്കുന്നതിന് ൈൂന്നോം
രക്ഷിടയ അനുവ്ദിക്കോൻ അധിരോരടെെുത്തിടക്കോണ്ട് MFI-യ്ക്ക് ഉെകഭോക്തോവ്
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
സി.
നിയൈെരൈോയി ഇത് ടചകയ്യണ്ടത് ആവ്ശയൈോണ്.
ഡി.
i)
ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ
ൈുൻരൂർ
സമ്മതം
വ്ോങ്ങിയിട്ടുണ്ട്,
ii)
ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ വ്ിവ്രങ്ങൾ രഹസയസവഭോവ്കത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്
അത്തരം വ്ിവ്രങ്ങൾ സവീരരിക്കുന്ന വ്യക്തികയോ സ്ഥോെനകൈോ ബോധയസ്ഥൈോണ്
എന്ന സോഹചരയത്തിൽ, സോമ്പത്തിര സ്ഥോെനങ്ങൾക്കിെയിൽ ഇടതോരു സോധോരെ
സ്മ്പദോയൈോണ്, ഉഭയ സമ്മത അെിസ്ഥോനത്തിൽ ഒരു കലോസ് ്ഗൂെിനോയി (ഒരു
ട്രഡിറ്റ് ബയൂകെോ കെോലുള്ളത്) ഇത് ലഭയവ്ുൈോണ്.

IV ഭരണം
സുതോരയവ്ും ട്െോഫഷെലും ആയതും കരോർെകെറ്റ് ഭരെത്തിന്ടെ ഇനിെെയുന്ന
ൈിരച്ച സ്മ്പദോയങ്ങൾ െോലിക്കുന്നതുൈോയ ഒരു ഔകദയോഗിര ഭരെ സംവ്ിധോനം MFIരൾ നെെിലോക്കെം:
1.
ഡയെക്െർ കബോർഡിടല/ഭരെസൈിതിയിടല അംഗങ്ങടള കെോടല നലലതും
ഉെച്ചതുൈോയ ്െശസ്തിയുള്ള വ്യക്തിരടള കചർത്തുടരോണ്ട് MFI-രൾ ഭരെത്തിന്ടെ
ഉയർന്ന ൈോനദണ്ഡങ്ങൾ െോലിക്കെം, രൂെോടത രമ്പനി നിയൈം, RBI നിയ്ന്തെങ്ങൾ,
ലിസ്റ്റുടചയ്തിട്ടുള്ള രമ്പനിരൾക്കുള്ള (ഓഹരി വ്ിെെിയിൽ ലിസ്റ്റുടചയ്തിട്ടുള്ള
രമ്പനിരൾ
ആരെടൈന്നിലല
MFI-രൾ
എങ്കിലും)
കസ്റ്റോക്ക്
എക്സ്കചഞ്്
നിയ്ന്തെങ്ങൾ
എന്നിവ്യിൽ
നിഷ്രർഷിച്ചിട്ടുള്ള
ൈിരച്ച
ൈോനദണ്ഡങ്ങൾ
െോലിക്കുരയും കവ്െം.
2. ഭരെ സൈിതിയുടെ 1/3 എങ്കിലും സവത്ന്ത ഡയെക്െർൈോർ ആയിരിക്കുന്നതിന് MFIരൾ െരി്ശൈിക്കും.
3. തിരിച്ചെവ്ിന് ബുദ്ധിൈുട്ടുന്ന വ്ോയ്െടയെുത്തവ്ർക്ക് ആശവോസം െരരുന്നതിന്
MFI-രൾക്ക്
കബോർഡ്
അനുൈതി
നൽരിയ
രെം
െുനർരൂെീരരെ
ഉൽെന്നം/െരിെോെി ഉണ്ടോയിരിക്കെം.
4.
MFI-രൾ കബോർഡിന്ടെ ഒരു ഓഡിറ്റ് രമ്മറ്റിടയ നിയൈിക്കും, ഇതിൽ
അധയക്ഷനോയി ഒരു സവന്ത്ന്ത ഡയെക്െർ ഉണ്ടോയിരിക്കും
5.
അക്കൗണ്ട് െുസ്തരങ്ങളും െികെോർട്ടിംഗും / അവ്തരെങ്ങളും സോമ്പത്തിര
കസ്റ്ററ്റ്്
ടൈന്െുരളുടെ ടവ്ളിടെെുത്തലും, കയോഗയതയുള്ള ഓഡിറ്റർ/ഓഡിറ്റർൈോർ
ൈുകഖന സുതോരയതകയോടെ െരിെോലിക്കടെെുന്നുടണ്ടന്ന് MFI-രൾ ഉെെോക്കെം.
6.
ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ചോർകട്ടർഡ് അക്കൗണ്ടന്്സ് ഓഫ് ഇന്തയ (ICAI) ഇഷയൂ
ടചയ്തിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിന്ടെയും ഉെെിന്ടെയും ൈോനദണ്ഡങ്ങൾ െോലിക്കുന്നതിന്
MFI-രൾ എലലോ നെെെിരളും മരടക്കോള്ളെം.
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

7. കബോർഡ് നിഷ്രർഷിക്കുന്ന ്െരോരം, നിശ്ചിത ഇെകവ്ളരളിൽ, ഈ ടെരുൈോറ്റ
ചട്ടത്തിന്ടെ അനുവ്ർത്തനത്തിന്ടെ വ്യോപ്തി സൂചിെിക്കുന്ന ഒരു അനുവ്ർത്തന
െികെോർട്ടും ൈോകനജ്ടൈന്െിന്ടെ വ്യതയസ്ത തലങ്ങളിടല െരോതി െരിഹോര
സംവ്ിധോനത്തിന്ടെ ്െവ്ർത്തനവ്ുൈോയി ബന്ധടെട്ട െികെോർട്ടും, എടന്തങ്കിലും
വ്യതിയോനങ്ങൾ
സംഭവ്ിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ
അതും
അതിന്ടെ
രോരെങ്ങളും
ഡയെക്െർ കബോർഡിന്ടെ ൈുന്നിൽ MFI-രൾ വ്യ്കക്കണ്ടതോണ്.

V റി്രൂട്ട്ടൈന്്
്
എലലോ MFI സ്റ്റോഫിനും ഈ ചട്ടം ബോധരൈോണ്.
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സവത്ന്തവ്ും നയോയവ്ുൈോയ െി്രൂട്ട്്
ടൈന്് സ്മ്പദോയത്തിന്ടെ രോരയത്തിൽ,
്െോകദശിര ദിനെ്തങ്ങളിടല ടെോതുവ്ോയ െി്രൂട്ട്്
ടൈന്് െരസയങ്ങൾ,
ടവ്ബ് െരസയങ്ങൾ, കവ്ോക്ക്-ഇൻ അഭിൈുഖങ്ങൾ എന്നിങ്ങടനയുള്ള ടെോതു
ൈണ്ഡലത്തിടല നിയൈെരൈോയ ൈോർഗ്ഗങ്ങൾ വ്ഴി ൈറ്റ് MFI-രളിൽ നിന്ന്
സ്റ്റോഫിടന
കജോലിക്ക്
എെുക്കുന്നതിന്
ഒരു
നിയ്ന്തെവ്ും
ഉണ്ടോയിരിക്കുരയിലല.
ൈടറ്റോരു MFI-യിടല ഒരു ജീവ്നക്കോരടന െി്രൂട്ട് ടചയ്യുന്നതിന് ഒരു MFI
ആ്ഗഹിക്കുന്ന
സൈയത്ത്,
നിലവ്ിടല
ടതോഴിലുെൈയിൽ
നിടന്നോരു
ടെഫെൻസ് െരികശോധന ആവ്ശയടെെുന്നത് നിർബന്ധൈോണ്. ഓഫർ
നൽരിയതിന് കശഷവ്ും കജോലി കതെുന്ന ജീവ്നക്കോരന് ഒരു ഓഫർ ടലറ്റർ
ഇഷയൂ ടചയ്തതിന് കശഷവ്ും ൈോ്തൈോണ് നിലവ്ിടല ടതോഴിലുെൈയിൽ നിന്ന്
ടെഫെൻസ് െരികശോധന ആവ്ശയടെകെണ്ടത്.
ൈടറ്റോരു MFI-യിൽ നിന്നുള്ള ടെഫെൻസ് െരികശോധന അഭയർത്ഥ്നകയോട്, രണ്ട്
ആഴ്ന്ചയ്ക്കുള്ളിൽ MFI-രൾ ്െതിരരിക്കെം.
കജോലി വ്ിട്ടുകെോരുന്ന ജീവ്നക്കോരന്ടെ രോരയത്തിൽ, ടതോഴിലുെൈയും
ജീവ്നക്കോരനും തമ്മിൽ രരോർ െരൈോയി സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള 'അെിയിെ്
രോലയളവ്', ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ൈോസകത്തടക്കങ്കിലും, MFI-രൾ ൈോനിക്കെം.
ജീവ്നക്കോരന്ടെ ക്ഗഡ്/െദവ്ി എന്തുതടന്ന ആരടട്ട, ൈുമ്പടത്ത MFI
ടതോഴിലുെൈയിൽ നിന്നുള്ള വ്ിെുതൽ രത്തിലലോടത ൈടറ്റോരു MFI-യുടെ
ജീവ്നക്കോരടന ഒരു MFI-യും കജോലിക്ക് വ്യ്ക്കോൻ െോെുള്ളതലല. 20
ദിവ്സത്തിനുള്ളിൽ
ടെഫെൻസ്
െരികശോധനോ
അകെക്ഷകയോട്
്െതിരരിക്കുന്നതിൽ
ൈുമ്പടത്ത
ടതോഴിലുെൈ
(MFI)
െരോജയടെെുന്ന
സോഹചരയങ്ങളിൽ അെവ്ോദൈോരോം. കജോലിവ്ിട്ട് കെോരുന്ന ജീവ്നക്കോരൻ
ശരിയോയ അെിയിെ് നൽരിയിട്ടുണ്ട്, തന്ടെ ചുൈതല ൈടറ്റോരോൾക്ക്
മരൈോെിയിട്ടുണ്ട്, MFI-യ്ക്ക് നൽരോനുള്ള എലലോ തുരരളും നൽരിയിട്ടുണ്ട്
എന്ന സോഹചരയത്തിൽ െുെത്തുകെോരുന്ന ജീവ്നക്കോരന് എലലോ MFI-രളും
വ്ിെുതൽ രത്ത് നൽകരണ്ടതോണ്, എന്നോൽ ജീവ്നക്കോരൻ വ്ഞ്നകയോ
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ഗുരുതരൈോയ ദുഷ്ടെരുൈോറ്റകൈോ നെത്തി എന്ന് ടതളിയുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ
ഇങ്ങടന വ്ിെുതൽ രത്ത് നൽകരണ്ട ആവ്ശയൈിലല.
ൈടറ്റോരു MFI-യിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവ്നക്കോരടന MFI എെുക്കുകമ്പോടഴോടക്ക,
്ബോഞ്് ൈോകനജർ െദവ്ി വ്ടര, ഒരു വ്ർഷ രോലയളകവ്ോളം, ൈുമ്പടത്ത
ടതോഴിലുെൈയുടെ െക്കൽ ആ ജീവ്നക്കോരൻ കജോലി ടചയ്തിരുന്ന അകത
കലോക്കികലക്കോണ് ഇയോടള കജോലിക്ക് നികയോഗിക്കുരയിലല.

VI ഉെകഭോക്തൃ വ്ിദയോഭയോസം
1.
ലഭയൈോയ സോമ്പത്തിര ഉൽെന്നങ്ങളും കസവ്നങ്ങളുൈോയി ബന്ധടെട്ടുള്ള
സൗരരയ-സംവ്ിധോനങ്ങടളയും തിരടഞ്ഞെുെുരടളയും ഉത്തരവ്ോദിത്തങ്ങടളയും
രുെിച്ച് ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് അവ്കബോധം െരരുന്ന ഒരു സൈർെിത ്െ്രിയ MFIരൾക്ക് ഉണ്ടോയിരിക്കെം.
2.
െുതിയ ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക്, വ്ോയ്െടയെുക്കുന്നവ്ർ എന്ന നിലയിലുള്ള
തങ്ങളുടെ
അവ്രോശങ്ങടള
രുെിച്ച്
ൈനസ്സിലോക്കോൻ
സഹോയിക്കുന്നതിന്
സ്ഥോെനത്തിന്ടെ
നയങ്ങടളയും
നെെെി്രൈങ്ങടളയും
രുെിച്ച്
അവ്ടര
അെിയിക്കെം.
3. വ്ോഗ്ദോനം ടചയ്യുന്ന / ്െകയോജനടെെുത്തുന്ന ഉൽെന്നങ്ങളുടെ / കസവ്നങ്ങളുടെ
്െധോന വ്യവ്സ്ഥരടളയും നിബന്ധനരടളയും രുെിച്ച് ശരിയോയ അവ്കബോധവ്ും
അെിവ്ും ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് ഉകണ്ടോ എന്ന് െരികശോധിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിത
ഇെകവ്ളരളിൽ െരികശോധന നെത്തുന്നുടണ്ടന്ന് MFI-രൾ ഉെെോക്കെം. ആന്തരിര
ഓഡിറ്റ് സംവ്ിധോനങ്ങളുടെകയോ ഉെകഭോക്തോക്കളിൽ നിന്ന് രുെച്ചു കെടര
വ്ിളിച്ചുടരോണ്ട് ൈൂലയനിർണ്ണയ സംവ്ിധോനം കെോലുള്ള ൈടറ്റടന്തങ്കിലും െതിവ്
നിരീക്ഷെത്തിന്ടെകയോ
ഭോഗൈോയി
ഉെകഭോക്തോക്കളിൽ
നിന്ന്
അഭി്െോയനിർകേശങ്ങൾ കശഖരിക്കെം. അത്തരം നിരീക്ഷെങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
അഭി്െോയനിർകേശങ്ങൾ, നിശ്ചിത ഇെകവ്ളരളിൽ, കബോർഡിന് െികെോർട്ടുടചയ്യെം.

VII ഡോറ്റ െങ്കിെൽ
1.
RBI അംഗീരരിച്ചിട്ടുള്ള എലലോ ട്രഡിറ്റ് ബയൂകെോരളുൈോയും MFI-രൾ, SRO2
നിഷ്രർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഡോറ്റ സൈർെിക്കൽ ആവ്ൃത്തി അനുസരിച്ച്, സമ്പൂർണ്ണ
ഉെകഭോക്തൃ ഡോറ്റ െങ്കിെെം.
2.
SRO ഉൾടെടെ, കൈൽകനോട്ടം വ്ഹിക്കുന്ന, നിയ്ന്തെോധിരോര കബോഡിരൾ
ആവ്ശയടെെുന്ന എലലോ ഡോറ്റയും വ്ിവ്രങ്ങളും എലലോ MFI-രളും നൽകരണ്ടതുണ്ട്
2NBFC-MFI-രൾക്കോയി

RBI ൈുകഖനയുള്ള സവയ-നിയ്ന്തിത സ്ഥോെനൈോയി
അംഗീരരിക്കടെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവ്സോയകൈഖല കബോഡി എന്നോണ് SRO എന്നതുടരോണ്ട്
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

അർത്ഥ്ൈോക്കുന്നത്

VIII അഭി്െോയനിർകേശങ്ങൾ/ െരോതി െരിഹോര സംവ്ിധോനം
1.
എടന്തങ്കിലും െിശരുരൾ തിരുത്തുന്നതിനും െരോതിരൾ കവ്ഗത്തിലും
രോരയക്ഷൈൈോയും മരരോരയം ടചയ്യുന്നതിനും / സവീരരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സൈർെിത
അഭി്െോയനിർകേശ
െരോതി
െരിഹോര
സംവ്ിധോനങ്ങൾ
MFI-രൾ
നെെോകക്കണ്ടതോണ്. GRM-ന് ആവ്ശയൈോയ ചുരുങ്ങിയ ൈോനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവ്യോണ്: i)
വ്ോയ്െോ രോർഡുരളിൽ അച്ചെിച്ചിട്ടുള്ള കഫോൺ നമ്പർ വ്ിശദോംശങ്ങൾടക്കോെം,
കഫോെിലൂടെ െരോതി കരഖടെെുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ലളിതൈോയ നെെെി്രൈം, ii)
്ബോഞ്ിൽ െരോതിരൾ / ആവ്ലോതിരൾ കരഖടെെുത്തുന്നതിന് ഉകദയോഗസ്ഥരുടെ
െിന്തുെകയോടെയുള്ള ഒരു നെെെി്രൈം
iii)
െരോതി
സവീരരിച്ചു
എന്നതിന്ടെ
അെിയിെ്,
iv)
െരോതിയുടെ
െരിഹോരത്തിനോയി ഒരു സൈയ െരിധി v) MFI നൽരുന്ന െരിഹോരങ്ങളിൽ
ഉെകഭോക്തോവ്ിന് സംതൃപ്തിയിലലോത്ത സോഹചരയത്തിൽ അെീൽ നൽരുന്നതിനുള്ള
വ്യക്തൈോയ
നെെെി്രൈം,
vi)
RBI,
SRO
എന്നിവ്യുടെ
െക്കൽ
െരോതി
സൈർെിക്കുന്നതിന് ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് ൈോർഗ്ഗനിർകേശം നൽരുന്നതിന് ്ബോഞ്ിൽ
കനോഡൽ
ഓഫീസർ,
vii)
െരോതി/ആവ്ലോതി
സൈർെിക്കുന്നുടവ്ങ്കിലും
ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് നയോയൈോയ ടെരുൈോറ്റം ലഭിക്കുടൈന്ന ഉെെ്.
2.
ഇത്തരം സംവ്ിധോനങ്ങൾ നിലവ്ിലുടണ്ടന്നും അവ്യുടെ ഉകേശയങ്ങൾ
എന്തോടെന്നും എങ്ങടന ഈ സംവ്ിധോനങ്ങൾ ്െകയോജനടെെുത്തോടൈന്നും
ഉെകഭോക്തോക്കടള MFI അെിയിക്കെം.
3.
െരോതിരൾ മരരോരയം ടചയ്യോനും ഒെം/അടലലങ്കിൽ ഉെകഭോക്തോക്കളിൽ
നിന്നുള്ള നിർകേശങ്ങൾ രുെിടച്ചെുക്കുന്നതിനും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു െരോതി
െരിഹോര ഉകദയോഗസ്ഥടന MFI-രൾ നികയോഗിക്കെം, ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് ഈ
ഉകദയോഗസ്ഥൻ തന്ടെ നമ്പർ എളുെത്തിൽ ഉെകയോഗിക്കോവ്ുന്ന തരത്തിൽ
ലഭയൈോക്കുരയും കവ്െം.
4.
SRO (ബോധരൈോവ്ുന്ന തരത്തിൽ) കനോഡൽ ഉകദയോഗസ്ഥരുടെ സമ്പർക്ക നമ്പെും
വ്ിലോസവ്ും SRO-യുടെ െരോതി െരിഹോര സംവ്ിധോനത്തിന്ടെ വ്ിശദോംശങ്ങളും
MFI-രൾ ്െദർശിെിക്കെം.
5. ടെരുൈോറ്റ ചട്ടം അനുവ്ർത്തിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് ഉെെോക്കുന്നതിന് ഓകരോ MFI-യ്ക്കും
ഉചിതൈോയ സംവ്ിധോനം ഉണ്ടോയിരിക്കും.
6.
െരോതിയിൽ ബന്ധടെട്ട MFI നെത്തിയ അകനവഷെത്തിന്ടെ ഫലത്തിൽ
െരോതിക്കോർക്ക് സംതൃപ്തിയിലലോത്ത സോഹചരയത്തിൽ, SRO ഏർടെെുത്തിയിട്ടുള്ള
െരോതി െരിഹോര സംവ്ിധോനത്തികലക്ക്, ബോധരൈോരുന്ന തരത്തിൽ, വ്ിഷയം
ടെഫർ
ടചയ്യുന്നതിന്
െരോതിക്കോർക്ക്
അവ്രോശൈുടണ്ടന്ന്
അവ്ടര
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

അെിയിക്കുന്നതോണ്.
7.
സവീരരിച്ചതും െരിഹരിക്കടെട്ടതും തീർെോക്കോത്തതുൈോയ െരോതിരടള
രുെിച്ചുള്ള ഒരു ്െതിൈോസ െികെോർട്ട് MFI-രൾ തയ്യോെോക്കുരയും ഉയർന്ന
ഉകദയോഗസ്ഥരുടെ ഭരെ സൈിതിയുടെ അവ്കലോരനത്തിനോയി സൈർെിക്കുരയും
ടചയ്യും, ആനുരോലിര െികെോർട്ടുരൾ ആവ്ടട്ട കബോർഡിന് സൈർെിക്കും.

മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

ഭോഗം III

മൈക്രോഫിനോൻസ് സ്ഥോെനങ്ങൾക്കോയുള്ള
ഉെകഭോക്തൃ അവ്രോശ സംരക്ഷണ
ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ (CPG)
രൂെം എന്തുതടന്ന ആയിടക്കോള്ളടട്ട, എലലോ MFI-രളും ഇനിെെയുന്ന രോരയങ്ങൾ
ടചയ്യെടൈന്ന് CPG ്െസ്തോവ്ിക്കുന്നു:
എലലോ ്ബോഞ്ുരളിലും ഓഫീസുരളിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ്െോകദശിര ഭോഷയിലും,
എലലോവ്ർക്കും
രോെോനോവ്ുന്ന
തരത്തിൽ,
ഉെകഭോക്തൃ
െരിരക്ഷോ
ചട്ടം
്െദർശിെിക്കും.
1. RBI ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ ്െരോരം, അർഹതയുള്ള എലലോ ഉെകഭോക്തോക്കൾക്കും
മൈക്രോഫിനോൻസ് കസവ്നങ്ങൾ നൽരുന്നതിന് െരി്ശൈിക്കും.
2.
ഉെകഭോക്തോക്കടളയും
സ്റ്റോഫിടനയും
അവ്ർക്ക്
കവ്ണ്ടി
്െവ്ർത്തിക്കുന്നവ്ടരയും ടെരുൈോറ്റ ചട്ടടത്ത രുെിച്ചും അതിന്ടെ നെെോക്കലിടന
രുെിച്ചും ൈനസ്സിലോക്കിടക്കോെുക്കും.
3.
നൽരുന്ന എലലോ ഉൽെന്നങ്ങൾക്കും/കസവ്നങ്ങൾക്കും, അവ് നൽരുന്നതിന്
ൈുമ്പോയി, െിസർവ് ബോങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയയുടെ (RBI) നലല സ്മ്പദോയ ചട്ടം അനുസരിച്ച്,
ഇനിെെയുന്ന കഡോരയുടൈന്െുരളിലൂടെ, എലലോ വ്യവ്സ്ഥരളും നിബന്ധനരളും
ടവ്ളിടെെുത്തും.
എ.
ബി.
സി.
ഡി.

വ്യക്തിഗത അനുൈതി രത്ത്
വ്ോയ്െോ രോർഡ്
വ്ോയ്െോ സൈയ്രൈം
െോസ്ബുക്ക്

രൂെുതലോയി,
ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ
വ്ിവ്രൈെിഞ്ഞുടരോണ്ടുള്ള
സമ്മതം
വ്ോങ്ങുന്നതിന് സംഘ/കര്ന്ദ കയോഗങ്ങളിലൂടെ ടവ്ളിടെെുത്തൽ നെത്തെം. (ഒരു
കെെെിൽ
വ്ിശദോംശങ്ങൾ
്െിന്െുടചയ്യോവ്ുന്നതോണ്,
വ്ോയ്െടയെുക്കുന്ന
എലലോവ്രും തങ്ങൾ അംഗീരരിക്കുന്നു എന്നതിന്ടെ ടതളിവ്ോയി അതിൽ
ഒെിെുരയും ടചയ്യോവ്ുന്നതോണ്).
5.
എലലോ ഉൽെന്നങ്ങടളയും/കസവ്നങ്ങടളയും രുെിച്ചുള്ള എലലോ വ്യവ്സ്ഥരളും
നിബന്ധനരളും
ഔകദയോഗിര
്െോകദശിര
ഭോഷയികലോ
ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക്
ൈനസ്സിലോവ്ുന്ന ഒരു ഭോഷയികലോ െെഞ്ഞ് ൈനസ്സിലോക്കിടക്കോെുക്കും.

മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

6. ഇനിെെയുന്ന വ്യവ്സ്ഥരൾ ടവ്ളിടെെുത്തും:
എ.
വ്ിലയിെിവ് രുെച്ച് ടരോണ്ടുകെോരുന്ന രീതിയിലുള്ള (ടെഡയൂസിംഗ്
ബോലൻസ് ടൈകത്തഡ്) െലിശ നിരക്ക്
ബി.
ക്െോസസ്സിംഗ് ഫീസ്
സി.
വ്ിവ്രിച്ചിട്ടുള്ള ഏടതോരു നിരകക്കോ ഫീകസോ
ഡി.
ഇൻഷൂെൻസ്
െരിരക്ഷയ്ക്കോയും
െരിരക്ഷിക്കടെെുന്ന
അെരെസോധയതരൾക്കോയും തിരിച്ചുെിെിക്കുന്ന ടൈോത്തം നിരക്കുരൾ
7.
നൽരുന്ന എലലോ സോമ്പത്തിര കസവ്നങ്ങളുൈോയി ബന്ധടെട്ട് ഈെോക്കടെെുന്ന
രരങ്ങടള രുെിച്ച് അെിയിക്കും.
8.
ൈുൻരൂെോയി
ഉെകഭോക്തോവ്ിടന
അെിയിക്കോടത,
ഉൽെന്നങ്ങൾക്കുള്ള/കസവ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസ് ഈെോക്കിലല.

വ്ോയ്കെതര

9.
എലലോം ഉൾടെെുത്തിയിട്ടുള്ള APR ആയി അെയ്കക്കണ്ട എലലോ െലിശ നിരക്കും
ഫീസും തത്തുലയൈോയ ്െതിൈോസ നിരക്കും ്െസ്തോവ്ിക്കും.
10. െലിശ നിരക്ക്, ടസരയൂരിറ്റി ഡികെോസിറ്റ് എന്നിവ്യുൈോയി ബന്ധടെട്ട് RBI
നൽരിയിട്ടുള്ള ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ െോലിക്കും.
11. നിങ്ങളുടെ ഉെകഭോക്തോവ്ിടന അെിയുവ്ോനുള്ള നിയൈോനുസൃത ൈോനദണ്ഡങ്ങൾ
അനുസരിച്ച്, ഉെകഭോക്തോക്കളിൽ നിന്ന് ബന്ധടെട്ട എലലോ കരഖരളുടെയും
െരർെുരൾ
രരസ്ഥൈോക്കും.
നയോയൈോയതും
ഇെെോട്
െൂർത്തിയോക്കോൻ
ആവ്ശയൈോയതുൈോയ അധിര കരഖരൾ ൈോ്തൈോണ് ആവ്ശയടെകെണ്ടത്.
12. വ്ോയ്െ നിരസിക്കുന്നതിന്ടെ രോരെങ്ങൾ അകെക്ഷരടര അെിയിക്കും.
13.
അകെക്ഷ
നൽരിക്കഴിഞ്ഞ്
എ്ത
സൈയത്തിനുള്ളിൽ
തീരുൈോനം
്െതീക്ഷിക്കോടൈന്ന്
ഉെകഭോക്തോക്കടള
അെിയിക്കും,
വ്ോയ്െ
അനുവ്ദിക്കുരയോടെങ്കിൽ െെം എകെോൾ ലഭിക്കുടൈന്നും അെിയിക്കും.
14.
ട്രഡിറ്റ് മലഫ്, മലഫ് ഇൻഷൂെൻസ്, മലവ്-കസ്റ്റോക്ക് ഇൻഷൂെൻസ്
ഉൽെന്നങ്ങൾ ഒഴിടര ഉൽെന്നങ്ങടളോന്നും ബണ്ടിൽ ടചയ്യിലല. ഇൻഷൂെൻസിന്ടെ
വ്യവ്സ്ഥരൾ സുതോരയൈോയി ഉെകഭോക്തോവ്ിടന അെിയിക്കും, RBI-യുടെയും IRDAയുടെയും നിയൈങ്ങടള ഈ വ്യവ്സ്ഥരൾ െോലിക്കുരയും ടചയ്യും. എലലോ
സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉെകഭോക്തോവ്ിൽ നിന്നുള്ള സമ്മതം വ്ോകങ്ങണ്ടതോണ്.
15. വ്ോയ്െ അനുവ്ദിക്കുന്നതിന് ൈുമ്പോയി, ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ ആവ്ശയരതയും
രെം
തിരിച്ചെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള
കശഷിയും
ആവ്ശയൈോയ
ജോ്ഗതകയോടെ
വ്ിലയിരുത്തും, െെം തിരിച്ചെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ കശഷിക്ക്
ആനുെോതിരൈോയിരിക്കും നൽരുന്ന വ്ോയ്െ.
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

16. വ്ോയ്െ നൽരുന്ന ൈറ്റ് 2 സ്ഥോെനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്ോയ്െരൾ എെുത്തിട്ടുള്ള
ഉെകഭോക്തോവ്ിന് വ്ോയ്െ നൽരുന്ന ൈൂന്നോൈടത്ത സ്ഥോെനൈോരിലല (വ്ോയ്െയുടെ
ഉെവ്ിെം െരിഗെിക്കോടത തടന്ന).
17. ഒരു ഉെകഭോക്തോവ്ിന് RBI അടലലങ്കിൽ കര്ന്ദ/സംസ്ഥോന സർക്കോർ അടലലങ്കിൽ SRO
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ടൈോത്തം രെ െരിധി ഒരു രോരെവ്ശോലും ലംഘിക്കിലല.
18.
ഉെകഭോക്തോക്കളുൈോയി
ഇെടെെുകമ്പോൾ
ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ െോലിക്കുടൈന്ന് ഉെെോക്കും.

എലലോ

ജീവ്നക്കോരും

രമ്പനി

19. എലലോ സ്റ്റോഫും MFI-യ്ക്ക് കവ്ണ്ടി ്െവ്ർത്തിക്കുന്നവ്രും MFI-യുടെ കെരിൽ
്െവ്ർത്തിക്കുന്നവ്രും ഇനിെെയുന്ന രോരയങ്ങൾ ടചയ്യുന്നുടവ്ന്ന് ഉെെോക്കും:
എ)
ഉെകഭോക്തോക്കളുൈോയി
ടെരുൈോെുകമ്പോൾ,
ൈരയോദ
രലർന്ന
ഭോഷ
ഉെകയോഗിക്കുര, ൈോനയത െോലിക്കുര. സോംസ്രോരിരൈോയ ്െകതയരതരടള
ബഹുൈോനിക്കുര.
ബി) എടന്തങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷെികയോ അ്രൈകൈോ സൂചിെിക്കുന്ന
തരത്തിൽ ഉെകഭോക്തോക്കകളോട് ഒരിക്കലും ടെരുൈോെരുത്.
സി)
വ്ോയ്െ തിരിച്ചുെിെിക്കുന്നതിന് ്െവ്ർത്തിക്കുന്ന ഏജന്െുൈോർക്കോയുള്ള
RBI
ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ
അനുസരിച്ച്
അസൈയത്ത്
ഉെകഭോക്തോക്കളുൈോയി
ബന്ധടെെരുത്.
ഡി)
ബോക്കിനിൽക്കുന്ന തുര രളക്റ്റുടചയ്യുന്നതിന്, വ്ികയോഗം, അസുഖം
എന്നിങ്ങടനയുള്ള
അനുചിതൈോയ
അവ്സരങ്ങളിൽ
ഉെകഭോക്തോക്കടള
സന്ദർശിക്കരുത്.
20. വ്ോയ്െടയെുത്ത
ആളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച എലലോ കെയ്ടൈന്െുരൾക്കും
സോധുതയുടള്ളോരു രസീതി (MFI നിശ്ചയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കഫോൈിൽ) നൽരും,
രക്ഷിയുടെ െക്കലുള്ള വ്ോയ്െോ െോസ്ബുക്കിൽ / വ്ോയ്െോ രോർഡിൽ കെയ്ടൈന്്
കരഖടെെുത്തുരയും ടചയ്യും.
21. തിരിച്ചെവ്ിൽ വ്ീഴ്ന്ച വ്രുത്തുന്ന ഉെകഭോക്തോക്കകളോട് ടെരുൈോെുന്നതിന് രമ്പനി
അംഗീരരിച്ചിട്ടുള്ള നെെെി്രൈം െിന്തുെരും.
22. തിരിച്ചെവ്ിന് ബുദ്ധിൈുട്ടുന്ന വ്ോയ്െടയെുത്തവ്ർക്ക് ആശവോസം െരരുന്നതിന്
MFI ഏർടെെുത്തിയിട്ടുള്ള രെം െുനർരൂെീരരെ സംവ്ിധോനം െോലിക്കും.
23. ഉെകഭോക്തോക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വ്ിവ്രങ്ങൾ തീർത്തും രഹസയസവഭോവ്കത്തോടെ
സൂക്ഷിക്കും.
24. ഇനിെെയുന്ന നിബന്ധനരൾക്ക് രീഴിൽ ൈോ്തം ഒരു ൈൂന്നോം രക്ഷിക്ക് ഉെകഭോക്തൃ
വ്ിവ്രങ്ങൾ ടവ്ളിടെെുത്തും:
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

എ) അത്തരം ടവ്ളിടെെുത്തലിടന രുെിച്ച് ഉെകഭോക്തോവ്ിടന അെിയിച്ചിട്ടുണ്ട്,
കരഖോൈൂലം ൈുൻരൂർ അനുൈതിയും വ്ോങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ബി) MFI-യിൽ നിന്ന് ഉെകഭോക്തൃ വ്ിവ്രങ്ങൾ രരസ്ഥൈോക്കുന്നതിന് ൈൂന്നോം
രക്ഷിടയ
അനുവ്ദിക്കോൻ
അധിരോരടെെുത്തിടക്കോണ്ട്
ഉെകഭോക്തോവ്
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
സി)
നിയൈെരൈോയി ഇത് ടചകയ്യണ്ടത് ആവ്ശയൈോണ്.
ഡി)
i)
ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ
ൈുൻരൂർ
സമ്മതം
വ്ോങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
എന്ന
സോഹചരയത്തിലും ii) ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ വ്ിവ്രങ്ങൾ രഹസയസവഭോവ്കത്തോടെ
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അത്തരം വ്ിവ്രങ്ങൾ സവീരരിക്കുന്ന വ്യക്തികയോ സ്ഥോെനകൈോ
ബോധയസ്ഥൈോണ് എന്ന സോഹചരയത്തിലും, സോമ്പത്തിര സ്ഥോെനങ്ങൾക്കിെയിൽ
ഇടതോരു സോധോരെ സ്മ്പദോയൈോണ്, ഉഭയ സമ്മത അെിസ്ഥോനത്തിൽ ഒരു കലോസ്
്ഗൂെിനോയി (ഒരു ട്രഡിറ്റ് ബയൂകെോ കെോലുള്ളത്) ഇത് ലഭയവ്ുൈോണ്.
25.
ലഭയൈോയ സോമ്പത്തിര ഉൽെന്നങ്ങളും കസവ്നങ്ങളുൈോയി ബന്ധടെട്ടുള്ള
സൗരരയ-സംവ്ിധോനങ്ങടളയും തിരടഞ്ഞെുെുരടളയും ഉത്തരവ്ോദിത്തങ്ങടളയും
രുെിച്ച്
ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക്
അവ്കബോധം
െരരുന്നതിന്
കബോർഡ്
അംഗീരരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ്െ്രിയ െിന്തുെരും.
26.
െുതിയ
ഉെകഭോക്തോക്കടള
നെെെി്രൈങ്ങടളയും രുെിച്ച് അെിയിക്കും.

സ്ഥോെനത്തിന്ടെ

നയങ്ങടളയും

27. അഭി്െോയനിർകേശ സംവ്ിധോനങ്ങൾ നിലവ്ിലുടണ്ടന്നും അവ്യുടെ ഉകേശയങ്ങൾ
എന്തോടെന്നും എങ്ങടന ഈ സംവ്ിധോനങ്ങൾ ്െകയോജനടെെുത്തോടൈന്നും
ഉെകഭോക്തോക്കടള അെിയിക്കും.
28. ഓകരോ 12 ൈുതൽ 18 ൈോസത്തിലും, SRO അംഗീരരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസി വ്ഴി
ടെരുൈോറ്റ ചട്ടത്തിന്ടെ അനുവ്ർത്തനത്തിന്ടെ വ്ിലയിരുത്തൽ നെത്തുരയും
വ്ിലയിരുത്തൽ
െികെോർട്ട്
എലലോവ്ർക്കും
രോെോനോവ്ുന്ന
തരത്തിൽ
്െദർശിെിക്കുരയും ടചയ്യും.

മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

ഭോഗം IV

മൈക്രോഫിനോൻസ് സ്ഥോെനങ്ങൾക്കോയുള്ള
ടെരുൈോറ്റ ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ (ICG)
രൂെം എന്തുതടന്ന ആയിടക്കോള്ളടട്ട, എലലോ MFI-രളും ഇനിെെയുന്ന രോരയങ്ങൾ
ടചയ്യെടൈന്ന് ICG ്െസ്തോവ്ിക്കുന്നു:
1.
ടെരുൈോറ്റ ചട്ടം അനുവ്ർത്തിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് ഉെെോക്കുന്നതിന് ഉചിതൈോയ
സംവ്ിധോനം ഉണ്ടോയിരിക്കും.
2.
നയോയൈോയും അന്തകസ്സോെും രൂെി ഉെകഭോക്തോക്കകളോെും ജീവ്നക്കോകരോെും
ടെരുൈോെുന്നതിന് ഉചിതൈോയ നയങ്ങളും ്െവ്ർത്തന ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങളും
ഉണ്ടോയിരിക്കും.
3.
എലലോ ഇെെോെുരളുടെയും ഔകദയോഗിര കരഖരൾ, നിയ്ന്തെെരവ്ും
നിയൈെരവ്ുൈോയ
ൈോനദണ്ഡങ്ങൾ
അനുസരിച്ച്
െരിെോലിക്കും,
വ്ോയ്െടയെുക്കുന്നയോൾ, വ്യവ്സ്ഥരൾ / നിബന്ധനരൾ ൈനസ്സിലോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്
സമ്മതിക്കുന്നതിന്ടെയും / അവ് അംഗീരരിക്കുന്നതിന്ടെയും ടതളിവ് ഈ
കരഖരളുടെ ഭോഗൈോയിരിക്കും.
4.
തിരിച്ചെവ്ിൽ വ്ീഴ്ന്ച വ്രുത്തുന്ന ഓകരോ ഘട്ടത്തിലും ഉെകഭോക്തോക്കകളോട്
ടെരുൈോെുന്നതിന് കബോർഡ് അംഗീരരിച്ചിട്ടുള്ള വ്ിശദൈോയ ഒരു ്െ്രിയ
ഉണ്ടോയിരിക്കും.
5. രളക്ഷനിൽ എടന്തങ്കിലും രുെവ് വ്രുന്നുടണ്ടങ്കിൽ, ആ െെം ജീവ്നക്കോരിൽ
നിന്ന് െിെിക്കിലല, എന്നോൽ ജീവ്നക്കോർ തട്ടികെോ വ്ഞ്നകയോ നെത്തിയിട്ടുടണ്ടന്ന്
ടതളിയുന്ന െക്ഷം, ജീവ്നക്കോരിൽ നിന്ന് ആ തുര െിെിടച്ചെുക്കും.
6. തങ്ങളുടെ ൈത്സരക്ഷൈതോ സ്മ്പദോയങ്ങൾ നയോയൈോയവ്യോടെന്നും ഉെകഭോക്തൃ
സൗഹൃദൈുള്ളതോടെന്നും MFI-രൾ ഉെെോക്കും.
7.
ഗെയൈോയ ബിസിനസ്സ് ടചയ്യുന്ന ൈറ്റ് MFI-രളുടെ വ്ലിയ സോന്നിധയൈുള്ള
്െകദശങ്ങൾ MFI-രൾ ഒഴിവ്ോക്കെം.
8. തിരിച്ചെവ്ിന് ബുദ്ധിൈുട്ടുന്ന വ്ോയ്െടയെുത്തവ്ർക്ക് ആശവോസം െരരുന്നതിന്
കബോർഡ്
അംഗീരരിച്ചിട്ടുള്ള
രെം
െുനർരൂെീരരെ
ഉൽെന്നം/െരിെോെി
ഉണ്ടോയിരിക്കും.
9.
െുതിയതോയി ആടരടയങ്കിലും കജോലിക്ക് നിയൈിക്കുന്ന െക്ഷം, ൈുമ്പടത്ത
ടതോഴിലുെൈയിൽ നിന്ന് ഒരു ടെഫെൻസ് െരികശോധന ആവ്ശയടെെും.
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

10. ൈടറ്റോരു MFI-യിൽ നിന്ന് ടെഫെൻസ് െരികശോധന അഭയർത്ഥ്ന ലഭിക്കുന്ന െക്ഷം 20
ദിവ്സത്തിനുള്ളിൽ അതിന് ൈെുെെി നൽരും.
11. കജോലി വ്ിട്ടുകെോരുന്ന ജീവ്നക്കോരന്ടെ രോരയത്തിൽ, ടതോഴിലുെൈയും
ജീവ്നക്കോരനും തമ്മിൽ രരോർ െരൈോയി സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള 'അെിയിെ് രോലയളവ്',
ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ൈോസകത്തടക്കങ്കിലും, ൈോനിക്കും.
12.
20
ദിവ്സത്തിനുള്ളിൽ
ടെഫെൻസ്
െരികശോധനോ
അകെക്ഷകയോട്
്െതിരരിക്കുന്നതിൽ
ൈുമ്പടത്ത
ടതോഴിലുെൈ
(MFI)
െരോജയടെെുന്ന
സോഹചരയങ്ങളിൽ ഒഴിടര, ൈുമ്പടത്ത MFI ടതോഴിലുെൈയിൽ നിന്നുള്ള വ്ിെുതൽ
രത്തിലലോടത ൈടറ്റോരു MFI-യുടെ ജീവ്നക്കോരടന കജോലിക്ക് നിയൈിക്കുരയിലല.
13. ൈടറ്റോരു MFI-യിൽ നിന്ന് ആടള എെുക്കുകമ്പോടഴോടക്ക, ഒരു വ്ർഷ രോലയളകവ്ോളം,
ൈുമ്പടത്ത ടതോഴിലുെൈയുടെ െക്കൽ ആ ജീവ്നക്കോരൻ കജോലി ടചയ്തിരുന്ന അകത
കൈഖലയിൽ ഇയോടള കജോലിക്ക് നികയോഗിക്കിലല. ്ബോഞ്് ൈോകനജർ വ്ടരയുള്ള
െദവ്ിരൾക്ക് ഈ നിയ്ന്തെം ബോധരൈോണ്.
14.
ലഭയൈോയ സോമ്പത്തിര ഉൽെന്നങ്ങളും കസവ്നങ്ങളുൈോയി ബന്ധടെട്ടുള്ള
സൗരരയ-സംവ്ിധോനങ്ങടളയും തിരടഞ്ഞെുെുരടളയും ഉത്തരവ്ോദിത്തങ്ങടളയും
രുെിച്ച് ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് അവ്കബോധം െരരുന്ന ഒരു സൈർെിത ്െ്രിയ
ഉണ്ടോയിരിക്കും, വ്ോഗ്ദോനം ടചയ്യുന്ന / ്െകയോജനടെെുത്തുന്ന ഉൽെന്നങ്ങളുടെ /
കസവ്നങ്ങളുടെ ്െധോന വ്യവ്സ്ഥരടളയും നിബന്ധനരടളയും രുെിച്ച് ശരിയോയ
അവ്കബോധവ്ും അെിവ്ും ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് ഉകണ്ടോ എന്ന് െരികശോധിക്കുന്നതിന്
നിശ്ചിത ഇെകവ്ളരളിൽ െരികശോധന നെത്തും.
15.
RBI അംഗീരരിച്ചിട്ടുള്ള എലലോ ട്രഡിറ്റ് ബയൂകെോരളുൈോയും, SRO
നിഷ്രർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഡോറ്റ സൈർെിക്കൽ ആവ്ൃത്തി അനുസരിച്ച്, സമ്പൂർണ്ണ
ഉെകഭോക്തൃ ഡോറ്റ െങ്കിെും.
16.
എടന്തങ്കിലും െിശരുരൾ തിരുത്തുന്നതിനും െരോതിരൾ കവ്ഗത്തിലും
രോരയക്ഷൈൈോയും മരരോരയം ടചയ്യുന്നതിനും / സവീരരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സൈർെിത
അഭി്െോയനിർകേശ - െരോതി െരിഹോര സംവ്ിധോനങ്ങൾ നെെോക്കും.
17.
െരോതിരൾ മരരോരയം ടചയ്യോനും ഒെം/അടലലങ്കിൽ ഉെകഭോക്തോക്കളിൽ
നിന്നുള്ള നിർകേശങ്ങൾ രുെിടച്ചെുക്കുന്നതിനും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഉകദയോഗസ്ഥടന
നികയോഗിക്കും, ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് ഈ ഉകദയോഗസ്ഥൻ തന്ടെ നമ്പർ എളുെത്തിൽ
ഉെകയോഗിക്കോവ്ുന്ന തരത്തിൽ ലഭയൈോക്കും.
18.
നെത്തിയ വ്ിലയിരുത്തൽ കവ്ളയിൽ COC നിരീക്ഷെത്തിൽ രടണ്ടത്തിയ
നയൂനതരളുൈോയി ബന്ധടെട്ട് െരിഹോര നെെെിരൾ മരടക്കോള്ളും.
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അനുബന്ധം

ഉെകഭോക്തോക്കക ോെുള്ള MFI-ര ുടെ
്െതിബദ്ധത

ഒരു ്െകതയര കെജോയി ഉെകയോഗികക്കണ്ട അനുബന്ധ
കഡോരയുടൈന്െോെിത്, വ്ോയ്െോ വ്ിതരെ സൈയത്ത് ഈ
കഡോരയുടൈന്് ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് നൽകരണ്ടതോണ്

ഉെകഭോക്തോക്കക ോെുള്ള MFI-ര ുടെ
്െതിബദ്ധത
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

മൈക്രോഫിനോൻസ് കൈഖലയുടെ ഭോഗടൈന്ന നിലയിൽ, ഇനിെെയുന്നവ് ഞങ്ങൾ
ടചയ്യുടൈന്ന് ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ വ്ോഗ്ദോനം ടചയ്യുന്നു:
1. RBI ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ െൂർണ്ണൈോയി അനുസരിച്ചുടരോണ്ട്, അർഹരോയ എലലോ
ഉെകഭോക്തോക്കൾക്കും മൈക്രോഫിനോൻസ് കസവ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽരും.
2. ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടടത്തയും അത് നെെോക്കുന്നതിടനയും രുെിച്ച് ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക്
അവ്കബോധം െരരും.
3.
നൽരുന്ന എലലോ ഉൽെന്നങ്ങൾക്കും/കസവ്നങ്ങൾക്കും, അവ് നൽരുന്നതിന്
ൈുമ്പോയി, െിസർവ് ബോങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയയുടെ (RBI) നലല സ്മ്പദോയ ചട്ടം അനുസരിച്ച്,
ഇനിെെയുന്ന കഡോരയുടൈന്െുരളിലൂടെ, എലലോ വ്യവ്സ്ഥരളും നിബന്ധനരളും
ടവ്ളിടെെുത്തും.
എ.
ബി.
സി.
ഡി.

വ്യക്തിഗത അനുൈതി രത്ത്
വ്ോയ്െോ രോർഡ്
വ്ോയ്െോ സൈയ്രൈം
െോസ്ബുക്ക്

4.
രൂെുതലോയി, സംഘ/കര്ന്ദ കയോഗങ്ങളിലൂടെ ്െോകദശിര ഭോഷയിൽ
വ്യവ്സ്ഥരളും
നിബന്ധനരളും
ടവ്ളിടെെുത്തും
ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ
വ്ിവ്രൈെിഞ്ഞുടരോണ്ടുള്ള സമ്മതം വ്ോങ്ങുരയും ടചയ്യും. (ഒരു കെെെിൽ
വ്ിശദോംശങ്ങൾ ്െിന്െുടചയ്യോവ്ുന്നതോണ്, വ്ോയ്െടയെുക്കുന്ന എലലോവ്രും തങ്ങൾ
അംഗീരരിക്കുന്നു
എന്നതിന്ടെ
ടതളിവ്ോയി
അതിൽ
ഒെിെുരയും
ടചയ്യോവ്ുന്നതോണ്).
5. എലലോ ഉൽെന്നങ്ങടളയും/കസവ്നങ്ങടളയും രുെിച്ചുള്ള എലലോ വ്യവ്സ്ഥരളും
നിബന്ധനരളും
ഔകദയോഗിര
്െോകദശിര
ഭോഷയികലോ
ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക്
ൈനസ്സിലോവ്ുന്ന ഒരു ഭോഷയികലോ െെഞ്ഞ് ൈനസ്സിലോക്കിടക്കോെുക്കും.
6. വ്ോയ്െരളുടെ ഇനിെെയുന്ന വ്യവ്സ്ഥരൾ ടവ്ളിടെെുത്തും:
എ.
വ്ിലയിെിവ് രുെച്ച് ടരോണ്ടുകെോരുന്ന രീതിയിലുള്ള (ടെഡയൂസിംഗ്
ബോലൻസ് ടൈകത്തഡ്) െലിശ നിരക്ക്
ബി.
ക്െോസസ്സിംഗ് ഫീസ്
സി.
വ്ിവ്രിച്ചിട്ടുള്ള ഏടതോരു നിരകക്കോ ഫീകസോ
ഡി.
ഇൻഷൂെൻസ്
െരിരക്ഷയ്ക്കോയും
െരിരക്ഷിക്കടെെുന്ന
അെരെസോധയതരൾക്കോയും തിരിച്ചുെിെിക്കുന്ന ടൈോത്തം നിരക്കുരൾ
7. എലലോം അെങ്ങിയ വ്ോർഷിര ശതൈോന നിരക്കോയും (APR) തത്തുലയൈോയ ്െതിൈോസ
നിരക്കോയും അെയ്കക്കണ്ട എലലോ െലിശയും ഫീസും നൽരടെെുന്ന എലലോ
സോമ്പത്തിര
കസവ്ങ്ങൾക്കുൈോയി
ഈെോക്കുന്ന
നിരക്കുരളും
കരഖോൈൂലം
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

്െസ്തോക്കും.
8.
ൈുൻരൂെോയി
ഉെകഭോക്തോവ്ിടന
അെിയിക്കോടത,
ഉൽെന്നങ്ങൾക്കുള്ള/കസവ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസ് ഈെോക്കിലല.

വ്ോയ്കെതര

9.
െലിശ നിരക്ക്, ടസരയൂരിറ്റി ഡികെോസിറ്റ് എന്നിവ്യുൈോയി ബന്ധടെട്ട് RBI
നൽരിയിട്ടുള്ള ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ െോലിക്കും.
10. നിങ്ങളുടെ ഉെകഭോക്തോവ്ിടന അെിയുവ്ോനുള്ള നിയൈോനുസൃത ൈോനദണ്ഡങ്ങൾ
അനുസരിച്ച്, ഉെകഭോക്തോക്കളിൽ നിന്ന് ബന്ധടെട്ട എലലോ കരഖരളുടെയും
െരർെുരൾ
രരസ്ഥൈോക്കും
നയോയൈോയതും
ഇെെോട്
െൂർത്തിയോക്കോൻ
ആവ്ശയൈോയതുൈോയ അധിര കരഖരൾ ൈോ്തൈോണ് ഞങ്ങൾ ആവ്ശയടെെുര.
11. വ്ോയ്െ നിരസിക്കുന്നതിന്ടെ രോരെങ്ങൾ അകെക്ഷരടര അെിയിക്കും.
12.
അകെക്ഷ
നൽരിക്കഴിഞ്ഞ്
എ്ത
സൈയത്തിനുള്ളിൽ
തീരുൈോനം
്െതീക്ഷിക്കോടൈന്ന്
ഉെകഭോക്തോക്കടള
അെിയിക്കും,
വ്ോയ്െ
അനുവ്ദിക്കുരയോടെങ്കിൽ െെം എകെോൾ ലഭിക്കുടൈന്നും അെിയിക്കും.
13.
ട്രഡിറ്റ് മലഫ്, മലഫ് ഇൻഷൂെൻസ്, മലവ്-കസ്റ്റോക്ക് ഇൻഷൂെൻസ്
ഉൽെന്നങ്ങൾ ഒഴിടര ഉൽെന്നങ്ങടളോന്നും ബണ്ടിൽ ടചയ്യിലല. ഇൻഷൂെൻസിന്ടെ
വ്യവ്സ്ഥരൾ സുതോരയൈോയി ഉെകഭോക്തോവ്ിടന അെിയിക്കും, RBI-യുടെയും IRDAയുടെയും നിയൈങ്ങടള ഈ വ്യവ്സ്ഥരൾ െോലിക്കും. എലലോ സോഹചരയങ്ങളിലും
ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ സമ്മതം വ്ോങ്ങുന്നതോണ്.
14. വ്ോയ്െ അനുവ്ദിക്കുന്നതിന് ൈുമ്പോയി, ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ ആവ്ശയരതയും
രെം
തിരിച്ചെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള
കശഷിയും
ആവ്ശയൈോയ
ജോ്ഗതകയോടെ
വ്ിലയിരുത്തും, െെം തിരിച്ചെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ കശഷിക്ക്
ആനുെോതിരൈോയിരിക്കും നൽരുന്ന വ്ോയ്െ.
15.
െെം െലിശയ്ക്ക് നൽരുന്ന ൈറ്റ് 2 സ്ഥോെനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്ോയ്െരൾ
എെുത്തിട്ടുള്ള ഉെകഭോക്തോവ്ിന് െെം െലിശയ്ക്ക് നൽരുന്ന ൈൂന്നോൈടത്ത
സ്ഥോെനൈോരിലല .
16.
ഒരു ഉെകഭോക്തോവ്ിന് RBI അടലലങ്കിൽ കര്ന്ദ/സംസ്ഥോന
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ടൈോത്തം രെ െരിധി ഒരു രോരെവ്ശോലും ലംഘിക്കിലല.
17.
ഉെകഭോക്തോക്കളുൈോയി
ഇെടെെുകമ്പോൾ
ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ െോലിക്കുടൈന്ന് ഉെെോക്കും.

എലലോ

ജീവ്നക്കോരും

സർക്കോർ

രമ്പനി

18. ഞങ്ങളുടെ കെരിൽ എലലോ സ്റ്റോഫും വ്യക്തിരളും ഇനിെെയുന്ന രീതിയിൽ
്െവ്ർത്തിക്കുന്നുടവ്ന്ന് ഉെെോക്കും:
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

എ.
ൈരയോദ രലർന്ന ഭോഷ ഉെകയോഗിക്കുര, ൈോനയത െോലിക്കുര. ബഹുൈോനം
രോെിക്കുര
ബി.
എടന്തങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷെികയോ അ്രൈകൈോ സൂചിെിക്കുന്ന
തരത്തിൽ ഉെകഭോക്തോക്കകളോട് ഒരിക്കലും ടെരുൈോെരുത്.
സി.
വ്ോയ്െ തിരിച്ചുെിെിക്കുന്നതിന് ്െവ്ർത്തിക്കുന്ന ഏജന്െുൈോർക്കോയുള്ള
RBI
ൈോർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ
അനുസരിച്ച്
അസൈയത്ത്
ഉെകഭോക്തോക്കളുൈോയി
ബന്ധടെെരുത്.
ഡി.
ബോക്കിനിൽക്കുന്ന തുര രളക്റ്റുടചയ്യുന്നതിന്, വ്ികയോഗം, അസുഖം
എന്നിങ്ങടനയുള്ള
അനുചിതൈോയ
അവ്സരങ്ങളിൽ
ഉെകഭോക്തോക്കടള
സന്ദർശിക്കരുത്.
19. വ്ോയ്െടയെുത്ത
ആളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച എലലോ കെയ്ടൈന്െുരൾക്കും
സോധുതയുടള്ളോരു രസീതി (MFI നിശ്ചയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കഫോൈിൽ) നൽരും.
20. തിരിച്ചെവ്ിൽ വ്ീഴ്ന്ച വ്രുത്തുന്ന ഉെകഭോക്തോക്കകളോട് ടെരുൈോെുന്നതിന് രമ്പനി
അംഗീരരിച്ചിട്ടുള്ള നെെെി്രൈം െിന്തുെരും.
21. തിരിച്ചെവ്ിന് ബുദ്ധിൈുട്ടുന്ന വ്ോയ്െടയെുത്തവ്ർക്ക് ആശവോസം െരരുന്നതിന്
ഞങ്ങളുടെ കബോർഡ് അംഗീരരിച്ചിട്ടുള്ള രെം െുനർരൂെീരരെ സംവ്ിധോനം
െോലിക്കും.
22. കശഖരിച്ച
സൂക്ഷിക്കും.

ഉെകഭോക്തൃ

വ്ിവ്രങ്ങൾ

തീർത്തും

രഹസയസവഭോവ്കത്തോടെ

നിബന്ധനരൾക്ക് രീഴിൽ ൈോ്തം ഒരു ൈൂന്നോം രക്ഷിക്ക്
ഉെകഭോക്തൃ വ്ിവ്രങ്ങൾ ടവ്ളിടെെുത്തും:
23. ഇനിെെയുന്ന

എ.
അത്തരം ടവ്ളിടെെുത്തലിടന രുെിച്ച് ഉെകഭോക്തോവ്ിടന അെിയിച്ചിട്ടുണ്ട്,
കരഖോൈൂലം ൈുൻരൂർ അനുൈതിയും വ്ോങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ബി.
MFI-യിൽ നിന്ന് ഉെകഭോക്തൃ വ്ിവ്രങ്ങൾ രരസ്ഥൈോക്കുന്നതിന് ൈൂന്നോം
രക്ഷിടയ
അനുവ്ദിക്കോൻ
അധിരോരടെെുത്തിടക്കോണ്ട്
ഉെകഭോക്തോവ്
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
സി.
നിയൈെരൈോയി ഇത് ടചകയ്യണ്ടത് ആവ്ശയൈോണ്.
ഡി.
ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ
ൈുൻരൂർ
സമ്മതം
വ്ോങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
എന്ന
സോഹചരയത്തിലും ii) ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടെ വ്ിവ്രങ്ങൾ രഹസയസവഭോവ്കത്തോടെ
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അത്തരം വ്ിവ്രങ്ങൾ സവീരരിക്കുന്ന വ്യക്തികയോ സ്ഥോെനകൈോ
ബോധയസ്ഥൈോണ് എന്ന സോഹചരയത്തിലും,
സോമ്പത്തിര സ്ഥോെനങ്ങൾക്കിെയിൽ ഇടതോരു സോധോരെ സ്മ്പദോയൈോണ്, ഉഭയ
സമ്മത അെിസ്ഥോനത്തിൽ ഒരു കലോസ് ്ഗൂെിനോയി (ഒരു ട്രഡിറ്റ് ബയൂകെോ
കെോലുള്ളത്) ഇത് ലഭയവ്ുൈോണ്.
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

24.
ലഭയൈോയ സോമ്പത്തിര ഉൽെന്നങ്ങളും കസവ്നങ്ങളുൈോയി ബന്ധടെട്ടുള്ള
സൗരരയ-സംവ്ിധോനങ്ങടളയും തിരടഞ്ഞെുെുരടളയും ഉത്തരവ്ോദിത്തങ്ങടളയും
രുെിച്ച്
ഉെകഭോക്തോക്കൾക്ക്
അവ്കബോധം
െരരുന്നതിന്
കബോർഡ്
അംഗീരരിച്ചിട്ടുള്ള ്െ്രിയ െിന്തുെരും.
25.
െുതിയ
ഉെകഭോക്തോക്കടള
നെെെി്രൈങ്ങടളയും രുെിച്ച് അെിയിക്കും.

സ്ഥോെനത്തിന്ടെ

നയങ്ങടളയും

26. അഭി്െോയനിർകേശ സംവ്ിധോനങ്ങൾ നിലവ്ിലുടണ്ടന്നും അവ്യുടെ ഉകേശയങ്ങൾ
എന്തോടെന്നും എങ്ങടന ഈ സംവ്ിധോനങ്ങൾ ്െകയോജനടെെുത്തോടൈന്നും
ഉെകഭോക്തോക്കടള അെിയിക്കും.

ഉെകഭോക്തോവ്ിന്ടറ അവ്രോശങ്ങൾ
ഒരു ഉെകഭോക്തോവ്
അവ്രോശൈുണ്ട്:

എന്ന

നിലയിൽ

നിങ്ങൾക്ക്

ഇനിെെയുന്നവ്

ടചയ്യോൻ

1. ഫീൽഡ് ഓഫീസെിൽ നികന്നോ ്ബോഞ്് സ്റ്റോഫിൽ നികന്നോ - ഒന്നുരിൽ വ്ോക്കോകലോ
അടലലങ്കിൽ കരഖോൈൂലൈോകയോ - വ്ോയ്െയുടെ വ്യവ്സ്ഥരളും നിബന്ധനരളും
ആരോഞ്ഞെിയുര
2. നിലവ്ിലുള്ള വ്ോയ്െയുൈോയി ബന്ധടെകട്ടോ അവ്സോനിെിച്ച് 12 ൈോസൈോരോത്ത
ഒരു വ്ോയ്െയുൈോയി ബന്ധടെകട്ടോ ഉള്ള ബോക്കിനിൽക്കുന്ന തുര, വ്ോയ്െോ തുര,
തിരിച്ചെച്ച െലിശ എന്നിവ്യും ൈറ്റ് വ്ിവ്രങ്ങളും - ഒന്നുരിൽ വ്ോക്കോകലോ
അടലലങ്കിൽ കരഖോൈൂലൈോകയോ - ആരോഞ്ഞെിയുര
3. വ്ോയ്െയുടെ എലലോ വ്യവ്സ്ഥരളും സൂചിെിക്കുന്ന വ്ോയ്െോ അനുൈതി രകത്തോ
വ്ോയ്െോ രോർകഡോ സവീരരിക്കുര
4.
നിശ്ചിത ഇെകവ്ളരളിൽ തിരിച്ചെച്ച വ്ോയ്െോ തവ്െരളും ബോക്കിനിൽക്കുന്ന
തുരയും സൂചിെിക്കുന്നതും ഏടതങ്കിലും ഉചിതൈോയ തരത്തിലുള്ളതുൈോയ ഒരു
െോസ്ബുക്ക് സവീരരിക്കുര
5. MFI-യുടെ സ്റ്റോഫിന്ടെ െക്കൽ അെച്ച വ്ോയ്െോ തവ്െരൾ ഉൾടെടെ, ഏടതോരു
കെയ്ടൈന്െിനും ഒരു രസീതി സവീരരിക്കുര
6. െരോതി സൈർെിക്കുന്നതികനോ ആവ്ലോതിരൾ രജിസ്റ്റർ ടചയ്യുന്നതികനോ, വ്ോയ്െോ
രോർഡികലോ MFI നൽരിയിട്ടുള്ള ൈടറ്റടന്തങ്കിലും കരഖരളികലോ സൂചിെിച്ചിട്ടുള്ള
ഉകദയോഗസ്ഥടര വ്ിളിക്കുര
- കഫോൺ
വ്ിളിച്ചുടരോകണ്ടോ
കരഖോൈൂലൈോയി
അെിയിച്ചുടരോകണ്ടോ ഇത് ടചയ്യോവ്ുന്നതോണ്
മൈക്രോഫിനോൻസ് വ്യവ്സോയകൈഖലയുടെ ടെരുൈോറ്റച്ചട്ടം

7.
െരോതികയോ ആവ്ലോതികയോ സൈർെിക്കുന്നതിന് ്ബോഞ്ിടല നിയുക്ത MFI
സ്റ്റോഫിൽ നിന്ന് സഹോയം സവീരരിക്കുര
8. സൈർെിച്ച െരോതികയോ ആവ്ലോതികയോ ലഭിച്ചു എന്ന അെിയിെ്, ്െതിജ്ഞയിൽ
(ടെസലൂഷൻ) സൂചിെിച്ചിട്ടുള്ള സൈയ െരിധിക്കുള്ളിൽ, സവീരരിക്കുര
9.
നിഷ്രർഷിച്ചിട്ടുള്ള
സൈയ
െരിധിക്കുള്ളിൽ
നിങ്ങളുടെ
െരോതിയുൈോയി/ആവ്ലോതിയുൈോയി ബന്ധടെട്ട് ഒരു ൈെുെെി സവീരരിക്കുര - സൈയ
െരിധി എ്തയോടെന്ന് നിങ്ങൾ െരോതി സൈർെിക്കുകമ്പോൾ MFI നിങ്ങടള
അെിയിക്കും
10. നിങ്ങളുടെ െരോതിയുൈോയി ബന്ധടെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ്െതിരരെത്തികലോ
െരിഹോരത്തികലോ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിയിടലലങ്കിൽ കൈലധിരോരിരൾക്ക് അെീൽ
നൽരുര.
11. നിങ്ങളുടെ ആവ്ലോതിയുടെ നെെെി്രൈം െരിഗെിക്കോടത തടന്ന.
സോഹചരയത്തിലും, RBI-യുടെ കനോഡൽ ഓഫീസർക്ക് അെീൽ നൽരുര.

രണ്ോം െതിപ്പ്: ഡിസംബർ 2015
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ഏത്

