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ବିଶ୍ୱାସଯ ାଗ୍ୟ ଫାଇଯେେସ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାେ କଯେ
ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ସେ ଯେଟୱାକକ

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥଲଗାଣକାରୀ ଉଦ୍ୟାଗ ପାଇ ଁଆଚରଣ
ସଂହିତା
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ପୂବାକ ଭାସ
ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ସେ (କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା), ଆଇେ ସଂଗ୍ତ େୁପଯେ ପ୍ରଭାବିତ େଯ ାଇ ବୟକ୍ତି ଗ୍ତ

ଏବଂ ସାମାଜିକ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟିକେି ବା ପାଇ ଁ ଅଯୱେଷଣ କଯେ ଏବଂ ଅଯସବିତ ଓ ଅଳ୍ପଯସବିତ ପେି ବାେ ଗ୍ୁଡିକେ ଆର୍ିକ ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ
ଗ୍ରା କମାେଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆର୍ିକ ସ ାୟତା(ଯସବା) ପ୍ରଦାେକେି ଆର୍ିକ େିଯବଶକୁ ବୃ ଦ୍ଧିକଯେ | େିଦ୍ଧାକ େି ତ ସମୟେୁ ଅଧ ିକ ସମୟ
ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଯସକ୍ଟେ(ଯକ୍ଷତ୍ର) ଭାେତଯେ ସାମାଜେ ଦୁ ବଳ
କ ଯେଣୀ ଗ୍ୁଡିକ ପାଇ ଁ ଆର୍ିକ ଢାଞ୍ଚାେ ଏକ ଅଭି ନ୍ନ ଅଂଶ
ଯ ାଇ ାଇଛି |

ଯତଣୁ ଯସର୍ ିପାଇ ଁ ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବାପାଇ ଁ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଯସକ୍ଟେ େିମଯେ ଯମୌଳିକ ମୂଲୟ ଏବଂ େୟାୟସଂଗ୍ତ ଅଭୟାସ
ସଠିକ ଅର୍କପ୍ରଦାେ କେି ବା ଗ୍ୁେୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ଅଯଟ | କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା(MFIs) ମାଧ୍ୟମଯେ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଯସବା
ଏକ ପଦ୍ଧତିଯେ ଗ୍ରା କମାେଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାେ କଯେ ଏବଂ ଯେୈତିକ ଏବଂ ଯଗ୍ୌେବାୱିତ
େ କେି ର୍ାଏ |
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ମାଇଦରାଫାଇନାନସ୍ଇନଷ୍ଟି ଚୁ ସନ ଦନଟୱାକଥ(MFIN),
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ବାର୍ତ୍ଥା
ସମୟାନୁ କୂଳ ଅଭି ବା୍ନ
ମ ଁୁ ଅତୟେ ଆେନ୍ଦିତ ଯ , ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ସେ ଯେଟୱାକକ(MFIN)

ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ େିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା(SRO’s)

ଭାବଯେ ସା-ଧେ ଏ ି ମାସଯେ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ଉଯଦୟାଗ୍ ପାଇ ଁ ଏକ ସଂ କ୍ତ
ୁ ଆଚେଣ ସଂ ିତା ପ୍ରକାଶ କେି ଛି |
ଆଚେଣ ସଂ ତ
ି ା, ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବାଯେ ଦୀର୍କ ପର୍ ଅଗ୍ରସେ ଯ ାଇଛି

ା ା ଆମେ ସମସ୍ତ ସଦସୟ ସମ୍ମତି ସି ଦ୍ଧାେ ପାଇ ଁ ଆଇେ

ଅେୁ ଯମାଦିତ ଆଚେଣ ପ୍ରଦଶକେ କେେି କିପେି ଆଯମ ଏକ ସଯୱେଦେଶୀଳ ଗ୍ରା କ ଆଧାେଯେ ବୟବସାୟ କେି ବୁ, ଦୃ ଢଭାବଯେ

ସଯବକାତ୍ତମ ଅଭୟାସ ସ୍ଥାପେ କେି ବୁ ଏବଂ ଆ ୁ େି ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଯେଖ ିତ େିର୍ଣ୍କାୟକ ବିନ୍ଦୁ ଭାବଯେ ଯସବା କେି ବୁ | ଯସକ୍ଟେ ଭି ତଯେ
ସଂର୍ଟିତ ଯ ଉର୍ ିବା ଅଯେକ ଆଚେଣ ସଂ ତ
ି ା ଆକଳେ ଯଦଖବ
ି ାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ ମଧ୍ୟଯେ ପାର୍କକୟ ସୂଚାଇବାପାଇ ଁ
ସମ୍ଭାବୟ ଋଣକତ୍ତକା ଏବଂ େିଯବଶକ ମାଯେ ମ ତ୍ୱ ଯଦଉର୍ ିବା ଖୁସି କର୍ା ଅଯଟ | ଯସକ୍ଟେେ ପ୍ରତୟାଗ୍ମେ ପାଇ ଁ
େିଯବଶକ/ଋଣକତ୍ତକା ଏବଂ ପ୍ରାେମ୍ଭି କ 10ଟି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟେୁ 8ଟି ଏେବିଏଫସି ଅଣ ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍୍ଆର୍ିକ ସଂସଗ୍କ (NBFC) କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ
ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା(MFI’s) ଠାେୁ ସ ାୟତା ସ ତ
ି ବୃ ଦ୍ଧି ର୍ଟିବ

ା ାକି ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ(RBI) ଠାେୁ ଯମୌଳିକ

ଉପାଦାେ SFB(ଏସଏଫବି) ଲାଇଯସେସ୍େ ଦିଆ ାଇଛି 2010 ଠାେୁ ପ୍ରତିଷ୍ାଠ ପାଇ ଁ ଯସକ୍ଟେେ ଆଦାେ ପ୍ରଦାେେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ
ପ୍ରତିପାଦେ ଅଯଟ |

ସାଧାେଣ ଆଚେଣ ସଂ ତ
ି ା, ସଦସୟ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ ଠାେୁ ଏକ ସମାେ, ପ୍ରତୟାଶାେ ଅଧୁୋତେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆଦଶକ ଉପସ୍ଥାପେ
କେି ବାଯେ ଏକ ଦୀର୍କ ପର୍ ଅଗ୍ରସେ ଯ ବ |
ମ ଁୁ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ସେ ଯେଟୱାକକ(MFIN) ଏବଂ ସା-ଧେ ସି ଇଓ(CEO’s) ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଯସଯରଯଟେି ଏଟ୍ ,

(ସଚିବାଳୟ), ଗ୍ଭେିଂ ଯବାଡକ ଏବଂ ଏପେି ସଂର୍ଟିତ କେୁର୍ ିବା ତାଙ୍କେ ସ ାୟତା ଓ ସ ଯ ାଗ୍ ପାଇ ଁ ଧେୟବାଦ ଯଦବାକୁ ଚାଯ ଁ
|
ମଦନାଜ କୁମାର ନାମ୍ିଆ
ି ର
President, MFIN ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ(MFIN)
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ସା-ଧନ, ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବାର୍ତ୍ଥା
ଆର୍ିକ ଅେେିଯବଶେ ପେି ସେଯେ ବିଶାଳ ଜେସଂଖୟା ଆଣିବାଯେ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଯକ୍ଷତ୍ରେ ସ ାୟତାକୁ ଯ ୟ ଜ୍ଞାେ
କୋ ାଇପାେି ବ ୋ ି ଁ | ଏ ି ସତୟତା ସଯତ୍ତ୍ୱ, ଯକ୍ଷତ୍ର େକାୋତ୍ମକ ହ୍ରାସେ ସମ୍ମଖ
ୁ ୀେ ଯ ାଇଛି | ସା-ଧେ 2006 ଯେ ଏକ

ଯସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଆଚେଣ ସଂ ିତା ସ ତ
ି ଏ ା ପାଇ ଁ ପ୍ରର୍ଯମ କର୍ା ଯ ାଇର୍ଲ
ି ା | ଏ ା ଅଯେକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଯସକ୍ଟେ(ଯକ୍ଷତ୍ର)
ପାଇ ଁ ସା-ଧେ ଏବଂ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ସେ ଯେଟୱାକକ(MFIN) େ ସଂ କ୍ତ
ୁ ଆଚେଣ ସଂ ତ
ି ାେ ଉଚିତ ଅବସ୍ଥାକୁ
ଆଣିର୍ ିଲା | ଉଯଦୟାଗ୍ ସଂର୍ ଏବଂ ଅେୟାେୟ ଉନ୍ନୟେ ଗ୍ୁଡିକ ପାଇ ଁ େୂ ତେ ସ୍ୱୟଂ େିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା (SRO) ଭୂମି କାେ
ଆଯଲାକଯେ ଏ ି ଦସ୍ତାବିଜେ ସଂଯଶାଧେ ପାଇ ଁ ଆବଶୟକ ର୍ ିଲା | ଏ ି ଉଯେଶୟ ପାଇ ଁ ଗ୍ଠିତ କା ୟକ େତ ଯଗ୍ାଷ୍ଠୀ ଏକ
ପ୍ରଶଂସେୀୟ କା ୟକ କେି ର୍ ିଯଲ ଏବଂ ଦସ୍ତାଯବଜ ଅେିମ େୁପଯେଖ ଯଦବାଯେ ଆମେ ଉଯଦୟାଗ୍େ ଶୁଭଚିେକ େୀ ଏେ.
େୀେିବାସେଙ୍କୁ ସ ତ୍ନ ପ୍ରୟାସ ପାଇ ଁ ମ ଁୁ ଧେୟବାଦ ଯଦଉଛି | SIDBI(ଭାେତୀୟ ଲର୍ୁ ଉଯଦୟାଗ୍ ବିକାଶ ବୟାଙ୍କ)ଏବଂ ବିଶ୍ୱ
ବୟାଙ୍କ ସମୂ

(IFC)କୁ େିଜେ ମାଗ୍କଦଶକେ ଏବଂ ସ ାୟତା ପାଇ ଁ ଏବଂ ମାଇଯରା-ଯରଡିଟ ଯେଟିଂ ଇଣ୍ଟେେୟାସୋଲ

ଲି ମିଯଟଡ(MCRIL) କୁ େିଜେ ଜ୍ଞାେ େିଯବଶ ପାଇ ଁ ମ ଁୁ ଧେୟବାଦ ଯଦଉଛି | ମ ଁୁ ବିଶ୍ୱାସ କେୁଛି ଯ
ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ଯକ୍ଷତ୍ରଯେ ଦାୟି ତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ବିତ୍ତବୟବସ୍ଥାେ ଏକ େୂ ତେ େବୀକୃତ

ଜୟଶ୍ରୀ ବୟାସ
ବିଭାଗ୍ ମୂଖୟ
ସା-ଧେ
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ଆଚେଣ ସଂ ତ
ି ା

ଗ୍
ୁ ଯେ ପର୍ ପ୍ରଦଶକକେ କା ୟକ କେି ବ |

ସି ଇଓ(CEO), ଏମଏଫଆଇଏନ(MFIN) ଙ୍କର ବାର୍ତ୍ଥା
ଭାେତଯେ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍େ ବିକାଶେ ଅଯେକ ପୁେୋବୃ ତ୍ତି ଯ ାଇଛି ଏବଂ ଦୀର୍କ ଓ ଜଟିଳ ାତ୍ରା କେି ର୍ବ
ି ା ଯଦଖା ାଇଛି
| ଆଜି କମ ଆୟ କେୁର୍ବ
ି ା ପେି ବାେ ସ ିତ ଯଲଣଯଦଣ କେୁର୍ ିବା ଏବଂ ଅସୁେକ୍ଷି ତ ପାଣ୍ଠିେ ଯମୌଳିକ ଉପଯ ାଗ୍ ସ ିତ ପ୍ରଦାେ
କେୁର୍ବ
ି ା ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ କ୍ଲଷ୍ଟେଯେ ଆମେ ଅଯେକ ସଂସ୍ଥାମାେ େ ିଛି | ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍େ ଗ୍ରା କ ଯ ଉଛେି ଏକ
ଉଯଦୟାକ୍ତାଙ୍କେ ପ୍ରତୟାଶାେ ସ ିତ େିୱସ
ନ ାେଣୀ ମଧ୍ୟମ କିୱାେ ଉପେ ଭାଗ୍ଯେ ର୍ବ
ି ା ଏକ ସାଧାେଣ ପେି ବାେ ଆବଶୟକ ଯସବା
ପାଇ ଁ ଉପଯ ାଗ୍େ ଏବଂ ସଯଚତେେ ଅଭାବେ ର୍ଟଣାେୁ ଏ ି ଗ୍ରା କେ ଅସୁେକ୍ଷି ତ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ପନ୍ନ ୁ ଏ | ଏ ି କାେଣେୁ,
ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ଆବଶୟକତା େ ିଛି ା ା ଏପେି ଗ୍ରା କ ମାେଙ୍କେ ତ
ି େକ୍ଷାକଯେ ଏବଂ ଏ ା ଗ୍ରା କଙ୍କ ସଂେକ୍ଷଣ
ବୟବସ୍ଥାେ ଏ ି ଭାବୋଯେ ର୍ାଏ ଏବଂ ଦାୟି ତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ବୟବସାୟ ଯଲଣଯଦଣ ା ାକି ବିଦୟମାେତାଯେ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍
ଉଯଦୟାଗ୍େ ଏକ ଆଚେଣ ସଂ ତ
ି ା େ ିଛି | ଏ ା ଏକ ଦସ୍ତାଯବଜ ଉଯଦୟାଗ୍ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱାକ୍ଷେି ତ ଯ ାଇଛି ଏବଂ ଯେୈତିକ ବୟବସାୟ
ପ୍ରର୍ା ଏବଂ ପାଳେ ଉପଯେ ଏକ ଗ୍ୁେୁତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାେ କେି ବା ସ ିତ ବୟବସାୟ ଯଲଣଯଦଣ ଉଯେଶୟଯେ ଏବଂ ଉପ କ୍ତ
ୁ ଯଶୈଳୀଯେ
ଉପସ୍ଥାପେ ଯ ାଇର୍ାଏ |
ପ୍ରାୟ ଚାେି ବଷକ ପୂଯବକ ଯଶଷ ଆଚେଣ ସଂ ତ
ି ା ଗ୍ଠିତ ଯ ାଇର୍ ିଲା | ଯସଯବଠାେୁ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଉଯଦୟାଗ୍ଯେ ବ ୁ ତ

କିଛି ପେି ବତ୍ତକେ ଯ ାଇଛି | େୂ ତେ ମାଇଯରା ବିେିମୟ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଯର୍ାଷଣା କୋ ାଇଛି | ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ
ବୟାଙ୍କ(RBI) ଦ୍ୱାୋ ଉଭୟ ଉଯଦୟାଗ୍ ସଂର୍, ସା-ଧେ ଏବଂ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ୟଟ୍  ଯେଟୱାକକ(MFIN) ସ୍ୱୟଂ
େିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା(SROs) ଭାବଯେ ମଯୋେିତ ଯ ାଇଛି | ସଦସୟ

ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ୟଟ୍  ଯେଟୱାକକ(MFIN)

ୟୁେିଭେସାଲ (ସାବକଜେୀେ) ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଲର୍ୁ ଅର୍କ ପେି ଚାଳୋ ବୟାଙ୍କ ଯ ବାକୁ

ାଉଛି | ସଂ କ୍ତ
ୁ ଆଚେଣ ସଂ ତ
ି ାେ ଦ୍ୱିତୀୟ

ସଂସ୍କେଣ, ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ପାେସ୍ପେି କ ପେି ଯବଶ ତନ୍ତ୍ରଯେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପେି ବତ୍ତକେକୁ ଅେଭକୁକ୍ତ କଯେ

ଏ ା

ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ୟଟ୍  ଯେଟୱାକକ(MFIN) ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରାେମ୍ଭ ଏବଂ ସୁଗ୍ମ କୋ ାଇର୍ଲ
ି ା ଏବଂ SIDBI(ଭାେତୀୟ
ଲର୍ୁ ଉଯଦୟାଗ୍ ବିକାଶ ବୟାଙ୍କ), M-ରିଲ, IFC, ସା-ଧେ ଏବଂ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ୟଟ୍  ଯେଟୱାକକ(MFIN) ଠାେୁ
ପ୍ରତିେିଧ ିମାେଙ୍କେ ଏକ ବ ୁ

ତ
ି ଧାେକଙ୍କ କା ୟକ କାେୀ ଯଗ୍ାଷ୍ଠୀ ଗ୍ଠିତ କେି ଏକାସାଙ୍ଗଯେ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉପଯ ାଗ୍ କେି ଛି |

କା ୟକ କାେୀ ଯଗ୍ାଷ୍ଠୀ ଏକାସାଙ୍ଗଯେ ଆଚେଣ ସଂ ତ
ି ାେ ଏ ି ସଂସ୍କେଣ େଖ ିବାେ ସମୟ ଓ ପ୍ରୟାସେ
କେି ଛି |

ଯର୍ଷ୍ଟ ପେି ମାଣଯେ ଖଚ୍ଚକ

ମ ଁୁ ବୟକ୍ତି ଗ୍ତ ଭାବଯେ କୃତଜ୍ଞୟତା ଜଣାଇବା ପାଇ ଁ ଏ ି ସୁଯ ାଗ୍କୁ ଗ୍ର ଣ କେୁଛି ଏବଂ କା ୟକ କାେୀ ଯଗ୍ାଷ୍ଠୀେ ସଦସୟଙ୍କୁ
ଧେୟବାଦ ଯଦଉଛି | ଆମେ SIDBI(ଭାେତୀୟ ଲର୍ୁ ଉଯଦୟାଗ୍ ବିକାଶ ବୟାଙ୍କ) େୁ ବିଯବକ ମଲଯ ାତ୍ରା ଏବଂ ପି ଯକ ୋର୍, ଏମଗ୍ରିଲେୁ ଗ୍ୁଞ୍ଜେ ଯଗ୍ରାଭେ ଏବଂ େଦ୍ଧା ଝା, ଆଇଏଫସି (IFC)େୁ ଗ୍ି େୀଶ ୋୟେ, ସା-ଧେ େୁ ଯସାଯମଶ ଦୟାଲ ଏବଂ
ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ୟଟ୍  ଯେଟୱାକକ(MFIN) େୁ ପେବୀ ଯସେ ର୍ ିଯଲ | ମ ଁୁ ମଧ୍ୟ େୀ ଏେ େୀେିବାସେ, ଉଯଦୟାଗ୍

ବିଯଶଷଜ୍ଞ ି ଏ ଜେତାଙ୍କେ ମଙ୍ଗଳ କାମୋଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେେ ଆଯଲାଚୋକୁ ଅଗ୍ରସେ ଏବଂ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କେି ବାକୁ ଆମେ
କୃତଜ୍ଞତା ଯେକଡକ କେି େଖ ିବାପାଇ ଁ ମ ଁୁ ପସନ୍ଦ କେି ବି |
େତ୍ନା ବିଶ୍ୱୋର୍େ
ସି ଇଓ(CEO), ଏମଏଫଆଇଏେ(MFIN)
9 ଡିଯସୱେେ 2015
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ସା-ଧନ ଇଡି(ED) ଙ୍କ ଠାରୁ ବାର୍ତ୍ଥା
ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଯସକ୍ଟେ ପାଇ ଁ ଆଚେଣ ସଂ ତ
ି ା ଯ ଉଛି ସମସ୍ତ ଯ ାଗ୍ଦାେ କେୁର୍ ିବା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାୋ ଯସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବଯେ
ସମ୍ମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ଯକାଡ୍ | ଯସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଆଚେଣ ସଂ ିତା ଏକ ଉଯଦୟାଗ୍ ପାଇ ଁ ଭଦ୍ର ଆଚେଣ ସମ୍ପକକଯେ ବିଯଶଷ ମାେକ େ ଲକ୍ଷୟ
େଖଛ
ି ି, ଯ ଉର୍ଁ ଯି େ ଏ ା େିଜେ ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ େିଜେ ସଦସୟମାେଙ୍କ ପାଇ ଁ ପଦଯକ୍ଷପ ଯେଉଛି | ଏପେି ଏକ ସଂ ତ
ି ାେ ଲାଭ

ଉଯଦୟାଗ୍େ ଅଧ ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଯସକ୍ଟେଯେ ଅଧ ିକ ତ
ି ଧାେକ କିୱାେ େିଯବଶକଙ୍କେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଇେେ ଉଲଂର୍େକୁ କମ କେି ବା
ପାଇ ଁ ଆଇେେ ପାଳେ ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବା ଅେଭକୁକ୍ତ ଯ ାଇର୍ାଏ | ଏକ ଯସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଅଚେଣ ସଂ ତ
ି ା ବିକଶିତ କେି ବାେ କାେଣ
ଯ ଉଛି, ଏ ା ଆଇେ ସମୂ ଅଯପକ୍ଷା ଅଧ ିକ େମେୀୟ ଏବଂ ଯସକ୍ଟେ େ ଆବଶୟକତାଯେ ପେି ବତ୍ତକେେ ସଂଗ୍ତକୁ େଖ ିବା ପାଇ ଁ
ଅଧ ିକ ଦକ୍ଷତାେ ସ ିତ ସଂଯଶାଧେ କୋ ାଇପାଯେ ଏବଂ ସେକାେଙ୍କେ ଆଇେ ଅଯପକ୍ଷା କମ ଅେଧ ିକାେ ପ୍ରଯବଶ େ ିବ |

ଏ ା ଅତିେିକ୍ତ, ଉଯଦୟାଗ୍େ ଅଂଶଗ୍ର ଣକାେୀ ମାେଙ୍କେ ଆଯଦଶାେୁ ସାଯେ କା ୟକ କେି ବାକୁ ଅଧ ିକ ଦୃ ଢ ପ୍ରତିଶେ
୍ ୁ ତିବଦ୍ଧତା ପାଇ ଁ
ସଂ ତ
ି ା ଅଗ୍ରଣୀେ ସ୍ୱତ୍ୱାଧ ିକାେ ଭାବୋ ଅଛି ଏବଂ ସଂ ିତା ଉଯଦୟାଗ୍ ମଧ୍ୟଯେ ଗ୍ୁଣାତ୍ମକ େିୟନ୍ତ୍ରଣ େୁଯପ କା ୟକ କେୁଛି |
ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ପାଇ ଁ ପ୍ରର୍ଯମ ଯସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ପାେସ୍ପେି କ ପ୍ରାମାଣିକେଣ ସଂ ତ
ି ା 2006 ପୂବେ
କ ୁ ସା-ଧେ ଦ୍ୱାୋ ଗ୍ଠେ
କୋ ାଇର୍ ିଲା | ପଯେ ଭାେତୀୟ ଲର୍ୁ ଉଯଦୟାଗ୍ ବିକାଶ ବୟାଙ୍କ(SIDBI) ଏବଂ ଆଇଏଫସି (IFC) ସୁଗ୍ମ କେି ର୍ବ
ି ା ସା-ଧେ
ଏବଂ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ୟଯଟ୍ େଟୱାକକ(MFIN) ଯସକ୍ଟେ ପାଇ ଁ ଏକ ସଂ କ୍ତ
ୁ ଆଚେଣ ସଂ ିତା ପାଇ ଁ ଏକା ସ ିତ
ଆସୁଛେି | ବିଭିନ୍ନ ଉଯେଶୟ ପାଇ ଁ ଆଚେଣ ସଂ ତ
ି ାେ ମୂଲୟାଙ୍କେ ଏକ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ୟଟ୍  ଯେଟୱାକକ(MFIN)
େ ମୂଲୟ େିେୁପଣ ପାଇ ଁ ଆବଶୟକୀୟ ସା-ଧେ ବିକଶିତ କେି ଛି | ଯସକ୍ଟେ ଏବଂ ଉଭୟ ସା-ଧେ ଏବଂ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍
ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ୟଟ୍  ଯେଟୱାକକ(MFIN) ଯେ ବତ୍ତକମାେ ବିକାଶ ଉପଯେ େଜେ େଖ ି ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱୟଂ େିୟନ୍ତ୍ରିତ
ସଂସ୍ଥା(SRO)େ ସ୍ଥି ତି ସମୱିତ
େ ଯ ଉଛି | ଆଚେଣ ସଂ ିତାଯେ ସଂଯଶାଧେେ ଆବଶୟକତା େ ର୍
ି ବ
ି ାେ ଅେୁ ଭବ କୋ ାଇର୍ ିଲା
| ସା-ଧେ, ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ୟଟ୍  ଯେଟୱାକକ(MFIN) ବିଶ୍ୱବୟାଙ୍କ ସମୂ
ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ୟଟ୍  ଯେଟୱାକକ(MFIN)

ଏକ କା ୟକ କାେୀ ସମୂ

IFC ଏବଂ SIDBI କୁ ଅେଭକୁକ୍ତ କେି

ଆେମ୍ଭ କେି ଛି | ପ୍ରରିୟାଟି ବୟକ୍ତି ଏବଂ

ସଂସ୍ଥାଗ୍ୁଡିକେ ଏକ ପେି ସେେୁ ସ ଯ ାଗ୍ ସ ିତ ଉଯଦୟାଗ୍-ବୟାପି ବିଚାେ-ବିମଶକକୁ ଅେଭକୁକ୍ତ କେି ଛି | େୀ ଏେ େୀେିବାସେ
ସମି ତିେ ଚୁ ଡାେ ଆଯଲାଚୋ ଓ ସଂ ତ
ି ାେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେି ସୁଗ୍ମ କେି ଛେି |

ଦିଓ ଯବୈଷୟି କ ଦୃ ଷ୍ଟିଯକାଣେୁ NBFC-

MFIs(ଅଣ ବୟାଙ୍କି ଂ ସଂସଗ୍କ-କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା, ସା-ଧେ ଏକ େୁପଯେଖ ଭାବଯେ ଏ ି ସଂ ତ
ି ାେ ପୃଷ୍ଟ ଯପାଷଣ
କେୁଛେି

ା ାକୁ ଅେୟାେୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ମାଯେ ପାଳେ କେି ବା ପାଇ ଁ ଆଶା କେି ବା ଉଚିତ |

ଆଯମ ବିଶ୍ୱାସ କେୁ ଯ ଏ ି ଆଚେଣ ସଂ ିତା ଯସକ୍ଟେଯେ ଏକ ବୟବସ୍ଥି ତ ପ୍ରଗ୍ତି ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉଯଦୟାଗ୍
ଅଂଶଗ୍ର ଣକାେୀ ମାଯେ ଅଯସବିତ ଓ ଅଳ୍ପଯସବିତ ଜେସଂଖୟା ଏବଂ ଏ ି ଯଦଶେ ଭୂଯଗ୍ାଳ(ଯଭୌଯଗ୍ାଳିକ) ସୱେଦ୍ଧୀୟ ପାଇ ଁ
ବିତ୍ତୀୟ ଯସବା ଯେବାେ ଅେିମ ଲକ୍ଷୟକୁ ପ ଞ୍ଚିବା ପାଇ ଁ ସମର୍କ ଯ ବ |
ପି. ସତିଶ୍
କା ୟକ େିବାକ େିଯେକଶକ
ସା-ଧେ
9 ଡିଯସୱେେ 2015
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ବିଷୟ ବସ୍ତୁ
ପୂବଭ
କ ାସ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ୟଟ୍ ଯେଟୱାକକ(MFIN) ଙ୍କ ଠାେୁ ବାତ୍ତକା
ସା-ଧେ ମୂଖୟଙ୍କ ଠାେୁ ବାତ୍ତକା

3
4
5

ସି ଇଓ, ମାଇଯରାଫାଇୋେସ୍ଇେଷ୍ଟି ଚୁ ୟଟ୍ ଯେଟୱାକକ(MFIN) ଙ୍କ ଠାେୁ ବାତ୍ତକା

6

ଇଡି, ସା-ଧେ ଙ୍କ ଠାେୁ ବାତ୍ତକା

7

ଭାଗ-୧

11

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣେ ମୂଳ ଲକ୍ଷୟ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇ ଁ ଆଚେଣ ସଂ ିତା

12
12

ଭାଗ-୨

12

ସଂ ତ
ି ାେ ଦେଖାସ୍ତ
ଆଚେଣ ସଂ ିତା
ସଯଚ୍ଚାଟତା ଏବଂ ଯେୈତିକ ଆଚେଣ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଗ୍ରା କ ସୁେକ୍ଷା
ଅଭି ଯ ାଗ୍
େି କ୍ତ
ୁ ି
ଗ୍ରା କ ଶିକ୍ଷା
ଡାଟା ଅଂଶୀଦାେ କେି ବା
ମତାମତ/ ଅଭି ଯ ାଗ୍ େିବାେଣ ପ୍ରକିୟା

12
13
13
13
14
15
16
17
17
17

ଭାଗ-୩

18

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା (CPG) ପାଇ ଁ ଗ୍ରା କ ସୁେକ୍ଷା େିଯେକଶାବଳୀ

18

ଭାଗ-୪

20

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା(ICG) ପାଇ ଁ ଆେୁ ସାଙ୍ଗିକ େିଯେକଶାବଳୀ

20

ସଂଦ ାଜକ – ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁକ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକର ପ୍ରତିଶରୁତି ବଦ୍ଧତା

21
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ଭାଗ-୧
PAT I

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଲଗାଣର ମୂଳ ଲକ୍ଷୟ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଲଗାଣର ମୂଳ ଲକ୍ଷୟ

A.

ସଦଚାଟତା

ାହା ନିମ୍ ନ ପ୍ରକାରଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଦଦଥଶ କଦର :

B.

ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କେୁର୍ବ
ି ା ଗ୍ରା କ ଏବଂ ପୁେୁଷ େିଜେ -ପେି ବାେଙ୍କୁ ପ୍ରଦାେ
କେି ବାପାଇ,ଁ

C.

ଦସବାର ଗୁଣବର୍ତ୍ା

ା ାକି ଗ୍ରା କମାଯେ

D.

ସ୍ୱଚ୍ଛତା

ନୟାୟ ସଂଗତ
ଅଭୟାସ

■

■

ଦିଆ ାଉର୍ ିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓ ଯସବା
ସମ୍ପକକଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ଏବଂ ସଠିକ
ତର୍ୟ ଯ ାଗ୍ାଇବା |

ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବା ପ୍ରବଞ୍ଚୋ,

ବିତ୍ତୀୟ ଯସବା ବୟବ ାେ କେି
ପାେି ଯବ
■

ମି ର୍ୟା ବର୍ଣ୍କୋ, ଠକାମି ଏବଂ
ଅଯେୈତିକ ଅଭୟାସ ବଦଳଯେ
ଗ୍ରା କମାଯେ େିୋପଦଯେ
େ ିର୍ାେି |
■

ଗ୍ରା କମାେଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗ୍ୁଣାତ୍ମକ
ଯସବା ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବାକୁ,
ଯସମାେଙ୍କେ ଆବଶୟକତା ପାଇ ଁ
ବିେିଯ ାଗ୍ ଏବଂ ଏକ ସୁବିଧା
ଜେକ ଓ ଠିକ ସମୟଯେ ଠିକ
ଢଙ୍ଗଯେ ଦକ୍ଷତା ପୂବକ
କ ବିତେି ତ
କୋ ାଏ |
■

ସଯଚ୍ଚାଟତା, ବିୋ ଯଭଦଭାବଯେ
ଏବଂ ଗ୍ରା କ ଯକନ୍ଦ୍ରିକ ଆଧାେଯେ
ବୟବସାୟି କତାେ ଉଚ୍ଚ ମାେକୁ
େକ୍ଷଣାଯବକ୍ଷଣ କେି ବା |

ଏବଂ େିଜେ ିତକେ କା ୟକ କୁ
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ଦିଆ ାଉର୍ ିବା ଏବଂ ସୁବିଧା
କୋ ାଉର୍ ିବା ଆର୍ିକ ଯସବା ସମ୍ପକକଯେ
ଦିଆ ାଉର୍ ିବା ତର୍ୟକୁ ବୁ ଝିବା ପାଇ ଁ
ଗ୍ରା କ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତ
ି ାଧ ିକାେୀଙ୍କୁ ସମର୍କ
କେି ବା ଏବଂ ସଯଚତେତା ସୃଷ୍ଟି କେି ବା |
ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବା ଯ ଋଣ ଏବଂ
ଋଣେ ପୁେଃ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପକିତ

ବୃ ଦ୍ଧି କେୁର୍ ିବା ଯକନ୍ଦ୍ରିତ ଓ
ମଯୋେୀତ ଏବଂ ଯଶୈଳୀଯେ
ବିତେି ତ ଯ ାଇର୍ାଏ ା ା
ଯେୈତିକ, ମ ୟକ ାଦା କ୍ତ
ୁ , ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ

ସମସ୍ତ ପ୍ରର୍ା େୟାୟ ସଂଗ୍ତ ଏବଂ
ଗ୍ରା କଙ୍କେ ଦୁ ବଳ
କ ପେି ସ୍ଥିତିକୁ
ୃ ଦୟଙ୍ଗମ କେି ବା ସ ତ
ି
ଗ୍ରା କଙ୍କେ ପଦ ମ ୟକ ାଦାେ
ସମ୍ମାେ େକ୍ଷା କେି ବା |

େୟାୟ ସଂଗ୍ତ ଏବଂ ମୂଲୟ
ପ୍ରଭାବୀ(ଫଳପ୍ରଦ) ଅଯଟ |

E.

F.

ଗ୍ରାହକ ସୂଚନାର
ଦଗାପନୀୟତା

■

G.

ସଞ୍ଚାଳନଦର ଏକୀଭୂତ
ଦହଉର୍ିବା ସାମାଜିକ
ମୂଲୟ

■

ମତାମତ ଏବଂ ଅଭି ଦ ାଗ
ନିବାରଣ ପ୍ରକିୟା

■

ମତାମତ ଏବଂ ପୋମଶକ ପାଇ ଁ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ
ଔପଚାେି କ ଏବଂ ଅଯେୌପଚାେି କ
ଚୟାଯେଲ ପ୍ରଦାେ କେି ବା |
■

ପେି ଚାଳେେ ଉଚ୍ଚ ମାେ ସୁେିଶ୍ଚିତ
କେି ବା ଏବଂ ପେି ଚାଳେ ପ୍ରକିୟା
ଯକବଳ ଆର୍ିକ କା ୟକ ପ୍ରକିୟା
ଉପଯେ ଧ୍ୟାେ ଯକନ୍ଦ୍ରିତ କେି ବା
େୁ ଯ ଁକିନ୍ତୁ ବୟବସାୟେ ସାମାଜିକ
ପ୍ରଭାବ ଉପଯେ ମଧ୍ୟ େଜେ
େଖ ିବା |
■
ଗ୍ରା କଙ୍କେ ବୟକ୍ତି ଗ୍ତ ସୂଚୋକୁ
ସୁେକ୍ଷି ତ କେି ବା ପାଇ,ଁ ଗ୍ରା କଙ୍କ

ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି କେି ବା େିମଯେ
ଯସବାେ ପ୍ରଭାବକୁ ଅବିେତ ଭାବଯେ
ଆକଳେ କେି ବା ଏବଂ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ
ଯସବା ପ୍ରଦାେ କେି ବା |

ଅବଗ୍ତି ଏବଂ ସୂଚୀତ ସମ୍ମତି
ସ ତ
ି ଯକବଳ ପ୍ରାଧ ିକୃତ
କମକଚାେୀଙ୍କ ଠାଯେ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ
ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚୋେ ବିେିମୟ
କେି ବା ପାଇ ଁ ଅେୁ ମତି ଯଦବା |

■
ବିତ୍ତୀୟ ଡାଟା ସ ିତ ସାମାଜିକ
େି ଯପାଟକ କେି ବା |
■
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ଗ୍ରା କଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅଭି ଯ ାଗ୍ େିବାେଣ
ପ୍ରକିୟାେ ଔପଚାେି କ ଏବଂ ସ ଜ
ଉପଯ ାଗ୍ ପ୍ରଦାେ କେି ବା |
ସାମାଜିକ କା ୟକ ପ୍ରକିୟା ଏବଂ
ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟଯେ ସଂସ୍ଥାେ
ସାମାଜିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଆକଳେ
କେି ବା |

ଭାଗ ୨
କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇ ଁଆଚରଣ ସଂହିତା
ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ସଂଗ୍ଠେେ େୁପକୁ ବିଚାେ େକେି ଚିଠି ଓ ମେଯେ ସେକାେ ଏବଂ େିୟମ ମାେକ ଦ୍ୱାୋ
ସ୍ଥାପେ କୋ ାଇର୍ ିବା ଉପଯଭାକ୍ତା ସୁେକ୍ଷି ତ ପ୍ରର୍ା(ବିଯଶଷତଃ, େୟାୟସଂଗ୍ତ ପ୍ରର୍ା ଉପଯେ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କେ
େିଯେକଶାବଳୀ ଅଣ ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍୍ ଆର୍ିକ ସଂସଗ୍କ(NBFCs) ପାଇ ଁ ଜାେି କେି ଛି) ସ ତ
ି ସମସ୍ତ େିୟନ୍ତ୍ରକ ମାେଦଣ୍ଡ ପାଳେ କେି ବା
ଆବଶୟକ ଅଯଟ |

ସଂହିତାର ଆଦବ୍ନ
ଏହି ସଂହିତା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମତ ଦହାଇର୍ିବା ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ୍ତ
ି କା ୟଥ କଳାପ ପାଇ ଁ
ଲାଗୁକରା ାଏ :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ଗ୍ରା କ ମାେଙ୍କୁ ବୟକ୍ତି ଗ୍ତ ଭାବଯେ କିୱାେ ଯଗ୍ାଷ୍ଠୀ ଭାବଯେ େିଯଜ କିୱାେ ଏକ ଏଯଜଣ୍ଟ ଭାବଯେ ବିତ୍ତୀୟ ଯସବା ପ୍ରଦାେ
କେି ବା |
ଗ୍ରା କ ମାେଙ୍କୁ ପ୍ରଦାେ କୋ ାଇର୍ବ
ି ା ଋଣେ ପୁେଃ ପ୍ରାପ୍ତି କେି ବା |
ଗ୍ରା କଙ୍କ ଠାେୁ ମି ତ ବୟୟେ ସଂଗ୍ର ,

ା ାବି ଆଇେ ଦ୍ୱାୋ ଅେୁ ଯମାଦିତ ଯ ାଇର୍ାଏ |

ବୀମା, ଯପେସଯେ୍ ସବା ଏବଂ ଯପ୍ରେି ତ ଅର୍କ ଯସବା କିୱାେ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଯସବା ସୱେଦ୍ଧୀୟ ଅେୟାେୟ |
ସ୍ୱୟଂ ସ ାୟତା ଯଗ୍ାଷ୍ଠୀ, ସଂ କ୍ତ
ୁ ଯଦୟତା ଯଗ୍ାଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଯସମାେଙ୍କେ ସଂର୍ ସ ତ
ି ଯ ଯକୌଣସି ପ୍ରକାେେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ
ସାମୂ କ
ି ଗ୍ଠେ |

ଜୀବେ େିବାକ େ ଯପ୍ରାତ୍ସା ିତ ଯସବା ଏବଂ ବୟବସାୟ ଉନ୍ନୟେ ଯସବା ସ ତ
ି ଗ୍ରା କ ମାେଙ୍କେ ିତ ଓ ଲାଭ ସକାଯଶ
ଯକୌଣସି ଅେୟାେୟ ଲାଭ ପାଇ ଁ ଉପ କ୍ତ
ୁ ଗ୍ରା କଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ େିମିତ କିୱାେ ବଦ୍ଧିତ କୋ ାଇର୍ ିବା ଉତ୍ପାଦେ ମାଯକକଟିଙ୍ଗ୍୍|
MFIs(କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା) ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାେ କୋ ାଇର୍ ିବା ବିତ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ସ ତ
ି ଯସବା ଯ ପେି କି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ,
ଆର୍ିକ ସ୍ୱାକ୍ଷେତା, ବୟବସାୟ ସଂରାେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଇତୟାଦି |

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ସମ୍ମତ ଦହବା ଉଚିତ:

1.

ବିଭୀୟ ଯକ୍ଷତ୍ର ମୂଖୟ ଯରାତକୁ କମ ଆେମ୍ଭ କେୁର୍ ିବା ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାୋ ଯଦଶଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ
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2.
3.

ଆଯନ୍ଦାଳେକୁ ଉନ୍ନତ ଓ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ କେି ବା |
ଗ୍ରା କମାେଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆର୍ିକ ଯସବା(ବିେିୟମ ସ ତ
ି ସଙ୍ଗତ)େ ଏକ ସୀମା ପ୍ରଦାେ କେି ବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଗ୍ତିଶୀଳ, ବ େ
ଯ ାଗ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରା କ ଯକନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅଭୟାସ େିମାକ ଣ କେି ବା |
ଗ୍ରା କମାେଙ୍କୁ ଅଧ ିକ ଉତ୍ତମ ଯସବା େିମଯେ ପ୍ରତିଯ ାଗ୍ି ତାମୂଳକ ବୟବସାୟ ପ୍ରର୍ା ସ ତ
ି – ଉଚ୍ଚ ପେି ଚାଳେ ମାେକୁ
ପ୍ରାପ୍ତ କେି ବା ଏବଂ ଅର୍କଯେୈତିକ ପ୍ରର୍ାକୁ ତୟାଗ୍ କେି ବା େିମଯେ ଯସମାେଙ୍କୁ ଏବଂ ଅେୟାେୟ ଏଯଜେସି ଗ୍ୁଡିକ ମଧ୍ୟଯେ
ସ ଯ ାଗ୍ ଓ ସମୱେୟକୁ ଉନ୍ନତ କେି ବା |

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ଯସବା ପ୍ରଦାେ କେୁର୍ ିବା ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ େିୱଲ
ନ ି ଖ ିତ ଅେୁ ଯଚ୍ଛଦଯେ ଉଯେଖତ
ି ଭାବଯେ, ଆଚାେଣ
ସଂ ତ
ି ା ଦ୍ୱାୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀେ ମୂଳ ଲକ୍ଷୟ ପାଇ ଁ ଆଇେ ଅେୁ ଯମାଦିତ ଆଚେଣ ପ୍ରଦଶକେ କେି ବା ଏବଂ କା ୟକ ସମ୍ପାଦେ
କେି ବା ଉଚିତ |
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ଆଚରଣ ସଂହିତା6
H. ସଦଚାଟ ଏବଂ ଦନୈତକ
ି ବୟବହାର

1

2

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା
(MFIs) ଗ୍ୁଡିକୁ ଉପ କ୍ତ
ୁ

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ
ସଂସ୍ଥା (MFIs) ଗ୍ୁଡିକୁ

ଅେୁ ଯମାଦିତ େୀତି ମଣ୍ଡଳ
େୁପଯେଖ କେି ବା ଏବଂ
େୟାୟ ଓ ମ ୟକ ାଦା ସ ତ
ି
ଗ୍ରା କ ଓ କମକଚାେୀ ମାେଙ୍କୁ
ଆଚେଣ ପ୍ରଦଶକେ କେି ବା
ପାଇ ଁ କ ୟକ କେି ବା ଉଚିତ \

3

କମକଚାେୀଙ୍କ
ପାଇ ଁ
ଯପ୍ରାତ୍ସା େ ଗ୍ଠେ ପ୍ରଣାଳୀ
ପ୍ରତି
ଉତ୍ତମ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ବୟବସାୟି କ ଗ୍ରା କଙ୍କ
ବୟବସାୟ
ଓ
ଯସବା
ଅଭୟାସ
ପେି ଚାଳୋ
ପ୍ରକିୟାକୁ
ସୁେିଶ୍ଚିତ
କେି ବାପାଇ ଁ ବୃ ଦ୍ଧି କେି ବାଯେ ଲକ୍ଷୟ ଯ ବା
ଅେଭକୁକ୍ତ କେି ବା ଉଚିତ ଉଚିତ |
ା ା କମକଚାେୀ ଏବଂ
ଯସମାେଙ୍କେ
ତେଫେୁ
କା ୟକ କେୁର୍ ିବା ବୟକ୍ତି କୁ
େୂ ତେ ପେି ସ୍ଥିତିଯେ ପେି ଚିତ
ଏବଂ ଅଭୟାସଯେ ଏ ି
ସଂ ତ
ି ାକୁ େଖବ
ି ା ପାଇ ଁ
ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଯ ାଇର୍ବ
ି ା ଉଚିତ
|

4
କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା
ଗ୍ୁଡିକୁ(MFIs)
ଆଚେଣ
ସଂ ତ
ି ା
ଏବଂ
ଏ ାେ
ସମ୍ପାଦେ ଉପଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ
ଶିକ୍ଷା ଯଦବା ଉଚିତ

II. ସ୍ୱଚ୍ଛତା
1.

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା(MFIs)ଏକ ସଠିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଯଶୈଳୀଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ସମସ୍ତ େିୟମ ଓ ସତ୍ତକକୁ
ବୁ ଝାଇବା ଉଚିତ

ା ା କି ଯବାଧକ୍ଷମ ଯ ାଇର୍ାଏ | େିୱଲ
ନ ି ଖ ିତ ଦସ୍ତାଯବଜ ମାଧ୍ୟମଯେ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ

ବୟାଙ୍କ(RBI) େୟାୟ ସଂଗ୍ତ ଅଭୟାସ ସଂ ତ
ି ା ସମୱେୟଯେ ବିତେଣ ପୂବ କ ପ୍ରକାଶ କୋ ି ବା ଉଚିତ |
a. ବୟକ୍ତି ଗ୍ତ ଅେୁ ଯମାଦେ ପତ୍ର
b. ଋଣ କାଡକ(ପତ୍ର)
c. ଋଣ ତାଲି କା
d. ବୟାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ିସାବ ବ ି

ଏ ା ଅତିେିକ୍ତ, ପ୍ରକଟୀକେଣ ଗ୍ରା କ ସୂଚୀତ ସମ୍ମତି ପାଇବା ପାଇ ଁ ଯଗ୍ାଷ୍ଠୀ/ଯକନ୍ଦ୍ରେ ଯବୈଠକ ମାଧ୍ୟମଯେ କୋ ି ବା ଉଚିତ |
(ବିବେଣ ଏକ କାଗ୍ଜଯେ ମୁଦ୍ରିତ କୋ ାଇ ପାେି ବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣକତ୍ତକା ତାଙ୍କେ ପଞ୍ଜି କୃତ ପତ୍ର ଭାବଯେ ତା ା ଉପଯେ
ସ୍ୱାକ୍ଷେ କେି ପାେି ଯବ) |

2.

MFIs(କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ)ସେକାେୀ ଅଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କିୱାେ ଗ୍ରା କ ବୁ ଝିପାେୁର୍ବ
ି ା ଭାଷାଯେ
ଯସମାେଙ୍କୁ ପ୍ରଦାେ କୋ ାଉର୍ ିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଯସବା ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ େିୟମ ଏବଂ ସତ୍ତକକୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ |

3.

ସବୁ ଠାେୁ କମଯେ MFI େିୱଲ
ନ ି ଖତ
ି ସତ୍ତକକୁ ପ୍ରକାଶ କେି ବା ଉଚିତ:

a. ବାଲାେସ୍ପଦ୍ଧତି ହ୍ରାସ କେି ବା ଉପଯେ ସୁଧେ ାେ
b. ପ୍ରକିୟା କେଣ ପାଉଣା(ଫି)
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c. କିଛି ଅେୟାେୟ ଶୁଳ୍କ କିୱାେ ଫିସ୍ ା ା କିଛି ବର୍ଣ୍କୋ କୋ ାଇଛି
d.
4.

ବୀମା କଭଯେଜ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଭେ ପାଇ ଁ େମୁୋ ପ୍ରାପ୍ତ କୋ ାଇର୍ ିବା ଯମାଟ ଶୁଳ୍କ
MFIs କୁ ସ ାୟତା କେି ର୍ ିବା ସମସ୍ତ ବ୍ବିତ୍ତୀୟ ଯସବା ପାଇ ଁ ଲଗ୍ା ାଇର୍ ିବା ଶୁଳ୍କ, ଲି ଖତ
ି ଭାବଯେ ସମ୍ପକକ କେି ବା
ଉଚିତ | ଅଣ-ଯରଡିଟ ଉତ୍ପାଦ-ଯସବା ଉପଯେ ପାଉଣା(ଫି) ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ପୂବ କ ଯର୍ାଷଣା ପଯେ ଯକବଳ ଆଦାୟ
କୋ ି ବ |

5.

MFIs(କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ) କୁ ସମସ୍ତ ଅେଭକୁକ୍ତ ବାଷି କ ଶତକଡା

ାେ (APR) ଏବଂ ସମାେ

ମାସି କ ଦେ ଭାବଯେ ସମସ୍ତ ସୁଧ ଏବଂ ପେି ଯଶାଧେୀୟ ଫି(ପାଉଣା)କୁ ଯର୍ାଷଣା କେି ବା ଉଚିତ |
6.

MFIs ସୁଧ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସୁକୁୟେି ଟି ଜମା ସମ୍ପକକଯେ ଆେବିଆଇ େ େିଯେକଶାବଳୀକୁ ଅେୁ ସେଣ କେି ବା ଉଚିତ |

7.

ସମସ୍ତ ଯଲଣଯଦଣ େ ଔପଚାେି କ ଯେକଡକ ସମସ୍ତ େିୟାମକ ଏବଂ ଯବୈଧାେିକ ଢାଞ୍ଚା ସମୱେୟଯେ େକ୍ଷଣାଯବକ୍ଷଣ
କୋ ି ବା ଉଚିତ ଏବଂ ଋଣକତ୍ତକା େିୟମ/ସତ୍ତକଗ୍ଡ
ୁ ିକେ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର /ସ୍ୱୀକୃତି, ଏ ି ଯେକଡକ ଗ୍ୁଡିକେ ଏକ ଅଂଶ
ଭାବଯେ ଯ ବା ଉଚିତ |

8.

ଯ ଉଠାଯେ
ଁ
ଋଣ ସ୍ୱୀକୃତିେ ଦେଖାସ୍ତ ବିେୁଦ୍ଧଯେ ଋଣ ମଞ୍ଜୁେ ଯ ାଇେର୍ାଏ ଯତଯବ MFIsେ ଅଗ୍ରା ୟ ପାଇ ଁ କାେଣ
ମାେ ପ୍ରକାଶ କେି ବା ଉଚିତ |

9.

ଆଚେଣ ସଂ ିତା ପାଳେ ଉପଯେ ମୂଲୟାଙ୍କେ େି ଯପାଟକ ସବକସାଧାେଣ ପେି ସେ େଖବ
ି ା ଉଚିତ |

10. ସମସ୍ତ MFI (କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା) ଯସମାେଙ୍କେ ଯବାଡକ/ AGM େ ଅେୁ ଯମାଦେ ପଯେ ତୁ େେ
ସବକସାଧାେଣ ପେି ସେଯେ (ତାଙ୍କେ ଯୱବ ସାଇଟଯେ ଗ୍ର ଣୀୟ) ଯସମାେଙ୍କେ ବାଷି କ େି ଯପାଟକ ଏବଂ ବାଷି କ
ବିତ୍ତୀୟ ଯଷ୍ଟଟଯମଣ୍ଟକୁ େଖବ
ି ା ଉଚିତ

III

ଗ୍ରାହକ ସଂରକ୍ଷଣ
A. ନୟାୟ ସଂଗତ ଅଭୟାସ

1. MFIs(କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା)କୁ ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବା ଉଚିତ ଯ

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣ ଯସବାେ ବୟବସ୍ଥା

ଗ୍ରା କମାେଙ୍କୁ ଚୟେ ଯ ାଗ୍ୟ କେି ବା ପାଇ ଁ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ ଅେୁ ସାଯେ ଯ ାଇର୍ାଏ |

2. MFIs(କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ) ଯକବଳ ବିତ୍ତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଓ ଯସବା ପ୍ରଦାେ କେି ବା ଉଚିତ ା ା ସୱେଦ୍ଧିତ
େିୟାମକ ପ୍ରାଧ ିକେଣଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଅେୁ ଯମାଦିତ ଯ ାଇଛି | (ଏପେି କି ଅେୟାେୟ ଆର୍ିକ ସଂସ୍ଥାେ ଏଯଜଣ୍ଟ ଭାବଯେ କାମ
କେୁର୍ବ
ି ା ସମୟଯେ ମଧ୍ୟ )|
3.

ଉନ୍ନତ ଯକୱାଇସି ଢାଞ୍ଚା(KYC) ମାେଦଣ୍ଡ ଅେୁ ସାଯେ MFIs(କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା) ଗ୍ରା କଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ
ଦସ୍ତାଯବଜେ େକଲ ପ୍ରାପ୍ତ କେି ବା ଉଚିତ | ଅତିେିକ୍ତ ଦସ୍ତାଯବଜ, ଚୟେ ଯଲଣଯଦଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ କେି ବା ପାଇ ଁ ଉପ କ୍ତ
ୁ
ଏବଂ ଆବଶୟକ ଯ ବା ଉଚିତ |
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4. ଋଣ ଉପଯେ େିଷ୍ପତି ଉଚିତ ସମୟ ମଧ୍ୟଯେ େିଆ ିବା ଉଚିତ | MFIs(କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା) ସୀମି ତ ସମୟ
ମଧ୍ୟଯେ ସୂଚୀତ କେି ବା ଉଚିତ ା ାପାଇ ଁ ଗ୍ରା କ ତାଙ୍କେ ଆଯବଦେେ େିଷ୍ପତି ପାଇ ଁ ଆଶା କେି ପାେି ଯବ ଏବଂ
ମଞ୍ଜୁେ ଯ ାଇ ାଏ ଋଣେ ବିତେଣ ପାଇ ଁ ଯକଯତ ସମୟ େିଆ ି ବ |

5.

ଦି

ଉତ୍ପାଦ ବଣ୍ଡଲ େଯ ବା ଉଚିତ(ଏ ି ସମ୍ପକକଯେ ସଂ କ୍ତ
ୁ ି କେଣ ଅର୍କ ଅେୟ ଏକ ଉତ୍ପାଦ କିୱାେ ଯସବାେ ବୟବସ୍ଥା ପାଇ ଁ
ସତ୍ତକମଳ
ୂ କ ଉତ୍ପାଦ ଓ ଯସବାେ ବିରୟ କେି ବା)ସଂ କ୍ତ
ୁ ି କେଣ ପାଇ ଁ ଯକବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଯରଡିଟ ଜୀବେ, ଜୀବେ ବୀମା,
ପଶୁଧେ ବୀମା ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପକକଯେ କୋ ାଇପାଯେ,

ା ା ସାଧାେଣତଃ ଋଣ ସ ତ
ି ସଂ କ୍ତ
ୁ
(ବଣ୍ଡଲ)

ଦିଆ ାଇପାଯେ ବୀମାେ ସତ୍ତକଗ୍ଡ
ୁ ିକ ଗ୍ରା କ ମାେଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯେ ଜଣାଇଦିଆ ି ବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ
ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ବୀମା େିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧ ିକେଣ (IRDA) ମାେଦଣ୍ଡ ସ ତ
ି ପାଳେ କୋ ି ବା ଉଚିତ |
ଗ୍ରା କଙ୍କେ ସମ୍ମତି ସମସ୍ତ ମାମଲାଯେ େିଆ ି ବା ଉଚିତ |

B ଅତୟନ୍ତ ଋଣ ଗ୍ରସ୍ତତାକୁ ୍ୂ ର କରି ବା

1. MFIs(କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ) ଋଣ କେି ବା ପୂବେ
କ ୁ ଏକ ଗ୍ରା କେ ଆବଶୟକତା ଏବଂ ଋଣ ପେି ଯଶାଧ

କ୍ଷମତା ଆକଳେ କେି ବା ପାଇ ଁ ତାଙ୍କେ ଆଭୟେେୀଣ ଯରଡିଟ େୀତି ଅେୁ ସାଯେ କଯଠାେ ପେି େମ କାେଣ ଉପ କ୍ତ
ୁ
ପେି ଚାଳୋ କେି ବା ଉଚିତ ଏବଂ ପେି ଯଶାଧ କେି ବା ପାଇ ଁ ଗ୍ରା କଙ୍କେ କ୍ଷମତା ସ ତ
ି ଆେୁ ପାତିକ ଋଣ କେି ବା ଉଚିତ
|

2.

ଦି ଏକ ଗ୍ରା କ 2ଟି ଭି ନ୍ନ MFIs, ଋଣ କେି ଛେି ଯତଯବ ଏକ MFI( କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା)କୁ ଯସ ି ଗ୍ରା କ
ପାଇ ଁ ଋଣଦାତା େଯ ବା ଉଚିତ | ଏ ା ଋଣେ ସମୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ଯରଡିଟ ବୁ ୟଯୋ େି ଯପାଟକ ଦ୍ୱାୋ ବିଧ ିସି ଦ୍ଧ ଯ ବା
ଉଚିତ |

ଟ.60000/- େ କୟାପ୍ସ୍ୱ
 ୟଂ େିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା(SRO) ଦ୍ୱାୋ ପେି ସ୍ଥିତି ଆଧାେଯେ ସମୟ ସମୟଯେ ସମୀକ୍ଷା କୋ ିବ ଯ ପେି କି ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି ଏବଂ ଋଣେ ପ୍ରକୃତ
ମୂଲୟ |
1

3. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs) କୁ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ(RBI)ଦ୍ୱାୋ େିଦ୍ଧାକ େି ତ େୁଯପ, ଯକୌଣସି

ଗ୍ରା କ ପାଇ ଁ ଯମାଟ ଋଣ ସୀମାେ େିୟମ ଭଙ୍ଗ, ଯକୌଣସି ପେି ସ୍ଥିତି ଅେଗ୍କତ େକେି ବା ଉଚିତ | ଏ ା ଋଣ ବିତେଣ
ପୂବେ
କ ୁ ଯରଡିଟ ବୁ ୟଯୋ େି ଯପାଟକ ଦ୍ୱାୋ ବିଧ ିସି ଦ୍ଧ ଯ ାଇର୍ ିବା ଉଚିତ |

4. ଯରଡିଟ ବୁ ୟଯୋ େି ଯପାଟକେ ସତୟତା େିର୍ଣ୍କୟ ପଯେ MFIs(କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ) ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବ ଯ

ଋଣ ଗ୍ର ୀତା ଯଗ୍ାଷ୍ଠୀେ ସଂ କ୍ତ
ୁ ଯଦୟତା (JLG) ଆଧାେଯେ ଦିଆ ାଇର୍ ିବା ଋଣ ଟ 80,0001 ପ୍ରତି ଋଣ ଗ୍ର ୀତା
ପାଇ ଁ ସୀମି ତ କୋ ାଇଛି, ଯ ଉଠାଯେ
ଁ
ବିଯଶଷ ଋଣ ଗ୍ର ୀତା ଅତିକମଯେ ଟ.80,000/- ଋଣ କିୱାେ ଋଣକତ୍ତକାଙ୍କ

ଯମାଟ ଋଣ ଟ 80,000/-େୁ ଅଧକ
ି ର୍ାଏ, ଏପେି ଋଣ JLG(ଋଣ ଗ୍ର ୀତା ଯଗ୍ାଷ୍ି େ
ଠ ସଂ କ୍ତ
ୁ ଯଦୟତ ଯଗ୍ାଷ୍ଠୀ) କୁ
ଅେଭକୁକ୍ତ େକେି ଏକ ବୟକ୍ତି ଗ୍ତ ଋଣ ଭାବଯେ ଦିଆ ି ବା ଉଚିତ MFIs(କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା) ବୟକ୍ତି ଗ୍ତ
ଋଣେ ଯଲଣଯଦଣ ପାଇ ଁ ଆବଶୟକୀୟ ଦକ୍ଷତା ସ ତ
ି ଉପ କ୍ତ
ୁ ବୟବସ୍ଥା ସ ତ
ି ଆବଶୟକ ପଦଯକ୍ଷପ ଗ୍ର ଣ କେି ବ |
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5. MFIs(କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ) କୁ ଋଣ ବିତେଣ ପଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କେ େମୂୋ ଚୟେ ଉପଯେ ଅତିେିକ୍ତ

ଯରଡିଟ ବୁ ୟଯୋ େି ଯପାଟକ ମାଧ୍ୟମଯେ ଅତୟେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତତାେ ଦୂ େୀକେଣ ସମ୍ପକକଯେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରକିୟାେ ପ୍ରଭାବ
ପ୍ରାପ୍ତକତ୍ତକାଙ୍କ ପେୀକ୍ଷାକୁ ାଞ୍ଚ କେି ବା ଉଚିତ | ପ୍ରତିପାଦେେ ପେି ମାଣ ଯବାଡକ ଆବତ୍ତକକ ଭାବଯେ ସମୀକ୍ଷା କେି ବା
ଉଚିତ |

6. ଯରଡିଟ ବୁ ୟଯୋ େି ଯପାଟକଯେ ଋଣକତ୍ତକାେ ଚିହ୍ନଟକେଣଯେ ର୍ବି ା ତ୍ରୁଟିକୁ କମ କେି ବା ପାଇ ଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ
ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs) ଦୁ ଇବଷକ ଅବଧ ି ମଧ୍ୟଯେ (ଏ ା ସି ଓସି (COC) ଦିେଠାେୁ ଲାଗ୍ୁ ଯ ାଇର୍ାଏ) ଉନ୍ନତ ଯକୱାଇସି

ଢାଞ୍ଚା(KYC) ଆଧାେି ତ ଭାେତୀୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରାଧ ିକେଣ(UIDAI) େୱେେ (ଆଧାେ କାଡକ େୱେେ)ଅଗ୍ରଗ୍ତି
ଯ ବ | କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs) ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ଯବ ଯ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ପେବତ୍ତକୀ ଚର ଋଣ ପ୍ରଦାେ

କୋ ାଉର୍ ିବା ସମୟଯେ ଉନ୍ନତ ଯକୱାଇସି (KYC) ଢାଞ୍ଚାେ ଏକ ଅଂଶ େୁଯପ ତାଙ୍କେ ଆଧାେ କାଡକ େ େୱେେ
ସ ତ
ି ଋଣକତ୍ତକାମାଯେ ଚିହ୍ନଟ ଯ ଯବ | ଆଧାେ େୱେେ ସି ଆଇଆେ(CIR) ଉପସ୍ଥାପେ ପାଇ ଁ ଯରଡିଟ ବୁ ୟଯୋ ଦ୍ୱାୋ
ବୟବ ୃ ତ ଯ ବ |

C ଉପ କ୍ତ
ୁ ପାରସ୍ପରି କ ରିୟା ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରର୍ା

1. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs) ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ିତ କମକଚାେୀଙ୍କ ପାେସ୍ପେି କ ପ୍ରକିୟା ପାଇ ଁ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବଯେ
େିଯେକଶାବଳୀକୁ ବୟାଖୟା କେି ବା ଉଚିତ |

2. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs)କୁ ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବା ଉଚିତ ଯ

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ

ସଂସ୍ଥା(MFI)ତେଫେୁ ସମସ୍ତ କମକଚାେୀ ଏବଂ ବୟକ୍ତି କାମ କେୁଛେି

a. ଭଦ୍ର ଭାଷା ବୟବ ାେ କେନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ଟାଚାେ େଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ତ
ି ସମସ୍ତ ପାେସ୍ପେି କ ରିୟା ମଧ୍ୟଯେ ସାଂସ୍କ ୃତିକ
ସଯୱେଦେଶୀଳତାେ ସମ୍ମାେ କେନ୍ତୁ |

b. ଯକୌଣସି ପ୍ରକାେ ଆଚେଣଯେ ଆସକ୍ତ ୁ ଅନ୍ତୁ ୋ ି ଁ ା ା ଯକୌଣସି ପ୍ରକାେଯେ ଉଭୟ ପ୍ରଦଶକେ କିୱାେ

ଂି ସାକୁ

ଦଶକାଇର୍ାଏ |

c. ଋଣ ଆଦାୟ କେୁର୍ବି ା ଏଯଜଣ୍ଟଙ୍କ ଅେୁ ସାଯେ ଅସମୟଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ସମ୍ପକକ କେନ୍ତୁ ୋ ି ଁ|
d. ଦି ଦୁ ଇଟି କିୱାେ ଅଧ ିକ ରମାଗ୍ତ ପେି ଯଶାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ଯ ାଇେର୍ାଏ ବାକି ଆଦାୟ ପାଇ ଁ ସେପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆଦି ପେି
ଅେୁ ଚିତ ଅବସେଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କେନ୍ତୁ ୋ ି ଁ

3. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs)ଋଣ କତ୍ତକାଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରଯତୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପେି ଯଶାଧ ପାଇ ଁ ଏକ ବିଧ ିବଦ୍ଧ
େସି ଦ (କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs) ଦ୍ୱାୋ

ା ାବି ସ୍ଥି େ କୋ ାଇର୍ାଏ) ଯଦବା ଉଚିତ ଏବଂ

ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ିତ ର୍ ିବା ଋଣ ପାସବୁ କ/ ଋଣ କାଡକଯେ ଯଦୟକୁ ଯେକଡକ କୋ ି ବା ଉଚିତ |
4.

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs)କୁ ଋଣ ବିଚୁୟତିେ ପ୍ରଯତୟକ ସ୍ତେଯେ, ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ତ
ି ଚୁ କ୍ତି କେି ବା
ପାଇ ଁ ବିସ୍ତାେି ତ ଯବାଡକ ଅେୁ ଯମାଦିତ ପ୍ରକିୟା ଯ ବା ଉଚିତ |

5. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs) କମକଚାେୀଙ୍କ ଠାେୁ ଋଣ ଆଦାୟଯେ େିଅଣ୍ଟ ସଂଗ୍ର େକେି ବା ଉଚିତ

ଏବଂ ଯସମାେଙ୍କ ଏଚଆେ(HR) ଏ ି ପ୍ରର୍ାକୁ େିନ୍ଦା କେି ବା ଉଚିତ | ତର୍ାପି କମକଚାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରବଞ୍ଚୋ
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ମାମଲାଯେ MFIs କମକଚାେୀଙ୍କ ଠାେୁ ଧେୋଶିକୁ ଆଦାୟ କେି ପାଯେ |

D ଗ୍ରାହକ ସୂଚନାର ଦଗାପନୀୟତା
କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs) ବୟକ୍ତି ଗ୍ତ ଗ୍ରା କ ସୂଚୋକୁ ଦୃ ଢ ଭାବଯେ ଯଗ୍ାପେୀୟ େଖା ି ବା ଉଚିତ | ଗ୍ରା କ
ସୂଚୋ େିୱଲ
ନ ି ଖ ିତ ଅବସ୍ଥା ଅଧୀେ ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରକାଶ କେି ବା ଉଚିତ :

a.

ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ଏପେି ପ୍ରକଟୀକେଣ ବିଷୟଯେ ସୂଚୀତ କୋ ାଇର୍ାଏ ଏବଂ ପୂବ କ ଅେୁ ମତି ଲି ଖତ
ି ଆକାେଯେ ପ୍ରାପ୍ତ
କୋ ାଏ |

b.

ପ୍ରଶ୍ନଯେ ପକ୍ଷକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା (MFI) ଠାେୁ ଗ୍ରା କ ସୂଚୋ ପ୍ରାପ୍ତ କେି ବା ପାଇ ଁ ସୂଚୋ ସ ତ
ି

c.
d.

ଏ ା ଆଇେ ଅେୁ ସାଯେ ଏପେି କେି ବା ପାଇ ଁ ଆବଶୟକତା େ ିଛି |

ଗ୍ରା କଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା (MFI) କୁ ପ୍ରାଧ ିକୃତ କୋ ାଇଛି |
ଏ ି ଅଭୟାସ ବିତ୍ତୀୟସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ ମଧ୍ୟଯେ ପ୍ରର୍ାଗ୍ତ ଅଯଟ ଏବଂ ପେସ୍ପୋେୁ ବତ୍ତକୀ ଆଧାେଯେ ଏକ ର୍େିଷ୍ ଠ ଯଗ୍ାଷ୍ଠୀ
ପାଇ ଁ ଉପଲବ୍ଧ ର୍ାଏ (ଯ ପେି କି ଯରଡିଟ ବୁ ୟଯୋ ଭାବଯେ ପ୍ରଦାେ କୋ ାଏ ା ା ୧) ଗ୍ରା କଙ୍କେ ପୂବ କ ସମ୍ମତି
ପ୍ରାପ୍ତ କୋ ାଇଛି ଏବଂ ୨) ଏପେି ସୂଚୋେ ପ୍ରାପ୍ତକାେୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରା କ ସୂଚୋ ଯଗ୍ାପେୀୟ େଖବ
ି ା ପାଇ ଁ ଏ ି ସତ୍ତକ
ଗ୍ୁଡିକ ଦ୍ୱାୋ ସୀମାବଦ୍ଧ ଯ ାଇର୍ାଆେି |

IV ପରି ଚାଳନ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs) ଔପଚାେି କ ପେି ଚାଳେ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅେଭୁକ୍ତ କେି ବା ଉଚିତ

ା ା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ

ବୃ ତ୍ତିଗ୍ତ ଯ ାଇର୍ାଏ ଏବଂ ସଂର୍ବଦ୍ଧ ପେି ଚାଳୋେ େିୱଲ
ନ ି ଖ ିତ ସଯବକାତ୍ତମ ପ୍ରର୍ାକୁ ଗ୍ର ଣ କଯେ :

1. MFIs େିଯେକଶକଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ/ପେି ଚାଳୋ ମୂଖୟେ ସଭୟ େୁଯପ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସୁସଂସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତିଷ୍ାଠ ସ ତ
ି ଅଧ ିଷ୍ି ତ
ଠ

ବୟକ୍ତି ଦ୍ୱାୋ ପେି ଚାଳୋେ ସଯବକାଚ୍ଚମାେକ ପାଳେ କେି ବା ଏବଂ ତାଲି କାବଦ୍ଧ କମ୍ପାେୀଗ୍ୁଡିକ ପାଇ ଁ (ଏପେି କି MFIs
ମାଧ୍ୟମଯେ, କମ୍ପାେୀଗ୍ୁଡିକ କିୱାେ ଯସୟାେ ବଜାେଯେ ତାଲି କାବଦ୍ଧ େଯ ାଇପାେେି) କମ୍ପାେୀ ଅଧ ିେିୟମ, ଭାେତୀୟ
େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ େିୟାମକ ଏବଂ ଯସୟାେ ବଜାେ ପେି ବତ୍ତକେ େିୟାମକ ଯେ େିେିଷ୍ଟ ସତ୍ତକ ର୍ ିବା ସଯବକାତ୍ତମ ମାେକ ପାଳେ
କେି ବା ଉଚିତ |

2. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs) କୁ ପେି ଚାଳୋ ମଣ୍ଡଳୀେ 1/3rd େ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େିଯେକଶକ େଖ ିବା ପାଇ ଁ
ଯଚଷ୍ଟା କେି ବା ଉଚିତ |

3. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs) େ ଋଣକତ୍ତକା ସମ୍ମଖ
ୁ ୀେ ଯ ଉର୍ବ
ି ା ଋଣ ପେି ଯଶାଧ ଚାପେୁ ଅବୟା ତି
ଯଦବା ପାଇ ଁ ଏକ ଯବାଡକ ଅେୁ ଯମାଦିତ ଋଣ ପୁେଗ୍କଠେେ ଉତ୍ପାଦ/କା ୟକ ରମ େ ବ
ି ା ଉଚିତ |

4. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବଯେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େିଯେକଶକ ସ ତ
ି ଯବାଡକେ ଏକ ସ
ି ାବ
ସମୀକ୍ଷା ସମି ତି େି କ୍ତ
ୁ କେି ବ |

5. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs)
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ଉପ କ୍ତ
ୁ

ସ
ି ାବ ସମୀକ୍ଷକ/ମାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ

ସ
ି ାବ ଖାତାେ

େକ୍ଷଣାଯବକ୍ଷଣ ଏବଂ େି ଯପାଟିଂ / ଉପସ୍ଥାପେ ଓ ବିତ୍ତୀୟ ଯଷ୍ଟଟଯମଣ୍ଟେ ପ୍ରକଟୀକେଣଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବା
ଉଚିତ |

6. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs) ଭାେତୀୟ ଅଧ ିକୃତ ଯଲଖାପାଳ ପ୍ରତିଷ୍ାଠ େ(ICAI) ଦ୍ୱାୋ ଜାେି
କୋ ାଇର୍ ିବା ସ
ି ାବ ସମୀକ୍ଷା ଓ ବୀମା ମାେକ କୁ ଅେୁ ସେଣ କେି ବା ପାଇ ଁ ସଯବକାତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ କେି ବା ଉଚିତ |

7.

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ (MFIs) େିଯେକଶମଣ୍ଡଳୀଙ୍କେ ସମ୍ମଖ
ୁ ଯେ ଏକ ପାଳେ େି ଯପାଟକ େଖବ
ି ା ଉଚିତ
ଯ ଉର୍ଁ ିଯେ ପେି ଚାଳୋେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତେଯେ ଏ ି ଆଚେଣ ସଂ ତ
ି ା ପାଳେେ ମାତ୍ରା ଏବଂ ଅଭି ଯ ାଗ୍ େିବାେଣ
ପ୍ରକିୟାେ କା ୟକ କୁ ସଂଯକତ କେୁର୍ବ
ି ା, ବିଯଶଷତଃ ଗ୍ୃ ୀତ େୀତିେୁ ବିଚଳେ କିୱାେ କାେଣ ଦଶକାଉର୍ ିବ, ଯତଣୁ ଏ ା
େିୟମି ତ ବୟବଧାେଯେ, ଯବାଡକ ଦ୍ୱାୋ େିଦ୍ଧାକ େି ତ କୋ ାଇପାଯେ |

V ନି କ୍ତ
ୁ ି
ସଂ ତ
ି ା ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣ ସଂସ୍ଥା(MFI)କମକଚାେୀଙ୍କୁ କଭେ କଯେ |

1

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ େୟାୟ ସଂଗ୍ତ େି କ୍ତ
ୁ ି ପ୍ରର୍ା େ ଏକ ର୍ଟଣା ଭାବଯେ ସ୍ଥାେୀୟ ସୱୋଦ ପତ୍ର ଯୱବ ବିଜ୍ଞାପେ ସାକ୍ଷାତକାେ
ଇତୟାଦିଯେ ସାଧାେଣ େି କ୍ତ
ୁ ି ବିଜ୍ଞାପେ ପେି ସବକସାଧାେଣ ଅଞ୍ଚଳଯେ ଅର୍କାତ ଆଇେ ସଂଗ୍ତ ଅେୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ
ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକଠାେୁ କମକଚାେୀଙ୍କୁ କାମଯେ ଲଗ୍ାଇବାଯେ ଯକୌଣସି ସୀମାବଦ୍ଧତା େ ିବ ୋ ି ଁ|

2

ଯ ଯତଯବଯଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା(MFI) ଅେୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା(MFI)ଯେ କମକଚାେୀ
େି କ୍ତ
ୁ ି ପାଇ ଁ ଅଯୱେଷଣ କଯେ ଏ ା ବତ୍ତକମାେେ େିଯ ାକ୍ତାଙ୍କ ଠାେୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର

ାଞ୍ଚ କେି ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯ ବ |

ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ାଞ୍ଚ ଯକବଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆ ି ବା ପଯେ ବତ୍ତକମାେ େିଯ ାକ୍ତାଙ୍କ ଠାେୁ ମଗ୍ା ି ବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ପତ୍ର ସମ୍ଭାବୟ
କମକଚାେୀଙ୍କୁ ଜାେି କୋ ି ବ |

3

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ(MFIs) ଦୁ ଇ ସପ୍ତା ମଧ୍ୟଯେ ଅେୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା (MFI)
ଠାେୁ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ାଞ୍ଚ ଅେୁ ଯୋଧ ପାଇ ଁ ଉତ୍ତେ ଯଦବା ଉଚିତ |

4

MFIs ପଦମୁକ୍ତ କମକଚାେୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ େିଯ ାକ୍ତା ଏବଂ କମକଚାେୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଯେ ଚୁ କ୍ତି ବିଷୟକ ଭାବଯେ ସ ମତି େୁଯପ
ଅତି କମଯେ ଏକ ମାସ ସମୟ ଅଧୀେ ଯୋଟିସ ଅବଧ ିକୁ ସମ୍ମାେ କେି ବା ଉଚିତ |

5

ଯକୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା (MFI) ଅେୟ ଏକ MFI, ପୂବ କ MFI େିଯ ାକ୍ତାଙ୍କଠାେୁ କତ୍ତକବୟମୁକ୍ତ ପତ୍ର ବିୋ,
କମକଚାେୀଙ୍କେ ଯଗ୍ରଡ / ସ୍ତେକୁ ବିଚାେକୁ େଯେଇ କମକଚାେୀ େି କ୍ତ
ୁ କେି ବ ୋ ି ଁ | ତର୍ାପି ଯ ଉଠାଯେ
ଁ
ପୂବ କ େିଯ ାକ୍ତା
20 ଦିେ ମଧ୍ୟଯେ ପ୍ରମାପତ୍ର

ାଞ୍ଚ ଅେୁ ଯୋଧ ପାଇ ଁ ଉତ୍ତେ ଯଦବାଯେ ବିଫଳ

ୁ ଅେି, ଏପାେି ର୍ଟଣାଯେ ବୟତିରମ

ଯ ାଇପାଯେ, କମକଚାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରବଞ୍ଚୋ, କିୱାେ ଦୁ ବୟକ ବ ାେ ପ୍ରମାଣିତ ମାମଲା ବୟତିତ

ଦି ପୂବେ
କ ୁ ଯୋଟିସ

ଯଦଇଛେି, ସମସ୍ତ କା ୟକ ଭାେ ସ୍ତାେେ କେି ଛେି ଏବଂ MFI କୁ ସମୟ ବଯକୟା ସ
ି ାବ େିକାଶ କେି ଛେି ଯତଯବ ସମସ୍ତ
MFI ପଦମୁକ୍ତ କମକଚାେୀଙ୍କୁ ଏପେି କତ୍ତକବୟମୁକ୍ତ ପତ୍ର ପ୍ରଦାେ କେି ବା ଉଚିତ |

6

ଯ ଯତଯବଯଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା(MFI) ଅେୟ ଏକ MFIେୁ କମକଚାେୀ େି କ୍ତ
ୁ ି ଦିଅେି, ଶାଖା ପେି ଚାଳକ
କମକଚାେୀକୁ କ ର୍
ି ାେି ଯ
|

1 ବଷକ ପାଇ,ଁ ପୂବ କ େିଯ ାକ୍ତାଠାଯେ କାମ କେୁର୍ବ
ି ା ବ୍ଲକଯେ ଦାୟି ତ୍ୱ ଗ୍ର ଣ କେି ପାେି ଯବ ୋ ି ଁ

Code of Conduct for the Microfinance Industry

VI ଗ୍ରାହକ ଶିକ୍ଷା

1. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ(MFIs)) ଉପଲବ୍ଧ ଆର୍ିକ ଉତ୍ପାଦ ଯସବା ସମ୍ପକକଯେ ବିକଳ୍ପ, ପସନ୍ଦେ ଗ୍ରା କ
ସଯଚତେତା ବଢାଇବା ପାଇ ଁ ସମପି ତ ପ୍ରକିୟା େ ିବା ଉଚିତ |

2. େୂ ତେ ଗ୍ରା କମାଯେ ଋଣକତ୍ତକା ଭାବଯେ ତାଙ୍କେ ସା ା ୟ ପାଇ ଁ ସଂଗ୍ଠେେ େୀତି ଓ କା ୟକ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟଯେ ଅବଗ୍ତ
ଯ ବା ଉଚିତ |

3. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ(MFIs) ପ୍ରଦାେ/ଲାଭ କେି ର୍ବି ା ଉତ୍ପାଦ / ଯସବାେ ମୂଖୟ େିୟମ ଓ ସତ୍ତକେ
ଗ୍ରା କ ସଯଚତେତା ଏବଂ ବୁ ଝାମଣା ଉପଯେ େିୟମି ତ
ଆଭୟେେୀଣ

ାଞ୍ଚ ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବା ଉଚିତ | ଗ୍ରା କଙ୍କେ ମତାମତ

ସ
ି ାବ ପ୍ରକିୟା କିୱାେ କିଛି େିୟମି ତ େୀେି କ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମଯେ ଏକ ଅଂଶ େୁଯପ ସଂଗ୍ୃ ୀତ ଯ ବା ଉଚିତ,

ଯ ପେି କି ଗ୍ରା କଙ୍କେ ଅେିୟମି ତ େମୂୋ ପାଇ ଁ କଲେ ଏକ ପ୍ରକିୟା ପେି େୀେି କ୍ଷଣେୁ ପ୍ରତିରିୟା ଯବାଡକ ଆବତ୍ତକକ
ଭାବଯେ େି ଯପାଟକ କୋ ି ବା ଉଚିତ |

VII ଡାଟା ଅଂଶି୍ାର କରି ବା
1.

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ(MFIs) ସ୍ୱୟଂ େିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା(SRO2) ଦ୍ୱାୋ େିଦ୍ଧାକ େି ତ ଡାଟା ସମପକଣେ
ଆବୃ ତ୍ତି ଅେୁ ସାଯେ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ ଅେୁ ଯମାଦିତ ସମସ୍ତ ଯରଡିଟ ବୁ ୟଯୋ ସ ତ
ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ଗ୍ରା କ ଡାଟା
ଅଂଶୀଦାେ କେି ବା ଉଚିତ |

2.

ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ(MFIs), ସ୍ୱୟଂ େିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା (SRO) ସ ିତ ସମସ୍ତ
ପେି ଚାଳେକାେୀ ଏବଂ େିୟାମକ ଅଧ ିକାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦାବି କୋ ାଉର୍ବ
ି ା ଡାଟା ଓ ସୂଚୋ ପ୍ରଦାେ କେି ବା ଉଚିତ

ସ୍ୱୟଂ େିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା (2SRO) ଅର୍କ ଏକ ଉଯଦୟାଗ୍ ବୟକ୍ତି ବିଯଶଷ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଅଣ ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ ଆର୍ିକ ସଂସଗ୍କ – କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇ ଁ ସ୍ୱୟଂେିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଭବଯେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆ ାଇଛି |

VIII ମତାମତ/ ଅଭି ଦ ାଗ ନିବାରଣ ପ୍ରକିୟା

1. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ(MFIs) ତ୍ରୁଟିକୁ ଠିକ କେି ବା ଏବଂ ଅଭି ଯ ାଗ୍କୁ ଶୀଘ୍ରତାେ ସ ଏବଂ କା ୟକ କାେୀ
ଭାବଯେ ସମ୍ଭାଳିବା /ପ୍ରାପ୍ତ କେି ବା ପାଇ ଁ ମତାମତ ଏବଂ ଅଭି ଯ ାଗ୍ େିବାେଣ ପ୍ରକିୟା ସ୍ଥାପି ତ କେି ବା ଉଚିତ | ଅଭି ଯ ାଗ୍
େିବାେଣ ପ୍ରକିୟା(GRM) ପାଇ ଁ ଆବଶୟକ ସବକେିୱ ନ ମାେକ ୧) ଋଣ କାଡକଯେ ମୁଦ୍ରିତ ଯଫାେ େୱେେେ ବିବେଣୀ ସ ିତ –
ଯଫାେଯେ ଏକ ଅଭି ଯ ାଗ୍ ଯେକଡିଂ କେି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ସ ଜ ପ୍ରକିୟା ୨) ଶାଖାଯେ ଅଭି ଯ ାଗ୍ / ଅଭି ଯ ାଗ୍େ କାେଣ

ଯେକଡିଂ ପାଇ ଁ ଏକ କମକଚାେୀ ସ ାୟତା ପ୍ରଦାେ ପ୍ରକିୟା ୩) ଅଭି ଯ ାଗ୍େ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇ ଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ୪) ଅଭି ଯ ାଗ୍େ ସମାଧାେ
ପାଇ ଁ ସୀମି ତ ସମୟ ୫) କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା (MFI) ଦ୍ୱାୋ ଦିଆ ାଉର୍ ିବା ସମାଧାେ ସ ତ
ି ଯ ଉଠାଯେ
ଁ
ଗ୍ରା କ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ େ ଯ ଉଛେି, ଯସ ି ମାମଲାଯେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅପି ଲ ପ୍ରକିୟା ୬) ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ କିୱାେ ସ୍ୱୟଂ େିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାଯେ

ଅଭି ଯ ାଗ୍ େୁଜ୍ଜୁ କେି ବା ପାଇ ଁ ଗ୍ରା କ ମାେଙ୍କୁ ପର୍ ପ୍ରଦଶକେ ପାଇ ଁ ଶାଖାଯେ ଯୋଡଲ କମକଚାେୀ ୭) ଗ୍ରା କମାେଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସୋ
ଦିଆ ାଏ ଯ
2.

ଯସମାଯେ ଅଭି ଯ ାଗ୍/ଅଭି ଯ ାଗ୍େ କାେଣ େୁଜ୍ଜୁ କେୁର୍ବ
ି ା ସଯତ୍ତ୍ୱ ଉଚିତ ବୟବ ାେ କୋ ି ବ |

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ(MFIs) ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ଏ ି ପ୍ରକାେେ ବିଦୟମାେତା ଏବଂ ଉଯେଶୟ ବିଷୟଯେ ଜଣାଇବା
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ଉଚିତ ଯ
3.

କିପେି ଯସଗ୍ୁଡିକୁ ଉପଯ ାଗ୍ କୋ ି ବ |

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ(MFIs) ଅଭି ଯ ାଗ୍ ସମ୍ଭାଳିବା ଏବଂ/ କିୱାେ ଗ୍ରା କଙ୍କଠାେୁ ଯକୌଣସି ପୋମଶକ

ଯଲଖ ିବାପାଇ ଁ ଅତିକମଯେ ଜଯଣ ଅଭି ଯ ାଗ୍ େିବାେଣ ଅଧ ିକାେୀଙ୍କ େି କ୍ତ
ୁ ି କେି ବା ଉଚିତ ଏବଂ/କିୱାେ ଗ୍ରା କଙ୍କ ପାଇ ଁ ତାଙ୍କେ
ସମ୍ପକକ େୱେେ ପାଇବା ପାଇ ଁ ସ ଜ ସାଧ୍ୟ ଯ ବା ଉଚିତ |

3.

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ(MFIs) ସ୍ୱୟଂ େିୟତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାେ ଅଭି ଯ ାଗ୍ େିବାେଣ ପ୍ରଣାଳୀେ ବିବେଣୀ ଏବଂ
ସ୍ୱୟଂ େିୟତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା( ଦି ପ୍ର ଜ
ୁ ୟ)େ ଯୋଡାଲ ଅଧ ିକାେୀଙ୍କେ ସମ୍ପକକ େୱେେ ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରକାଶ କେି ବା ଉଚିତ |

4.

ପ୍ରଯତୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ(MFIs) େ ଆଚାେ ସଂ ତ
ି ାସ ତ
ି ଆଯଦଶ ପାଳେକୁ ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବା ପାଇ ଁ
ଉପ କ୍ତ
ୁ ପ୍ରକିୟା େ ବ
ି |

5.

ଯ ଉର୍ଁ ିଯେ ଅଭି ଯ ାଗ୍କାେୀ ତାଙ୍କେ ଅଭି ଯ ାଗ୍ଯେ ଉଦ୍ ବିଗ୍ନତା MFI ଦ୍ୱାୋ କୋ ାଉର୍ବ
ି ା ାଞ୍ଚେ ପେି ଣାମଯେ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ େ ୁ ଅେି, ଯତଯବ ଯସମାଯେ ସ୍ୱୟଂ େିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥାପି ତ ଅଭି ଯ ାଗ୍ େିବାେଣ ପ୍ରକିୟାକୁ
ଯସମାେଙ୍କେ ଅଧ ିକାେ ବିଷୟଯେ ଦଶକାଇବା ପାଇ ଁ ଦୃ ଷ୍ଟ ଆକଷକଣ କେି ଯବ |

6.

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ(MFIs) ଏକ ବେି ଷ୍ ଠ ପେି ଚାଳେେ ସମୀକ୍ଷା କେି ବା ଏବଂ ଅଭି ଯ ାଗ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ,
ସମାଧାେ ଏବଂ ସ୍ଥଗ୍ି ତ ଉପଯେ ଏକ ମାସି କ େି ଯପାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେି ବା ଏବଂ ଯବାଡକକୁ ଆବତ୍ତକକ େି ଯପାଟକ ଯଦବା
ଉଚିତ |
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PART III

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇ ଁଗ୍ରାହକ ସଂରକ୍ଷଣ ନିଦଦଥଶାବଳୀ
(CPG)
CPG କଯ ଯ

ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ(MFIs) ତାଙ୍କେ ଗ୍ଠେ କୁ ବିଚାେକୁ େଯେଇ:

ସ୍ପଷ୍ଟ ମତଯେ, ସମସ୍ତ ଶାଖା ଓ କା ୟକ ାଳୟଯେ ଇଂୋଜୀ କିୱାେ ସ୍ଥାେୀୟ ଭାଷାଯେ ଗ୍ରା କ ସଂେକ୍ଷଣ ସଂ ିତା ପ୍ରକାଶ କେି ବ |

1. ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କେ େିଯେକଶାବଳୀ ଅେୁ ସାଯେ ସମସ୍ତ ଉପ କ୍ତ
ୁ ଗ୍ରା କଙ୍କ ପାଇ ଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିତ୍ତୀୟଯସବା ପ୍ରଦାେ
ପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସ କେି ବ |

2. ଆଚେଣ ସଂ ିତା ଏବଂ ଏ ାେ କା ୟକ ାେୁ ଷ୍ାଠ େ ତେଫେୁ କା ୟକ କେୁର୍ବି ା ଗ୍ରା କ, କମକଚାେୀ ଏବଂ ଯ

ଯକୌଣସି

ବୟକ୍ତି କୁ ଶିକ୍ଷିତ କେି ବ |
3.

େିୱଲ
ନ ି ଖ ିତ ଦସ୍ତାଯବଜ ମାଧ୍ୟମଯେ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କେ (ଆେବିଆଇ) େୟାୟ ସଂଗ୍ତ ଅଭୟାସ ସଂ ତ
ି ା
ସମୱେୟଯେ ଅର୍କ ବିତେଣ ପୂବେ
କ ୁ ପ୍ରଦାେ କୋ ାଉର୍ ିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ / ଯସବା ପାଇ ଁ ଗ୍ରା କଙ୍କ ପାଇ ଁ େିୟମ ଓ
ସତ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କେି ବ |

a.
b.
c.
d.

ବୟକ୍ତି ଗ୍ତ ଅେୁ ଯମାଦେ ପତ୍ର
ଋଣ କାଡକ
ଋଣେ ତାଲି କା
ପାସବୁ କ

ଏ ା ଅତିେିକ୍ତ, ପ୍ରକଟୀକେଣ ଗ୍ରା କଙ୍କେ ସୂଚୀତ ସମ୍ମତି ପାଇ ଁ ସୁେକ୍ଷି ତ କେି ବା ପାଇ ଁ ଯଗ୍ାଷ୍ଟୀ/ଯକନ୍ଦ୍ର

ଯବୈଠକ କୋ ି ବା

ଉଚିତ(ବିବେଣ ଗ୍ୁଡିକ ଏକ କାଗ୍ଜଯେ ମୁଦ୍ରିତ ଯ ାଇପାଯେ ଏବଂ ତା ା ଉପଯେ ସମସ୍ତ ଋଣକତ୍ତକା ତାଙ୍କେ ସ୍ୱୀକାଯୋକ୍ତି
ଭାବଯେ ସ୍ୱାକ୍ଷେ କେି ପାେି ଯବ) |
5.

ଗ୍ରା କ ବୁ ଝିପାେୁର୍ବ
ି ା ଯକୌଣସି ସେକାେୀ ସ୍ଥାେୀୟ ଭାଷା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓ ଯସବା ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ େିୟମ ଓ ସତ୍ତକକୁ ଜଣାଇବ |
4.

େିୱଲ
ନ ି ଖ ିତ ସତ୍ତକକୁ ପ୍ରକାଶ କେି ବ :

a.
b.
c.
d.

ଦେ ହ୍ରାସ ଯ ଉର୍ବ
ି ା ବାଲାେସ୍ପଦ୍ଧତି ଉପଯେ ସୁଧେ ାେ
ପ୍ରକିୟାକେଣ ପାଉଣା(ଫି)
ଯକୌଣସି ଅେୟାେୟ ଶୁଳ୍କ କିୱାେ ପାଉଣା ା ାକିଛି ବର୍ଣ୍କୋ କୋ ାଇଛି
ବୀମା କଭଯେଜ ଓ କ୍ଷତି କଭଯେଜ ପାଇ ଁ ଆଦାୟ କୋ ାଇର୍ବ
ି ା ଶୁଳ୍କ ଲି ଖ ିତ ଆକାେଯେ ଜଣାଇବ

5. ଉପସ୍ଥାପି ତ କୋ ାଇର୍ ିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ିକ ଯସବା ପାଇ ଁ ଲଗ୍ା ାଇର୍ବି ା ଶୁଳ୍କ ଲି ଖ ିତ ଆକାେଯେ ଜଣାଇବ |
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6. ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ବିୋ ପୂବ କ ଯର୍ାଷଣାଯେ ଅଣ- ଯରଡିଟ ଉତ୍ପାଦ – ଯସବା ଉପଯେ ପାଉଣା (ଫି) ଆଦାୟ କୋ ିବ ୋ ି ଁ|
7. ସମସ୍ତ ଅେଭକୁକ୍ତ ଏପିଆେ(APR) ଏବଂ ମାସିକ ାେ ସମାେ ଭାବଯେ ସମସ୍ତ ସୁଧ ଏବଂ ଯଦୟ ଯ ାଗ୍ୟ ପାଉଣା
ଯର୍ାଷଣା କେି ବ |

8. ସୁଧେ ଶୁଲ୍କ ଏବଂ ସିକୁୟେି ଟି ଡିଯପାଜିଟ୍(ଜମା) ସମ୍ପକକଯେ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ େ େିଯେକଶାବଳୀକୁ ଅେୁ ସେଣ
କେି ବ |

9. ଉନ୍ନତ ଯକୱାଇସି (KYC) ଢାଞ୍ଚା ଅେୁ ସାଯେ, ଗ୍ରା କଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦସ୍ତାଯବଜେ େକଲ ଗ୍ୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ କେି ବ |
ଯଲଣଯଦଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ କେି ବାପାଇ ଁ ଉଚିତ ଏବଂ ଆବଶୟକ ଅତିେିକ୍ତ ଦସ୍ତାଯବଜ ମଗ୍ା ି ବା ଦେକାେ |

10. ଋଣ ଦେଖାସ୍ତେ ଅଗ୍ରା ୟ ପାଇ ଁ କାେଣ ଗ୍ୁଡିକ ପ୍ରକାଶ କେି ବ |
11. ସମୟ ସୀମିତ ଯ ବ ା ା ମଧ୍ୟଯେ ଦେଖାସ୍ତକାେୀ / ଗ୍ରା କ ତାଙ୍କେ ଦେଖାସ୍ତ ଉପଯେ େିଷ୍ପତି ପାଇପାେି ଯବ ଏବଂ
ଦି ମଞ୍ଜୁେ ଯ ାଇ ାଏ, ଋଣେ ଅର୍କ ବିତେଣ ପାଇ ଁ େିଆ ାଉର୍ ିବା ସମୟ ଦଶକାଇବ |

12. ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ୁଡିକ ଯରଡିଟ ଜୀବେ, ଜୀବେବୀମା ଏବଂ ପଶୁଧେ ବୀମା ଉତ୍ପାଦ ବୟତିତ ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ୁଡିକୁ ବଣ୍ଡଲ(ସଂ କ୍ତ
ୁ )
କେି ବ ୋ ି ଁ ଏବଂ ବୀମାେ ସତ୍ତକ ଗ୍ୁଡିକ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯେ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ(RBI)
ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧ ିକେଣ (IRDA) ଢାଞ୍ଚା ସ ତ
ି ପାଳେ କେି ବା ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟଯେ ଗ୍ରା କ ସମ୍ମତି ଦିଆ ି ବା ଉଚିତ |

13. ଋଣ କେି ବା ପୂବେ
କ ୁ ଗ୍ରା କଙ୍କେ ଆବଶୟକ ଏବଂ ଋଣ ପେି ଯଶାଧ କ୍ଷମତାେ ଆକଳେ କେି ବା ପାଇ ଁ ଯର୍ାଚିତ

ଅଧ୍ୟବସାୟଯେ ପେି ଚାଳୋ କୋ ି ବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗ୍ରା କ ପେି ଯଶାଧ କେି ବାେ କ୍ଷମତାଯେ ଯକବଳ ସମାେୁ ପାତିକ
ଋଣ କେି ବା ଉଚିତ |

14. ଦି 2ଜଣ ଅେୟ ଋଣଦାତା ଠାେୁ ଋଣ ଯେଇଛେି ଯତଯବ ଗ୍ରା କ 3rd ଋଣଦାତା ଠାେୁ ଋଣ କେି ଯବ ୋ ି ଁ (ଋଣ
ଉତ୍ସେ େିବିଯଶଷଯେ) |

15. ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ(RBI) କିୱାେ ଯକନ୍ଦ୍ର / ୋଜୟ ସେକାେ କିୱାେ ସ୍ୱୟଂ େିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା(SRO) ଦ୍ୱାୋ େିଦ୍ଧାକ େି ତ
େୁଯପ, ଯ

ଯକୌଣସି ଗ୍ରା କ ପାଇ ଁ ଯମାଟ ଋଣ ସୀମାେ େିୟମକୁ ଭଙ୍ଗ କୋ ି ବ ୋ ି ଁ|

16. ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ିତ ପାେସ୍ପେି କ ରିୟା ପାଇ ଁ କମ୍ପାେୀେ େିଯେକଶାବଳୀକୁ ସମସ୍ତ କମକଚାେୀ ପାଳେ କେୁଛେି, କି ସୁେିଶ୍ଚିତ
କେି ବ |

17. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା(MFI) ପାଇ ଁ କିୱାେ MFI େ ତେଫେୁ ସମସ୍ତ କମକଚାେୀ ଏବଂ ବୟକ୍ତି କାମକେୁଛେି,
ସୁେିଶ୍ଚିତ କେନ୍ତୁ:

a) ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ିତ ସମସ୍ତ ପାେସ୍ପେି କ ରିୟା ମଧ୍ୟଯେ ଭଦ୍ର ଭାଷା ପ୍ରଯୟାଗ୍ କେନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ଟାଚାେ େକ୍ଷା କେନ୍ତୁ ଏବଂ
ସାଂସ୍କ ୃତିକ ସଯୱେଦେଶୀଳତାେ ସମ୍ମାେ କେନ୍ତୁ |

b) ଏପେି ଆଚେଣଯେ ଲି ପ୍ତ ୁ ଅନ୍ତୁ ୋ ି ଁ ା ା ଗ୍ରା କକୁ ଭୟଭି ତ କିୱାେ ଂି ସାେ ପ୍ରକାେକୁ ଦଶକାଏ |
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c) ଋଣ ଆଦାୟ କେୁର୍ବି ା ଏଯଜଣ୍ଟ ପାଇ ଁ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ େିଯେକଶାବଳୀ ଅେୁ ସାଯେ ଅସମୟଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କ
ସ ତ
ି ସମ୍ପକକ କେି ଯବ ୋ ି ଁ|

d)

ବାକି ଆଦାୟ ପାଇ ଁ ସେପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଅସୁସ୍ଥତା, ଇତୟାଦି., ପେି ଅେୁ ଚିତ ଅବସେଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କେୁନ୍ତୁୋ ା ଁ |

18. ଋଣ ଗ୍ର ୀତାଙ୍କ ଠାେୁ ପ୍ରଯତୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯଦୟ ପାଇ ଁ ଏକ ଯବୈଧ େସିଦ (MFI ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥିେୀକୃତ ଫମକଯେ ) ପ୍ରଦାେ
କେି ବ ଏବଂ ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ତ
ି ଋଣ ପାସ୍ବୁକ / ଋଣ କାଡକଯେ ଯଦୟେ ଯେକଡକ କୋ ି ବ |

19. ସଯୱେଦେଶୀଳତାଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କେ ଋଣ ବିଚୁୟତି ସ ତ
ି ପଦଯକ୍ଷପ ଯେବାପାଇ ଁ କମ୍ପାେୀ ଅେୁ ଯମାଦିତ କା କୟ ପଦ୍ଧତିକୁ
ପାଳେ କୋ ି ବ |

20. େଗ୍ଦ ଯ ାଇପାେୁେର୍ବି ା ଚାପ ଅେଗ୍କତ ଋଣକତ୍ତକାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଗ୍ର ଣ କୋ ାଇର୍ ିବା ଋଣ ପୁେଗ୍କଠେ ପ୍ରକିୟାକୁ
ଅେୁ ସେଣ କୋ ି ବା |

21. ବୟକ୍ତି ଗ୍ତ ଗ୍ରା କ ସୂଚୋକୁ ଦୃ ଢତାେ ସ ତ
ି ଯଗ୍ାପେୀୟ େଖା ି ବ |
22. େିୱଲ
ନ ି ଖ ିତ ଅବସ୍ଥା ଅେଗ୍କତ ଯକବଳ ଗ୍ରା କ ସୂଚୋକୁ ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରକାଶ କୋ ି ବ :
a)
b)
c)
d)

ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ଏପେି ସ୍ପଷ୍ଟୀକେଣ ବିଷୟଯେ ଜଣାଇଦିଆ ି ବ ଏବଂ ଅେୁ ମତି ଲି ଖ ିତ ଆକାେଯେ ପ୍ରାପ୍ତ କୋ ି ବ |
MFI ଠାେୁ ଗ୍ରା କ ସୂଚୋ ପ୍ରାପ୍ତ କେି ବା ପାଇ ଁ ଗ୍ରା କଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଶ୍ନଯେ ର୍ ିବା ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରାଧ ିକୃତ କୋ ି ବ |
ଆଇେତଃ ଏପେି କେି ବା ଆବଶୟକ |
ଏ ି ଅଭୟାସ ବିତ୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ ମଧ୍ୟଯେ ପ୍ରର୍ାଗ୍ତ ଅଯଟ ଏବଂ ପେସ୍ପୋେୁ ବତ୍ତକୀ ଆଧାେଯେ ଏକ ଯଗ୍ାଷ୍ଠୀ ପାଇ ଁ
ଉପଲବ୍ଧ ର୍ାଏ (ଯ ପେି କି ଯରଡିଟ ବୁ ୟଯୋ ଭାବଯେ)ପ୍ରଦାେ କୋ ାଏ, ା ା ୧) ଗ୍ରା କଙ୍କ ପୂବ କ ସମ୍ମତି ପ୍ରାପ୍ତ
କୋ ାଇର୍ାଏ ଏବଂ ୨)ଏପେି ସୂଚୋେ ପ୍ରାପ୍ତକାେୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରା କ ସୂଚୋ ଯଗ୍ାପେୀୟ େଖବ
ି ା ପାଇ ଁ ଏ ି ସତ୍ତକ ଗ୍ୁଡିକ
ସୀମାବଦ୍ଧ କେି ର୍ାଏ |

23. ଉପଲବ୍ଧ ଆର୍ିକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଯସବା ସମ୍ପକକଯେ ବିକଳ୍ପ, ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ତେଦାୟି ତ୍ୱ େ ଗ୍ରା କ ସଯଚତେତା ବଢାଇବା
ପାଇ ଁ ଅେୁ ଯମାଦିତ ପ୍ରକିୟା ଯବାଡକ ପାଳେ କେି ବ |

24. ସଂସ୍ଥାେ େୀତି ଓ କା ୟକ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟଯେ ସମସ୍ତ େୂ ତେ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ଜଣାଇବ |
25. ବିଦୟମାେତା ଏବଂ ମତାମତ ପ୍ରକିୟା ବିଷୟଯେ ଏବଂ କିପେି ଯସଗ୍ୁଡିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କେି ବାକୁ ୁ ଏ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ଜଣାଇବ |
26. 12 େୁ 18 ମାସଯେ ର୍ଯେ, ସ୍ୱୟଂ େିୟତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା (SRO) ଦ୍ୱାୋ ଅେୁ ଯମାଦିତ ଏକ ଏଯଜେସୀ ଦ୍ୱାୋ ସମ୍ପାଦେ
କୋ ାଇର୍ ିବା ଆଚାେ ସଂ ତ
ି ା ପାଳେେ ଏକ ଆକଳେ ପ୍ରାପ୍ତ କେି ବ ଏବଂ ସବକସାଧାେଣ ଯକ୍ଷତ୍ରଯେ ଆକଳେ
େି ଯମାଟକକୁ େଖବ
ି |
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PART IV

କ୍ଷୁଦ୍ର ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା(ICG) ପାଇ ଁଆନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଆଚରଣ
ନିଦଦଥଶାବଳୀ
ଆଇସି ଜି(ICG) କଯ ଯ , ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା(MFIs), ତାଙ୍କେ ଗ୍ଠେକୁ ବିଚାେ େକେି :

1. ଆଚେଣ ସଂ ିତା ସ ତ
ି ପାଳେକୁ ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ଉପ କ୍ତ
ୁ ପ୍ରକିୟା େଖ ିବ |
2. େୟାୟ ଏବଂ ମ ୟକ ାଦା ସ ିତ ଗ୍ରା କ ଏବଂ କମକଚାେୀଙ୍କୁ ବୟବ ାେ କେି ବା ପାଇ ଁ ଉପ କ୍ତ
ୁ େୀତି ଏବଂ େିଯେକଶାବଳୀ
ପେି ଚାଳୋ କେି ବ |

3. ସମସ୍ତ େିୟାମକ ଏବଂ ଯବୈଧ୍ୟାେିକ ଢାଞ୍ଚା ସମୱେୟଯେ ସମସ୍ତ ଯଲଣଯଦଣ େ ଔପଚାେି କ ଯେକଡକେ େକ୍ଷଣାଯବକ୍ଷଣ
କେି ବ ଏବଂ ଋଣକତ୍ତକାଙ୍କେ େିୟମ ଓ ସତ୍ତକେ ସ୍ୱିକାଯୋକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାେ ଅବସ୍ଥା ଏ ା ଯେକଡକେ ଏକ ଅଂଶ
ଯ ବା ଉଚିତ |

4. ଋଣ ବିଚୁୟତିେ ପ୍ରଯତୟକ ସ୍ତେଯେ, ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ିତ ପଦଯକ୍ଷପ ଯେବା ପାଇ ଁ ବିସ୍ତୃତ ଯବାଡକ ଅେୁ ଯମାଦିତ ପ୍ରକିୟା େ ବ
ି
|

5. କମକଚାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରବଞ୍ଚୋ ମାମଲା ବୟତିତ କମକଚାେୀଙ୍କ ଠାେୁ ଆଦାୟ େିଅଣ୍ଟ ସଂଗ୍ର କେି ବ ୋ ି ଁ|
6. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା(MFIs) ସୁେିଶ୍ଚିତ କେି ବା ଉଚିତ ଯ ତାଙ୍କେ ପ୍ରତିଯ ାଗ୍ିତା ମୂଳକ ଅଭୟାସ େୟାୟ
ସଂଗ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରା କଙ୍କ ଅେୁ କୂଳ ଯ ବ |

7. କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା(MFIs) କୁ ଯଭୌଗ୍ଳିକ ଯକ୍ଷତ୍ରେୁ ଦୂ ଯେଇ େ ିବା ଉଚିତ, ଯ ଉର୍ଁ ିଯେ ଗ୍ୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ
ବୟବସାୟ ମାତ୍ରା ସ ତ
ି ଅେୟାେୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥାେ ଏକ ବୃ ତ୍ତ ଉପସ୍ଥି ତିେୁ ଦୂ ଯେଇ େ ବ
ି ା ଅେୁ ଚିତ |

8. ପେି ଯଶାଧ ଚାପେ ସମ୍ମଖ
ୁ ୀେ ଯ ଉର୍ ିବା ଋଣକତ୍ତକାଙ୍କୁ ଅବୟା ତି ଯଦବାପାଇ ଁ ଯବାଡକ ଅେୁ ଯମାଦିତ ଋଣ ପୁେେ
କ ିମାକ ଣ
ଉତ୍ପାଦ/କା କୟରମ େ ିବ |

9. ଯକୌଣସି େୂ ତେ େି କ୍ତ
ୁ ି ପାଇ ଁ ପୂବବ
କ ତ୍ତକୀ େିଯ ାକ୍ତାଙ୍କ ଠାେୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର େ ାଞ୍ଚ ଦେକାେ କେି ବ |
10. ଅେୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇ ଁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ାଞ୍ଚ ପତ୍ର ବିେିମୟେ ଉତ୍ତେ 20 ଦିେ ମଧ୍ୟଯେ ପ୍ରଦାେ
କେି ବ |

11. ଏକ ପଦମୁକ୍ତ କମକଚାେୀ ପାଇ ଁ ଅତିକମଯେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟଯେ େିଯ ାକ୍ତା ଏବଂ କମକଚାେୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଯେ ଚୁ କ୍ତି ବିଷୟକ
ସ ମତ େୁଯପ ଯୋଟିସ ସମୟ ଅବଧ ିକୁ ସମ୍ମାେ କୋ ି ବ |

12. ଯ ଉଠାଯେ
ଁ
ପୂବ କ େିଯ ାକ୍ତା(MFI) 20ଦିେ ମଧ୍ୟଯେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ାଞ୍ଚ ଅେୁ ଯୋଧ ପାଇ ଁ ଉତ୍ତେ ଯଦବାଯେ ବିଫଳ
ୁ ଏ, ତାକୁ ଅେଭକୁକ୍ତ େକେି ପୂବ କ MFI େ େୂ ତେ କମକଚାେୀ େି କ୍ତ
ୁ ି କେି ବ ୋ ି ଁ |
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13. 1 ବଷକ ପାଇ,ଁ ଯସ ପୂବ କ େିଯ ାକ୍ତା ଠାଯେ କାମ କେୁର୍ ିବା, ଯସ ି ଯକ୍ଷତ୍ର ପାଇ ଁ ଅେୟ ଏକ MFI େୁ େି କ୍ତ
ୁ ଯ ାଇର୍ବ
ି ା

ଏକ େୂ ତେ କମକଚାେୀଙ୍କୁ ମଯୋେୀତ କୋ ି ବ ୋ ି ଁ | ଏ ି ସୀମାବଦ୍ଧତା ଶାଖା ପେି ଚାଳକ ସ୍ତେ ପ ୟକ େ ପଦ ପାଇ ଁ
ଲାଗ୍ୁଯ ାଇର୍ାଏ |

14. ଏକ ଋଣକତ୍ତକା ଭାବଯେ ବିକଳ୍ପ, ପସନ୍ଦ, ଅଧ ିକାେ ଏବଂ ଉତ୍ତେଦାୟି ତ୍ୱ େ ଗ୍ରା କ ସଯଚତେତା ବଢାଇବା ପାଇ ଁ ଏକ

ସମପି ତ ପ୍ରକିୟା େ ିବ ଏବଂ ପ୍ରଦାେ / ସା ା ୟ କୋ ାଇର୍ ିବା ଉତ୍ପାଦ/ଯସବାେ ମୂଖୟ େିୟମ ଏବଂ ସତ୍ତକ ଗ୍ୁଡିକେ
ଗ୍ରା କ ସଯଚତେତା ଏବଂ ବୁ ଝାମଣା ଉପଯେ େିୟମି ତ

ାଞ୍ଚ ପେି ଚାଳୋ କେି ବ |

15. ସ୍ୱୟଂ େିୟତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା(SRO) ଦ୍ୱାୋ େିଦ୍ଧାକ େି ତ ଡାଟା ଉପସ୍ଥାପେେ ଆବୃ ତ୍ତି ଅେୁ ସାଯେ ସମସ୍ତ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ
ବୟାଙ୍କ(RBI) ଅେୁ ଯମାଦିତ ଯରଡିଟ ବୁ ୟଯୋ ସ ତ
ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ଗ୍ରା କ ଡାଟା ସ ଭାଗ୍ କେି ବା ପାଇ ଁ ସମ୍ମତ ଯ ବ |

16. ଅଭି ଯ ାଗ୍କୁ ଶିଘ୍ରତାଯେ / କା ୟକ କାେୀ ଭାବଯେ ସମ୍ଭାଳିବା / ପ୍ରାପ୍ତ କେି ବା ଏବଂ ଯକୌଣସି ତ୍ରୁଟିକୁ ଠିକ କେି ବା ପାଇ ଁ
ସମପି ତ ମତାମତ ଏବଂ ଅଭି ଯ ାଗ୍ େିବାେଣ ପ୍ରକିୟା ସ୍ଥାପି ତ ଯ ବ |

17. ଗ୍ରା କଙ୍କ ଠାେୁ ଯକୌଣସି ପୋମଶକ ଯୋଟ କେି ବା ଏବଂ/କିୱାେ ଅଭି ଯ ାଗ୍ ସମ୍ଭାଳିବା ଏବଂ ଗ୍ରା କଙ୍କ ପାଇ ଁ ତାଙ୍କେ
ସମ୍ପକକ େୱେେ ସ ଜ ପ୍ରାପ୍ତବୟ ପାଇ ଁ ଏକ ଅଧ ିକାେୀ େି କ୍ତ
ୁ ଯ ବ|

18. ମୂଲୟ େିେୁପଣ ସମ୍ପାଦିତ ଯ ବା ମଧ୍ୟଯେ COC ପ୍ରତିପାଳେଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପକକଯେ ପ୍ରତିକାେକ ଉପାୟେ ଦାୟି ତ୍ୱ
ଗ୍ର ଣ କେି ବ |
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ଅନୁ ବଦ୍ଧ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ (MFIs)ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ ଁ
ପ୍ରତିଶରୁତି ବଦ୍ଧତା

ଋଣ ବିତେଣ ସମୟଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ କା ୟକ େୁ ଓ େି ି ବା େିମଯେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯପଜେ
ଭାବଯେ ଏ ା ଯ ଉଛି ଏକ ପେି ପେ
ୂ କ ଦସ୍ତାଯବଜ

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ(MFIs)ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ ଁ
Code of Conduct for the Microfinance Industry

ପ୍ରତିଶରୁତି ବଦ୍ଧତା
ଆଯମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ଉଯଦୟାଗ୍େ ଏକ ଅଂଶ େୁଯପ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶେ
୍ ୁ ତି ଯଦଉ ଯ ଆଯମ :
1.

ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ(RBI) େିଯେକଶାବଳୀ ସ ତ
ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ଆଯଦଶପାଳେଯେ ସମସ୍ତ ଯ ାଗ୍ୟଗ୍ରା କମାେଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର

2.

ଆଚେଣ ସଂ ିତା ଏବଂ ଏ ାେ ସମ୍ପାଦେ ଉପଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କେି ବୁ |

3.

େିୱଲ
ନ ି ଖ ିତ ଦସ୍ତାବିଜ ମାଧ୍ୟମଯେ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ(RBI) େ େୟାୟ ସଂଗ୍ତ ଅଭୟାସ ସଂ ତ
ି ା ସମୱେୟଯେ,

ଅର୍କଲଗ୍ାଣ ଯସବା ପ୍ରଦାେ କେି ବୁ |

ଅର୍କ ବିତେଣ ପୂବେ
କ ୁ , ପ୍ରଦାେ କୋ ାଇର୍ ିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ/ ଯସବା ପାଇ ଁ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ସମସ୍ତ େିୟମ ଓ ସତ୍ତକ ପ୍ରକାଶ
କେି ବୁ |

a.
b.
c.
d.
4.

ବୟକ୍ତି ଗ୍ତ ମଞ୍ଜୁେୀ ପତ୍ର
ଋଣ କାଡକ
ଋଣ ତାଲି କା
ପାସବୁ କ୍

ଏ ା ଅତିେିକ୍ତ, ପ୍ରକଟୀକେଣ ଗ୍ରା କଙ୍କେ ସୂଚୀତ ସମ୍ମତି ପାଇ ଁ ସୁେକ୍ଷି ତ କେି ବା ପାଇ ଁ ଯଗ୍ାଷ୍ଟୀ/ଯକନ୍ଦ୍ର ଯବୈଠକ କୋ ି ବା

ଉଚିତ(ବିବେଣ ଗ୍ୁଡିକ ଏକ କାଗ୍ଜଯେ ମୁଦ୍ରିତ ଯ ାଇପାଯେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣକତ୍ତକା ତାଙ୍କେ ସ୍ୱୀକାଯୋକ୍ତି ଭାବଯେ ତା ା
ଉପଯେ ସ୍ୱାକ୍ଷେ କେି ପାେି ଯବ) |
5. ଗ୍ରା କ ବୁ ଝିପାେୁର୍ବ
ି ା ଯକୌଣସି ସେକାେୀ ସ୍ଥାେୀୟ ଭାଷା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓ ଯସବା ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ େିୟମ ଓ ସତ୍ତକକୁ ଜଣାଇବୁ |

6. ଋଣେ େିୱଲ
ନ ି ଖ ିତ ସତ୍ତକାବଳୀକୁ ପ୍ରକାଶ କେନ୍ତୁ:
a. ହ୍ରାସ ଯ ଉର୍ ିବା ବାଲାେସ୍ପଦ୍ଧତି ଉପଯେ ସୁଧେ ାେ
b. ପ୍ରକିୟା କେଣ ପାଉଣା(ଫି)
c. ଯକୌଣସି ଅେୟାେୟ ଶୁଳ୍କ କିୱାେ ପାଉଣା ା ାକିଛି ବର୍ଣ୍କୋ କୋ ାଇଛି
d. ବୀମା କଭଯେଜ ଓ କ୍ଷତି କଭଯେଜ ପାଇ ଁ ଆଦାୟ କୋ ାଇର୍ବି ା ଶୁଳ୍କ ଲି ଖ ିତ ଆକାେଯେ ଜଣାଇବ
7. ଉପସ୍ଥାପିତ କୋ ାଇର୍ବି ା ସମସ୍ତ ବିତ୍ତୀୟ(ଆର୍ିକ) ଯସବା ପାଇ ଁ ଲଗ୍ା ାଇର୍ବି ା ଶୁଳ୍କକୁ ସମାେ ମସିକ ାେଯେ ଲି ଖ ିତ

ଆକାେଯେ ସମସ୍ତ ବାଦ (APR) ଭାବଯେ ସମସ୍ତ ସୁଧ ଏବଂ ଯଦୟ ଯ ାଗ୍ୟ ପାଉଣା (ଫି) ଯର୍ାଷଣା କେି ବୁ |

8. ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ବିୋ ପୂବ କ ଯର୍ାଷଣାଯେ ଅଣ- ଯରଡିଟ ଉତ୍ପାଦ – ଯସବା ଉପଯେ ପାଉଣା (ଫି) ଆଦାୟ କୋ ିବ ୋ ି ଁ|
9. ସୁଧ ଭାେ(ଶୁଳ୍କ) ଏବଂ ସିକୁୟେି ଟି ଜମା ସମ୍ପକକଯେ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କେ େିଯେକଶାବଳୀକୁ ଅେୁ ସେଣ କେି ବୁ |
10. ମାେକ ଯକୱାସି(KYC) ଢାଞ୍ଚା ଅେୁ ସାଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦସ୍ତାବିଜେ େକଲ ପ୍ରାପ୍ତ କେି ବୁ | ଆମକୁ
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ପଚୋ ାଉର୍ ିବା ଯକୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ଯଲଣଯଦଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ କେି ବା ପାଇ ଁ ଅତିେିକ୍ତ େୟାୟ ସଙ୍ଗତ କେି ବୁ |

11. ଦେଖାସ୍ତକାେୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଋଣ େ ଅଗ୍ରା ୟ ପାଇ ଁ କାେଣମାେ ପ୍ରକାଶ କେି ବୁ |
12. ଋଣ ଆଯବଦେ ଉପଯେ ସମୟ ସୀମା- ସୂଚୀତ କେି ବୁ ା ା ମଧ୍ୟଯେ ଆଯବଦେକାେୀ / ଗ୍ରା କ ଏକ େିଷ୍ପତିକୁ ଆଶା
କେି ପାେି ଯବ,

ଦି ଋଣ ମଞ୍ଜୁେ ଯ ାଇ ାଏ ଋଣେ ବିତେଣ ପାଇ ଁ ସମୟ େିଆ ାଏ |

13. ଯରଡିଟ ଜୀବେ, ଜୀବେବୀମା ଏବଂ ପଶୁଧେ ବୀମା ଉତ୍ପାଦ ବୟତିତ ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ୁଡିକୁ ବଣ୍ଡଲ(ସଂ କ୍ତ
ୁ ) କେି ବ ୋ ି ଁ ଏବଂ
ବୀମାେ ସତ୍ତକ ଗ୍ୁଡିକ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯେ ଜଣାଇ ଯଦବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାମଲାଯେ ଗ୍ରା କ ସମ୍ମତି ଦିଆ ି ବା
ଉଚିତ |

14. ଋଣ କେି ବା ପୂବେ
କ ୁ ଗ୍ରା କଙ୍କେ ଆବଶୟକତା ଏବଂ ଋଣ ପେି ଯଶାଧ କ୍ଷମତା ଆକଳେ କେି ବା ପାଇ ଁ ଯର୍ାଚିତ
ଅଧ୍ୟବସାୟ ପେି ଚାଳୋ କେି ବା ଏବଂ ଗ୍ରା କଙ୍କ ପେି ଯଶାଧ କେି ବାେ କ୍ଷମତା ସ ତ
ି ଯକବଳ ଋଣ ସମାେୁ ପାତିକ
କେି ବା ଉଚିତ |

15.

ଦି ଗ୍ରା କ ପୂବେ
କ ୁ 2ଟି ଅେୟ ଋଣଦାତାଙ୍କୁ ଋଣ କେି ଛେି ଯତଯବ ତୃ ତୀୟ ଋଣଦାତା ଋଣ କେି ପାେି ଯବ ୋ ି ଁ|

16. ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ(RBI) କିୱାେ ଯକନ୍ଦ୍ର/ୋଜୟ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ େିଦ୍ଧାକ େି ତ ଭାବଯେ ଯ ଯକୌଣସି ଗ୍ରା କଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଯମାଟ ଋଣ ସୀମାଯେ େିୟମ ଭଙ୍ଗ ଯ ବ ୋ ି ଁ|
17. ସୁେିଶ୍ଚିତ କେନ୍ତୁ ଯ
କେି ବା ଉଚିତ |
18. େିଶ୍ଚିତ କେି ନ୍ତୁ ଯ

ଆମେ ସମସ୍ତ କମକଚାେୀ ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ିତ କର୍ାବାତ୍ତକା ପାଇ ଁ କମ୍ପାେୀେ େିଯେକଶାବଳୀକୁ ଅେୁ ସେଣ

ସମସ୍ତ କମକଚାେୀ ଏବଂ ଯଲାକମାଯେ ଆମ ତେଫେୁ କା ୟକ କେୁଚେି :

a. ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ିତ ସମସ୍ତ ପାେସ୍ପେି କ ରିୟା ମଧ୍ୟଯେ ଭଦ୍ର ଭାଷା ପ୍ରଯୟାଗ୍ କେନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶିଷ୍ଟାଚାେ େକ୍ଷା କେନ୍ତୁ, ଏବଂ
ସମାେ ପ୍ରଦଶକକ ୁ ଅନ୍ତୁ
b. ଏପେି ଆଚେଣଯେ ଲି ପ୍ତ ୁ ଅନ୍ତୁ ୋ ି ଁ ା ା ଗ୍ରା କକୁ ଭୟଭି ତ କିୱାେ ଂି ସାେ ପ୍ରକାେକୁ ଦଶକାଏ |

c. ଋଣ ଆଦାୟ କେୁର୍ବ
ି ା ଏଯଜଣ୍ଟ ପାଇ ଁ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ(RBI)େ େିଯେକଶାବଳୀ ଅେୁ ସାଯେ ଅସମୟଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କ
ସ ତ
ି ଯ ାଗ୍ାଯ ାଗ୍ କେନ୍ତୁ ୋ ି ଁ |
d. ବାକି ଆଦାୟ ପାଇ ଁ ସେପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଅସୁସ୍ଥତା, ପେି ଅେୁ ଚିତ ଅବସେଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କେୁୋ ାେି
ଁ |

19. ଋଣଦାତାଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯଦୟ ପାଇ ଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଯବୈଧ େସି ଦ ପ୍ରଦାେ କେି ବା ଉଚିତ (କ୍ଷୁଦ୍ର
ଅର୍କଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ

20. କମ୍ପାେୀେ କା ୟକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଯ

ା ାକି ସ୍ଥି େ କୋ ାଇଛି) |

ଯକୌଣସି ଋଣ ବିଚୁୟତି(ଡିଫଲ୍ଟ) ପାଇ ଁ ପାଳେ କୋ ି ବ |

21. ଋଣ ପେି ଯଶାଧ ଚାପେ ଅେଗ୍କତ ଋଣକତ୍ତକାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଆମେ ଯବାଡକ ଦ୍ୱାୋ ଅେୁ ଯମାଦିତ ଋଣ ପୁେେିମାକ ଣ ପ୍ରକିୟା
ପାଳେ କେି ବା ଉଚିତ |
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22. େିୟମେିଷ୍ ଠ ଭାବଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କ ସୂଚୋ ଯଗ୍ାପେୀୟ େଖ ିବା ଉଚିତ |
23. େିୱଲ
ନ ି ଖ ିତ ପରି ସ୍ଥିତି ଅେଗ୍କତ ଯକବଳ ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଗ୍ରା କ ସୂଚୋ ପ୍ରକାଶ କୋ ାଏ :

a. ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ସୂଚୀତ କୋ ାଉର୍ବି ା ପ୍ରକଟୀକେଣ ଏବଂ ଅେୁ ମତି ବିଷୟଯେ ଲି ଖ ିତ ଆକାେଯେ ପ୍ରାପ୍ତ କୋ ାଏ |
b. MFI ଠାେୁ ଗ୍ରା କ ସୂଚୋ ପ୍ରାପ୍ତ କେି ବା ପାଇ ଁ ଗ୍ରା କଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଶ୍ନଯେ ର୍ ିବା ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରାଧ ିକୃତ କୋ ିବ |
c. ଆଇେତଃ ଏପେି କେି ବା ଆବଶୟକ |

d. ଏ ି ଅଭୟାସ ବିତ୍ତୀୟସଂସ୍ଥା ଗ୍ୁଡିକ ମଧ୍ୟଯେ ପ୍ରର୍ାଗ୍ତ ଅଯଟ ଏବଂ ପେସ୍ପୋେୁ ବତ୍ତକୀ ଆଧାେଯେ ଏକ ଯଗ୍ାଷ୍ଠୀ ପାଇ ଁ ଉପଲବ୍ଧ
ର୍ାଏ (ଯ ପେି କି ଯରଡିଟ ବୁ ୟଯୋ ଭାବଯେ)ପ୍ରଦାେ କୋ ାଏ, ା ା ୧) ଗ୍ରା କଙ୍କ ପୂବ କ ସମ୍ମତି ପ୍ରାପ୍ତ କୋ ାଇର୍ାଏ ଏବଂ
୨)ଏପେି ସୂଚୋେ ପ୍ରାପ୍ତକାେୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରା କ ସୂଚୋ ଯଗ୍ାପେୀୟ େଖବ
ି ା ପାଇ ଁ ଏ ି ସତ୍ତକ ଗ୍ୁଡିକ ସୀମାବଦ୍ଧ ଯ ାଇର୍ାଏ |

23. ଉପଲବ୍ଧ ବିତ୍ତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଯସବା ସମ୍ପକକଯେ ବିକଳ୍ପ, ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ତେଦାୟି ତ୍ୱେ ଗ୍ରା କଙ୍କ ସଯଚତେତାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କେି ବା ପାଇ ଁ ଯବାଡକ ଅେୁ ଯମାଦିତ ପ୍ରକିୟା ପାଳେ କୋ ି ବ |

24. ସମସ୍ତ େୂ ତେ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ସଂଗ୍ଠେେ େୀତି ଓ କା ୟକ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟଯେ ଜଣାନ୍ତୁ |

25. ମତାମତ ପ୍ରକିୟାେ ବିଦୟମାେତା ଏବଂ ଉଯେଶୟ ବିଷୟଯେ ଗ୍ରା କଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ା କିପେି ପ୍ରାପ୍ତ କୋ ାଏ |
ଗ୍ରାହକ ଅଧିକାର
ଗ୍ରା କ ଭାବଯେ ଆପଣଙ୍କେ େିୱଲ
ନ ି ଖ ିତ ଅଧ ିକାେ ଅଛି :

1.

ଯକ୍ଷତ୍ର ଅଧ ିକାେ କିୱାେ ଶାଖା କମକଚାେୀଙ୍କ ଠାେୁ- ଯମୌଖ ିକ ଭାବଯେ କିୱାେ ଲି ଖ ିତ ଆକାେ ଋଣେ ଏକ େିୟମ ଏବଂ

2.

ଏକ ଋଣ କିୱାେ ବିଦୟମାେର୍ ିବା ଋଣ ସମ୍ପକକଯେ ଏକ େିଶ୍ଚିତ ବାକିର୍ବ
ି ା ବାଲାେସ୍ ଋଣୋଶି ଏବଂ ସୁଧ ପେି ଯଶାଧ ଓ
ଅେୟାେୟ ସୂଚୋ ା ା ପଛ 12 ମାସ ପୂବେ
କ ୁ ଯମୌଖ ିକ କିୱାେ ଲି ଖ ିତ ଭାବଯେ – ବନ୍ଦ କୋ ାଇୋ ି ଁ

3.

ସମସ୍ତ ସତ୍ତକ ଓ େିୟମ ସୂଚୀତ କେୁର୍ବ
ି ା ଏକ ଋଣ ମଞ୍ଜୁେୀ ପତ୍ର କିୱାେ ଋଣ କାଡକ ପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ତୁ

4.

ଆବତ୍ତକକ ଋଣ କିସ୍ତି ପେି ଯଶାଧ ଏବଂ ବଯକୟା ବାଲାେସ୍ ସୂଚୀତ କେୁର୍ବ
ି ା ଯ ଯକୌଣସି ସୁବିଧାଜେକ ଭାବଯେ ଏକ
ପାସବୁ କ୍ପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ତୁ

5.

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା(MFI)େ କମକଚାେୀଙ୍କ ପାଇ ଁ କୋ ାଇର୍ ିବା ଋଣ କିସ୍ତି ସ ିତ ଯ
ପାଇ ଁ େସି ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ତୁ

6.

ଆପତ୍ତି କେି ବା, ଅଭି ଯ ାଗ୍ ପଞ୍ଜୀକେଣ କେି ବା ପାଇ ଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍କ ଲଗ୍ାଣକାେୀ ସଂସ୍ଥା(MFI) ଋଣକାଡକ କିୱାେ

ସତ୍ତକକୁ ସୁେିଶ୍ଚିତ କେନ୍ତୁ

ଯକୌଣସି ଯଦୟ

ଅେୟାେୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୂଚୀତ କର୍ବ
ି ା ଅଧ ିକାେୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପ ଞ୍ଚିବା - ଏ ା ଲି ଖ ିତ ଭାବଯେ କିୱାେ ଯଫାେ ଦ୍ୱାୋ
କୋ ାଇପାେି ବ
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7.

ଆପତ୍ତି କିୱାେ ଅଭି ଯ ାଗ୍ ଦାଖଲ କେି ବା ପାଇ ଁ ଶାଖାଯେ MFI େ ୋମି ତ କମକଚାେୀଙ୍କ ଠାେୁ ସ ାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କେି ବା

8.

ସମାଧାେ ପାଇ ଁ ସୂଚୀତ ସମୟସୀମା ସ ତ
ି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଦାଖଲ କୋ ାଇର୍ ିବା ଆପତ୍ତି / ଅଭି ଯ ାଗ୍େ ଏକ

9.

ଯ ଯତଯବଯଳ ଆପଣ ଅଭି ଯ ାଗ୍ ଦାଖଲ କେେି, େିଦ୍ଧାକ େି ତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟଯେ ଆପଣଙ୍କେ ଆପତ୍ତି /ଅଭି ଯ ାଗ୍

ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ତୁ

ପାଇ ଁ ଏକ ଉତ୍ତେପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ତୁ –
10.

ା ା ଅପଣଙ୍କୁ MFI ଦ୍ୱାୋ ସୂଚୀତ କୋ ି ବ |

ଦି ଆପଣ େିଜେ ଅଭି ଯ ାଗ୍ ଉପଯେ ପ୍ରଦାେ କୋ ାଇର୍ ିବା କାେଣ କିୱାେ ସମାଧାେ ସ ତ
ି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ େୁ େିଁ ,
ଯତଯବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତେକୁ ଅପି ଲ କେନ୍ତୁ |

11.

ଆମେ ଅଭି ଯ ାଗ୍ ପ୍ରକିୟାେ େିବିଯଶଷଯେ େକେି ଯ

ଯକୌଣସି ମାମଲାଯେ ଭାେତୀୟ େି ଜଭକ ବୟାଙ୍କ(RBI)େ

ଯୋଡାଲ ଅଧ ିକାେୀଙ୍କୁ ଅପି ଲ କେନ୍ତୁ |

ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ: ୍ିଦସମ୍ବର 2015

Code of Conduct for the Microfinance Industry

