mfin

பபொறுப் புள் ள நிதிச் சசவைவை ைழங் குகிறது
வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ் அவைப் புகள் பநட்பைொ ்க்

மைக்ர ோஃமைனோன்ஸ்
துமைக்கோன நடத்மத விதிகள்
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அறிமுகவும
வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ்

அவைப் புகள்

(MFIகள் ),

சட்ட

ைடிைங் கள்

எதுைொக

இருந்தொலுை் , தனிப் பட்ட ைற் றுை் சமூக நன் வைகவள உருைொக்குதல் ைற் றுை்
நிதி சசவைகள் ைழங் கப் படொத ைற் றுை் சபொதுைொன நிதி சசவைகள் பபறொத
ைொடிக்வகைொள ் குடுை் பங் களுக்கு நிதி ைழங் குைதன் மூலைொக நிதி சச ப
் ் வப
ஊக்குவித்தல்

முதலிைைற் றுக்கொக

நொடப் படுகிறது.

கொலப் சபொக்கில் ,

வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ் துவறைொனது இந் திை சமூகத்தில் பொதிக்கப் படக்கூடிை
பி ிவுகளில்

உள் சளொ ின்

நிதி

உள் கட்டவைப் பில்

ஒருங் கிவைந் த

ஒரு

பகுதிைொக ைொறியிருக்கிறது.
வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ்
நவடமுவறகள்
அப் சபொதுதொன்
சசவைகள்

துவறக்கு

ைவ ைறுக்க
MFIகள்

முக்கிை

சைை்டிைது

மூலைொக

ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு

ைழங் கப் படுைவதயுை் ,

இது

ைதிப் புகள்

ைற் றுை்

நிைொைைொன

முக்கிைைொனதொக

இருக்கிறது.

நவடபபறுை்
பலனளிக்கக்

வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ்
கூடிை

பநறிமுவறக்குட்பட்டதொகவுை்

கை்ைிைைொனதொகவுை் நவடபபறுைவதயுை் உறுதிப் படுத்த இைலுை் .
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ைவகயில்

MFIN, தமைமை அதிகோ ியிடமிருந் து
செய் தி
நை் வோழ் த்துக்கள்
சுை ஒழுங் குமுவற அவைப் புகளொக (SRO-கள் ) MFIN ைற் றுை் சொதன் இவைந்து
வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ்

துவறக்கொன

நடத்வத

விதிகவள

இந்த

ைொதை்

பைளியிடுைதில் நொன் ைகிழ் சசி
் ைவடகிசறன் .
உை ்ச்சிமிக்க ைொடிக்வகைொள ்களிடை் நொை் எை் ைொறு ைைிகை் பசை் கிசறொை் ,
சிறந்த நவடமுவறகவள எை் ைொறு உறுதிைொக நிவலநொட்டுகிசறொை்
சைற் சகொள்

கொட்டுை்

ைவகயில்

ஏற் றுக்பகொள் ளப் பட்ட

எை் ைொறு

பகொள் வககவள

சசவை

நைது

ைற் றுை்

பு ிகிசறொை்

அவனத்து

முதலிை

உறுப் பின ்களுை்

பின் பற் றுைதில் உறுதிைொக இருப் பதற் கொக நொை் நடத்வத விதிகளில் நீ ை்ட
தூ ை் பசல் லசைை்டுை் .

உற் சொகைளிக்குை் விதைொக பல நடத்வத விதிகள்

ைதிப் பீடுகள் துவற முழுைதுை் நவடபபறுகின் றன. சைலுை் ஆற் றல் மிக்க கடன்
ைழங் குபை ்களுை்
சைறுபொடுகவள

முதலீட்டொள ்களுை்

ைதிப் பிட்டு

நிறுைனங் களுக்கு

இவடயில்

அறிக்வக பைளியிடுகிறொ ்கள் .

இந்த

உள் ள
துவற

மீை்டுைந் து, முதலீட்டொள ்கள் / கடன் ைழங் குபை ்களின் ஆத வுடன் ைள ந
் ்து
ைருகிறது.

சைலுை்

RBI/இந்திை

ிச ்ை்

முதல்

10 நிறுைனங் களில்

ைங் கியில்

இருந் து

இருந் து

முதன் வை

8 NBFC MFI -கள் ,
சிறுகடன்

ைழங் குை்

ைங் கிகளுக்கொன (SFB) உ ிைை் பபற் றிருப் பதன் மூலை் 2010 ஆை்டில் இருந் து
நை் பகத்தன் வையுடன்

துவற

மீை்டு

பைை் ப் பித்து

கொட்டி

இருப் பது

பதளிைொகிறது.
சீருவட அறிமுகப் படுத்துதல் , நிறுைன உறுப் பின ்களிடை்
உை ் த

சைை் பட்ட ைற் றுை்

நடத்வத எதி ப
் ொ ப
் ் புகள் முதலிை பபொதுைொன நடத்வத விதிகளில்

நொை் நீ ை்ட தூ ை் பசல் ல சைை்டுை் .
MFIN ைற் றுை் சொதன் CEO க்கள் ைற் றுை் அை ்களது பசைலொள ்கள் , நி ்ைொகக்
குழுக்கள்

ைற் றுை்

உள் ளடு
ீ கவள

இது

ைழங் கிை

ைகிழ் சசி
் ைவடகிசறன் .

ைரனோஜ் குைோ ் நை் பியோ ்
தவலவை அதிகொ ி, MFIN
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நவடபபறுைதற் கு
உறுப் பின ்களுக்கு

தங் களது
நன் றி

ஆத வு

பத ிவிப் பதில்

ைற் றுை்
நொன்

9 டிசை் ப ் 2015
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ெோதன், தமைவ ிடமிருந் து செய் தி
நிதிச் சச ப
் ் பின் எல் வலக்குள் பபருைொ ிைொன ைக்கவளக் பகொை்டு ைருைதில்
வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ் துவறயின் பங் களிப் வப குவறத்து ைதிப் பிட முடிைொது.
இந்த உை்வை இருந்த சபொதிலுை் , இந்த துவற பொதகைொன விவளவுகவள
எதி ப
் கொள் ள சைை்டியிருந்தது.
ஆை் ஆை்டில் சொதன்
அது

பல் சைறு

பைளியிடுை்

சைை் பொடுகவள
முழு

ைந்திருக்கிறது.

அவடந் து

துவறக்குைொன
துவறயின்

சைை் பொடுகளின்

இதற் கு முதலில் பதிலளிக்குை் விதைொக 2006

தன் னொ ்ை நடத்வத விதிகவள அறிமுகப் படுத்திைது.

கொ ைைொக,

சைை்டிை சதவை இருந்தது.

நடத்வத

புதிை
இந்த

சொதன்
SRO

ைற் றுை்

MFIN இவைந்து

விதிகளின்
பபொறுப் பு

ஆைைத்தில்

ைடிைத்திற் கு
ைற் றுை்

திருத்தை்

ைற் ற

பசை் ைப் பட

இந் த சநொக்கத்திற் கொக அவைக்கப் பட்ட பைிக்

குழு சபொற் றத்தக்க பைிவை பசை் திருக்கிறது. சைலுை் இந்த ஆைைத்திற் கு
இறுதி ைடிைை்

பகொடுப் பதற் கு தனது பங் களிப் வப ைழங் கிை நைது துவற

நலை் விருை் பிைொன திரு N. சீனிைொசன் அை ்களுக்கு நொன் நன் றி பத ிவித்து
பகொள் கிசறன் .

SIDBI ைற் றுை் உலக ைங் கி குழு (IFC) அை ்களது ைழிகொட்டுதல்

ைற் றுை் ஆத வை ைழங் கிைதற் கொகவுை் , MCRIL தனது அறிவுசொ ் உள் ளடு
ீ கவள
ைழங் கிைதற் கொகவுை்

நன் றி

பத ிவித்து

பகொள் கிசறன் .

வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ் துவறயின் பபொறுப் பு நிதியில் , திருத்தப் பட்ட நடத்வத
விதிகள்

புதுப் பிக்கப் பட்ட சகொப் தத்வத ஏற் படுத்துை்

நை் புகிசறன் .

சஜய் ஸ்ரீ வியோஸ்
தவலை ்
தவலை ்
9 டிசை் ப ் 2015
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என நொன்

உறுதிைொக

MFIN, CEO -விடமிருந் து செய் தி
இந்திைொவில்

வைக்ச ொஃவபனொன் ஸின்

ப ிைொை

ைள ்ச்சி

பல் சைறு

ைறுபசை் வககவளக் கை்டிருக்கிறது. சைலுை் இது நீ ை்ட ைற் றுை் சிக்கலொன
பைைத்வத

பகொை்டிருக்கிறது.

இன் று

நொை்

வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ்

பைளியில் , குவறந்த ைருைொை் உள் ள குடுை் பங் களிடை் ப ிை ்த்தவன ைற் றுை்
அந்த

குடுை் பங் களுக்கு

ைழங் குதல்

சபொன் ற

பொதுகொப் பற் ற

சசவைகவள

பகொை்டிருக்கிசறொை் .

நிதிக்கு

ைழங் குை்

அடிப் பவட

பல் சைறு

அணுகவல

நிறுைனங் கவளக்

ஒரு ச ொச ி வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ் ைொடிக்வகைொள ்

பபொதுைொக பதொழில் முவனயுை் கனவுகளுடன் இருக்குை் ைத்திை த
உை ்

ைத்திை

இத்தவகை

த

பி ிவைச்

சச ந
் ்த

ைொடிக்வகைொள ்கள்

குடுை் பத்வத

அத்திைொைசிை

அல் லது

சச ந
் ்தை ொைொ .்

சசவைகவள

அணுகல்

பதொட பு
் வடை உை்வைவை அறிந்தி ொதிருத்தல் ைற் றுை் அந்த சசவைகவள
அை ்களொல்

அணுக

கொ ைைொகசை

முடியுை்

என் ற

விழிப் புை ்வு

பொதிப் பவடகிறொ ்கள் .

இல் லொதிருத்தல்

எனசை

இத்தவகை

ைொடிக்வகைொள ்களின் நலன் கள் பொதுக்கொக்கப் பட சைை்டுை் என் பவத உறுதி
பசை் ை

சைை்டிை

சதவை

ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு
பபொறுப் பொன

இருக்கிறது.

பொதுகொப் பு

ைைிகத்வத

ைழங் குதல்

ப ிை ்த்தவன

சைலுை்

இத்தவகை

ைற் றுை்

அை ்களிடை்

பசை் தவல

கருத்தில்

பகொள் ைதற் கொக வைக்ச ொஃவபனொஸ் துவறக்கு நடத்வத விதிகள் சதவைைொை்
இருக்கிறது.

இதன்

கொ ைைொக

இந் த

துவறயில்

இைக்கைொன

ைற் றுை்

பநறிமுவறசொ ் ைைிக நவடமுவறகளுடன் ைைிக ப ிை ்த்தவன பசை் தவல
பதளிைொக விளக்குை் ைழிகவள விளக்குைதற் கொக இந்த ஆைைை் தற் சொ ப
் ொை்
உருைொக்கப் பட்டிருக்கிறது.
கவடசிைொக

நொன் கு

ஆை்டுகளுக்கு

முவறப் படுத்தப் பட்டது.

அதன்

முன் ன ்

நடத்வத

ைொற் றங் கவளக் கை்டிருக்கிறது.

புதிை வைக்ச ொ ஒழுங் குமுவறகள் இந்திை

ிச ்ை் ைங் கிைொல் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது.

சொதன்

RBI/இந்திை

ிச ்ை்

அவைப் புகளொக

(SROகள் )

நிைமிக்கப் பட்டிருக்கின் றன.

உலகளொவிை

ைங் கிகள்

ைங் கிகளின்

உறுப் பின ்களொக ைொறுை .்

இ ை்டொை்

பதிப் பு,

ைொற் றங் கவள

ைங் கிைொல்

ைற் றுை் MFIN இ ை்டு

அவைப் புகளுை்
உறுப் பின ்கள்

விதிகள்

பின் ன ் வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ் துவற பல

வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ்

உள் ளடக்கிைதொக

ைற் றுை்

சுை

ஒழுங் குமுவற
MFI

சிறுகடன்

-களின்
ைழங் குை்

இவைந்த நடத்வத விதிகளின்
சூழல் சொ ந
் ்த

இருக்கிறது.

இது

பபொருத்தைொன
MFIN

மூலைொக

ஆ ை் பிக்கப் பட்டு உருைொக்கப் பட்டது. சைலுை் SIDBI, M-Cril, IFC, சொதன் ைற் றுை்
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MFIN ஆகிைைற் றின் பி திநிதிகள் உள் ளடக்கிை பல பங் குதொ

்களின் பைிக்

குழு ஒருங் கிவைந் து இதவன ைடிைவைத்தது. பைிக் குழுைொனது நடத்வத
விதிகளின்

இந்த பதிப் வப ஒருங் கிவைந்து உருைொக்க கைிசைொன அளவு

சந த்வதயுை் முைற் சிவையுை் பசலவிட்டுள் ளது.
பைிக்குழுவில் உள் ள ஒை் பைொரு உறுப் பின ்களுக்குை் தனிப் பட்ட முவறயில்
நன் றி பத ிவிப் பதற் கொன ைொை் ப் பொக இதவன நொன் கருதுகிசறன் .
இருந்து விசைக் ைல் ச

SIDBI -இல்

ொத் ொ ைற் றுை் PK நொத், M-Cril -இல் இருந்து குஞ் சன்

குச ொை ் ைற் றுை் சொ தொ ஜொ, IFC -இல் இருந் து கி ிஷ் நொை ,் சொதனில் இருந் து
சசொசைஷ்

தைொள்

இதற் கொக

பைிைொற் றினொ ்கள் .

சீனிைொசன்

ைற் றுை்

அை ்களுக்குை்

MFIN -இல்
சைலுை்

இருந்து
நொன்

பல் லவி

பசன்

துவற

நிபுை ்

ஆகிசைொ ்
திரு.

N

எங் களது நன் றிவை பதிவு பசை் கிசறன் . இை ்

‘பபொது ைக்களின் நன் வைக்கொக’ உத்சைகத்துடன் இது பதொட ப
் ொன பல் சைறு
விைொதங் கவளத்

பதொகுத்துள் ளொ .்

பபருைளவு பசலவிட்டொ .்

த்னொ விஸ்ைநொதன்
CEO, MFIN
9 டிசை் ப ் 2015
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இதற் கொக

அை து

சந த்வத

அை ்

ெோதன், அைைோக் க இயக் குன கத்திை்
இருந் து செய் தி
வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ் துவறக்கொன நடத்வத விதிகள் என் பது அடிப் பவடயில்
அவனத்து

பங் சகற் குை்

நிறுைனங் களொலுை்

ஏற் றுக்பகொள் ளப் பட்ட நடத்வத ஆகுை் .
விதிகள்
அதன்

நிறுைனங் களுக்கு அதன்
ைொடிக்வகைொள ்கவளக்

நடத்வதக்கொன

குறிப் பிட்ட

பைளிப் பவடத்

தன் வை

பங் குதொ

்கள்

பகொள் ைொ ்கள் .

வகைொளுதல்

த ங் கவள

சட்டமிைற் றுதவலக்

நடத்வதகளின்

இதனொல்

இைக்கைொன

மிகவுை்

துவறசொ ந
் ்த
அதிக

நன் வைகளொக,

அதிக

துவற

மீது

நை் பிக்வக

மீறுதல்

ஏற் படுைது

ைற் றுை்

துவறயின்

ஒப் பந்தத்வத

சூழல்

கொட்டிலுை்

பதொட பு
் வடை

அவைக்கிறது.

முதலீட்டொள ்கள்

சைலுை்

சட்டங் களுக்கு

முன் ைந்து

உறுப் பின ்கவளக் வகைொளுதல்

உள் ளிட்ட

அல் லது

தொைொக

துவற சொ ந
் ்த தன் னொ ்ை நடத்வத

குவறந் து

உறுதிபடுை் .

பநகிழ் ைொனது,

இது

துவறயின்

சதவைகளுக்சகற் ப மிகவுை் திறவைைொன ைொற் றங் கவள உருைொக்கி திருத்திக்
பகொள் ளலொை்

ைற் றுை்

அ சொங் க

நிபந்தவனகவளக்

கொட்டிலுை்

குவறைொன

குறுக்கீவடக் பகொை்டிருக்கிறது முதலிைவைசை தன் னொ ்ை நடத்வத விதிகள்
உருைொக்குைதற் கொன கொ ைங் கள் ஆகுை் .
நடத்வதகளில்

சைலுை் துவற பங் சகற் பொள ்கள்

அதிகப் படிைொன உ ிவையுடன் இருப் பொ ்கள் . இது ைலுைொன

அ ப
் ் பைிப் புடன் இைங் க ைழிைகுக்குை் . சைலுை் நடத்வதைொனது துவறக்குள்
த க்கட்டுப் பொடொக பசைல் படுை் .
வைக்ச ொஃவபனொன் ஸிற் கொன முதல்

தன் னொ ்ை ப ஸ்ப

நடத்வத விதிகள்

மிகவுை் முன் னதொகசை 2006 ஆை் ஆை்டில் சொதனொல் ைடிைவைக்கப் பட்டது.
பின் ன ் SIDBI யுை் IFC யுன்
MFIN அைற் றுடன்

சொதனின்

விதிகவளப் பைன் படுத்தின. பின் ன ்

வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ்

துவறக்கொன

விதிகவள உருைொக்குைதற் கொக இவைந்தது.
பல் சைறு

சநொக்கங் களுக்கொக

MFI

கருவிைொக ப ிைொைை் அவடந்தது.
கருத்தில்

பகொள் ளவுை் , சொதன்

ைங் கிைொல்

SRO அந் தஸ்வதப்

,

MCRIL

ைற் றுை்

SIDBI

நடத்வத

நடத்வத விதிகள் ைதிப் பீடுகள்

ைதிப் பிடுைதற் கொக

அத்திைொைசிை

துவறயின் சமீபத்திை முன் சனற் றங் கவள

ைற் றுை்

MFIN இ ை்டுசை RBI/இந்திை

பபற் றதொலுை் , நடத்வத

சதவைப் படுைதொக உை ப் பட்டது.
(IFC)

ஐ

இவைந்த

விதிகளில்

ிச ்ை்

திருத்தை்

எனசை சொதன் , MFIN, உலக ைங் கி குழு

உள் ளடக்கிை

பைிக்

குழு

MFIN

னொல்

ஆ ை் பிக்கப் பட்டது. இந்த பசைல் முவறைொனது பல் சைறு தனிநப ்கள் ைற் றுை்
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நிறுைனங் களின்
உள் ளடக்கி

உள் ளடு
ீ களுடன்

இருந்தது.

திரு

துவற

சொ ந
் ்த

சீனிைொசன்

N.

ஆசலொசவனகவள

பசைற் குழுவின்

இறுதி

விைொதங் கவள ஒருங் கிவைத்து, நடத்வத விதிகவள ைடிைவைத்தொ .்

இந்த

நடத்வத NBFC-MFI-க்களுக்கு பி த்சைகைொனதொக இருந் தொலுை் ,

இந்த

சொதன்

நடத்வத விதிகவள ைற் ற MFI கள் ஏற் று பின் பற் ற சைை்டிை கட்டவைப் பொக
ப ிந்துவ க்கிறது.
இந்த

நடத்வத

விதிகள்

துவறயின்

ஒழுங் கொன

பசைல் பொட்டிற் கு

உறுதிைளிக்குை் என நொங் கள் நை் புகிசறொை் . சைலுை் இது அவனத்து துவற
பங் சகற் பொள ்களுை்

இந்த

நொட்டில்

சசவைகள்

ைழங் கப் படொத

ைற் றுை்

ைக்களுக்கு

நிதி

சசவைகள்

உதவுை் என நை் புகிசறொை் .

P. ெதீஷ்
நி ்ைொக இைக்குன ்
சொதன்
9 டிசை் ப ் 2015
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உள் ள

அவனத்து

சபொதிை

ைழங் குை்

இறுதி

அளவு

பகுதிகளிலுை்
சசவைகள்

குறிக்சகொவள

நிதி

பபறொத

அவடைதற் கு

சைோருளடக்கை்
அறிமுகவுவ
MFIN, தவலவை அதிகொ ியிடமிருந்து பசை் தி
சொதன் , தவலை ிடமிருந்து பசை் தி
MFIN, CEO -விடமிருந் து பசை் தி
சொதன் , அைலொக்க இைக்குன கத்தில் இருந் து பசை் தி

3
4
5
6
7

ைோகை் I

11

வைக்ச ொஃவபனொன் சின் முக்கிை ைதிப் புகள்
வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ் அவைப் புகளுக்கொன நடத்வத விதிகள்

12
12

ைகுதி II

12

நடத்வதவை பி சைொகித்தல்
நடத்வத விதிகள்
I. சந ்வைைொன ைற் றுை் பநறிமுவறைொன நடத்வத
II. பைளிப் பவடத்தன் வை
III. ைொடிக்வகைொள ் பொதுகொப் பு
III. ஆளுவக
V. ஆள் சச ப
் ் பு
VI. ைொடிக்வகைொளருக்கு கற் பித்தல்
VII. த வுகள் பகி ்வு
VIII. கருத்துசகட்பு/ குவறதீ ப
் ் பு நுட்பை்

12
13
13
13
14
15
16
17
17
17

ைகுதி III

18

வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ் அவைப் புகளுக்கொன ைொடிக்வகைொள ்
பொதுகொப் பு ைழிகொட்டுதல் கள் (CPG)
ைகுதி IV

18

வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ் அவைப் புகளுக்கொன நிறுைன நடத்வத
ைழிகொட்டுதல் கள் (ICG)
பிை் ரெ க
் ் மக - வோடிக்மகயோள க
் ளுக் கு MFI -இன்
அ ்ை்ைணிை் பு

20
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ைகுதி I
PAT I

மைக் ர ோஃமைனோன்ஸின் முக்கிய ைதிை் புகள்
மைக்ர ோஃமைனோன்ஸின் முக்கிய ைதிை் புகள் , மைக்ர ோஃமைனோன்ஸ்
அமைை் புகளுக்கோன வழிகோட்டுதை் கள் பின்வருைோறு:
A. ரந ம
் ை

B. ரெமவயின் த ை்

C. சவளிை் ைமடத்தன்மை

D. நியோயைோன
நமடமுமைகள்

■ குவறைொன
ைருைொை் உள் ள
ைொடிக்வகைொளொ ்க
ள் - பபை் ைற் றுை்
ஆை் ைற் றுை்
அை ்களது
குடுை் பங் கள் , நிதி
சசவைகவள
அணுகுை் சபொது,
அவை
ைொடிக்வகைொள ் மீது
கைனை்
குவிந்ததொகவுை் ,
அை ்களது
நல் ைொழ் வை
சைை் படுத்துைதற் கொ
க
ைடிைவைக்கப் பட்ட
தொகவுை் ,
அை ்களுக்கு
ைழங் கப் படுை்
சசவைகள்
பநறிமுவற
சொ ந
் ்ததொகவுை் ,
கை்ைிைைொனதொகவு
ை் , பைளிப் பவடத்
தன் வையுடனுை் ,
பொ பட்சமில் லொத
ைற் றுை் பசலவு
குவறைொனதொக
ைழங் கப் பட
சைை்டுை் .

■
ைொடிக்வகைொள ்களு
க்கு த ைொன சசவை,
அை ்களது
சதவைக்சகற் ற
அளவு ைற் றுை்
அை ்களுக்கு
பசளக ிைைொன
ைற் றுை் குறித்த
சந த்தில் திறை் பட
சசவை ைழங் குதல்
முதலிைைற் றில்
உறுதி.

■ நிறுைனை்
ைழங் கக்கூடிை அவனத்து
பபொருட்கள் ைற் றுை்
சசவைகள் பதொட பு
் வடை
முழுவைைொன ைற் றுை்
துல் லிைைொன
தகைல் கவள
ைொடிக்வகைொளருக்கு
ைழங் குதல் .

■
ைொடிக்வகைொள ்கள்
சைொசடி ைற் றுை்
தைறொன
பி திநிதித்துைை் ,
ஏைொற் றுதல் அல் லது
பநறிமுவறைற் ற
நடைடிக்வககள்
முதலிைைற் றுக்கு
எதி ொக
பொதுகொக்கப் படுகி
றொ ்கள் என் பதில்
உறுதி.
■ கடன்
பகொடுத்தல் ைற் றுை்
திருை் பப் பபறல்
பதொட ப
் ொன
அவனத்து
நவடமுவறகளுை்
நிைொைைொனதொகவுை்
,
ைொடிக்வகைொள ின்
கை்ைிைத்துக்கு
ைதிப் பளிக்குை்
விதைொகவுை் ,
ைொடிக்வகைொள ின்
பொதிக்கப் படக்கூடிை
சூழ் நிவலவை
பு ிந்து நடந்து
பகொள் ளுை்
விதைொகவுை் இருக்க
சைை்டுை் என் பதில்
உறுதி.

■ சந ்வை,
பொகுபொடு
பொ ்க்கொைல்
இருத்தல் ைற் றுை்
ைொடிக்வகைொளவ
வைைப் படுத்துதல்
சொ ந
் ்த உை ் த
பதொழில் சொ ்
பசைல் பொட்வட
ப ொை ித்தல் .
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■ நிறுைனத்தொல்
ைழங் கப் படுை் ைற் றுை்
கிவடக்கக் கூடிை நிதி
சசவைகள் சொ ந
் ் து
ைழங் கப் பட்ட
தகைல் கவள பு ிந்து
பகொள் ைதில்
ைொடிக்வகைொள ்கள்
ைற் றுை் அவனத்து
பங் குதொ ்களுக்குை்
விழிப் புை ்வை
ஏற் படுத்துதல் .

E. வோடிக் மகயோள ்
தகவை் தனியு ிமை

F. ைதிை் புகளுடன்
ஒருங் கிமணந் த
நடவடிக் மககள்

G. கருத்துரகட்பு &
குமைதீ ்ை்பு
சதோழிை் நுட்ைை்

■
ைொடிக்வகைொள ்களி
ன் தனிப் பட்ட
தகைல் கள்
பொதுகொப் பு
கொ ைங் களுக்கொக,
ைொடிக்வகைொள ்களி
ன் சை் ைதை்
பபற் றபின் ன ்
அங் கீக ிக்கப் பட்ட
பைிைொள ்களொல்
ைட்டுசை அதுபற் றிை
தகைல் கவள
பைளியிடசைொ
அல் லது ப ிைொற் றை்
பசை் ைசைொ முடியுை் .

■ உை ்த ைொன
நி ்ைொகை் ைற் றுை்
சைலொை்வையில்
நிதி பசைல் திறன்
சைை் பொட்டில் கைனை்
பசலுத்துைசதொடு
ைட்டுைல் லொைல்
ைைிகத்தொல்
எந்தவித சமூக
பொதிப் புை் ஏற் படொ
ைை்ைை் கைனைொக
பசைல் பட
சைை்டுை் .
■ சமூக ைற் றுை்
நிதி த வுகவள
கை்கொைித்து
அறிவிக்க சைை்டுை் .
■ அை் ைப் சபொது
அவைப் பின் சமூக
பசைல் திறன் ைற் றுை்
சமூக இைக்கத்வத
ைதிப் பீடு பசை் ை
சைை்டுை் .

■ கருத்துசகட்பு ைற் றுை்
சைொசவனகளுக்கொக
ைொடிக்வகைொளருக்கு
முவறசொ ந
் ்த ைற் றுை்
முவறசொ ொ
ைழிைவககவள
ைழங் குதல் .
■ பதொட ந
் ் து திறவன
அதிக ிக்குை் பபொருட்டு
ைற் றுை் சிறந்த
ைொடிக்வகைொள ் சசவை
ைழங் குை் பபொருட்டு
சசவைகளின் தொக்கத்வத
பதொட ந
் ்து ைதிப் பிட
சைை்டுை் .
■
ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு
முவறைொன ைற் றுை்
எளிதொக அணுகக் கூடிை
குவறதீ ப
் ் பு நுட்பங் கள்
ைழங் கப் பட சைை்டுை் .

பி ிவு II
மைக்ர ோஃமைனோன்ஸ் நிறுவனங் களின் நடத்மத
விதிமுமைகள்
அவனத்து சிறு வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ்
நிறுைனங் களுை் அைற் றின்
சிறு
அவைப் பு
ைடிைத்வத
பபொருட்படுத்தொைல் ,
அவனத்து
ஒழுங் குமுவற
விதிமுவறகள் ைற் றுை் நுக ச
் ைொ ் பொதுகொப் பு நவடமுவறகவள பின் பற் ற
சைை்டுை் (குறிப் பொக, ைங் கி சொ ொ நிதி நிறுைனங் கள் மீது ிச ்ை் ைங் கியின்
ைழிகொட்டுதல் கள் ) என அ சொங் கை்
ைற் றுை்
அதிகொ ிகளொல்
கடிதைொக
அை ்களுக்கு அனுப் ப பட்டுள் ளது. இந்த நடத்வத குறியீடுகளுக்கு கீழ் துவற
சொ ந
் ்த
நவடமுவறகவள
சைை் படுத்தவுை்
பசைல் படுத்தவுை்
கூடுதலொக
சதவைைொன ைசதிகள் பசை் ைப் பட்டுள் ளன நடத்வத குறியீடு அவனத்து
MFIகளொலுை் பின் பற் றபடசைை்டுை் .

Code of Conduct for the Microfinance Industry

நடத்மத விதிமுமைகளின் சிைை் ைை் ெங் கள்
சிறு மைக்ர ோஃமைனோன்ஸ் நிறுவனங் களோை் ரைை் சகோள் ளை் ைடுை்
நடவடிக்மகளுக்கு இந் த நடத்மத விதிகள் சைோருந் துை் :
1. தனித்தனிைொக அல் லது குழுைொகசைொ இருந்து அதன் பசொந் த பபொறுப் பிசலொ
அல் லது ஒரு முகை ொக இருந் து ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு நிதி சசவைகவள
ைழங் குதல் .
2. கடன் கள் ைசூல் ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு ைழங் கப் படுை் .
3. சட்டவிதிகளுக்கு உட்பட்சட ைொடிக்வகைொள ்களிடை் பைத்வத ைசூலிக்க
சைை்டுை் .
4. கொப் பீடு, ஓை் வூதிை சசவைகள் ைற் றுை் பசலொைைி சசவைகள் அல் லது
பதொட பு
் வடை பிற பபொருட்கள் ைற் றுை் சசவைகவள ைழங் குதல் .
5. சுை உதவிக் குழுக்கள் , பபொறுப் புள் ள கூட்டு குழுக்கள் ைற் றுை் அை ்களின்
கூட்டவைப் புக்கள் உட்பட சமூகத்தில் எந்த ைவக குழுக்கவளயுை் உருைொக்க
முடியுை் .
6.
ைொடிக்வகைொள ்
நலன்
ைற் றுை்
நன் வைக்கொகவுை்
சைறு
எந்த
சநொக்கத்திற் கொகவுை்
தகுதியுள் ள
ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு
பபொருட்கவள
சந் வதப் படுத்துதல் உள் ளிட்ட ைொழ் ைொதொ உை ்வு சசவைகள் ைற் றுை் ை ்த்தக
அபிவிருத்தி சசவைகள் ஆகிைைற் றிற் கொக நிதிச் சசவைகள் ைழங் கப் பட
சைை்டுை் .
7. சுகொதொ ை் , நிதி பற் றிை அறிவு, பதொழிற் பயிற் சி முதலிைவை MFI மூலை்
ைழங் கப் படுை் கூடுதல் நிதிச் சசவைகள் ஆகுை் .

MFI ஆை் கண்டிை் ைோக ஏை் றுக்சகோள் ளை் ைட ரவண்டியமவ:
1. குவறந்த
ைருைொை்
ஈட்டுை்
ைொடிக்வகைொள ்கவள
முதன் வை
நிதி
சந் வதக்குள் பகொை்டுைருைதன் மூலை் நொட்டில் நுை்நிதியிைல் இைக்கத்வத
ைலுப் படுத்த முடியுை் .
2.
ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு
நிதி
சசவைகவள
(கட்டுப் பொடுகளுக்கு
உட்பட்டதொக) ஒரு ைவ ைவறக்குள் ைழங் க, முற் சபொக்கொன, நிவலைொன,
ைற் றுை்
ைொடிக்வகைொளவ
வைைப் படுத்துை்
அவைப் புக்கள்
ைற் றுை்
நவடமுவறகள் உருைொக்க சைை்டுை் .
3. ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு சிறந் த சசவை பசை் ைதற் கொக உை ் பசைல் பொட்டு
த த்துடன் , சபொட்டி ைைிக நவடமுவறகள் உட்பட
- தங் களுக்குள் ைற் றுை்
முகை ்களுடனொன
ஒருங் கிவைப் வப
ஊக்குவித்துை்
சபொட்டி
ைைிக
நவடமுவறகள் உட்பட
சீ ச
் கடொன நவடமுவறகவள தவி ்த்துை் சிறந்த
உை ்த த்வத எட்ட சைை்டுை் .
சிறு நிதிச் சசவைகவள ைழங் குை் அவனத்து நிறுைனங் களுை்
பின் ைருை்
பத்தியில் குறிப் பிட்டுள் ள, நுை்நிதியிைலின் முக்கிை
நடத்வத விதிகவளக்
கவடபிடித்து நடக்க சைை்டுை் .
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நடத்மத விதிமுமைகள்
I. முதன்மையோன ைை் றுை் ஒருங் கிமணந் த நன்சனறி நடத்மத

1

2

3

அவனத்து MFIகளுை்
ைொடிக்வகைொள ்கள்
ைற் றுை் அை ்களது
பைிைொள ்கவள
சந ்வை
ைற் றுை்
கை்ைிைத்துடன்
நடத்த
ஏதுைொக
அதற் கொக
ஒரு
ைொ ிைை் அவைத்து
பகொள் வககள்
ைற் றுை்
இைக்க
ைழிமுவறகவள
ைடிைவைத்துக்
பகொள் ள சைை்டுை் .

MFI
என் று
ஊழிை ்கள்
ைற் றுை்
அை ்களின் சொ ப
் ொக
பசைல் படுை்
நப ்களுக்கு
இந் த
நடத்வத
விதிகவள
பயிற் சி
அளித்து
அதன் படி
அை ்கள்
பசைல் படுகிறொ ்களொ
என் பவத
உறுதிப் படுத்த
பைளிப் பவடைொன
ைற் றுை்
பதொழில் முவற
பசைல் முவறவை
புகுத்த சைை்டுை் .

ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு
நல் லவிதைொக ைைிகை்
ைற் றுை்
சசவை
அளிக்குை்
ஊழிை ்கவள
ஊக்குவிக்குை்
சநொக்கத்தில்
ஊக்கத்பதொவக அளிப் பு
நவடமுவறகள்
அவைக்கப் பட்டிருக்க
சைை்டுை் .

4

MFIக்கள்
தங
ைொடிக்வகைொள ்களு
நடத்வத
விதி
ைற் றுை்
அதவ
நவடமுவறபடுத்துை
பற் றி
அறிவுறு
சைை்டுை் .

II. சவளிை் ைமடத்தன்மை
1. MFI ஆனது அை ்கள் ைழங் குை் எல் லொவிதைொன சசவைகளுக்கொக உள் ள
விதிமுவறகள் ைற் றுை் நிபந்தவனகவள, எளிதொக பு ிந்து பகொள் ளத்தக்க
ைவகயிலுை்
ைடிைத்திலுை்
தங் கள்
ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு
ைழங் க
சைை்டுை் . (ஆ பி
் ஐ)
ிச ்ை்
ைங் கி ைழங் கியுள் ள
நன் னடத்வத விதி
நடத்வதகளின் படி பின் ைருை் ஆைைங் கள் இரு ைொ ங் கள் முன் னதொகசை
பைளிப் பவடைொக அளிக்கபட சைை்டுை் .
a. தனிநப ் அங் கீக ிப் பு கடிதை்
b. கடன் அட்வட
c. கடன் அட்டைவை
d. வகச்சொத்து புத்தகை் (பொஸ்புக்)
சைலுை் , இந் த பைளிப் படுத்தல் ஆனது குழு/ ைொடிக்வகைொள ் பொதுகொப் புக்குழு
கூட்டங் களின் சபொது முன் னச
அை ்களுக்கு அறிவிக்கப் பட்டு
பசை் ைப் பட
சைை்டுை் .
(விை ங் கள் ஒரு தொளில் அச்சிடப் பட்டு ைற் றுை் அவனத்து
கடனொளிகளுை்
தங் களது
ஏற் பு
ஒப் புவகக்கொக
அசத
தொளில்
வகபைழுத்திட்டிருக்க சைை்டுை் .)
2.
MFI
ஆல்
ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு
அளிக்கப் படுை்
அவனத்து
தைொ ிப் புகள் /சசவைகளுக்கொன
விதிமுவறகள்
ைற் றுை்
நிபந்தவனகள்
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ஆகிைவை அை ்களது உத்திசைொகபூ ்ை பி ொந்திை பைொழி அல் லது அை ்கள்
பு ிந்து பகொள் ளத்தக்கதொன பைொழியில் அளிக்கப் பட சைை்டுை் .
3. குவறந்தபட்சைொக, MFI ஆனது பின் ைருை் விதிகவள பைளியிட சைை்டுை் :
a. குவறைொன சைநிவல முவற ைட்டி விகிதை்
b. பசைலொக்க கட்டைை்
c. முன் ன ் கூறிைவை அல் லொத ைற் ற பசலவினங் கள் அல் லது கட்டைங் கள்
d. கொப் பீடு ைற் றுை் இழப் பீட்டு பசலவினங் கவள உள் ளடக்கிை கட்டைங் கள்
4. MFI ஆனது எழுத்து பூ ்ைைொக ைட்டுசை, அவனத்து நிதி சசவைகளுக்கு
விதிக்கப் படுை்
கட்டைங் கள்
பற் றிை
விை ங் கவளப்
பற் றி
ைொடிக்வகைொளருக்கு பத ிவிக்க சைை்டுை் . கடன் அல் லொத பபொருட்கள் /
சசவைகள் ஆகிைைற் றுக்கொன கட்டைை் ைொடிக்வகைொளருக்கு முன் னதொகசை
பத ிைப் படுத்திைதற் கு பின் னச ைசூலிக்கப் பட சைை்டுை் .
5. MFI இன் அவனத்து ைட்டி ைற் றுை் கட்டைங் கள் ஆகிைவை ைருடொந்தி
விழுக்கொடு வீதை்
(APR) ைற் றுை்
அதற் கு சைைொன ைொதந்தி
விகிதை்
சபொன் றைற் வற உள் ளடக்கிைது என அறிவிக்க சைை்டுை் .
6. ைட்டி ைற் றுை் பொதுகொப் பு வைப் பு நிதி ஆகிைவை பபொறுத்து MFI ஆனது
ிச ்ை் ைங் கி ைழிமுவறகவள பின் பற் ற சைை்டுை் .
7.
அவனத்து
ப ிைொற் றங் களின்
முவறைொன
பதிவுகள்
அவனத்துை்
ஒழுங் குமுவற ைற் றுை் சட்டப் பூ ்ை விதிமுவறகளுக்சகற் ப ப ொை ிக்கப் பட
சைை்டுை் ,
ைற் றுை்
கடன்
ைொங் குசைொ 1்
ஒப் புவக
/
விதிகவள
ஏற் றுக்பகொள் ளுதல் / விதிமுவறகள் ஆகிைவையுை் இந்த பதிவுகளின் ஒரு
பகுதிைொக உருைொக்கப் பட சைை்டுை் .
8. கடன் விை்ைப் பை் ஏற் கப் படொைல் இருந்தொல் அதற் கொக, MFI ஆனது
தன் னுவடை நி ொக ிப் புக்கு என் ன கொ ைங் கள் என் று கை்டிப் பொக பைளியிட
சைை்டுை் .
9. பபொது களத்தில் நடத்வத
அறிக்வககவள வைக்கவுை் .

இைக்க

பநறிமுவறகள்

மீதொன

ைதிப் பீடு

10. அவனத்து MFI களுை் தங் கள் ஆை்டறிக்வக ைற் றுை் ைருடொந்தி
நிதி
அறிக்வககவள பபொது தளங் களில் (தங் கள் ைவலத்தளங் களில் ) உடனடிைொக
தங் கள் ைொ ிைை் / AGM ஆகிைைற் றின் ஒப் புதல் கிவடத்தவுடன் வைக்க
சைை்டுை்

III. வோடிக்மகயோள ் ைோதுகோை் பு
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A. நன்சனறி நடத்மதகள்
1. MFI தகுதிைொன ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு நுை்நிதியிடல் சசவைகவள ிச ்ை்
ைங் கியின் ைழிகொட்டுதலின் படி ைழங் குைவத உறுதி பசை் ை சைை்டுை் .
2. MFI ஆனது ஒழுங் குமுவற ஆவைைத்தின் ஒப் புதல் பபற் ற நிதிப் பபொருட்கள்
அல் லது சசவைகவள ைட்டுசை (பிற நிதி நிறுைனங் களின் முகை ்களொக
பசைல் படுை் சபொது கூட) தங் கள் ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு ைழங் க சைை்டுை் .
3.
நிவலைொன
KYC
முவறவைகளின்
படி,
MFI
ஆனது
தங் கள்
ைொடிக்வகைொள ்கள்
சை் பந்தப் பட்ட
ஆைைங் களின்
பி திகவளப்
பபற
சைை்டுை் . கூடுதலொன ஆைைங் கவள சதவைைொனசபொது ைட்டுை் அல் லது
நிைொைைொன கொ ைங் களுக்கொக அதொைது ப ிை ்த்தவனவை முடிக்க அது
கை்டிப் பொக சதவை என் றொல் ைட்டுை் அதவன இவைக்க சைை்டுை் .
4. கடன் கள் மீதொன முடிவுகள் ஒரு நிைொைைொன தருைத்தில் ைட்டுசை
எடுக்கப் பட சைை்டுை் . MFI க்கள் தங் கள் ைொடிக்வகைொள ்களிடை் அை ்களது
கடன் சகட்பு விை்ைப் பை் ஏற் றுக்பகொள் ளப் படுை் பட்சத்தில் அை ்களொல்
எை் ைளவு கொலத்துக்குள் கடவன திருப் பி பசலுத்தமுடியுை் என் ற வினொவை
முன் வைத்து அை ்கவளசை அதுபற் றி பத ிவிக்க சைை்டுை் என அறிவுறுத்த
சைை்டுை் .
5. நிதிபபொருட்கவள ஒரு பதொகுப் பொக சச ்க்கக் கூடொது. (இந்த சூழலில்
பதொகுப் பு என குறிக்கப் படுைது என் னபைன் றொல்
ஒரு தைொ ிப் பு அல் லது
சசவைவை ைழங் குைதற் கொன நிபந்தவனைொக ைற் பறொரு பபொருள் அல் லது
சசவைவை ைொங் கசைை்டுை் என் று பபொருள் படுகிறது). விதிவிலக்கொக கி டிட்
வலஃப் , ஆயுள் கொப் பீடு ைற் றுை் கொல் நவட கொப் பீடு ஆகிைவை
பபொதுைொக
கடன் சொ ந
் ்த பதொகுப் பொகசை ைழங் கப் படுகின் றன. இவை ஏற் கப் படலொை் .
கொப் பீட்வடப் பபொறுத்த ைவ யில் அதன் விதிகள் ைற் றுை் நவடமுவறகள்
ஆகிைவை இந்திை
ிச ்ை் ைங் கி (RBI) ைற் றுை் கொப் பீட்டு ஒழுங் குமுவற
ைற் றுை் சைை் பொட்டு ஆவைைை் (IRDA) அளித்துள் ள நவடமுவறகளின் படி
ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு
பதளிைொக
எடுத்துவ க்கப் பட
சைை்டுை் .
எல் லொைற் றுகுை் ைொடிக்வகைொள ் ஒப் புதல் எடுத்துக் பகொள் ளப் பட சைை்டுை் .

B அதிக கடன்சுமைமய தவி த
் ்தை்
1. ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு கடன் பகொடுப் பதற் கு முன்
MFIக்கள் தங் களது
உட்புற கடன் பகொள் வகயின் படி, கடன் சைை்டி விை்ைப் பித்து இருக்குை்
ைொடிக்வகைொள ொல் ைொங் குை் கடவனத் திருப் பிச் பசலுத்துை் அளவுக்கொன
திறன் இருக்கிறதொ என ைதிப் பீடு பசை் தல் சைை்டுை் .
2. ஒருசைவள ஒரு ைொடிக்வகைொள ் இதற் கு முன் 2 MFIகளில் இருந்து
ஏற் கனசை கடன் பபற் று இருந்தொல் , ைற் பறொரு MFI அைருக்கு மூன் றொைது
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முவறைொக கடன் பகொடுக்கக் கூடொது. இந் த முந்வதை கடன் நீ ட்டிப் பு குறித்து
கடனளிப் பு முகவை அறிக்வக மூலை் ச ிபொ ்க்க சைை்டுை் .
ரூ 60000 ைவ யிலொன உச்ச ை ை் புள் ள கடனுக் கு பைவீக் க விகிதை் ைற் றுை் உை்வைைொன கடன் ைதிப் பு
ஆகிை அப் சபொவதை கொ ைிகளின் அடிப் பவடயில் SRO மூலை் ைறுஆை் வு பசை் ைப் படுை் .
1
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3.
ிச ்ை்
ைங் கி
ப ிந்துவ யின்
படி,
ைொடிக்வகைொளருக்கு
எந் த
சூழ் நிவலயிலுை் எந்த ஒரு MFI யுை் , அை து உச்ச ை ை் புக்கு சைல் கடன்
அளிக்கக் கூடொது. அை து இந்த முந் வதை கடன் விை ங் கள் கடனளிப் பு
முகவையின் அறிக்வக மூலை் ச ிபொ ்க்கப் பட சைை்டுை் .
4. MFIக்கள்
கடனளிப் பு முகவைகளொல்
அளிக்கப் பட்ட அறிக்வககவளச்
ச ிபொ ்த்த பின் ன ் கடன் பபறுபை ்கள் (JLG கடன் ) குழுவுடன்
கூட்டுக்
கடப் பொடு அடிப் பவடயில்
ைழங் கப் பட்ட கடன்
பதொவக ஒன் று கடன்
பபறுபைருக்கு
ரூ.80,000
என் ற
ை ை் புவடைவை
என் று
உறுதி
பசை் ைப் படுகிறது. குறிப் பிடப் பட்ட கடனொளிக்கு கடன் பதொவக ரூ.80,000க்கு
சைல்
அதிகைொகுை் சபொது, அல் லது ைட்டி
உட்பட பைொத்தைொக திருப் பி
பசலுத்தப் பட சைை்டிை பதொவக ரூ 80,000க்கு சைற் படுை் சபொது, அந்தக்
கடனொனது JLG உடன் சச ந
் ்தது அல் லொைல் தனி நப ் கடனொகசை எடுத்துக்
பகொள் ளப் படுை் .
MFIக்கள்
தனிநப ்
கடவன
வகைொள
அதற் கொன
முவறவைகள் ைற் றுை் சதவைைொன ஆற் றல் கள் பகொை்ட ஊழிை ்கவளக்
பகொை்டு சதவைைொன நடைடிக்வககவள எடுக்கலொை் .
5. கடன்
பபற் ற ைொடிக்வகைொள ் மீது அதிக கடன்
சுவை ஏற் றுைது
தடுக்கப் பட
சத ந
் ்பதடுக்கப் பட்ட
அந் த
ைொடிக்வகைொள ின்
திருப் பி
பசலுத்துை் திறவன கை்டறியுை் விதைொக MFI இன் ஒரு பசைல் முவறைொக
கடனளிப் பு முவகவை மூலை் பபறப் பட்ட அறிக்வககள் உள் ளன. இந்த
ச ிபொ ்த்தல் முடிவுகள் ஒரு குறிப் பிட்ட கொல இவடபைளியில்
மீை்டுை்
ைொ ிைத்தொல் ச ிபொ ்க்கபட சைை்டுை் .
6. கடன் முகவை அறிக்வககளில் கொைப் படுை் பிவழகவள குவறப் பதற் கு,
MFIக்கள் UIDAI எை்வை எடுத்துக் பகொள் ள (ஆதொ ் எை்) சைை்டுை் அதொைது
இ ை்டு ஆை்டுகளுக்கு உட்பட்ட KYC க்கள் (இந்த COC பசைலொக்கை்
பபறக்கூடிை நொள் முதல் ). இது ஒரு ஆ ை் ப நடைடிக்வகைொக, MFI க்கள்
இ ை்டொைது ைற் றுை் சுழற் சி முவற கடன் கவள ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு
அளிக்குை் சபொது KYC இன் ஒரு பகுதிைொக ஆதொ ் எை்வை கைக்கில்
எடுத்துக்பகொள் ைவத உறுதி பசை் ை சைை்டுை் .
இந்த ஆதொ ் எை்கள்
பின் ன ்
கடனளிப் பு
முகவைகளொல்
ைழங் கப் படுை்
CIR
களில்
பைன் படுத்தப் படுை் .

C சைோருத்தைோன ஒருங் கிமணை் பு ைை் றுை் வசூலிை் பு நமடமுமைகள்
1.
ைொடிக்வகைொள ்கள்
ைற் றுை்
ஊழிை ்களுடனொன
தகைல்
பதொட பு
் களுக்கொக
பதளிைொக
ைவ ைறுக்கப் பட்ட
ைழிகொட்டுதல் கவள
MFIகள் அளிக்க சைை்டுை்
2. MFI இன் அவனத்து பைிைொள ்கள் ைற் றுை்
பசைல் படுைவத உறுதி பசை் ை சைை்டுை்
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நப ்களுை்

MFI சொ ப
் ொகச்

a.
ைொடிக்வகைொள ்களுடனொன
அவனத்து
பதொட பு
் களின்
சபொது,
சதொழவைைொன பைொழி பைன் படுத்தவுை் , ஒழுக்கத்வத ப ொை ிக்கவுை் , ைற் றுை்
அை ்களின் கலொச்சொ நுை் உை ்வுகளுக்கு ை ிைொவத
அளிக்குை் படிைொக
நடந்து பகொள் ள சைை்டுை் .
b. அச்சுறுத்தல் அல் லது ைன் முவறகவளத் தூை்டுை் விதைொகவுை் அதுசபொன் ற
எந்த
ைவகைொன
ப ிந்துவ களுக்குை்
இடைளிக்குை்
விதைொக
எந்த
நடத்வதயிலுை் ஈடுபடுதல் கூடொது.
c. கடன் ைசூல் பசை் யுை் முகை ்கள் , ைொடிக்வகைொள ்கவள சதவைைற் ற
சந ங் களில் பதொந் த வு பசை் ைக் கூடொது, அை ்கள் கை்டிப் பொக RBI இன்
ைழிகொட்டுதலின் படி நடக்க சைை்டுை் .
d. இக்கட்டொன சூழல் களில் , எடுத்துக்கொட்டொக அை ் வீட்டில் துக்க நிகழ் வு
நடந்திருந்தொல் , ைொடிக்வகைொளவ
பதொந் த வு பசை் ைக் கூடொது, 2 அல் லது
அதற் கு சைற் பட்ட பைற் றிக ைொன ீ சபபைை்ட் பபறப் படொைல் இருந்தொலுை்
கூட.
3. MFIக்கள் கை்டிப் பொக பசல் லத்தக்க
சிது ஒன் வற (MFI ஆல் முடிவு
பசை் ைப் பட்ட எதுைொகிலுை் ) ஒை் பைொரு
ீசபபைை்ட் நிகழ் வின்
சபொதுை்
ைொடிக்வகைொள ் முன் னிவலயில் கடன் அட்வட/கடன் பொஸ்புக் ஆகிைைற் றில்
பதிவு பசை் ைப் பட்டு அளிக்கப் பட சைை்டுை் .
4. MFIக்கள் இைல் பொக ஒை் பைொரு கட்டத்திலுை் , ைொடிக்வகைொள ்கவள வகைொள
ஒரு வி ிைொன ைொ ிை ஒப் புதல் பசைல் முவற சைை்டுை் .
5. MFIக்கள் ைசூலில் பற் றொக்குவற ஏற் படுை் சபொது பைிைொள ்களிடை் இருந்து
அைற் வற பபற முைற் சி பசை் ைது என் பது நைது HR பகொள் வககளின் படி இந்த
நவடமுவறகள் கை்டிக்கத் தக்கவைைொகுை் . எனினுை் சில குற் றமிவழத்த
பைிைொ ்களிடை் இருந்து MFIக்கள் பைத்வத ைசூல் பசை் ைலொை் .

D வோடிக்மகயோள ் தகவை் தனியு ிமை
MFIக்கள்
ைொடிக்வகைொள ்களின்
தனிப் பட்ட
தகைல் கவள
இ கசிைைொக
வைத்திருக்க சைை்டுை் . ைொடிக்வகைொள ்களின்
தகைல் கள்
கீழ் க்கை்ட
நிபந்தவனகளுக்குட்பட்டு ஒரு மூன் றொை் த ப் பினருக்கு அளிக்கப் படலொை் :
a. சைலுை் ைொடிக்வகைொளருக்கு இது பற் றி முன் கூட்டிசை பத ிவிக்கப் பட்டு
அை ிடை்
இருந் து
இதற் கொன
எழுத்துப் பூ ்ைைொன
ஒப் புதல்
பபறப் பட
சைை்டுை் .
b. தகைல்
சகட்குை்
நப ்
MFI இடை்
இருந்து
தகைல் கவளப்
பபற
ைொடிக்வகைொள ொல்
அங் கீக ிக்கப் பட்ட
நப ொக
இருந்தொல்
(MFI இடை்
பத ிவித்திருக்க சைை்டுை் ).
c. அது சட்டப் பூ ்ைைொக பத ிவிக்கப் பட சைை்டிை அைசிைை் எழுந்தொல் .
d.
இந்த நவடமுவற நிதி நிறுைனங் கள் ைத்தியில் ைழக்கைொனதொகுை் .
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பநருங் கிை குழுக்களில் ப ஸ்ப
அடிப் பவடயிலுை் (கடன் குழு சபொன் ற)
ைழங் கப் படுகிறது. இதில் பின் பற் றப் பட சைை்டிைவை பின் ைருைொறு: i)
ைொடிக்வகைொள ிடை் முன் அனுைதி பபற் றிருத்தல் ைற் றுை் ii) அத்தவகை
தகைவலப்
பபறுபைருை்
கூட
அத்தவகை
தகைல் கவள
இ கசிைைொக
பொதுகொக்குை் நிவலயில் இருப் பை ொக இருத்தல் .

IV ஆளுமக
MFIக்கள் கை்டிப் பொக பைளிப் பவடத்தன் வையுை் , பதொழிநுட்ப ைவகயிலுை் ,
பின் ைருை் பபரு நிறுைன நி ்ைொக நவடமுவறகவள பின் பற் றி ஏற் று நடக்கக்
கூடிை ஒரு முவறைொன அவைப் பு முவறவை பகொை்டிருக்க சைை்டுை் :
1. MFIக்கள் நிறுைனச் சட்டங் கவள ைதித்து சிறந்த முவறயில் நி ்ைகித்து
ைருை் இைக்குன ்கள் / நி ்ைொக அவைப் பு சவப உறுப் பின ்கள் சபொன் ற புகழ்
மிக்க நப ்களின்
நி ்ைொகத் திறவனயுை் அை ்களது உை ் த த்வதயுை்
கை்கொைிக்க சைை்டுை் , சைலுை்
அவை
ிச ்ை் ைங் கி விதிகள் ைற் றுை்
பட்டிைலிடப் பட்ட நிறுைனங் களின் பங் குச் சந்வத விதிகளுக்கு இைங் க
முவனை சைை்டுை் ( MFIக்கள் நிறுைனங் களொக இல் லொைல் சபொனொலுை் கூட
அல் லது பங் குச் சந் வதயில் பட்டிைலிடப் பட்டிருந்தொலுை் கூட).
2. MFIக்களின் நி ்ைொக குழுவில் 1 / 3 பங் கு
இைக்குன ்கள் இருக்குைொறு முைற் சிக்க சைை்டுை் .

அளவுக்கு

சுதந்தி ைொன

3. MFIக்களில் கடன் ைொங் குபை ்களுக்கு அை ்களது கடன் சுவை அழுத்தத்தில்
இருந்து
நிைொ ைை்
ைழங் குை்
பபொருட்டு
ஒரு
ைொ ிைத்தொல்
ஒப் புதல்
அளிக்கப் பட்ட கடன் ைறுசீ வைப் பு தைொ ிப் பு / திட்டை் சைை்டுை் .
4. MFIக்களில் ைொ ிைத்தொல் தைிக்வக குழு ஒன் று அவைக்கப் பட்டு அதற் கு
தவலை ொக சுதந்தி ைொக இைங் குை் ஒருை ் நிைமிக்கபட சைை்டுை் .
5. அவனத்து MFIக்களுை் கைக்குகள் ைற் றுை் அறிக்வகயிடல் / ைழங் கல்
ஆகிைைற் வற தகுதி ைொை் ந்த தைிக்வகைொள ்கள் மூலை் நிதி அறிக்வககவள
பைளியிடுதல்
ைற் றுை்
கைக்குகவள
ப ொை ித்தல்
ஆகிைைற் றில்
பைளிப் பவடத்தன் வைவை உறுதிப் படுத்த சைை்டுை் .
6. MFIக்கள்
இந்திை
பட்டை
கைக்கொள ்கள்
அளிக்கப் பட்ட கைக்கொை் வு த நிவலகளின் படி
முவறயில் பசை் ை சைை்டுை் .

நிவலைை்
(ICAI) ஆல்
தைிக்வககவள சிறந்த

7. MFIக்கள்
இைக்குந ்கள்
ைொ ிைை்
முன் பொக, ைழங் கப் படுை்
இைக்க
அறிக்வகைொனது
இந்த நடத்வத விதிமுவறகளின் எல் வல ைவ யிலுை்
சைலுை் நி ்ைொகத்தின் பல் சைறு படிநிவலகளில் பசைல் படுத்தப் படுை் நி ்ைொக
பசைல் திட்ட
பசைல் முவறகள்
பசைல் படுத்துைதிலுை் ,
குறிப் பிடத்தக்க
ைவகயில்
ஏசதனுை்
கொ ைங் கள்
இருந்தொல் .
ஒரு
குறிப் பிட்ட
சீ ொன
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இவடபைளியில் அவை ைொ ிைை் மூலைொக வி ிைொக விளக்கப் படுை் .

V ஆள் ரெ ்ை்பு
நவடமுவறகள் அவனத்து MFI ஊழிை ்களுக்குை் பபொருந்துை் .

1

2

3
4

5

6

சுதந்தி ைொன ைற் றுை் நிைொைைொன ஆள் சச ப
் ் பு நவடமுவற என் பது ைற் ற
MFIகளின்
பைிைொள ்கவள
கூட
பைியிலை ்த்துைதில்
எந்தவித
தவடயுமின் றி
பபொது
ஆட்சச ப
் ் பு
விளை் ப ங் கவள,
உள் ளூ ்
பசை் திதொள் கள் ,
ைவல
விளை் ப ங் கள் ,
சந ்முக
சத ்வு,
சபொன் ற
பபொதுைொன களத்தில் பதிந்து பைிைொள ் சச ்க்வகக்கு ைழிைவக
பசை் ைதொகுை் .
ஒரு MFI ைற் பறொரு MFI இன் பைிைொளவ சச ்த்துக்பகொள் ள முற் படுகிற
சபொபதல் லொை் , தற் சபொவதை முதலொளியிடை் இருந்து ஒரு ச ிபொ ்த்தல்
சகொ ிக்வக சைை்டுைது கட்டொைைொனது. ஒரு பைிைொை் ப் பு ஆவை
உருைொக்கப் பட்டு,
சைலுை்
அந்த
ைொை் ப் பு
கடிதை்
ைருங் கொல
பைிைொளருக்கு
பைளியிட்ட
பிறகு
தொன்
ச ிபொ ப
் ் பு
சகொ ிக்வக
தற் சபொவதை முதலொளி இருந்து எதி ப
் ொ ்க்கப் பட சைை்டுை் .
MFIக்கள் இ ை்டு ைொ ங் களுக்குள் ைற் பறொரு MFI இருந் து
சகொ ப் பட்ட
ச ிபொ ப
் ் புக் சகொ ிக்வகக்கு பதிலளிக்க சைை்டுை் .
முதலொளி
ைற் றுை்
பைிைொள ்
ஆகிசைொ ்
இவடசை
ஏற் கனசை
சபொடப் பட்ட ஒப் பந்தத்தின் படி பைளிசைறுை் ஊழிை ் குவறந்தபட்சைொக
இன் னுை் ஒரு ைொதை் ைவ பைிவிலகல் அறிவிப் பு கொலைொக பதொட ந
் ்து
பைிைொற் ற சைை்டுை் .
எந்த ஒரு MFIக்களுை் இன் பனொரு MFIயின் பைிைொள ்கவள முவறைொன
பைிவிலகல்
கடிதை்
இல் லொைல்
தங் கள்
நிறுைனத்தில்
சச ்த்துக்
பகொள் ளமுடிைொது. எனினுை் விதிவிலக்கொக
சில சந ங் களில் முந்தை
முதலொளிக்கு
(MFI)
அனுப் பப் பட்ட
ஒரு
ச ிபொ ப
் ் பு
சகொ ிக்வக
கடிதத்துக்கு 20 நொட்களுக்குள் பதில் பபறப் படவில் வலபைனில் சச ்த்து
பகொள் ளலொை் .
பைியிலிருந்து
விலகிச்பசல் லுை்
அவனத்து
பைிைொள ்களுக்குை்
அைன்
/
அைள்
சைொசடி
குற் றை்
அல் லது
சீ ச
் கட்டொள ் என நிரூபிக்கப் பட்டை ்கள் தவி , அவனைருக்குை் சைலுை்
அை ்
தன் னுவடை
எல் லொவிதைொன
MFIக்கு
சச
சைை்டிை
பசலவினங் கள் ைற் றுை் ஒப் பவடக்கப் பட சைை்டிை அவனத்வதயுை்
சை பி
் த்த பின் ன ் MFI ஆனது பைிைொளருவடை முவறைொன பைிவிலகல்
சகொ ிக்வகவை ஏற் று
அை து எல் லொ நிலுவைத் பதொவககவளயுை்
அளித்து முவறைொன பைிவிலகல் ஒப் புவக கடிதத்வதயுை் ைழங் க
சைை்டுை் .
ஒரு MFI இருந்து ைற் பறொரு MFIக்கு ைொற் றலொகி பசல் லுை் பைிைொள ,்
குறிப் பொக கிவள சைலொள ் நிவலவை ஒத்த பைிகளுக்கு, முன் பு
பைிைொற் றிை
அசத
இடத்திசலசை
குவறந்தது
இன் னுை்
1 ைருட
கொலத்துக்கு அை ் மீை்டுை் பைியில் அை க் கூடொது.
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VI. வோடிக்மகயோளருக்கு கை் பித்தை்
1. MFI -கள் பகொடுக்கக்கூடிை நிதிசொ ந
் ்த பபொருட்கள் ைற் றுை் சசவைகளில்
உள் ள விருப் பங் கள் , சத ்வுகள் ைற் றுை் பபொறுப் புகள் முதலிைைற் வற குறித்த
விழிப் புை ்வை
ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு
ைழங் குைதற் கொன
அ ப
் ் பைிக்கப் பட்ட பசைல் முவறவைக் பகொை்டிருக்க சைை்டுை் .
2. புதிை ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு ஒரு கடனொளிைொக அை ்களது உ ிவைகவள
பு ிந்து
பகொள் ைதற் கு
அை ்களுக்கு
உதவுைதற் கொக
நிறுைனத்தின்
பகொள் வககள் ைற் றுை் நவடமுவறகள் குறித்த தகைல் த ப் பட சைை்டுை் .
3. MFIகள் அை ்கள் ைழங் குை் / கிவடக்கக்கூடிை பபொருட்கள் / சசவைகளின்
முக்கிை விதிமுவறகள் ைற் றுை் நிபந்தவனகள் குறித்து ைொடிக்வகைொள ்கள்
விழிப் புை ்வுடனுை் பு ிந்துபகொை்டுை் இருக்கிறொ ்களொ என் பவத பதொட ந
் ்து
சசொதித்து உறுதிபடுத்த சைை்டுை் .
உள் தைிக்வக அவைப் புகளின் ஒரு
பகுதிைொக அல் லது சீ ற் ற ைொதி ிகளில் ைொடிக்வகைொள ்கவள சத ந
் ்பதடுத்து
அவழத்தல் சபொன் ற ைற் ற சில ைழக்கைொன கை்கொைிப் புகள் மூலைொக
ைொடிக்வகைொள ்
கருத்து
சகட்பு
பசை் ைசைை்டுை் .
அது
சபொன் ற
கை்கொைிப் புகள்
மூலை்
பபறப் படுை்
கருத்து சகட்புகள்
அை் ைப் சபொது
நி ்ைொகக் குழுவுக்கு அறிவிக்கப் பட சைை்டுை் .

VII. த வுகள் ைகி வு
்
1. MFI கள் தங் களது முழுவைைொன ைொடிக்வகைொள ் த வுகவள RBI/இந்திை
ிச ்ை் ைங் கி அங் கீக ித்த கடன் குழுவிடை் பகி ந
் ்து பகொள் ள சைை்டுை் .
2
இந்த த வுகள் SRO ப ிந்துவ த்த கொல அளவு படி சை ப
் ் பிக்கப் பட சைை்டுை் .
2.
அவனத்து MFIகளுை் SRO உள் ளிட்ட அவனத்து சைற் பொ ்வை ைற் றுை்
ஒழுங் குமுவற அவைப் புகளொல் சகட்கப் படுை் த வுகவளயுை் தகைல் கவளயுை்
ைழங் க சைை்டுை் .
என் பது RBI/ இந் திை ிச ்ை் ைங் கிைொல் NBFC-MFI -களுக்கொன சுை ஒழுங் குமுவற அவைப் பொக அங் கீக ிக் கப் பட்ட
துவறசொ ் அவைப் பொகுை் .
2

VIII. கருத்துரகட்பு/ குமைதீ ை
் ் பு நுட்ைை்
1. MFI -கள் ஏசதனுை் தைறு இருந்தொல் ச ி பசை் ைவுை் , பபறப் பட்ட புகொ ்கவள
து ிதைொக ைற் றுை் திறை் பட ச ி பசை் ைவுை் அ ப
் ் பைிக்கப் பட்ட கருத்துசகட்பு
ைற் றுை் குவறதீ ப
் ் பு நுட்பத்வத நிறுை சைை்டுை் .
இந் த GRM -இன்
குவறந்தபட்ச த நிவலகள் பின் ைருைொறு i) பதொவலசபசி எை்கள் விை ங் கள்
கடன் அட்வடகளில் அச்சிடப் பட்டு த ப் படுைதுடன் , பதொவலசபசி அவழப் பு
மூலைொக புகொ ்கவள பதிவு பசை் ைதற் கொன எளிை நவடமுவற இருக்க
சைை்டுை் ,
ii)
நிறுைன
கிவளகளில்
புகொ ்கள் /
குவறகவள
பதிவு
பசை் ைதற் பகன ஒரு ஊழிை ் உதவியுடன்
கூடிை நவடமுவற இருக்க
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சைை்டுை் , iii) புகொ ் பபறப் பட்டதற் கொன ஒப் புவக ைழங் கப் பட சைை்டுை் , iv)
புகொவ
தீ ப
் ் பதற் கு கொல ைவ ைவற இருக்க சைை்டுை் , v) MFI -இனொல்
ைழங் கப் பட்ட தீ ்வுகள் ைொடிக்வகைொளருக்கு திருப் திைளிக்கவில் வல எனில்
பதளிைொன சைல் முவறயீட்டு நவடமுவற இருக்க சைை்டுை் , vi) நிறுைன
கிவளயில் உள் ள சநொடல் ஊழிை ் RBI/ இந்திை
ிச ்ை் ைங் கி அல் லது SRO
விடை் குவறதீ ப
் ் பு புகொ ் அளிக்க ைொடிக்வகைொளருக்கு ைழிகொட்ட சைை்டுை் ,
vii) ைொடிக்வகைொள ்கள் புகொ /் குவறதீ ப
் ் பு அளிப் பதொக இருந்தொலுை் கூட
அை ்கள்
நிைொைைொக
நடத்தப் படுைதற் கு
உத்த ைொதை்
அளிக்கப் பட
சைை்டுை் .
2.
MFI
-கள்
இந்த
நுட்பத்தின்
இருப் பு
ைற் றுை்
சநொக்கத்வத
ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு பத ிவிப் பதுடன் , அைற் வற எப் படி அணுக சைை்டுை்
என் பவதயுை் பத ிவிக்க சைை்டுை் .
3.
MFI -கள் , புகொ ்கவள வகைொளவுை் , ைொடிக்வகைொள ின் ப ிந்துவ வை
ைற் றுை்
ைொடிக்வகைொள ்கவள
எளிதொக
அணுகுைதற் கொக
அை ்களது
பதொவலசபசி எை்வை குறித்து வைக்கவுை் குவறந்தபட்சை் ஒரு குவறதீ ப
் ் பு
அதிகொ ிவை நிைமிக்க சைை்டுை் .
4. MFI -கள் SRO (பபொருந்துை் பட்சத்தில் ) சநொடல் அதிகொ ியின் பதொவலசபசி
எை்
ைற் றுை்
விலொசை்
ைற் றுை்
SRO வின்
குவறதீ ப
் ் பு
வைைத்தின்
தகைல் கவள கொட்சிபடுத்த சைை்டுை் .
5.
ஒை் பைொரு
MFI
யுை்
நடத்வத
விதிகளின்
உறுதிபடுத்துைதற் கொன
பபொருத்தைொன
நுட்பத்வதக்
சைை்டுை் .

இைக்கத்வத
பகொை்டிருக் க

6. சை் பத்தப் பட்ட MFI இனொல் விசொ ிக்கப் பட்ட புகொ ்தொ ்களது புகொ ின்
முடிவுகளில் அை ்களுக்கு திருப் தி இல் வலபைனில் , பபொருந் தக் கூடிை சூழலில்
அை ்கள் SRO வினொல் நிறுைப் பட்ட குவறதீ ப
் ் பு நுட்பத்வத பைன் படுத்துைது
அை ்களது உ ிவை என் பது அை ்களுக்கு அறிவிக்கப் பட சைை்டுை் .
7.
MFI -கள் தொங் கள் பபற் ற குவறகள் , நிை ்த்திகள் ைற் றுை் மூத்த
சைலொை்வை
ஆை் வுக்கொக
நிலுவையில்
உள் ளவை
குறித்த
ைொதொந்தி
அறிக்வக தைொ ் பசை் ை சைை்டுை் . சைலுை்
அை் ைப் சபொது நி ்ைொகக்
குழுவிற் கு அறிக்வககள் அணுப் ப சைை்டுை் .
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ைகுதி III

மைக்ர ோஃமைனோன்ஸ் அமைை் புகளுக்கோன
வோடிக்மகயோள ் ைோதுகோை் பு
வழிகோட்டுதை் கள் (CPG)
MFI -களின் ைடிைத்வத பபொருட்படுத்தொைல் , அவனத்து MFI -களுக்குை்
பபொருந்துை் :

CPG

அவனத்து கிவளகள் ைற் றுை் அலுைலகங் களிலுை் ஆங் கிலத்திலுை் ைற் றுை்
உள் ளூ ் பைொழியிலுை் எளிவைைொன ைடிைத்தில் ைொடிக்வகைொள ் பொதுகொப் பு
பதொகுப் பு கொட்சிப் படுத்தப் பட சைை்டுை் .
1. RBI/இந்திை ிச ்ை் ைங் கியின் ைழிகொட்டுதலின் படி, தகுதியுள் ள அவனத்து
ைொடிக்வகைொள ்களுக்குை் வைக்ச ொ ஃவபனொன் ஸ் சசவைகள் ைழங் க முைற் சி
எடுக்க சைை்டுை் .
2.
ைொடிக்வகைொள ்கள் ,
ஊழிை ்கள்
ைற் றுை்
அை ்களின்
சொ பி
் ல்
பபொறுப் சபற் குை் நப ் ஆகிசைொருக்கு நடத்வத விதிகள் ைற் றுை் அதன்
பசைல் பொடுகவள கற் பிக்க சைை்டுை் .
3. RBI/இந்திை
ிச ்ை் ைங் கியின் நிைொைைொன நவடமுவறகள் பதொகுப் பிற் கு
ஏற் ப, கடன்
ைழங் கப் படுைதற் கு முன் ன ் நிறுைனத்தொல்
ைழங் கப் படுை்
அவனத்து பபொருட்கள் / சசவைகள் குறித்த அவனத்து விதிமுவறகள் ைற் றுை்
நிபந்தவனகவள பைளியிட சைை்டுை் . அந்த நிைொைைொன நவடமுவறகள்
பதொகுப் பு பின் ைருை் ஆைைங் கவள உள் ளடக்கிைதொகுை் .
a.
b.
c.
d.

தனிப் பட்ட அங் கீகொ க் கடிதை்
கடன் அட்வட
கடன் அட்டைவை
பொஸ்புக்

கூடுதலொக, குழு/
வைை
கூட்டங் கள்
மூலைொக
உள் ளூ ்
பைொழியில்
விதிமுவறகள் ைற் றுை் நிபந்தவனகள் பைளியிடப் பட சைை்டுை் ைற் றுை்
அை ்களது ஒப் புதல் பொதுகொக்கப் பட சைை்டுை் .
(இந்த விை ங் கள் தொளில்
அச்சிடப் பட்டிருக்கலொை் . சைலுை் அவனத்து கடனொளிகளுை் அை ்கள் ஏற் றுக்
பகொை்டதற் கொன ஒப் புவகயில் வகபைழுத்திட சைை்டுை் ).
5.
அவனத்து
நிறுைன
பபொருட்கள் /
சசவைகளுக்கொன
அவனத்து
விதிமுவறகள்
ைற் றுை்
நிபந்தவனகளுை்
உத்திசைொகப் பூ ்ை
ைட்டொ
பைொழியிசலொ
அல் லது
ைொடிக்வகைொள ்கள்
பு ிந்து
பகொள் ளக்கூடிை
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பைொழியிசலொ அை ்களுக்கு பசொல் லப் பட சைை்டுை் .
6. பின் ைருை் விதிமுவறகள் பைளியிடப் பட சைை்டுை் :
a. நிலுவை குவறயுை் முவறயில் ைட்டி விகிதை்
b. பசைலொக்க கட்டைை்
c.
சைறு ஏசதனுை்
பசலவுகள்
அல் லது கட்டைை்
இருக்கிறதொ என
விை ிக்கப் பட சைை்டுை் .
d. கொப் பீடு ைற் றுை் இழப் பீட்டு பசலவினங் கவள உள் ளடக்கிை கட்டைங் கள்
7.
அளிக்கப் பட்ட
அவனத்து
நிதி
சசவைகளுக்கொக
கட்டைங் கள் எழுத்தில் விை ிக்கப் பட சைை்டுை் .
8.
ைொடிக்வகைொளருக்கு
முன்
அறிவிப் பு
இல் லொைல்
பபொருட்கள் / சசவைகளுக்கு கட்டைை் ைசூலிக்கக் கூடொது.

விதிக்கப் படுை்

கடன்

அல் லொத

9. APR ைற் றுை் சைைொன ைொத விகிதை் உள் ளிட்ட அவனத்துை் உள் ளடக்கிை
பபறப் பட்ட ைட்டி ைற் றுை் கட்டைங் கவள அறிவிக்க சைை்டுை் .
10. ைட்டி ைற் றுை் பொதுகொப் பு வைப் பு நிதிக்கு RBI - இன் ைழிகொட்டுதல் கவள
பின் பற் ற சைை்டுை் .
11. ைழக்கைொன KYC விதிமுவறகள் படி, ைொடிக்வகைொள ்கள் சை் பந்தப் பட்ட
ஆைைங் களின்
பி திகவளப்
பபற
சைை்டுை் .
நிைொைைொன
கொ ைங் களுக்கொக ைற் றுை் ப ிை ்த்தவன முடிைதற் கு சதவைப் படுை் சபொது
கூடுதலொன ஆைைங் கவள இவைக்க சைை்டுை் .
12.
விை்ைப் பதொ
சைை்டுை் .

்களுக்கு

கடன்

நி ொக ிப் பு

கொ ைங் கள்

பைளியிட

13.
ைொடிக்வகைொள ்களிடை்
அை ்களது
கடன்
சகட்பு
விை்ைப் பை்
ஏற் றுக்பகொள் ளப் படுை் பட்சத்தில் அை ்களொல் எை் ைளவு கொலத்துக்குள் கடவன
திருப் பி
பசலுத்தமுடியுை்
என் பவதக்
சகட்டு
அை ்களது
தீ ை
் ொனை்
குறிப் பிடப் பட சைை்டுை் .
14. ஆயுள் கடன் , ஆயுள் கொப் பீடு ைற் றுை் பங் கு கொப் பீடு பபொருட்கள் தவி பிற
பபொருட்கவள
ஒன் றிவைந் த
பபொருட்களொக்கக்
கூடொது.
கொப் பீட்டு
விதிமுவறகள் ைொடிக்வகைொளருக்கு பைளிப் பவடைொக பத ிைப் படுத்தப் பட
சைை்டுை் .
சைலுை்
அவை
RBI/இந்திை
ிச ்ை்
ைங் கி
ைற் றுை்
IRDA
விதிமுவறகவள
பின் பற் றிைதொக
இருக்க
சைை்டுை் .
அவனத்து
நிவலகளிலுை் ைொடிக்வகைொள ் ஒப் புதல் பபறப் பட சைை்டுை் .
15. கடன் பகொடுப் பதற் கு முன் ைொடிக்வகைொள ின் சதவை ைற் றுை் கடவன
திருை் ப பசலுத்துை்
திறன்
ைதிப் பீடு பசை் ை முவறைொன நடைடிக்வக
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சைற் பகொள் ள சைை்டுை் . சைலுை் ைொடிக்வகைொள ின் திருை் ப பசலுத்துை்
திறனுக்கு ஈடு பசை் யுை் ைவகயில் ைட்டுசை கடன் ைழங் கப் பட சைை்டுை் .
16. ைொடிக்வகைொள ் ஏற் கனசை இ ை்டு கடன் ைழங் குபை ்களிடை் கடன்
பபற் றிருந்தொல் (கடன் மூலை் எதுைொக இருந்தொலுை் கூட), மூன் றொைது கடன்
ைழங் குபை ொக கடன் த க்கூடொது.
17. RBI/இந்திை ிச ்ை் ைங் கி அல் லது ைத்திை/ ைொநில அ சு அல் லது SRO வின்
ப ிந்துவ படி, எந் த ைொடிக்வகைொளருக்குை் பைொத்த கடன் ை ை் வப மீறி கடன்
த க்கூடொது.
18. ைொடிக்வகைொள ்களிடை் பதொட பு
்
பகொள் ைதில் அவனத்து ஊழிை ்களுை்
நிறுைனத்தின் ைழிமுவறகவள பின் பற் றுைவத உறுதி பசை் ை சைை்டுை் .
19.
அவனத்து ஊழிை ்கள் ைற் றுை் MFI க்கொக அல் லது MFI சொ ப
் ொக
பசைல் படுை் நப ,் பின் ைருைனைற் வற பின் பற் றுைது உறுதி பசை் ைப் பட
சைை்டுை் :
a) ைொடிக்வகைொள ிடை் பதொட பு
் பகொள் ளுை் சபொது ை ிைொவதைொன பைொழி,
நல் பலொழுக்கத்வத ப ொை ித்தல் ைற் றுை் கலொச்சொ
உை ்வுகவள ைதித்தல்
முதலிைைற் வற பின் பற் ற சைை்டுை் .
b) ைொடிக்வகைொள ிடை்
அச்சுறுத்துை்
ைவகயில்
அல் லது ைன் முவறயில்
ஈடுபடுை் ைவகயிலொன எந்த ைவகைொன நடத்வதயிலுை் ஈடுபடக்கூடொது.
c)
கடன்
ைசூல்
முகை ்களுக்கொன
RBI/இந்திை
ிச ்ை்
ைங் கியின்
ைழிகொட்டுதல் களின் படி, பல ைைி சந ை் ைொடிக்வகைொள ிடை் பதொட பி
் ல்
இருக்கக் கூடொது.
d) வகைறு
நிவல, உடல் நலமின் வை
முதலிைன
சபொன் ற
பபொருந்தொத
சந்த ப
் ் பங் களில் ைொடிக்வகைொள ்கவள நிலுவைகள் ைசூலிக்க சந்திக்கக்
கூடொது.
20. கடன் பபறுபை ிடை் இருந்து பபறப்படுை் ஒை் பைொரு கட்டைத்திற் குை்
ச ிைொன
சீது (MFI முடிவு பசை் த ஏசதனுை் ஒரு ைடிைத்தில் ) ைழங் கப் பட
சைை்டுை் . சைலுை் ைொடிக்வகைொள ிடை் இருக்குை் கடன் பொஸ்புக்/ கடன்
அட்வடயிலுை் பபறப் பட்ட கட்டைை் பதிவு பசை் ைப் பட சைை்டுை் .
21. ைொடிக்வகைொள ின் இைல் பொன உை ்வுநிவலவை சைொளிக்க நிறுைனை்
அங் கீக ித்த நவடமுவறவைப் பின் பற் ற சைை்டுை் .
22.
பைப் புழக்க ைன அழுத்தத்தில் இருக்குை் கடனொளிகளிடை்
ஏற் கப் பட்ட கடன் ைறுசீ வைப் பு நுட்பத்வத பின் பற் ற சைை்டுை் .

MFI ஆல்

23. ைொடிக்வகைொள ்களின் தனிப் பட்ட தகைல் கள் கை்டிப் பொக இ கசிைைொக
வைத்திருக்க சைை்டுை் .
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24.
ைொடிக்வகைொள ின்
தகைல் கவள
மூன் றொை்
நிவலவைகளில் ைட்டுசை பைளியிட சைை்டுை் :

த ப் பிடை்

பின் ைருை்

a)
அத்தவகை
தகைல் கவள
தருைது
குறித்து
ைொடிக்வகைொளருக்கு
முன் கூட்டிசை அறிவித்து அை து எழுத்து ைடிவிலொன அனுைதி பபறப் பட்டொல்
b) தகைல்
சகட்குை்
நப ்
MFI இடை்
இருந்து
தகைல் கவளப்
பபற
ைொடிக்வகைொள ொல் அங் கீக ிக்கப் பட்ட நப ொக இருந்தொல் .
c) அது சட்டப் பூ ்ைைொக பத ிவிக்கப் பட சைை்டிை அைசிைை் எழுந்தொல் .
d)
இந்த நவடமுவற நிதி நிறுைனங் கள் ைத்தியில் ைழக்கைொனதொகுை் .
பநருங் கிை குழுக்களில் ப ஸ்ப
அடிப் பவடயிலுை் (கடன் குழு சபொன் ற)
ைழங் கப் படுகிறது. இதில் பின் பற் றப் பட சைை்டிைவை பின் ைருைொறு: i)
ைொடிக்வகைொள ிடை் முன் அனுைதி பபற் றிருத்தல் ைற் றுை் ii) அத்தவகை
தகைவலப்
பபறுபைருை்
கூட
அத்தவகை
தகைல் கவள
இ கசிைைொக
பொதுகொக்குை் நிவலயில் இருப் பை ொக இருத்தல் .
25. நிறுைனை் பகொடுக்கக்கூடிை நிதிசொ ந
் ்த பபொருட்கள் ைற் றுை் சசவைகளில்
உள் ள விருப் பங் கள் , சத ்வுகள் ைற் றுை் பபொறுப் புகள் முதலிைைற் வற குறித்த
விழிப் புை ்வை ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு ைழங் குைதற் கு நி ்ைொகக் குழு
அங் கீக ித்த பசைல் முவற பின் பற் றப் பட சைை்டுை் .
26. அவனத்து புதிை ைொடிக்வகைொள ்களுக்குை் நிறுைனத்தின் பகொள் வககள்
ைற் றுை் நவட முவறகள் பற் றிை தகைல் கள் த ப் பட சைை்டுை் .
27. ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு நிறுைனை் பைன் படுத்துை் கருத்துசகட்பு நுட்பை்
ைற் றுை்
அதன்
சநொக்கத்வதயுை் , அதவன
எப் படி
அணுக
சைை்டுை்
என் பவதயுை் பத ிவிக்க சைை்டுை் .
28.
ஒை் பைொரு
12 முதல்
18 ைொதங் களுக்கு
ஒருமுவற, SRO ைொல்
அங் கீக ிக்கப் பட்ட முகை ் மூலைொக நடத்தப் படுை் நடத்வத விதிகளுடன்
கூடிை உடன் பொட்டு ைதிப் பீட்வடப் பபற சைை்டுை் . சைலுை் இந்த ைதிப் பீட்டு
அறிக்வகவை பபொதுத்தளத்தில் பைளியிட சைை்டுை் .
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ைகுதி IV

மைக்ர ோஃமைனோன்ஸ் அமைை் புகளுக்கோன
நிறுவன நடத்மத வழிகோட்டுதை் கள் (ICG)
MFI -களின் ைடிைத்வத
பபொருந்துை் :

பபொருட்படுத்தொைல் , அவனத்து MFI -களுக்குை்

ICG

1. நடத்வத விதிகளின் இைக்கத்வத உறுதிபடுத்துைதற் கொன பபொருத்தைொன
நுட்பத்வதக் பகொை்டிருக்க சைை்டுை் .
2.
ைொடிக்வகைொள ்கவளயுை்
ஊழிை ்கவளயுை்
சந ்வையுடனுை்
கை்ைிைத்துடனுை்
நடத்துைதற் கு பபொருத்தைொன பகொள் வககள்
ைற் றுை்
பசைல் பொட்டு ைழிகொட்டுதல் கள் இருக்க சைை்டுை் .
3.
அவனத்து ஒழுங் குமுவற ைற் றுை் சட்ட ீதிைொன விதிமுவறகளுக்சகற் ப
அவனத்து ப ிைொற் றங் களுை் நடத்தப் படுைதற் கொன முவறைொன பதிவுகவள
ப ொை ிக்க சைை்டுை் . இந்த பதிவுகளின் ஒரு பகுதிைொக கடன் பபறுசைொ ்
விதிமுவறகள் ைற் றுை் நிபந்தவனகவள ஏற் றுக்பகொை்ட ஒப் புவகயுை் இருக்க
சைை்டுை் .
4. கடன் திருை் ப பசலுத்தத் தைறிை ைொடிக்வகைொள ்கவள வகைொளுைதில்
ஒை் பைொரு நிவலயிலுை் வி ிைொன நி ்ைொகக் குழு அங் கீக ித்த பசைல் முவற
இருக்க சைை்டுை் .
5. ஊழிை ்களொல் சைொசடி பசை் ைப் பட்டதொக நிரூபிக்கப் பட்ட சூழல் தவி ்த்து,
ைொடிக்வகைொள ின்
ைசூல் பற் றொக்குவறவை ஊழிை ்களிடை் ைசூலிக்கக்
கூடொது.
6.
MFI
-கள்
அை ்களது
சபொட்டி
நவடமுவறகள்
சந ்வைைொகவுை்
ைொடிக்வகைொள ் சதொழவையுடன் இருப் பதற் கு உறுதி பசை் ை சைை்டுை் .
7. குறிப் பிடத்தக்க ை ்த்தக பதொகுதிகவளக் பகொை்ட ைற் ற MFI இருக்குை்
இடங் களில் MFIகள் கிவள வைத்திருப் பது தவி ்க்கப் பட சைை்டுை் .
8.
கடவன
திருப் பி
பசலுத்துை்
அழுத்தை்
எதி ப
் கொள் ளுை்
ைொங் குபை ்களுக்கு
நிைொ ைை்
ைழங் குை்
ைவகயில்
நி ்ைொகக்
அங் கீக ித்த கடன் ைறுசீ வைப் பு பபொருள் / திட்டை் இருக்க சைை்டுை் .
9.
புதிதொக
ஊழிைவ த்
சத ந
் ்பதடுக்குை்
சபொது
அை ்
பைிைொற் றிை நிறுைனத்தில் ஆசலொசவன பபறப் பட சைை்டுை் .

கடன்
குழு

ஏற் கனசை

10. ைற் பறொரு MFI இடை் இருந்து அது சபொல் ஆசலொசவன சகட்கப் படுை் சபொது
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20 நொட்களுக்குள் அதற் கு பதில் ைழங் க சைை்டுை் .
11.
பைிவை விட்டு பைளிசைறுை் ஒரு ஊழிை ின் நன் ைதிப் பு அறிவிப் பு
கொலை் , குவறந் த பட்சை் ஒரு ைொதத்திற் கு முன் ன ் பத ிவிக்க சைை்டுை் என் ற
ஊழிைருக்குை் நிறுைனத்துக்குை் இவடசைைொன உடன் பொட்டுடன் ஒப் பந்தைொக
இருக்க சைை்டுை் .
12. முந் வதை நிறுைனை் (MFI) 20 நொட்களுக்குள் ச ிபொ ்த்தல் சகொ ிக்வகக்கு
பதிலளிக்கொத சூழல் தவி ்த்து, ைற் ற சூழல் களில் முந் வதை MFI இடை் இருந் து
பைி விடுவிப் புக் கடிதை் பபறொத ஊழிைவ
ைற் பறொரு MFI -இல் பைிக்கு
அை ்த்தக் கூடொது.
13. அசத பகுதியில் இருக்குை் ைற் பறொரு MFI -இல் 1 ஆை்டுகள் பைிபு ிந்த
ஊழிைவ உங் களது MFI இல் பைிக்கு அை ்த்தக் கூடொது. இந்த கட்டுப் பொடு
கிவள சைலொள ் நிவல ைவ பபொருந் துை் .
14. ஒரு கடன் பபறுபை ொக ைொடிக்வகைொள ்கள் விருப் பங் கள் , சத ்வுகள் ,
உ ிவைகள் ைற் றுை் பபொறுப் புகள் குறித்த விழிப் புை ்வை அதிக ிக்குை்
அ ப
் ் பைிக்கப் பட்ட பசைல் பொடு இருக்க சைை்டுை் . சைலுை்
நிறுைனை்
ைழங் குை் / கிவடக்கக்கூடிை பபொருட்கள் / சசவைகளின் முக்கிை விதிமுவறகள்
ைற் றுை் நிபந்தவனகள்
குறித்து ைொடிக்வகைொள ்கள்
விழிப் புை ்வுடனுை்
பு ிந்துபகொை்டுை்
இருக்கிறொ ்களொ
என் பவத
பதொட ந
் ் து
சசொதித்து
உறுதிபடுத்த சைை்டுை் .
15.
நிறுைனங் கள் தங் களது முழுவைைொன ைொடிக்வகைொள ் த வுகவள
RBI/இந்திை
ிச ்ை் ைங் கி அங் கீக ித்த கடன் குழுவிடை் பகி ந
் ்து பகொள் ள
சைை்டுை் . இந்த த வுகள் SRO ப ிந்துவ த்த கொல அளவு படி சை ப
் ் பிக்கப் பட
சைை்டுை் .
16.
நிறுைனங் கள் ஏசதனுை் தைறு இருந்தொல் ச ி பசை் ைவுை் , பபறப் பட்ட
புகொ ்கவள து ிதைொக ைற் றுை் திறை் பட ச ி பசை் ைவுை் அ ப
் ் பைிக்கப் பட்ட
கருத்துசகட்பு ைற் றுை் குவறதீ ப
் ் பு நுட்பத்வத நிறுை சைை்டுை் .
17.
புகொ ்கவள வகைொளவுை் , ைொடிக்வகைொள ின் ப ிந் துவ வை ைற் றுை்
ைொடிக்வகைொள ்கவள எளிதொக அணுகுைதற் கொக அை ்களது பதொவலசபசி
எை்வை குறித்து வைக்கவுை் ஒரு அதிகொ ிவை நிைமிக்க சைை்டுை் .
18. ைதிப் பீடுகள் பசை் ைப் படுை் சபொது COC கவடபிடித்தலில் கை்டறிைப் படுை்
குவறபொடுகள்
பதொட பு
் வடை
ைொற் று
நடைடிக்வககள்
சைற் பகொள் ள
சைை்டுை் .
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பிை் ரெ க
் ் மக
MFI -களின் வோடிக்மகயோள ்
அ ்ை்ைணிை் பு

இந்த துவை ஆைைத்வத ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு
கடன் ைழங் குை் சந த்தில் தனித்த ஒரு பக்க
பைளியீடொக பைன்படுத்துை் ைவகயில் பகொடுக்க
சைை்டுை் .
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MFI -களின் வோடிக் மகயோள ்
அ ்ை்ைணிை் பு
வைக்ச ொஃவபனொன் ஸ்
துவறயின்
ஒரு
பகுதிைொக
ைொடிக்வகைொளருக்கு உறுதிைளிப் பவைகள் பின் ைருைொறு:

நொங் கள்

1. RBI/இந்திை
ிச ்ை்
ைங் கியின்
ைழிகொட்டுதலுக்சகற் ப, முழுவைைொன
இைக்கத்துடன்
அவனத்து
தகுதியுவடை
ைொடிக்வகைொளருக்குை்
வைக்ச ொஃவபனொஸ் சசவைகள் ைழங் கப் படுகிறது.
2. நடத்வத விதிகள்
கற் பிக்கிசறொை் .

ைற் றுை்

அதன்

பசைல் பொடுகவள ைொடிக்வகைொளருக்கு

3. RBI/இந்திை
ிச ்ை் ைங் கியின் நிைொைைொன நவடமுவறகள் பதொகுப் பிற் கு
ஏற் ப, கடன்
ைழங் கப் படுைதற் கு முன் ன ் நிறுைனத்தொல்
ைழங் கப் படுை்
அவனத்து பபொருட்கள் / சசவைகள் குறித்த அவனத்து விதிமுவறகள் ைற் றுை்
நிபந்தவனகவள பைளியிடுகிசறொை் . அந்த நிைொைைொன நவடமுவறகள்
பதொகுப் பு பின் ைருை் ஆைைங் கவள உள் ளடக்கிைதொகுை் .
a.
b.
c.
d.

தனிப் பட்ட அங் கீகொ க் கடிதை்
கடன் அட்வட
கடன் அட்டைவை
பொஸ்புக்

4. கூடுதலொக, குழு/ வைை கூட்டங் கள்
மூலைொக உள் ளூ ் பைொழியில்
விதிமுவறகள் ைற் றுை் நிபந்தவனகள் பைளியிடப் படுை் ைற் றுை் உங் களது
ஒப் புதல்
பொதுகொக்கப் படுை் .
(இந்த
விை ங் கள்
தொளில்
அச்சிடப் பட்டிருக்கலொை் . சைலுை் அவனத்து கடனொளிகளுை் அை ்கள் ஏற் றுக்
பகொை்டதற் கொன ஒப் புவகயில் வகபைழுத்திட சைை்டுை் ).
5.
அவனத்து
நிறுைன
பபொருட்கள் /
சசவைகளுக்கொன
அவனத்து
விதிமுவறகள்
ைற் றுை்
நிபந்தவனகளுை்
உத்திசைொகப் பூ ்ை
ைட்டொ
பைொழியிசலொ
அல் லது
ைொடிக்வகைொள ்கள்
பு ிந்து
பகொள் ளக்கூடிை
பைொழியிசலொ அை ்களுக்கு பசொல் லப் படுை் .
6. பின் ைருை் கடன் விதிமுவறகள் பைளியிடப் படுை் :
a. நிலுவை குவறயுை் முவறயில் ைட்டி விகிதை்
b. பசைலொக்க கட்டைை்
c.
சைறு ஏசதனுை்
பசலவுகள்
அல் லது கட்டைை்
இருக்கிறதொ என
விை ிக்கப் படுை் .
d. கொப் பீடு ைற் றுை் இழப் பீட்டு பசலவினங் கவள உள் ளடக்கிை கட்டைங் கள்
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7. APR ைற் றுை் சைைொன ைொத விகிதை் உள் ளிட்ட அவனத்துை் உள் ளடக்கிை
பபறப் பட்ட ைட்டி ைற் றுை் கட்டைங் கவள அறிவிக்கப் படுை் .
8. ைொடிக்வகைொளருக்கு
முன்
அறிவிப் பு
இல் லொைல்
கடன்
பபொருட்கள் / சசவைகளுக்கு கட்டைை் ைசூலிக்கப் பட ைொட்டொது.
9. ைட்டி ைற் றுை் பொதுகொப் பு வைப் பு நிதிக்கு RBI - இன்
பின் பற் றப் படுை் .

அல் லொத

ைழிகொட்டுதல் கவள

10. ைழக்கைொன KYC விதிமுவறகள் படி, ைொடிக்வகைொள ்கள் சை் பந்தப் பட்ட
ஆைைங் களின் பி திகவளப் பபறப் படுை் . நிைொைைொன கொ ைங் களுக்கொக
ைற் றுை்
ப ிை ்த்தவனவை
முடிக்க
நொங் கள்
சகட்குை்
கூடுதலொன
ஆைைங் கவள இவைக்க சைை்டுை் .
11. விை்ைப் பதொ

்களுக்கு கடன் நி ொக ிப் பு கொ ைங் கள் பைளியிடப் படுை் .

12.
ைொடிக்வகைொள ்களிடை்
அை ்களது
கடன்
சகட்பு
விை்ைப் பை்
ஏற் றுக்பகொள் ளப் படுை் பட்சத்தில் அை ்களொல் எை் ைளவு கொலத்துக்குள் கடவன
திருப் பி
பசலுத்தமுடியுை்
என் பவதக்
சகட்டு
அை ்களது
தீ ை
் ொனை்
குறிப் பிடப் படுை் .
13. ஆயுள் கடன் , ஆயுள் கொப் பீடு ைற் றுை் பங் கு கொப் பீடு பபொருட்கள் தவி பிற
பபொருட்கவள
ஒன் றிவைந் த
பபொருட்களொக
இருக்கொது.
கொப் பீட்டு
விதிமுவறகள் ைொடிக்வகைொளருக்கு பைளிப் பவடைொக பத ிைப் படுத்தப் படுை் .
சைலுை் அவை RBI/இந்திை
ிச ்ை் ைங் கி ைற் றுை் IRDA விதிமுவறகவள
பின் பற் றிைதொகுை் .
அவனத்து நிவலகளிலுை் ைொடிக்வகைொள ் ஒப் புதல்
பபறப் படுை் .
14. கடன்
பகொடுப் பதற் கு முன் ைொடிக்வகைொள ின் சதவை ைற் றுை் கடவன
திருை் ப பசலுத்துை்
திறன்
ைதிப் பீடு பசை் ை முவறைொன நடைடிக்வக
சைற் பகொள் ளப் படுை் .
சைலுை்
ைொடிக்வகைொள ின்
திருை் ப
பசலுத்துை்
திறனுக்கு ஈடு பசை் யுை் ைவகயில் ைட்டுசை கடன் ைழங் கப் படுை் .
15. ைொடிக்வகைொள ் ஏற் கனசை இ ை்டு கடன் ைழங் குபை ்களிடை் கடன்
பபற் றிருந்தொல் , மூன் றொைது கடன் ைழங் குபை ொக கடன் த ப் படைொட்டொது.
16. RBI/இந்திை ிச ்ை் ைங் கி அல் லது ைத்திை/ ைொநில அ சின் ப ிந்துவ படி,
எந்த ைொடிக்வகைொளருக்குை் பைொத்த கடன் ை ை் வப மீறி கடன் த ப் பட
ைொட்டொது.
17. ைொடிக்வகைொள ்களிடை் பதொட பு
்
பகொள் ைதில் அவனத்து ஊழிை ்களுை்
நிறுைனத்தின் ைழிமுவறகவள பின் பற் றுைவத உறுதி பசை் ைப் படுை் .
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18.
அவனத்து
பைிைொள ்கள்
ைற் றுை்
நப ்களுை்
பின் ைருைொறு பசைல் படுைது உறுதி பசை் ைப் படுை் :

எங் கள்

சொ ப
் ொக

a.
ை ிைொவதைொன
பைொழி, நல் பலொழுக்கத்வத
ப ொை ித்தல்
ைற் றுை்
ை ிைொவதயுடன் நடந்து பகொள் ைொ ்கள்
b.
ைொடிக்வகைொள ிடை் அச்சுறுத்துை் ைவகயில் அல் லது ைன் முவறயில்
ஈடுபடுை் ைவகயிலொன எந்த ைவகைொன நடத்வதயிலுை் ஈடுபடைொட்டொ ்கள் .
c.
கடன்
ைசூல்
முகை ்களுக்கொன
RBI/இந்திை
ிச ்ை்
ைங் கியின்
ைழிகொட்டுதல் களின் படி, பல ைைி சந ை் ைொடிக்வகைொள ிடை் பதொட பி
் ல்
இருக்கக் கூடொது.
d.
வகைறு நிவல, உடல் நலமின் வை முதலிைன சபொன் ற பபொருந்தொத
சந்த ப
் ் பங் களில் ைொடிக்வகைொள ்கவள நிலுவைகள் ைசூலிக்க சந்திக்கக்
கூடொது.
19. கடன்
ச ிைொன

பபறுபை ிடை் இருந்து பபறப் படுை் ஒை் பைொரு கட்டைத்திற் குை்
சீது (MFI முடிவு பசை் த ஏசதனுை் ஒரு ைடிைத்தில் ) ைழங் கப் படுை் .

20. ைொடிக்வகைொள ின் இைல் பொன உை ்வுநிவலவை சைொளிக்க நிறுைனை்
அங் கீக ித்த நவடமுவறவைப் பின் பற் றப் படுை் .
21. பைப் புழக்க ைன அழுத்தத்தில் இருக்குை் கடனொளிகளிடை் எங் களது
நி ்ைொகக் குழுைொல் ஏற் கப் பட்ட கடன் ைறுசீ வைப் பு நுட்பை் பின் பற் றப் படுை் .
22. ைொடிக்வகைொள ்களிடை் பபறப் பட்ட தகைல் கள் கை்டிப் பொக இ கசிைைொக
வைத்திருக்கப் படுை் .
23.
ைொடிக்வகைொள ின்
தகைல் கவள
மூன் றொை்
நிவலவைகளில் ைட்டுசை பைளியிடப் படுை் :

த ப் பிடை்

பின் ைருை்

a.
அத்தவகை
தகைல் கவள
தருைது
குறித்து
ைொடிக்வகைொளருக்கு
முன் கூட்டிசை அறிவித்து அை து எழுத்து ைடிவிலொன அனுைதி பபறப் பட்டொல்
b.
தகைல்
சகட்குை்
நப ் MFI இடை்
இருந்து
தகைல் கவளப்
பபற
ைொடிக்வகைொள ொல் அங் கீக ிக்கப் பட்ட நப ொக இருந்தொல் .
c. அது சட்டப் பூ ்ைைொக பத ிவிக்கப் பட சைை்டிை அைசிைை் எழுந்தொல் .
d.
இந்த
நவடமுவற நிதி நிறுைனங் கள் ைத்தியில் ைழக்கைொனதொகுை் .
பநருங் கிை குழுக்களில் ப ஸ்ப
அடிப் பவடயிலுை் (கடன் குழு சபொன் ற)
ைழங் கப் படுகிறது. இதில் பின் பற் றப் படுபவை பின் ைருைொறு:
i) ைொடிக்வகைொள ிடை் முன் அனுைதி பபற் றிருத்தல் ைற் றுை் ii) அத்தவகை
தகைவலப்
பபறுபைருை்
கூட
அத்தவகை
தகைல் கவள
இ கசிைைொக
பொதுகொக்குை் நிவலயில் இருப் பை ொக இருத்தல் .
24. நிறுைனை் பகொடுக்கக்கூடிை நிதிசொ ந
் ் த பபொருட்கள் ைற் றுை் சசவைகளில்
உள் ள விருப் பங் கள் , சத ்வுகள் ைற் றுை் பபொறுப் புகள் முதலிைைற் வற குறித்த
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விழிப் புை ்வை ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு ைழங் குைதற் கு
அங் கீக ித்த பசைல் முவற பின் பற் றப் படுை் .

நி ்ைொகக்

குழு

25. அவனத்து புதிை ைொடிக்வகைொள ்களுக்குை் நிறுைனத்தின் பகொள் வககள்
ைற் றுை் நவட முவறகள் பற் றிை தகைல் கள் த ப் படுை் .
26. ைொடிக்வகைொள ்களுக்கு நிறுைனை் பைன் படுத்துை் கருத்துசகட்பு நுட்பை்
ைற் றுை் அதன் சநொக்கமுை் , அதவன எப் படி அணுக சைை்டுை் என் பதுை்
பத ிவிக்கப் படுை் .

வோடிக்மகயோள க
் ள் உ ிமைகள்
ஒரு ைொடிக்வகைொள ொக உங் களது உ ிவைகள் பின் ைருைொறு:
1.
துவற அதிகொ ி அல் லது கிவள ஊழிை ிடை் கடன் பதொட பு
் வடை
விதிமுவறகள் ைற் றுை் நிபந்தவனகவள ைொை் ைழிைொகசைொ அல் லது எழுத்து
ைடிவிசலொ சகட்டு பத ிந்து பகொள் ளலொை் .
2. மீதமுள் ள கடன் நிலுவை, கடன் பபற் ற பதொவக ைற் றுை் திருை் ப பசலுத்திை
ைட்டி ைற் றுை் ஏற் கனசை இருக்குை் கடன் பதொட பு
் வடை ைற் ற தகைல் கள்
அல் லது 12 ைொதங் கவள விட முந் வதை ைொதங் களில் பசலுத்தி முடிக்கப் பட்ட
கடன் விப ை் முதலிைைற் வற ைொை் ைழிைொகசைொ அல் லது எழுத்து ைடிவிசலொ
சகட்டு பத ிந் து பகொள் ளலொை் .
3.
கடனின்
அவனத்து விதிமுவறகளுை்
குறிப் பிடப் பட்டிருக்குை்
அங் கீகொ க் கடிதை் அல் லது கடன் அட்வட பபறவுை் .

கடன்

4. குறிப் பிட்ட கொலத்தில் பசலுத்தப் பட்ட கடன் தைவனகள் ைற் றுை் மீதமுள் ள
கடன் நிலுவை குறிப் பிடப் பட்டிருக்குை் பொஸ்புக்வக ஏசதனுை் பபொருத்தைொன
ைடிைத்தில் பபறவுை் .
5. MFI ஊழிை ிடை் ைழங் கிை கடன் தைவைகள் உட்பட பசலுத்தப் பட்ட எந்த
பைத்திற் குை் சீது பபற் றுக்பகொள் ளவுை் .
6. புகொ ் பசை் தல் , குவறகவள பதிவு பசை் தல் முதலிைைற் வற கடன் அட்வட
அல் லது MFI இன் ைற் ற பபொருட்களில் அதிகொ ிகள் குறிப் பிட்டுள் ள விதங் களில்
அணுகலொை் . இதவன எழுத்து ைடிவிசலொ அல் லது பதொவலசபசி அவழப் பு
மூலைொகசைொ பசை் ைலொை் .
7. புகொ ் அல் லது குவறகவள பதிவு பசை் ைதற் கு நிறுைன கிவளயில் உள் ள
MFI ஆல் நிைமிக்கப் பட்ட ஊழிை ின் உதவிவை பபறவுை் .
8.

உங் களது புகொ ் அல் லது குவறகவளத் தீ ப
் ் பதற் கொன சந
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ைவ ைவற

குறிப் பிடப் பட்ட ஒப் புவகவைப் பபறவுை் .
9. நீ ங் கள் புகொ ் பத ிவித்த சபொது MFI ஆல் அதவனத் தீ ப
் ் பதற் கொக த ப் பட்ட
சந ைவ ைவறக்குள் உங் களது புகொ /் குவறக்கொன தீ ்வைப் பபறுவீ ்கள் .
10. உங் களது புகொ ின் மீது ைழங் கப் பட்ட தீ ்வில் அல் லது பதிலில் உங் களுக்கு
திருப் தி இல் வலபைனில் நீ ங் கள் உை ் ைட்ட நிவலயில் சைல் முவறயீடு
பசை் ைலொை் .
11.
எங் களது குவறதீ ப
் ் பு நவடமுவறகவள நீ ங் கள்
பபொருட்படுத்தொத
பட்சத்தில் , RBI/ இந் திை
ிச ்ை் ைங் கியின் சிறப் பு அதிகொ ிக்கு நீ ங் கள்
சைல் முவறயீடு பசை் ைலொை் .
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