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త అందంచడం
బాధ్య తాయుతమైన ఫైనాన్స్ ్కు రక్తని
మైక్రోఫైనాన్స్ సంసల
థ నెట్వర్క్
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మందుమాట
చటబ
ట ద్మై
ధ న రూపాలతో సంబంధ్ం లేకుండా మైక్రోఫైనాన్స్ సంసలు
థ
(ఎంఎఫ్ఐలు) ఆరి థకంగా
సేవలు అందంచని మరియు బలహీన వర్గాలకు చందన ్కింంట్
య
లకు ఆరి థక సేవలు అందంచడం
త
ద్వా ర్గ వయ క్తగత
మరియు సామాజిక క్రపయోజనాలను మరియు ఆరి థక సమ్మే ళనానిి క్రోత్ హంచాలని
ోరుకుంటాిం. గడిచిన కొదకా
ి లంగా, భారతదేరంలోని బలహీనవర్గాల సమాజానిక్త మైక్రోఫైనాన్స్
రంగం అనేద ఆరి థక మౌలిక సదుపాయాలోయ ఒక అంతర్గా గమైంద.
ఎంఎఫ్ఐల ద్వా ర్గ అందంచే మైక్రోఫైనాన్స్ సేవలు ్క యింంట్లకు క్రపయోజనకరంగా ఉండే, మరియు
నైతికంగాను మరియు హంద్వగా ఉనాి యని ధ్ృవీకరించుోవడం కొరకు మైక్రోఫైనాన్స్ రంగానిక్త
సంబంధంచి కీలక విలువలు మరియు నిష్పా క్షిక విధానాలను నిరా చించడం ఎంతో మఖ్య ం.
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ప్రెసిడెంట్, ఎెంఎఫ్ఐఎన్ సెందేశెం
పండుగ శుభాకాంక్షలు
స్వా య నియంక్రతణ సంసలు
థ

అింన ఎంఎఫ్ఐఎన్స్ & సా-ధ్న్స్లు (ఎస్ఆర్కఓ’ల) వలె ఈ నెలలో

మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ కొరకు ఉమే డి క్రపవర తనా నియమావళిని విడుద్ల చేయడం నాకు సంతోష్పనిి
కలిగంచింద.
సునిి తమైన ్క యింంట్బేస్్తో మనం ఏ విధ్ంగా వ్యయ పారం చేయాలనే ద్వనికొరకు అంగీకరించబడిన
సూక్రతాలకు మన సభ్యయ లంద్రూ కట్టటబడి ఉండటానిక్త, అత్యయ తతమ విధానాలను రూపందంచడానిక్త
మరియు రిఫరెన్స్
బంచ్మార్క్
వలె సేవలందంచడానిి
క్రపవర తనా నియమావళి గొపా గా
తోడా డుత్యంద. మైక్రోఫైనాన్స్ రంగంలో అనేక క్రపవర తనా నియమావళి మదంపులు నిరా హంచడం
మరియు సంసల
థ మధ్య తేడాను చూపంచడం కొరకు రిోర్కలకు
ట్
సంభావయ ఋణక్రగహీతలు మరియు
పెట్టటబడిద్వరులు వెింటేజీ ఇవా డానిి చూడటం ఎంతో సంతోష్పనిి కలిగస్త ంద. ఈ రంగం తిరిగ
పుంజుోవడానిక్త, పెట్టటబడిద్వరులు/ఋణక్రగహీతల మద్త్య
ి తో ఎద్గడానిక్త మరియు ఆర్క్బిఐ నుంచి
స
లో
ఎస్ఎఫ్్బి లైసెన్స్ ్లు పందన 10 సం థ య 8 ఎన్స్బిఎఫ్్సి ఎంఎఫ్ఐలు ఉండటం, ఈ రంగం యొక్
విరా సనీయతను క్రపతిబింబిసుతంద.
ఉమే డి క్రపవర తనా నియమావళి సభ్య సంసల
థ
ఏకరీతి, నవీకరించబడిన మరియు అత్యయ తతమ
క్రపమాణాలకు ఆకాంక్షలకు అద్ం
ి పడుత్యంద.
ఇద సాకారం కావడం కొరకు తమ మద్త్య
ి
మరియు సలహాలను అందంచిన ఎంఎఫ్ఐఎన్స్ & సాధ్న్స
సిఇఓలు & వ్యరి సెక్రకటరీలు, పాలనా మండళ్లయ మరియు సభ్యయ లకు నేను ధ్నయ వ్యద్వలు
తెలియజేసుతనాి ను.

మనోజ్ కుమార్ నెంబియార్
క్రపెసిడంట, ఎంఎఫ్ఐఎన్స్
9, డిసెంబర్క 2015
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ఛైరే న్స సా ధ్న్స్సందేరం

దేరంలో ద్వరిక్రద్య రేఖ్కు దగువన ఉని అసంఖ్యయ కులను ఆరి థక చేరిక పరిధలోనిక్త తీసుకుర్గవడంలో
మైక్రోఫైనాన్స్ రంగం అందంచిన సహకార్గనిి తకు్ వగా అంచనా వేయలేమ. ఇద వ్యసతవం
అింనపా టికీ కూడా, ఈ రంగం క్రపతికూల పరిణామాలను ఎదుర్్ ంటంద. సా-ధ్న్స 2006లో
మొటమొ
ట
ద్టిసారిగా సా చఛ ంద్ క్రపవర తనా నియమావళితో దీనిక్త క్రపతిసా ందంచింద. దీనిక్త అనేక
మెరుగుద్లలు చేరచ బడిన తర్గా త మొతతం పరిక్రరమ కొరకు సా-ధ్న్స మరియు ఎంఎఫ్ఐఎన్స్ ఉమే డి
క్రపవర తనా నియమావళిగా ఇద సంతరించుకుంద. పరిక్రరమ అస్సియేషన్స్ల కొరకు కొతత ఎస్ఆర్కఓ
మరియు ఇతర పరిణామాలు చోట్టచేసుకుని నేపథ్య ంలో ఈ డాకుయ మెంట్ సవరణ అవసరం
అింంద. దీని కొరకు ఏర్గా ట్ట చేయబడిన వరి్ ంగ్ క్రూపు అదుా తంగా పనిచేసింద. ఈ
డాకుయ మెంట్కు త్యద రూపు ఇవా డంలో పరిక్రరమ క్రేయోభిలాషి ్ర ీ. ఎన్స.్రనివ్యసన్స
ీ
గారు అందంచిన
సహాయసహకార్గలకు నేను ధ్నయ వ్యద్వలు తెలియజేసుతనాి ను. మార ాద్రశ నం చేసి మద్త్య
ి ని
అందంచిన ఎస్ఐడిబిఐ మరియు వరల్డ్ బాయ ంక్ క్రూపు (ఐఎఫ్్సి), అలానే విలువైన సలహాలను
అందంచిన ఎంసిఆర్కఐఎల్డ్కు నేను ధ్నయ వ్యద్వలు తెలియజేసుతనాి ను. ఈ సవరించబడిన క్రపవర తనా
నియమావళి మైక్రోఫైనాన్స్ రంగంలో బాధ్య తాయుతమైన ఫైనాన్స్ రకానిక్త నాంద పలుకుత్యంద్ని
నేను ఆతే విశ్వా సంతో ఉనాి ను.

జయప్రీ వ్యా స్
చైింర్క
సా-ధ్న్స
9, డిసెంబర్క 2015
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సిఇఓ, ఎెంఎఫ్ఐఎన్ సందేరం
భారతదేరంలో మైక్రోఫైనాన్స్ ఆవిర్గా వం గురించి చపా డం చరిా తచరణం అవుత్యంద, ఈ చరిక్రత
ఎంతో సుదీర ఘమైనద మరియు సంక్తష
య మై
ట నద. నేడు అలా ఆద్వయ వర్గాలకు ఎట్టవంటి హామీ లేని
ఋణాలను అందంచడం ద్వా ర్గ లావ్యదేవీలు నిరా హసుతని అనేక సంసలు
థ
మైక్రోఫైనాన్స్ రంగంలో
ఉనాి ిం. సగట్ట మైక్రోఫైనాన్స్ ్కింంట,
య
వయ వసాథపక ఆకాంక్షలను కలిగ ఉండి పరమిడ్ దగువన
మధ్య లేద్వ పై సెగ్ే ంట్లలో ఉండే గృహం. ఈ ్క యింంట అవసరమైన సేవలిి పంద్లేకోవడం
మరియు తామ ఏమి పంద్గలం అనే ద్వనిక్త సంబంధంచి అవగాహన లోపంచడం అనే
క్రపమాద్వలను ఎదుర్్ ంటూ ఉంటాడు. అందువల య అట్టవంటి ్కింంట
య
ఆసకుత లు సంరక్షించబడాలి
మరియు ్క యింంట్ని సంరక్షించాలనే సూూ రి తతోను మరియు బాధ్య తాయుతమైన వ్యయ పార
లావ్యదేవీలను నిరా హంచేందుకు మైక్రోఫైనాన్స్
పరిక్రరమలో ఒక క్రపవర తనా నియమావళి
రూపందంచబడింద. ఈ డాకుయ మెంట పరిక్రరమ ద్వా ర్గ సా చఛ ంద్ంగా రూపందంచబడింద మరియు
ఈ అమలు మరియు నైతిక వ్యయ పార విధానాలతో క్రపధానంగా ద్ృషి ట సారిసూత వ్యయ పార లావ్యదేవీలను
నిరా హంచే మార్గాలను ఇద పేర్్ ంట్టంద.
నాలుగు సంవత్ ర్గల క్రక్తతం పైన తెలిపన నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి రూపందంచబడింద.
అపా టి నుంచి మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ ఎంతగానో మారిోింంద. రిజర్కా ్బాయ ంక్ ఆఫ్ ఇండియా
ద్వా ర్గ సూక్షే ఋణ సంసల
థ కు కొతత నిబంధ్నలు క్రపవేరపెటబ
ట డా్ిం. పరిక్రరమకు చందన రెండు
అస్సియేషన్స్లు, సా-ధ్న్స మరియు ఎంఎఫ్ఐఎన్స్లు రెండు కూడా ఆర్క్బిఐ ద్వా ర్గ స్వా య
నియంక్రతణ సంసలు
థ
(ఎస్ఆర్కఓ)లుగా నామినేట చేయబ్డా్ిం. సభ్య ఎంఎఫ్ఐలు యూనివరశ ల్డ
బాయ ంకులు మరియు సాే ల్డ ఫైనాన్స్ బాయ ంకులు అవుత్యనాి ిం. ఉమే డి క్రపవర తనా నియమావళి రెండో
ఎడిషన్స్లో మైక్రోఫైనాన్స్ ఎోసిసమ
ట ్కు సంబంధత మారుా లు చేయబడా్ిం. ఇద ఎంఎఫ్ఐఎన్స్
ద్వా ర్గ చొరవ తీసుకొని రూపందంచబడింద మరియు ఎస్ఐడిబిఐ, ఎం-క్రక్తల్డ్, ఐఎఫ్్సి, సా-ధ్న్స
ఎంఎఫ్ఐఎన్స్ క్రపతినిధులతో కూడిన బహళ భాగసాా మి వరి్ ంగ్ క్రూపును రూపందంచింద. క్రపవర తనా
నియమావళి ఈ ఎడిషన్స రూపందంచడంలో వరి్ ంగ్ క్రూపు అమితంగా క్రరమించింద.
ఇందుకుగాను వరి్ ంగ్ క్రూపుకు చందన క్రపతి సభ్యయ డిక్త నేను పేరుపేరునా అభినంద్నలు
తెలియజేసుతనాి ను. ఎస్ఐడిబిఐ నుంచి వివేక్ మలోోక్రతా మరియు పకె నాథ్, ఎమ-క్రక్తల్డ నుంచి గుంజన్స
క్రోవర్క మరియు క్రరద్వధ ఝా, ఐఎఫ్్సి నుంచి గరీష్ నాయర్క, సా-ధ్న్స నుంచి స్మ్మష్ ద్యాళ్ మరియు
ఎంఎఫ్ఐఎన్స్ నుంచి పలవి
య సేన్స్లు పాల్గానాి రు. ‘క్రపజలకు మ్మలు చేయాలి’ అనే సూూ రి తతో వివిధ్
చరచ లోయ జరిగన అంశ్వలను క్రోడీకరించడం ద్వా ర్గ, తమ విలువైన సమాచార్గనిి దీని కొరకు
వెచిచ ంచిన పరిక్రరమ నిపుణుడు ఎన్స.్రనివ్యసన్స
ీ
గారిక్త ఇందుమూలంగా మ్మమ ధ్నయ వ్యద్వలు
తెలియజేసుతనాి ం.
రత్నా విశవ నాథన
సిఇఓ, ఎంఎఫ్ఐఎన్స్
9, డిసెంబర్క 2015
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ఇడి, సా-ధన సెందేశెం
మైక్రోఫైనాన్స్ సెకాటర్క కొరకు క్రపవర తనా నియమావళి అనేద భాగసాా మయ సంసల
థ ద్వా ర్గ సా చఛ ంద్ంగా
అంగీకరించబడిన ఒక నియమావళి. ఈ సా చఛ ంద్ పరిక్రరమ క్రపవర తనా నియమావళి తమ సభ్యయ లతో
మరియు కసమ
ట ర్క్లతో వయ వహరించేటపుా డు పాటించాలి్ న నిరిష
ధ ట క్రపవర తనా క్రపమాణాలను
సుత
ర
ల
తనా
రూపంద ంద. ఇట్టవంటి క్రపవ
నియమావళి వ య పరిక్రరమలో పారద్రశ కత పెరగడానిక్త, ఈ
రంగంలోనిక్త భాగసాా మలు లేద్వ పెట్టటబడిద్వరుల ఆతే విశ్వా సం పెరగడానిక్త మరియు
ఉలం
య ఘనలను తగ ాంచడానిక్త చటాటలను పాటించే విధ్ంగా చేయడానిక్త దోహద్పడటం వంటి
క్రపయోజనాలు ఉంటాిం. సా చఛ ంద్ పరిక్రరమ క్రపవర తనా నియమావళిని రూపందంచానిక్త క్రపధాన
కారణంలో ఇద చటం
ట కంటే సరళమైనద మరియు ఈ రంగంలోనిక్త మారుా లకు అనుగుణంగా
మరింత సమర థవంతంగా మారుా లు చేపటవ
ట చుచ మరియు క్రపభ్యతా నిబంధ్నల కంటే తకు్ వ
అనుచితంగా ఉంట్టంద. తదుపరి పరిక్రరమ సహభాగులు ఈ క్రపవర తనావళి పటయ యాజమానయ తను కలిగ
ఉండటం ద్వా ర్గ పరిక్రరమలో నాణయ తా నియంక్రతణ వలె ఈ ోడ్ వయ వహరించేందుకు బలంగా కట్టటబడి
ఉండేందుకు దోహద్పడుత్యంద.
మైక్రోఫైనాన్స్

పరిక్రరమ కొరకు 2006లో మొద్టిసారిగా సా-ధ్న్స ఒక సా చఛ ంద్ పరసా ర క్రపవర తనా

నియమావళిని రూపందంచింద. తరువ్యత ఎస్ఐడిబిఐ మరియు ఐఎఫ్్సిలు మైక్రోఫైనాన్స్ రంగం
కొరకు ఉమే డి క్రపవర తనా నియమావళిని రూపందంచడం కొరకు సా-ధ్న్స మరియు ఎంఎఫ్ఐఎన్స్లను
ద్గ ారకు
చేర్గచ ిం.
ఎంఎఫ్ఐలను
వివిధ్
ఉదేిశ్వయ లతో
మదంపు
చేయడం
ోసం
ర
ద
తనా
రూపందంచబడినదే ఈ క్రపవ
నియమావళి. ఈ రంగంలోని ఇటీవల అభివృ ని
ధ
ద్ృషిలో
ట
పెట్టటకొని సా-ధ్న్స మరియు ఎంఎఫ్ఐఎన్స్లు ఆర్క్బిఐ ద్వా ర్గ ఎస్ఆర్కఓని పంద్విం మరియు
అందువల య క్రపవర తనా నియమావళిలో సవరణలు అవసరం అయాయ ిం. ఎంఎఫ్ఐఎన్స్ చొరవతో సాధ్న్స, ఎంఎఫ్ఐఎన్స్, వరల్డ్ బాయ ంక్ క్రూపు (ఐఎఫ్్సి) ఎంసిఆర్కఐఎల్డ్మరియు ఎస్ఐడిబిఐతో కూడిన ఒక
వరి్ ంగ్ క్రూపు ఏర్గా టంద. ఈ క్రపక్రక్తయలో పరిక్రరమవ్యరీగా కన్ లేష
ట న్స్లతో వివిధ్ వయ కుత లు మరియు
సంసల
థ సలహాలు ఇమిడి ఉనాి ిం. ్ర ీ. ఎన్స. ్రనివ్యసన్స
ీ
కమిటీ త్యద చరచ లిి నిరా హంచారు మరియు
క్రపవర తనా నియమావళి క్రడాఫ్్ని
ట రూపందంచారు. సాంకేతికతంగా ఇద ఎన్స్బిఎఫ్్సి-ఎంఎఫ్ఐల కొరకు
ఉదేిశంచబడింద, ఇతర ఎంఎఫ్ఐలు ఈ ోడ్్ని ఒక క్రేమ్వర్క్ వలె స్వా కరించేందుకు సా-ధ్న్స
సమరిస్త
థ ంద.
ఈ రంగంలో ఒక క్రకమబద్మై
ధ న పురోగతిక్త అదే విధ్ంగా పరిక్రరమలోని భాగసాా మలు అంద్రూ కూడా
ఈ దేరంలో ద్వరిక్రద్య రేఖ్కు దగువన ఉని
క్రపజానీకానిక్త మరియు క్రపజలకు ఆరి థక సేవలిి
అందంచాలనే త్యద లక్ష్యయ నిి చేరుకునేందుకు ఈ క్రపవర తనా నియామావళి దోహద్పడుత్యంద్ని
మ్మమ ఆతే విశ్వా సంతో ఉనాి ం.
పి. సతీష్
ఎగ ికూయ టివ్ డైరెక టర్క
సా-ధ్న్స్
9, డిసెంబర్క 2015
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పార్టు 1
పార్క ట 1
మైక్రోఫైనాన్స్ కీలక విలువలు
మైప్రోఫైనాన్ సెంసథలను మెందుకు నడిపిెంచే మైప్రోఫైనాన్ కీలక విలువలు దిగువ
పేర్కొ నా విధెంగా ఉెంటాయి:
A. సమప్రరత

B. సేవల నాణ్ా త

C. పారదరశ కత

D. నిష్పా క్షిక విధానాలు

■ అలాా ద్వయ వర్గాల
మహళలు మరియు
పురుషులు మరియు వ్యరి
కుట్టంబాలకు ్క యింంట
కేంక్రదతమైన మరియు వ్యరి
సా సత
థ ను
పెంపందంచడం కొరకు
డిజైన్స చేయబడిన ఆరి థక
సేవలిి పందేందుకు
మరియు వ్యటిని
నైతికమైన, హంద్వగా,
పారద్రశ కంగా, సమానంగా
మరియు తకు్ వ ఖ్రుచ తో
అందంచడం.

■ ్కింంట్
య
లకు వ్యరి
అవసర్గలకు తగట్ట
ా టగా
నాణయ మైన సేవలిి
అందంచేలా
ధ్ృవీకరించడానిక్త
మరియు సౌకరయ వంతమైన
రీతిలో మరియు సకాలంలో
సమర థవంతంగా
అందంచడం.

■ అందంచబడే అనిి
ఉతా త్యతలు మరియు సేవలకు
సంబంధంచి ్క యింంట్లకు
సంపూర ణమైన మరియు
కచిచ తమైన సమాచార్గనిి
అందంచడం.

■ మోసాలు మరియు
తపుా డు క్రపాతినిధ్య ం,
మోసం లేద్వ అనైతిక
విధానాల నుంచి
క
్ ింంట్
య
లు
సంరక్షించేలా
ధ్ృవీకరించడం.

■ నిజాింతీ, వివక్షణ
లేకుండా ఉండటం
మరియు ఖ్యతాద్వరుడి
కేంక్రదతంగా అత్యయ ని త
వృతితక్రపమాణాలను
పాటించడం.

■ అందంచబడిన మరియు
ఉపయోగంచబడిన ఆరి థక
సేవలకు సంబంధంచిన
ఇవా బడిన సమాచార్గనిి
క
్ ింంట్
య
లు మరియు ఇతర
భాగసాా మలు అంద్రూ కూడా
అర థం చేసేందుకు అవగాహన
కలిా ంచడం.

■ అపుా ఇవా డం
మరియు ఋణాల
రికవరీక్త సంబంధంచిన
అనిి విధాలు కూడా
నిష్పా క్షికంగాను మరియు
్కింంట
య
హోద్వకు
భ్ంగం కలగకుండాను
మరియు క
్ ింంట
య
విపత్ ర పరిసితి
థ ని అర థం
చేసుకునే విధ్ంగా అనిి
క్రపక్రక్తయలు ఉండే
విధ్ంగా ధ్ృవీకరించడం.

E. సభ్యా ల సమాచార

F. కారా కలాపాల్లల

G. ఫీడ్బ్యా క్/ ఫిరాా దుల

గోపా త

సమీకృత సామాజిక
పరిష్పొ ర యెంప్రత్నెంరెం
విలువలను ఆచరణ్ల్లకి
తీసుకురావడెం
■ కేవలం ఆరి థక
■ సంక్రపద్వయ మరియు

త
■ క
్ ింంట్
య
ల వయ క్తగత
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సమాచార్గనిి
సంరక్షించడానిక్త, కేవలం
అధీకృత వయ కుత లతో
మాక్రతమ్మ సంబంధత
సమాచార్గనిి క
్ ింంట
య
నాలెడ్ ి మరియు సమే తి
మ్మరకే పంచుకునేందుకు
మరియు వెలడి
య ంచేందుకు
అనుమతించడం.

పనితీరుపైన మాక్రతమ్మ
సంక్రపద్వయేతర ఫీడ్్బాయ క్
షి
ద్ృ ట
మరియు సూచనలను
సారించకుండా,వ్యయ పారం ్కింంట్
య
కు అందంచడం.
పై సామాజిక క్రపభావం
చూపంచే అత్యయ తతమ
పాలన మరియు నిరా హణ
క్రపమాణాలను
ధ్ృవీకరించడం.
■ సామాజిక, ఆరి థక
సమాచార్గనిి మానిటర్క
చేయడం.

■ నియమానుసారంగా
సంస థ సామాజిక పనితీరు
మరియు సామాజిక
సామీపయ తను మదంపు
చేయడం.

■ నైపుణాయ లను
మెరుగుపరుచుోవడానిక్త
మరియు ్కింంట్
య
లకు మరింత
మెరుగాా సేవలందంచడం కొరకు
సేవల క్రపభావ్యనిి నిరంతరం
మదంపు చేయడం.
■ ్కింంట్
య
లకు సులభ్మైన
మరియు తేలికగా అందుబాట్ట
చేసుోగల సమసయ ల పరిష్ప్ ర
యంక్రతాంగానిి అందంచడం.
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పా్రుట II
మైప్రోఫైనాన్ సెంసథల కొరకు నైతిక ప్రపవర తనా నియమావళి
సంస థ రూపంతో సంబంధ్ం లేకుండా అనిి
మైక్రోఫైనాన్స్
సంసలు
థ , క్రపభ్యతా ం మరియు
రెగుయ లేటర్క్ల ద్వా ర్గ పందుపరచబడిన వినియోగద్వరు సంరక్షణ విధానాలు (మరీ మఖ్య ంగా,
ఎన్స్బిఎఫ్్సిల
కొరకు
నిష్పా క్షిక
విధానాలపై
ఆర్క్బిఐ
ద్వా ర్గ
జారీ
చేయబడిన
మార ాద్రశ కాలు)తోపాట్టగా అనిి రెగుయ లరేటరీ నిబంధ్నలను కచిచ తంగా పాటించాలి. ఈ రంగంలోని
విధానాలను మెరుగుపరచడానిక్త అవసరమైన అద్నపు ఆవరయ కతలను ఈ క్రపవర తనా నియమావళి
పేర్్ ంటంద. నైతిక క్రపవర తనా నియమావళిని అనిి ఎంఎఫ్ఐలు పాటించాలి.
ప్రపవర తనా నియమావళి అనువర తనెం
త
మైప్రోఫైనాన్ సెం్సథల ద్వవ రా చేపట్ుబడే దిగువ కారా కలాపాలకు ఈ ప్రపవరనా
నియమావళి
రి
తెంచబడుతెంది
అనువ
.
త
1. తమ సా ంతంగా లేద్వ ఏజంట వలె ్క యింంట్లకు వయ క్తగతంగా
లేద్వ క్రూపులుగా ఆరి థక సేవలిి
అందంచడం
2. ్కింంట్
య
లకు ఇచిచ న ఋణానిి రికవరీ చేసుోవడం
3. చటం
ట ద్వా ర్గ అనుమతించిన మ్మరకు ్క యింంట్ల నుంచి పదుపు మొతాత లను సేకరించడం
4. బీమా, పెనన్స
ష సేవలు మరియు రెమిటెన్స్ సేవలు, లేద్వ ఇతర ఏదైనా సంబంధత ఉతా త్యతలు
లేద్వ సేవలిి అందంచడం
5. సా యం సహాయక బృంద్వలు, ఉమే డి బాధ్య త బృంధాలు మరియు వ్యటి ఫెడరేషన్స్లతో సహా
కమూయ నిటీ కలెక్తవ్్
ట ఏదైనా రూపంలో ఏరా డటం.
6.
అరుోలైన ్కింంట్
య
ల ద్వా ర్గ చేయబడిన లేద్వ అద్నపు ఆరి థక ఉతా త్యత లు లేద్వ సేవల
మారె్ టింగ్్తో సహా జీవనోపాధ క్రోతా్ హక సేవలు మరియు బిజినెస్ డవలప్మెంట సేవలు లేద్వ
్కింంట్
య
ల సంక్షేమం మరియు క్రపయోజనం కొరకు ఏదైనా ఇతర ఉదేర
ి య ం.
7. ఎంఎఫ్ఐల ద్వా ర్గ అందంచబడే ఫైనాన్స్ ్పస్
య సేవలలో ఆరోగయ ం, ఆరి థక అక్షర్గసయ త, ఒకేషనల్డ
ట్రటనింగ్ మొద్లైనవి ఉంటాిం.

ఎెంఎఫ్ఐలు వీటికి అెంగీకరిెంచాలి:
1.
తకు్ వ ఆద్వయం కలిగన ్కింంట్
య
లను క్రపధాన ఆరి థక రంగంలోనిక్త తీసుకుర్గవడం ద్వా ర్గ
దేరంలో మైక్రోఫైనాన్స్ ్ని క్రోత్ హంచడం మరియు బలోపేతం చేయడం.
2. ్కింంట్
య
లకు విట్రసతృత క్రేణి ఆరి థక సేవలను అందంచడం కొరకు క్రపగతిరల, ్సిర
థ మైన, మరియు
క
స
్ ింంట
య
కేంక్రదత వయ వ లు
థ మరియు విధానాలను రూపందంచాలి.
3.
అతయ ధక నిరా హణ క్రపమాణాలను సాధంచడం కొరకు మరియు ్కింంట్
య
కు మరింత మెరుగాా
సేవలందంచడం కొరకు ోటీ వ్యయ పార విధానాలతో సహా అనైతిక విధానాలను పరిహరించడం కొరకు
తమ మధ్య మరియు ఇతర ఏజనీ్ ల మధ్య సహకారం మరియు సమనా యానిి క్రోత్ హంచడం.
మైక్రోఫైనాన్స్ అందంచే అనిి సంసలు
థ
మైక్రోఫైనాన్స్ కీలక విలువలకు కట్టటబడి ఉండాలి మరియు
దగువ పేర్గక్రగాఫ్్లలో వివరించిన క్రపవర తనా నియమావళిక్త కట్టటబడి ఉండాలి.
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I. సమప్రరత మరియు నైతిక ప్రపవర తన

ప్రపవర తనా నియమావళి

1

2

3

4

ఎంఎఫ్ఐలు
తమ
్కింంట్
య
లు మరియు
ఉదోయ గులతో
నిష్పా క్షికంగాను
మరియు గౌరవంగాను
వయ వహరించేందుకు
బోరు్
ఆమోదంచిన
నిరిష
ధ ట
పాలస్వలు
మరియు
నిరా హణ
మార ాద్రశ కాలను
రూపందంచాలి.

తమ
సిబబ ంద
మరియు
తమ
తరఫున వయ వహరించే
వయ కుత లు ఈ ోడ్్ని
అమలు చేసేందుకు
అవగాహన మరియు
శక్షణ కలిా ంచినట్టయగా
ధ్ృవీకరించడం కొరకు
ఎంఎఫ్ఐలు
విధగా
ఒక
పారద్రశ కమైన
మరియు
వృతితపరమైన
పరిపాలనా వయ వసను
థ
అమలు చేయాలి.

సిబబ ంద
కొరకు
ఇనె్ ంటివ్
విధానం
కసమ
ట ర య పటయ మంచి
వ్యయ పార మరియు సేవ్య
విధానాలను
క్రోత్ హంచే లక్షయ ంగా
ఉండాలి.

ఎంఎఫ్ఐలు
విధగానైతిక క్రపవర తనా
నియమావళి మరియు
ద్వని అమలు గురించి
్కింంట్
య
లకు
అవగాహన కలిా ంచాలి.

II. పారద్రశ కత
1. ఎంఎఫ్ఐ తామ అందంచే అనిి సేవలకు సంబంధంచిన అనిి నియమనిబంధ్నలను కూడా
్కింంట్
య
కు అర థం అయేయ రూపంలో విధగా వెలడి
య ంచాలి. ఋణ బటాా డా చేయడానిక్త మందు రిజర్కా ్
బాయ ంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్క్బిఐ) సమచిత విధానాల క్రపవర తనా నియమావళిక్త అనుగుణంగా దగువ
పేర్్ ని డాకుయ మెంట్ల ద్వా ర్గ విధగా వెలడి
య ంచాలి.
త
a. వయ క్తగత
మంజూరు లేఖ్
b. ఋణం కారు్
c. ఋణం షెడ్యయ ల్డ
d. పాస్్బుక్
తదుపరి, ్కింంట
య
సమాచార్గంతర సమే తి పంద్డం కొరకు క్రూపు/సెంటర్క మీటింగ్్ల ద్వా ర్గ
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వెలడి
య ంచాలి. (వివర్గలను ఒక పేపర్క్పై క్రపంట చేయవచుచ మరియు ఋణక్రగసుతలు అంద్రూ కూడా
వ్యరి ఆమోద్వనిి ధ్ృవీకరిసూత సంతకం చేయవచుచ .)
2.
ఎంఎఫ్ఐలు తమ ్కింంట్
య
లకు అందంచే అనిి
ఉతా త్యతలు/సేవల కొరకు అనిి
నియమనిబంధ్నలను అధకార క్రపాంతీయ భాష లేద్వ వ్యరు అర థం చేసుకునే భాషలో విధగా
తెలియజేయాలి.
3. ఎంఎఫ్ఐలు కనీసం, ఈ దగువ పేర్్ ని నిబంధ్నలను వెలడి
య ంచాలి:
a.
b.
c.
d.

బాయ లెన్స్ తగ్గ ా విధానంపై వడీరే
్ ట్ట
క్రపాసెసింగ్ ఫీజు
ఏవైనా ఇతర నిరే ిశత ఛారీ ిలు లేద్వ ఫీజులు
బీమా కవరేజీ మరియు రిస్్ కవరేజీ కొరకు రికవరీ చేసిన మొతతం ఛారీ ిలు

4.
తాను అందంచే అనిి ఆరి థక సేవల కొరకు విధంచే ఛారీ ిలను ఎంఎఫ్ఐలు విధగా
క్రవ్యతపూరా కంగా తెలియజేయాలి. నాన్స- క్రకెడిట ఉతా త్యతలు/సేవలపై ఫీజులను ్క యింంట్టకు
మంద్సుతగా వెలడి
య ంచిన తరువ్యత మాక్రతమ్మ సేకరించాలి.
5. చలిం
య చాలి్ న మొతతం వడీ్ మరియు ఫీజులను అనిి కలిపన వ్యరి షక పర్ ంటేజ్ రేట (ఎపఆర్క)
మరియు సమానమైన నెలవ్యరీ రేట్టను ఎంఎఫ్ఐలు విధ్ంగా వెలడి
య ంచాలి.
6.
ఎంఎఫ్ఐలు విధగా వడీరే
్ ట్టయ మరియు సెకూయ రిటీ డిపాజిట్కు సంబంధంచి ఆర్క్బిఐ
మార ాద్రశ కాలను పాటించాలి.
7.
అనిి లావ్యదేవీలకు సంబంధంచిన రికారు్లను అనిి నియంక్రతణ మరియు చటప
ట రమైన
నిబంధ్నలకు అనుగుణంగా మెింంటన్స చేయాలి, మరియు నియమనిబంధ్లకు ఋణక్రగహీతల1
ఎక్్నాలెడ్మెంట/ఆమోద్వనిి
్ి
విధగా ఈ రికారు్లలో భాగంగా చేయాలి.
8.
ఆమోదంచబడిన ద్రఖ్యసుతపై ఋణం మంజూరు చేయనటిం
య తే, తిరస్ రించడానిక్త గల
ల
కారణాలను ఎంఎఫ్ఐలు విధగా వె డి
య ంచాలి.
9. క్రపవర తనా నియమావళి పాటింపునకు సంబంధంచిన మదంపు నివేదకలను క్రపజాబాహళయ ంలో
ఉంచాలి.
10. తమ బోర్క ్/ఎజిఎం ద్వా ర్గ ఆమోదంచిన వెంటనే అనిి ఎంఎఫ్ఐలు తమ వ్యరి షక రిోరుటలు
మరియు వ్యరి షక ఫైనానియ
ష ల్డ ్సేట
ట మెంట్
్
లను క్రపజా బాహళయ ంలో ఉంచాలి (వ్యరి వెబ్సైట్లలో
ఉంచాలని సిఫారసు చేయబడుతోంద).

III క
్ ింంట
య
సంరక్షణ
A. నిష్పా క్షిక విధానాలు
మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ కొరకు నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి

1. ఎంఎఫ్ఐలు రిజర్కా ్బాయ ంక్ మార ాద్రశ కాలకు అనుగుణంగా అరుోలైన ్కింంట్
య
లకు సూక్షే ఆరి థక
సేవలిి అందంచేలా చూడాలి.
2.
సంబంధత నియంక్రతణ అధకారుల ద్వా ర్గ ఆమోదంచబడిన ఆరి థక ఉతా త్యతలు మరియు
సేవలను మాక్రతమ్మ ఎంఎఫ్ఐలు తమ ఖ్యతాద్వరులకు అందంచాలి (ఇతర ఆరి థక సంసల
థ
ఏజంట్లుగా వయ వహరించినపా టికీ).
3.
ఎంఎఫ్ఐలు విధగా ్సాటండర్క ్ కెవైసి నిబంధ్నల క్రపకారం ్కింంట్
య
ల నుంచి సంబంధత
డాకుయ మెంట్ల కాపీలను పంద్వలి. ోరే అద్నపు డాకుయ మెంట్లు సహేత్యకంగా ఉండాలి మరియు
లావ్యదేవీని పూరి త చేయడానిక్త అవసరమై ఉండాలి.
4.
ఋణాలకు సంబంధంచిన నిర ణయాలను సహేత్యకమైన సమయంలోగా తీసుోవలి. తమ
సుత
ద్రఖ్య పై ఒక నిర ణయానిక్త ర్గవడానిక్త తీసుకునే కాలపరిమితి గురించి మరియు ఒకవేళ ఋణం
మంజూరు చేయబడినటిం
య తే, ఋణం బటాా డా చేయడానిక్త పటే ట సమయానిి ఎంఎఫ్ఐలు విధగా
సూచించాలి.
5. ఉతా త్యతలను బండిల్డ చేయడం/కలపడం చేయర్గదు. (ఈ సంద్రా ంలో బండిలింగ్ అంటే మరో
ఉతా తిత లేద్వ సేవని అందంచడం కొరకు తపా నిసరిగా మరో ఉతా తిత లేద్వ సేవలను కొనుోలు చేసే
విధ్ంగా చేయడం అని అర థం). క్రకెడిట లైఫ్, జీవిత బీమా మరియు జంత్యవుల బీమా ఉతా త్యతలు
సాధారణంగా ఋణాలతో కలిప అందంచబడతాిం కనుక, బండిలింగ్్లో వీటిక్త మినహాింంపును
కలిా ంచవచుచ . బీమా నిబంధ్నలు కసమ
ట ర్క్కు పారద్రశ కంగా తెలియజేయాలి మరియు ఆర్క్బిఐ &
ద
బీమా నియంక్రతణ మరియు అభివృ ధ మండలి (ఐఆర్క్డిఎ) నిబంధ్నలను పాటించాలి. అనిి
సంద్ర్గా లోయ ్క యింంట సమే తి తీసుోవ్యలి.

B అధిక ఋణ్భారానిా పరిహరిెంచడెం
1. ఎంఎఫ్ఐలు ఋణం ఇవా డానిక్త మందు కసమ
ట ర్క అవసరం మరియు తిరిగ చలిం
య చే సామర్గథయ నిి
మదంపు చేయడం కొరకు తగన జాగరూకతను విధగా నిరా హంచాలి మరియు ్క యింంట్తిరిగ చలిం
య చే
సామర్గథయ నిి లోబడి మాక్రతమ్మ ఋణాలను మంజూరు చేయాలి.
2. ఒకవేళ క
్ యింంట రెండు వేరేా రు ఎంఎఫ్ఐల నుంచి ఋణానిి పందనటిం
య తే, ఆ క
్ యింంట్కు ఏ
ఎంఎఫ్ఐ కూడా ఋణం ఇవా ర్గదు. ఋణానిి పడిగంచడానిక్త మందు క్రకెడిట బ్యయ రో రిోర్క ట ద్వా ర్గ
ఇద వ్యలిడేట చేయబడాలి.
1 క్రద్వోలబ ణం రేట్టయ మరియు ఋణాల వ్యసతవ విలువ వంటి కారకాల ఆధారంగా నియమానుసారంగా ఎస్ఆర్కఓ ద్వా ర్గ రూ. 60000లు అనే పరిమితి సమీక్షించబడుత్యంద.

3. ఎంఎఫ్ఐలు ఎట్టవంటి పరిసిత్య
థ లోయనూ ఎవరైనా ్క యింంట కొరకు ఆర్క్బిఐ ద్వా ర్గ సూచించబడిన
మొతతం ఋణ పరిమితిని ఉలం
య ఘంచర్గదు. ఋణ బటాా డాకు మందు క్రకెడిట బ్యయ రో రిోర్క ట ద్వా ర్గ
ఇద వ్యలిడేట చేయబడాలి.
4. ఋణక్రగహీతల క్రూపు ఉమే డి బాధ్య త (జఎల్డ్జి ఋణం) క్రపాతిపదక ఋణాలను ఇచేచ టపుా డు
ఎంఎఫ్ఐలు క్రకెడిట బ్యయ రోల రిోర్కలను
ట్
క్షు్ణం
ణ గా వెరిఫికేషన్స చేసిన తరువ్యత, క్రపతి ఋణక్రగహీతను
రూ. 80,0001 కు పరిమితం చేయాలి ఒక నిరిష
ధ ట ఋణక్రగహీత ఋణం రూ. 80,000 మించినా లేద్వ
మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ కొరకు నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి

ఋణం వల య ఋణక్రగహీత మొతతం ఋణం రూ. 80,000 మించినా, అట్టవంటి ఋణానిక్త జఎల్డ్జిలను
త
త
నిమగి ం చేయకుండా వయ క్తగత
ఋణం వలె ఇవ్యా లి. వయ క్తగత
ఋణాలతో వయ వహరించేందుకు తగన
వయ వసలు
థ
మరియు అవసరమైన నైపుణాయ లు కలిగన సిబబ ందని కలిగ ఉండటం కొరకు ఎంఎఫ్ఐలు
అవసరమైన చరయ లు తీసుోవ్యలి.

5.
అధక ఋణభార్గనిి తగ ాంచడం కొరకు ఋణం బటాా డా చేయబడిన తరువ్యత ్కింంట్
య
ల
ఎంపక చేయబడిన నమూనాపై అద్నపు క్రకెడిట బ్యయ రో రిోర్కల
ట్ ద్వా ర్గ తమ క్రపక్రక్తయల సామర్గథయ నిి
మదంపు చేయడం కొరకు ఎంఎఫ్ఐలు విధగా టెస్ ట చక్తంగ్్లు నిరా హంచాలి. ఈ వెరిఫికేషన్స
ఫలితాలను బోర్క ్ నియమానుసారంగా సమీక్షించాలి.
6.
క్రకెడిట బ్యయ రో రిోరుటలోయని ఋణక్రగహీతలను గురి తంచడంలో లోపాలను తగ ాంచడం కొరకు
రెండేళ యలోగా (ఈ సివోసి అమలోయనిక్త వచిచ న తేదీ నుంచి) ఎంఎఫ్ఐలు యుఐడిఎఐ నెంబరు (ఆధార్క
నెంబర్క) ఆధారిత కెవైసిని స్వా కరించే దరగా చరయ లు చేపటాటలి. క్రపాథ్మిక చరయ గా, రెండవ మరియు
తదుపరి ఋణాలను అందంచేటపుా డు కెవైసిలో భాగంగా ఋణక్రగహీతలను వ్యరి ఆధార్క నెంబరుతో
గురి తంచాలి. సిఐఆర్క్ని ఉతా తిత చేయడం కొరకు క్రకెడిట బ్యయ రోల ద్వా ర్గ ఆధార్క నెంబరుయ
ఉపయోగంచాలి.

C తగన కలింక మరియు సేకరణ విధానాలు
1. క
్ ింంట్
య
లను కలిసేటపుా డు ఉదోయ గులు పాటించాలి్ న విధానానిక్త సంబంధంచి ఎంఎఫ్ఐలకు
సా షం
ట గా నిరా చించిన మార ాద్రశ కాలు ఉండాలి.
2. ఎంఎఫ్ఐ తరఫున వయ వహరించే మొతతం సిబబ ంద మరియు వయ కుత లు ఈ దగువ పేర్్ ని వ్యటిని
విధగా పాటించేలా ఎంఎఫ్ఐ చూడాలి.
A. క
్ ింంట్
య
లను కలిసేటపుా డు ఎలపు
య ా డ్య మర్గయ ద్పూరా కమైన భాషను ఉపయోగంచాలి,
హంద్వగాను మరియు సాంస్ ృతికపరంగా సునిి తమైన విషయాలోయ మర్గయ ద్పూరా కంగా ఉండాలి.
B. బదరించే లేద్వ హంసాతే కంగా ఉండే ఎలాంటి క్రపవర తనను కలిగ ఉండర్గదు.
C. ఋణ రికవరీ ఏజంట్ల కొరకు నిరే ిశంచబడిన ఆర్క్బిఐ మార ాద్రశ కాల క్రపకారం వేళకాని వేళలోయ
్కింంట్
య
లను సంక్రపదంచర్గదు.
D. ఒకవేళ రెండు అంతకంటే ఎకు్ వ వరస తిరిగ చలిం
య పులను అందుోనపా టికీ కూడా మరణం
మొద్లైన అసహజ సంద్ర్గా ల సమయంలో ్క యింంట్లను సంద్రిశ ంచర్గదు.
3.
ఋణక్రగహీతల నుంచి అందుకుని క్రపతి ఒక్ చలిం
య పునకు ఎంఎఫ్ఐలు విధగా రస్వదును
ర
అందంచాలి (ఎంఎఫ్ఐ ద్వా ర్గ ని ణింంచిన ఏదైనా రూపంలో) మరియు దీనిని క
్ యింంట వద్ి ఉండే
ఋణ పాస్్బుక్/ఋణకారు్లో నమోదు చేయాలి.
4. డిఫాల్డట అింన క్రపతి ద్రలోయ ్కింంట్
య
లతో వయ వహరించేందుకు క్రపతి ఎంఎఫ్ఐకు సంబంధంచి
విధగా బోర్క ్ ద్వా ర్గ ఆమోదంచబడిన సవివరమైన క్రపక్రక్తయ ఉండాలి.
5. కలెక్షన్స చేసేటపుా డు తకు్ వ పడ్ మొతాత లను ఎంఎఫ్ఐ ఉదోయ గుల నుంచి వసూలు చేయర్గదు
మరియు వ్యరి హెచఆర్క పాలస్వలు ఇట్టవంటి విధానాలను నిషేధంచాలి. ఒకవేళ ఉదోయ గుల ద్వా ర్గ
మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ కొరకు నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి

మోసం జరిగనట్టయగా రుజువు చేయబడిన ఘటనలో ఎంఎఫ్ఐలు ఉదోయ గుల నుంచి డబుబ ను రికవర్క
చేసుోవచుచ .

Dక
్ లయిెంట్ యొకొ సమాచారెం గోపా త
త
ఎంఎఫ్ఐలు ్క యింంట వయ క్తగత
సమాచార్గనిి పూరి తగా ోపయ ంగా ఉంచాలి. దగువ పరిసిత్య
థ లకు లోబడి
మాక్రతమ్మ ్క యింంట సమాచార్గనిి తృతీయపక్ష్యలకు వెలడి
య ంచాలి.
a.

అట్టవంటి వెలడి
య గురించి క
్ యింంట్కు సమాచారం అందంచడం మరియు మంద్సుతగా

క్రవ్యతపూరా కంగా అనుమతిని పంద్డం.
b. ఎంఎఫ్ఐ నుంచి క
్ ింంట
య
సమాచారం పందేందుకు ఎంఎఫ్ఐకు సమాచారం అందంచడంతో

్కింంట
య
ద్వా ర్గ ోరుకుని పక్ష్యనిక్త అధకారం ఇవా డం.
c. చటక్రట పకారం ఆ విధ్ంగా చేయాలి్ ర్గవడం.
d. ఈ విధానం ఆరి థక సంసల
థ మధ్య మామూలే మరియు పరసా రం అందంచుకునే క్రపాతిపాదన ఒక
్ోజ్
య క్రూపు కొరకు ఈ దగువ సంద్ర్గా లోయ లభ్య ం అవుత్యంద. (ఒక క్రకెడిట బ్యయ రో వలె) i) మందుగానే
్కింంట్
య
ల నుంచి సమే తిని పంద్డం మరియు ii) అట్టవంటి సమాచార్గనిి అందుకునే క్రగహీత
క
కూడా ్ యింంట సమాచార్గనిి ోపయ ంగా ఉంచడం కొరకు ఈ నిబంధ్నలకు కట్టటబడి ఉండాలి.

IV పరిపాలన
పారద్రశ కంగా మరియు క్రపఫెషనల్డ ఉండే ఒక సంక్రపద్వయ పరిపాలనా వయ వసను
థ ఎంఎఫ్ఐలు విధగా
ఏర్గా ట్ట చేయాలి మరియు దగువ పేర్్ ని
కార్ా రేట గవరెి న్స్ అత్యయ ్తతమ విధానాలను
అవలంభించాలి:
1. బోర్క ్ ఆఫ్ డైరెకరు
ట య/పాలనామండలిలో మంచి పేరు క్రపఖ్యయ త్యలుని వయ కుత లను చేరుచ ోవడం
ద్వా ర్గ ఎంఎఫ్ఐలు విధగా అత్యయ తతమ క్రపమాణాలను పాటించాలి మరియు కంపెనీల చటం
ట లో
తత
సె
పేర్్ ని అత్యయ మ క్రపమాణాలను, లి డ్
ట కంపెనీల కొరకు పేర్్ ని ఆర్క్బిఐ నిబంధ్నలు మరియు
్సాటక్ ఎక్్ ్ఛంజ్ నిబంధ్నలను పాటించేందుకు కట్టటబడి ఉండాలి (ఎంఎఫ్ఐలు కంపెనీలు
కాకోింనా లేద్వ ్సాటక్ ఎక్్ ్ఛంజ్్లో లిసెడ్
ట కాకోింనపా టికీ).
2. ఎంఎఫ్ఐలు తమ పరిపాలనా మండలిలో 1/3 వంత్య మ్మరకు సా తంక్రత డైరెకరు
ట య ఉండే విధ్ంగా
కృషి చేయాలి.
3.
తిరిగ చలిం
య పు ఒతితడిని ఎదుర్్ ంట్టని ఋణక్రగహీతలకు ఉపరమనం కలిా ంచడం కొరకు
ఎంఎఫ్ఐలకు బోరు్ ఆమోదత ఋణ పున:నిర్గే ణ ఉతా తిత/కారయ క్రకమం ఉండాలి.
4. ఒక సా తంక్రత డైరెక టర్క ఛైర్క్పర్ న్స వలె బోరు్ ఆడిట కమిటీని ఎంఎఫ్ఐలు అపాింంట చేయాలి.
5. ఖ్యతా పుసతకాల నిరా హణ మరియు అర ోత కలిగన ఆడిటర్క/లు ద్వా ర్గ ఫైనానియ
ష ల్డ ్సేట
ట ్మెంట్
రిోరి టంగ్/ క్రపజంటేషన్స మరియు వెలడి
య లో ఎంఎఫ్ఐలు విధగా పారద్రశ కతను పాటించాలి.
మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ కొరకు నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి

6. ఇనిసిటూ
ట
య ట ఆఫ్ ఛారె టడ్ అకంట్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐసిఎఐ) ద్వా ర్గ జారీ చేయబడిన ఆడిట
మరియు అసూయ రెన్స్ క్రపమాణాలను పాటించేందుకు ఎంఎఫ్ఐలు అత్యయ తతమ చరయ లు తీసుోవ్యలి.
7. ఈ క్రపవర తనా నియమావళిక్త ఎంత మ్మరకు కటబ
ట డి ఉంట్టనాి రు మరియు వివిధ్ మ్మనేజ్్మెంట
్సాథింలోయ సమసయ ల పరిష్ప్ ర పనితీరును సూచించే కాంపయ
య న్స్ రిోర్కని,
ట్ ఏవైనా డీవియేషన్స్లు
ఉంటే ద్వనిక్త గల కారణాలను బోరు్ ద్వా ర్గ సూచించబడిన, నిరే ిశత సమయాలోయ ఎంఎఫ్ఐల ద్వా ర్గ
బోర్క ్ ఆఫ్ డైరెకర
ట య మందు ఉంచాలి.

V రిప్రూట్ మెంట్

క్రపవర తనా నియామావళి ఎంఎఫ్ఐ సిబబ ంద అంద్రిక్త వరి తసుతంద.

1

2

3
4
5

6

సేా చాఛ యుతమైన మరియు నిష్పా క్షిక రిక్రకూట్మెంట విధానాలోయ భాగంగా, సా
్ థ నిక
వ్యర్గత పక్రతికలు, వెబ క్రపకటనలు, వ్యక్ ఇన్స ఇంటరూా య లు మొద్లైన సాధారణ రిక్రకూట్మెంట
క్రపకటనలు వంటి చటప
ట రమైన మార్గాల ద్వా ర్గ మరో ఎంఎఫ్ఐల నుంచి సిబబ ందని
నియమించుోవడంలో ఎలాంటి పరిమిత్యలు లేవు.
ఒక ఎంఎఫ్ఐ మరో ఎంఎఫ్ఐక్త చందన ఉదోయ గని రిక్రకూట చేసుోవ్యలని అనుకుని పుా డు,
క్రపసుతత యజమాని నుంచి రిఫరెన్స్ చక్్ని ోరడం అనేద తపా నిసరి. ఆఫర్క లెటర్క్ని
రూపందంచిన తరువ్యత మరియు భావి ఉదోయ గక్త ఆఫర్క లెటర్క జారీ చేసిన తరువ్యతే క్రపసుతత
యజమాని నుంచి రిఫరెన్స్ చక్్ని ోర్గలి.
మరో ఎంఎఫ్ఐ నుంచి రిఫరెన్స్ చక్ ోరబడినటిం
య తే, ఎంఎఫ్ఐలు రెండు వ్యర్గలోయగా
క్రపతిసా ందంచాలి.
ఎంఎఫ్ఐలు నోటీస్ పీరియడ్్ని యజమాని మరియు ఉదోయ గ మధ్య కాంక్రటా్క్ ట ఒపా ంద్ం వలె
అంగీకరించాలి మరియు సంసను
థ విడిచిపెటిట వెళ్లయ ఉదోయ గులకు ఇద కనీసం ఒక నెలకు లోబడి
ఉంట్టంద.
ఉదోయ గ క్రగ్గడ్/లెవల్డ్తో సంబంధ్ం లేకుండా, గత ఎంఎఫ్ఐ యజమాని నుంచి రిలీవింగ్ లెటర్క
లేకుండా ఏ ఎంఎఫ్ఐ కూడా మరో ఎంఎఫ్ఐ ఉదోయ గని రిక్రకూట చేసుోర్గదు. అింతే గత
యజమాని (ఎంఎఫ్ఐ) రిఫరెన్స్ చక్్కు 20 రోజులోయగా క్రపతిసా ందంచడంలో విఫలమైనటిం
య తే,
మినహాింంపును ఇవా వచుచ . ఉదోయ గ ద్వా ర్గ మోసం లేద్వ చడు క్రపవర తన రుజువైన
సంద్ర్గా లోయ మినహా అతడు/ఆమె సరైన నోటీస్ ఇచిచ నపుా డు, ఛార్కని
ి్ మర్కరిక్త అపా గంచడం
మరియు ఎంఎఫ్ఐకు చలిం
య చాలి్ న బకాింలను చలిం
య చినపుా డు అనిి ఎంఎఫ్ఐలు
సంసను
థ విడిచిపెటిట వెళ్లయ ఉదోయ గులకు రిలీవింగ్ లెటర్క్లను అందంచాలి.
క్రబాంచీ మ్మనేజర్క పజిషన్స వరకు మరో ఎంఎఫ్ఐక్త చందన ఉదోయ గని ఒక ఎంఎఫ్ఐ రిక్రకూట
చేసుకుని పుా డు, పేర్్ నబడిన ఉదోయ గని 1 సంవత్ ర కాలంపాట్ట గత యజమాని వద్ి
అతడు/ఆమె సేవలందంచిన అదే ్బాయక్్ని వ్యరిక్త కేటాింంచర్గదు.

VI ్క లయిెంట్ అవగాహన
1. లభ్య ం అయేయ ఆరి థక ఉతా త్యతలు మరియు సేవలకు సంబంధంచిన ఆపన్స
ష ్లు, ఎంపకలు, మరియు
క
రు
బాధ్య తలకు సంబంధంచి ్ యింంట్ల అవగాహన పెంపందంచడానిక్త బో ్ ద్వా ర్గ ఆమోదంచబడిన
క్రపక్రక్తయను ఎంఎఫ్ఐలు అనుసరించాలి.
మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ కొరకు నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి

2.
ఋణక్రగహీతల వలె తమ హకు్ లను అర థం చేసుోవడంలో సహాయపడటం కొరకు కొతత
క
్ ింంట్
య
కు సంస థ పాలస్వలు మరియు క్రపక్రక్తయల గురించి విధగా సమాచారం అందంచాలి.
3.
్కింంట్
య
లకు తామ అందంచే/ ఉపయోగంచుకుని
ఉతా త్యత లు/ సేవల కీలక
నియమనిబంధ్నలకు సంబంధంచి ్క యింంట అవగాహన మరియు అర థం చేసుోవడానిి
ఎంఎఫ్ఐలు క్రకమం తపా కుండా తనిఖీ చేసుోవ్యలి. అంతర ాత ఆడిట సి్సమ
ట ్లలో భాగంగా లేద్వ
కసమ
ట ర య యాద్ృచిఛ క నమూనాకు కాల్డ్ చేసే వయ వస థ వంటి ఇతర రెగుయ లర్క మానిటరింగ్ ద్వా ర్గ
కసమ
ట ర్క ఫీడ్్బాయ క్్ని సేకరించాలి. అట్టవంటి పరయ వేక్షణ ద్వా ర్గ లభించిన ఫీడ్్బాయ క్్ని
నియమానుసారంగా బోరు్కు నివేదంచాలి.

VII డేటాను పెంచుోవడెం
1. ఎంఎఫ్ఐలు ్క యింంట పూరి త డేటాను ఎస్ఆర్కఓ2 ద్వా ర్గ సూచించబడిన సబిే షన్స తేదీ అవధ
క్రపకారం ఆర్క్బిఐ ద్వా ర్గ ఆమోదంచబడిన అనిి క్రకెడిట బ్యయ రోలతో పంచుోవ్యలి.
2.
ఎస్ఆర్కఓ సహా అనిి పరయ వేక్షక మరియు నియంక్రతణ సంసలు
థ
అనిి
సమాచార్గనిి ోరినపుా డు ఎంఎఫ్ఐలు విధగా వ్యటిని అందంచాలి

డేటా మరియు

2ఎస్ఆర్కఓ అనేద ఎన్స్బిఎఫ్్సి-ఎంఎఫ్ఐల కొరకు ఆర్క్బిఐ ద్వా ర్గ ఒక స్వా య- నియంక్రతణ సంసథ వలె గురి తంచబడిన పరిక్రరమలోని అంగం.

VIII ఫీడ్బ్యా క్/ సమసా ల పరిష్పొ ర యెంప్రత్నెంరెం
1. దోష్పలను సరిచేయడానిక్త మరియు ఫిర్గయ దులను వేగంగా మరియు సమ్ర థవంతంగా హాయ ండిల్డ
చేయడం/అందుోవడం కొరకు ఎంఎఫ్ఐలు ఒక క్రపతేయ క ఫీడ్్బాయ క్ మరియు సమసయ ల పరిష్ప్ ర
యంక్రతాంగాలను ఏర్గా ట్ట చేయాలి. జిఆర్కఎం కొరకు అవసరమైన కనీస క్రపమాణాలు i) లోన్స కారు్లపై
ఫోన్స నెంబర య వివర్గలతో- ఫోన్స ద్వా ర్గ చేయబడే ఫిర్గయ దులను రికార్క ్ చేయడం కొరకు ఒక సులభ్మైన
క్రపక్రక్తయ, ii) ఫిర్గయ దులు/సమసయ ను రికార్క ్ చేయడం కొరకు క్రబాంచీ వద్ి సిబబ ంద సహాయం అందంచే
క్రపక్రక్తయ, iii) ఫిర్గయ దు అందుకుని ట్టయగా ఎక్్నాలెడ్మెంట
్ి
iv) ఫిర్గయ దు పరిష్ప్ రం కొరకు కాలపరిమితి,
v) ఎంఎఫ్ఐ ద్వా ర్గ అందంచబడిన పరిష్ ర్గలతో కసమ
ట ర్క సంతృపత చంద్నపుా డు ఒక సా షమై
ట న
స
అపీా ల్డ క్రపక్రక్తయ, vi) ఆర్క్బిఐ లేద్వ ఎస్ఆర్కఓతో సమసయ ను ఫిర్గయ దు చేసేందుకు క మ
ట ర్క్లకు
మార ానిరే ిరం చేసేందుకు క్రబాంచీలో నోడల్డ సిబబ ంద, vii) ఫిర్గయ దు/సమసయ ను నమోదు చేసినపా టికీ
వ్యరితో సమచితంగా వయ వహరించేందుకు కసమ
ట ర్క్లకు భ్రోసా ఇవా డం.
2. మనుగడలో ఉని ఫీడ్్బాయ క్ యంక్రతాంగాలు మరియు వ్యటి ఉదేర
ి య ం మరియు వ్యటిని ఏ విధ్ంగా
ఉపయోగంచుోవచచ నే విషయానిి ్క యింంట్లకు ఎంఎఫ్ఐలు తెలియజేయాలి.
3.
ఫిర్గయ దులను హాయ ండిల్డ చేయడానిక్త మరియు/లేద్వ క
్ యింంట్ల నుంచి ఏవైనా సూచనలను
నమోదు చేసుోవడానిక్త ఎంఎఫ్ఐలు ఒక అధకారిని కేటాింంచాలి, అతడి/ఆమెని సంక్రపదంచే
నెంబరుయ క
్ యింంట్లకు సులభ్ంగా లభ్య ం అయేయ లా చూడాలి.
4.
ఎస్ఆర్కఓ నోడల్డ అధకారి కాంటాక్ ట నెంబరు మరియు చిరునామా (వరి తంచే విధ్ంగా) ఎస్ఆర్కఓ
సమసయ ల పరిష్ప్ ర వయ వస థ వివర్గలను ఎంఎఫ్ఐలు విధగా క్రపద్రిశ ంచాలి.
మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ కొరకు నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి

5. క్రపతి ఎంఎఫ్ఐలు క్రపవర తనా నియమావళిని పాటించేలా చూడటం కొరకు తగన యంక్రతాంగానిి
కలిగ ఉండాలి.
6. తమ ఫిర్గయ దులకు సంబంధంచిన సంబంధత ఎంఎఫ్ఐల ద్వా ర్గ నిరా హంచబడిన పరిశోధ్న
ఫలితంతో ఫిర్గయ దుద్వరులు సంతృపత చంద్నటిం
య తే, ఎస్ఆర్కఓ ద్వా ర్గ ఏర్గా ట్ట చేయబడిన
సమసయ ల పరిష్ప్ ర యంక్రతాంగానిక్త విషయానిి రిఫర్క చేయగల వ్యరి హకు్ గురించి వ్యరిక్త
తెలియజేయాలి.
7. తమ అందుకుని సమసయ లు (క్రగీవెన్స్ ), పరిష్ రించబడినవి మరియు స్వనియర్క మ్మనేజ్్మెంట
రివ్యయ కొరకు పెండింగ్్ ఉని వ్యరిపై ఎంఎఫ్ఐలు నెలవ్యరీ రిోర్కలను
ట్
రూపందంచాలి మరియు
నియమానుసారంగా బోర్కకు
్్ రిోర్క ట చేయాలి.

మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ కొరకు నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి

పా్రుట III

మైప్రోఫైనాన్ సెంసథల కొరకు ్క లయిెంట్ సెంరక్షణ్
మార గదరశ కాలు (సిపిజి)
అనిి
ఎంఎఫ్ఐలు, వ్యటి రూపంతో సంబంధ్ం లేకుండా దగువవ్యటిని చేపటాటలని సిపజి
పేర్్ ంటంద:
్కింంట
య
సంరక్షణా క్రపవర తనావళిని అనిి
కనిపంచే విధ్ంగా క్రపద్రిశ ంచాలి.

క్రబాంచీలోయనూ ఇంగ యష్ మరియు ్సాథనిక భాషలో, సా షం
ట గా

1.
ఆర్క్బిఐ మార ాద్రశ కాల క్రపకారం అరుోలైన క
్ యింంట్లంద్రికీ కూడా మైక్రో ఫైనాన్స్
అందంచేందుకు కృషి చేయాలి.

సేవలను

2. క్రపవర తనా నియమావళి మరియు ద్వని అమలు గురించి ్కింంట్
య
లు, సిబబ ంద, మరియు తమ
కుత
తరఫున వయ వహరించే వయ
లంద్రికీ అవగాహన కలిా ంచాలి.
3.
అందంచే అనిి ఉతా త్యతలు/సేవలకు సంబంధంచి ్కింంట
య
అనిి నియమనిబంధ్నలను
ఋణం బటాా డా చేయడానిక్త మందు రిజర్కా బాయ ంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్క్బిఐ) నిష్పా క్షిక క్రపవర తనా
నియమావళిక్త అనుగుణంగా దగువ పేర్్ ని డాకుయ మెంట్ల ద్వా ర్గ విధగా వెలడి
య ంచాలి.
త
a. వయ క్తగత
మంజూరు లేఖ్
b. ఋణం కారు్
c. ఋణం షెడ్యయ ల్డ
d. పాస్్బుక్
దీనిక్త అద్నంగా, ్కింంట
య
సమాచార్గంతర సమే తి పంద్డం కొరకు క్రూపు/సెంటర్క మీటింగ్్ల
ద్వా ర్గ వెలడి
య ంచాలి. (వివర్గలను ఒక పేపర్క్పై క్రపంట చేయవచుచ మరియు ఋణక్రగసుతలు అంద్రూ
కూడా వ్యరి ఆమోద్వనిి ధ్ృవీకరిసూత సంతకం చేయవచుచ .)
5.
అనిి ఉతా త్యతలు/సేవల కొరకు అనిి నియమనిబంధ్నలను అధకార క్రపాంతీయ భాష లేద్వ
్కింంట్
య
లు అర థం చేసుకునే భాషలో విధగా తెలియజేయాలి.
6. దగువ నిబంధ్నలను వెలడి
య ంచాలి.
a.
b.
c.
d.

బాయ లెన్స్ తగ్గ ా విధానంపై వడీరే
్ ట్ట
క్రపాసెసింగ్ ఫీజు
వివరించబడే ఏవైనా ఇతర ఛారీ ిలు లేద్వ ఫీజులు
బీమా కవరేజీ మరియు రిస్్ కవరేజీ కొరకు రికవరీ చేసిన మొతతం ఛారీ ిలు

7.
తామ అందంచే అనిి ఆరి థక సేవల కొరకు విధంచే ఛారీ ిలను ఎంఎఫ్ఐలు విధ్ంగా
మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ కొరకు నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి

క్రవ్యతపూరా కంగా తెలియజేయడం
క
8.
్ ింంట్
య
కు మంద్సుతగా క్రపకటించకుండా నాన్స- క్రకెడిట ఉతా త్యతలు/సేవలపై ఫీజులను
సేకరించర్గదు.
9.
చలిం
య చాలి్ న మొతతం వడీ్ మరియు ఫీజులను ఎపఆర్క వలె మరియు సమానమైన నెలవ్యరీ
రేట్టను విధగా వెలడి
య ంచడం
10. వడీరే
్ ట్టయ మరియు సెకూయ రిటీ డిపాజిట్కు సంబంధంచి ఆర్క్బిఐ మార ాద్రశ కాలను పాటించాలి
11. సా
్ ట ండర్క ్ కెవైసి నిబంధ్నల క్రపకారం క
్ యింంట్ల నుంచి సంబంధత డాకుయ మెంట్ల కాపీలను
పంద్వలి. ోరే అద్నపు డాకుయ మెంట్లు సహేత్యకంగా ఉండాలి మరియు లావ్యదేవీని పూరి త
చేయడానిక్త అవసరమై ఉండాలి.
12. ఋణం తిరస్ రించడానిక్త గల కారణాలను ద్రఖ్యసుతద్వరులకు వెలడి
య ంచాలి
13. తమ ద్రఖ్యసుతపై ఒక నిర ణయానిక్త ర్గవడానిక్త తీసుకునే కాలపరిమితి గురించి మరియు ఒకవేళ
ఋణం మంజూరు చేయబడినటిం
య తే, ఋణం బటాా డా చేయడానిక్త పటే ట సమయానిి విధగా
సూచించాలి.
14. క్రకెడిట లైఫ్, జీవిత బీమా మరియు లైవ్-్సాటక్ బీమా ఉతా త్యతలకు మినహా ఉతా త్యతలను
కలపకుండా ఉండటం బీమా నిబంధ్నలు కసమ
ట ర్క్కు పారద్రశ కంగా తెలియజేయాలి మరియు
ఆర్క్బిఐ & ఐఆర్క్డిఎ నిబంధ్నలను పాటించాలి. అనిి సంద్ర్గా లోయ ్క యింంట సమే తి తీసుోవ్యలి.
15. ఋణం ఇవా డానిక్త మందు క
్ ింంట
య
అవసరం మరియు తిరిగ చలిం
య చే సామర్గథయ నిి మదంపు
చేయడం కొరకు తగన జాగరూకతను నిరా హంచడం మరి ్కింంట్
య
తిరిగ చలిం
య చే సామర్గథయ నిి
లోబడి మాక్రతమ్మ ఋణాలను మంజూరు చేయాలి.
16. ఒకవేళ క
్ యింంట ఇపా టికే మరో ఇద్రు
ి
ఋణద్వతల నుంచి ఋణానిి
ఋణద్వత కాకుండా ఉండటం( ఋణం వనరుతో సంబంధ్ం లేకుండా)

పందనటిం
య తే 3వ

17. ఆర్క్బిఐ లేద్వ కేంక్రద్/ర్గట్రష ట క్రపభ్యతాా లు లేద్వ ఎస్ఆర్కఓ ద్వా ర్గ సూచించబడిన విధ్ంగా, ఎవరైనా
క
్ ింంట
య
కొరకు మొతతం ఋణపరిమితిని అధగమించకుండా ఉండటం.
18. ్క యింంట్లతో వయ వహరించేటపుా డు ఉదోయ గులు అంద్రూ కూడా కంపెనీ మార ాద్రశ కాలను
పాటించే విధ్ంగా చూడటం.
19. ఎంఎఫ్ఐ తరఫున వయ వహరించే మొతతం సిబబ ంద మరియు వయ కుత లు ఈ దగువ పేర్్ ని వ్యటిని
విధగా పాటించేలా చూడాలి
a) క
్ ింంట్
య
లను కలిసేటపుా డు ఎలపు
య ా డ్య మర్గయ ద్పూరా కమైన భాషను ఉపయోగంచాలి,
హంద్వగాను మరియు సాంస్ ృతికపరంగా సునిి తమైన విషయాలోయ మర్గయ ద్పూరా కంగా ఉండాలి.
b) ్కింంట్
య
లను బదరించే లేద్వ హంసాతే కంగా ఉండే ఎలాంటి క్రపవర తనను కలిగ ఉండర్గదు.
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c) ఋణ రికవరీ ఏజంట్ల కొరకు నిరే ిశంచబడిన ఆర్క్బిఐ మార ాద్రశ కాల క్రపకారం వేళకాని వేళలోయ

్కింంట్
య
లను సంక్రపదంచర్గదు.
d)
బకాింలను సేకరించడం కొరకు మరణం, అసా సత
థ వంటి సమచితం కాని సంద్ర్గా లోయ
క
్ ింంట్
య
లను సంద్రిశ ంచర్గదు.
20. ఋణక్రగహీతల నుంచి అందుకుని క్రపతి ఒక్ చలిం
య పులకు విధగా రస్వదును అందంచాలి
(ఎంఎఫ్ఐ ద్వా ర్గ నిర ణింంచిన ఏదైనా రూపంలో) మరియు దీనిని ్క యింంట వద్ి ఉండే ఋణ
పాస్్బుక్/ఋణకా్రు్లో నమోదు చేయాలి.
21. ్క యింంట డిఫాల్డ్ల
ట
విషయంలో సునిి తంగా
ఆమోదంచబడిన క్రపక్రక్తయను పాటించాలి.

వయ వహరించడం

కొరకు

కంపెనీ

ద్వా ర్గ

22. లిక్తా డిటి రిస్్ క్తంద్ ఉని ఋణక్రగసుతల కొరకు ఎంఎఫ్ఐ ద్వా ర్గ స్వా కరించబడిన ఋణ
పున:నిర్గే ణ యంక్రతాంగానిి అనుసరించాలి
త
23. ్కింంట
య
వయ క్తగత
సమాచార్గనిి పూరి తగా ోపయ ంగా ఉంచాలి.
24. దగువ పరిసిత్య
థ లోయ మాక్రతమ్మ ్కింంట
య
సమాచార్గనిి తృతీయపక్ష్యలకు వెలడి
య ంచాలి:
a) అట్టవంటి వెలడి
య మరియు అనుమతిని క్రవ్యతపూరా కంగా పందనట్టయ ్క యింంట సమాచారం
అందంచినపుా డు.
b) ఎంఎఫ్ఐ నుంచి ్కింంట
య
సమాచారం పందేందుకు సమాచార్గనిి ోరుకుని పక్ష్యనిక్త ్క యింంట
అధకారం ఇచిచ నపుా డు.
c) చటక్రట పకారం ఆ విధ్ంగా చేయవలసి వచిచ నపుా డు.
d) ఈ విధానం ఆరి థక సంసల
థ మధ్య మామూలే మరియు పరసా రం అందంచుకునే క్రపాతిపాదన ఒక
ో
్ జ్
య క్రూపు కొరకు ఈ దగువ సంద్ర్గా లో
్ య లభ్య ం అవుత్యంద. (ఒక క్రకెడిట బ్యయ రో వలె) i) మందుగానే
్కింంట్
య
ల నుంచి సమే తిని పంద్డం మరియు ii) అట్టవంటి సమాచార్గనిి అందుకునే క్రగహీత
కూడా ్క యింంట సమాచార్గనిి ోపయ ంగా ఉంచడం కొరకు ఈ నిబంధ్నలకు కట్టటబడి ఉండాలి.
25. లభ్య ం అయేయ ఆరి థక ఉతా త్యతలు మరియు సేవలకు సంబంధంచిన ఆపన్స
ష ్లు, ఎంపకలు,
మరియు బాధ్య తలకు సంబంధంచి ్కింంట్
య
ల అవగాహన పెంపందంచడానిక్త బోరు్ ద్వా ర్గ
ఆమోదంచబడిన క్రపక్రక్తయను అనుసరించడం.
26. సంస థ పాలస్వలు మరియు క్రపక్రక్తయల కొరకు కొతత ్క యింంట్లు అంద్రికీ సమాచారం అందంచాలి
27. మనుగడలో ఉని ఫీడ్్బాయ క్ యంక్రతాంగాలు మరియు వ్యటి ఉదేర
ి య ం మరియు వ్యటిని ఏ విధ్ంగా
క
ఉపయోగంచుోవచచ నే విషయానిి ్ యింంట్లకు తెలియజేయాలి.
28. క్రపతి 12 నుంచి 18 నెలలకు ఒక్ సారి క్రపవర తనా నియమావళి అమలుకు సంబంధంచి ఎస్ఆర్కఓ
ద్వా ర్గ ఆమోదంచబడిన ఏజనీ్ ద్వా ర్గ పాటింపు మదంపు (అసెస్్మెంట ఆఫ్ కాంపయ
య న్స్ )ని
పంద్వలి మరియు మదంపు రిోర్కని
ట్ క్రపజాబాహళయ ంలో ఉంచాలి.
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పారుట IV

మైప్రోఫైనాన్ సెంసథల కొరకు సెంసాథరత ప్రపవర తనా
మార గదరశ కాలు (ఐసిజి)
అనిి
ఎంఎఫ్ఐలు, వ్యటి రూపంతో సంబంధ్ం లేకుండా దగువవ్యటిని చేపటాటలని ఐసిజి
పేర్్ ంటంద:
1. క్రపవర తనా నియమావళిని పాటించేలా చూడటం కొరకు తగన యంక్రతాంగానిి కలిగ ఉండటం.
2. ్కింంట్
య
లు మరియు ఉదోయ గులతో నిష్పా క్షికంగాను మరియు హంద్వగా వయ వహరించేందుకు తగన
పాలస్వలు మరియు నిరా హణ మార ాద్రశ కాలను కలిగ ఉండటం.
3.
అనిి లావ్యదేవీలకు సంబంధంచిన రికా్రు్లను అనిి నియంక్రతణ మరియు చటప
ట రమైన
నిబంధ్నలకు అనుగుణంగా నిరా హంచడం, మరియు నియమనిబంధ్లకు ఋణక్రగహీతల1
ఎక్్నాలెడ్మెంట/ఆమోద్వనిి
్ి
విధగా ఈ రికారు్లోయ భాగంగా చేయాలి.
4.
క్రపతి డిఫాల్డట ద్రలోయ ్కింంట్
య
లతో వయ వహరించేందుకు సంబంధంచి విధగా బోర్క ్ ద్వా ర్గ
ఆమోదంచబడిన సవివరమైన క్రపక్రక్తయ ఉండాలి.
5. ఉదోయ గుల ద్వా ర్గ మోసం చేయబడినట్టయగా రుజువు చేయబడిన సంద్ర్గా లోయ మినహా తకు్ వ పడ్
మొతాత లను ఉదోయ గుల నుంచి సేకరించర్గదు.
6. తమ ోటీ విధానాలు నిష్పా క్షికంగా మరియు ఖ్యతాద్వరులకు సేి హపూరా కగా ఉండే విధ్ంగా
ఎంఎఫ్ఐలు ధ్ృవీకరించుోవ్యలి.
7.
గణనీయమైన వ్యయ పారంతో ఇతర ఎంఎఫ్ఐల ఉనిక్త అధకంగా ఉని
ఎంఎఫ్ఐలు పరిహరించాలి.

భౌోళిక క్రపాంతాలను

8. తిరిగ చలిం
య పు ఒతితడిని ఎదుర్్ ంట్టని ఋణక్రగహీతలకు ఉపరమనం కలిా ంచడం కొరకు బోరు్
ఆమోదత ఋణ పున:నిర్గే ణ ఉతా తిత/కారయ క్రకమం ఉండాలి.
9. ఎవరినైనా కొతతగా ఉదోయ గాలోయనిక్త తీసుకుంట్టని టిం
య తే గత యజమాని నుంచి రిఫరెన్స్
ోర్గలి.

చక్

10. రిఫరెన్స్ చక్్కు సంబంధంచిన కరసాా ండన్స్ ్కు వేరే ఎంఎఫ్ఐకు 20 రోజులోయగా బదులివ్యా లి.
11. నోటీస్ పీరియడ్్ని యజమాని మరియు ఉదోయ గ మధ్య కాంక్రటా్క్ ట ఒపా ంద్ం వలె అంగీకరించాలి
మరియు సంసను
థ విడిచిపెటిట వెళ్లయ ఉదోయ గులకు ఇద కనీసం ఒక నెలకు లోబడి ఉండాలి.
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12. గత యజమాని (ఎంఎఫ్ఐ) రిఫరెన్స్ చక్్కు 20 రోజులోయగా క్రపతిసా ందంచడంలో విఫలమైనటిం
య తే
మినహా గత ఎంఎఫ్ఐ యజమాని నుంచి రిలీవింగ్ లెటర్క లేకుండా ఏ ఎంఎఫ్ఐ కూడా మరో ఎంఎఫ్ఐ
ఉదోయ గని రిక్రకూట చేసుోర్గదు.
13. మరో ఎంఎఫ్ఐ నుంచి కొతతగా రిక్రకూట చేసుకుని ఉదోయ గులకు గత యజమాని వద్ి అతడు/ఆమె
సేవలందంచిన క్రపాంతానిి , 1 సంవత్ ర కాలం వరకు కేటాింంచర్గదు. క్రబాంచ మ్మనేజర్క సా
్ థ ిం
పజిషన్స్ల వరకు ఈ పరిమితి వరి తసుతంద.
14. ఋణక్రగహీతకు ఉండే ఆపన్స
ష ్లు, ఎంపకలు, హకు్ లు మరియు బాధ్య తలకు సంబంధంచి
్కింంట
య
అవగాహనను పెంచేందుకు ఒక క్రపతేయ క క్రపక్రక్తయను కలిగ ఉండటం మరియు ్కింంట్
య
లకు
తామ అందంచే/ ఉపయోగంచుకుని ఉతా త్యతలు/సేవల కీలక నియమనిబంధ్నలకు సంబంధంచి
క
్ ింంట
య
అవగాహన మరియు అర థం చేసుోవడానిి క్రకమం తపా కుండా తనిఖీలు నిరా హంచాలి.
15. క
్ ింంట
య
పూరి త డేటాను ఎస్ఆర్కఓ ద్వా ర్గ సూచించబడిన తేదీ సబిే షన్స అవధ క్రపకారం ఆర్క్బిఐ
ద్వా ర్గ ఆమోదంచబడిన అనిి క్రకెడిట బ్యయ రోలతో పంచుకునేందుకు అంగీకరించాలి.
16. ఏవైనా దోష్పలను సరిచేయడానిక్త మరియు ఫిర్గయ దులను వేగంగా మరియు సమర థంగా హాయ ండిల్డ
చేయడం/అందుోవడం కొరకు ఒక క్రపతేయ క ఫీడ్్బాయ క్ మరియు సమసయ ల పరిష్ప్ ర యంక్రతాంగాలను
ఏర్గా ట్ట చేయాలి.
17. ఫిర్గయ దులను హాయ ండిల్డ చేయడానిక్త మరియు/లేద్వ ్క యింంట్ల నుంచి ఏవైనా సూచనలను
నమోదు చేసుోవడానిక్త ఒక అధకారిని కేటాింంచాలి, అతడి/ఆమెని సంక్రపదంచే నెంబరుయ
్కింంట్
య
లకు సులభ్ంగా లభ్య ం అవ్యా లి.
18. మదంపు చేయబడిన సమయంలో సిఓసి పరిరలనలో కనుగొనబడిన లోపాలకు సంబంధంచి
దదుిబాట్ట చరయ లను చేపటాటలి.

మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ కొరకు నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి

8. అనుబెంధెం

కస మ
ు ర ల పట్ల ఎెంఎఫ్ఐ అెంకితభావెం

ఋణ బటాా డా చేసే సమయంలో కసమ
ట ర యకు ఇవా డం కొరకు ఈ
అనుబంధ్ డాకుయ మెంట్ని ఒక క్రపతేయ క ఒక్ పేజీ పుల్డ అవుట వలె
ఉపయోగంచాలి

మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ కొరకు నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి

కసమ
ు ర ల పట్ల ఎెంఎఫ్ఐ అెంకితభావెం
మ్మమ, మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమలో భాగంగా, కసమ
ట ర్క్లకు వీటిని వ్యగాధనం చేసుతనాి ం:
1. ఆర్క్బిఐ మార ాద్రశ కాలకు అనుగుణంగా అరుోలైన ్కింంట్
య
లు అంద్రికీ కూడా మైక్రోఫైనాన్స్
సేవలిి అందంచడం.
2. నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి మరియు ద్వని అమలు గురించి ్క యిం్్ట్లకు అవగాహన కలిా ంచడం.
3.
అందంచే అనిి ఉతా త్యతలు/సేవలకు సంబంధంచి ్కింంట
య
అనిి నియమనిబంధ్నలను
ఋణం బటాా డా చేయడానిక్త మందు రిజర్కా బాయ ంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్క్బిఐ) నిష్పా క్షిక క్రపవర తనా
నియమావళిక్త అనుగుణంగా దగువ పేర్్ ని డాకుయ మెంట్ల ద్వా ర్గ విధగా వెలడి
య ంచాలి.
త
a. వయ క్తగత
మంజూరు లేఖ్
b. ఋణం కారు్
c. ఋణం షెడ్యయ ల్డ
d. పాస్్బుక్
4.
దీనిక్త అద్నంగా, క్రూపు/సెంటర్క మీటింగ్్ల ద్వా ర్గ ్సాథనిక భాషలోయ నియమనిబంధ్నలను
వెలడి
య ంచడం మరియు వ్యరి సమే తిని పంద్డం. (వివర్గలను ఒక పేపర్క్పై క్రపంట చేయవచుచ
మరియు ఋణక్రగసుతలు అంద్రూ కూడా వ్యరి ఆమోద్వనిి ధ్ృవీకరిసూత సంతకం చేయవచుచ .)
5. అనిి ఉతా త్యతలు/సేవల కొరకు అనిి నియమనిబంధ్నలను అధకార క్రపాంతీయ భాష లేద్వ
క
్ ింంట్
య
లు అర థం చేసుకునే భాషలో విధగా తెలియజేయాలి.
6. ఋణాల దగువ నిబంధ్నలను వెలడి
య ంచాలి:
a.
b.
c.
d.

బాయ లెన్స్ తగ్గ ా విధానంపై వడీరే
్ ట్ట
క్రపాసెసింగ్ ఫీజు
వివరించబడే్ ఏవైనా ఇతర ఛారీ ిలు లేద్వ ఫీజులు
బీమా కవరేజీ మరియు రిస్్ కవరేజీ కొరకు రికవరీ చేసిన మొతతం ఛారీ ిలు

7.
చలిం
య చాలి్ న మొతతం వడీ్ మరియు ఫీజులను ఎపఆర్క వలె మరియు సమానమైన నెలవ్యరీ
రేట్టను విధగా వెలడి
య ంచడం. తామ అందంచే అనిి ఆరి థక సేవల కొరకు విధంచే ఛారీ ిలను
ఎంఎఫ్ఐలు విధ్ంగా క్రవ్యతపూరా కంగా తెలియజేయడం.
8.
్కింంట్
య
కు మంద్సుతగా క్రపకటించకుండా నాన్స- క్రకెడిట ఉతా త్యతలు/సేవలపై ఫీజులను
సేకరించర్గదు.
9. వడీరే
్ ట్టయ మరియు సెకూయ రిటీ డిపాజిట్కు సంబంధంచి ఆర్క్బిఐ మార ాద్రశ కాలను పాటించాలి.
మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ కొరకు నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి

10. ్సాటండర్క ్ కెవైసి నిబంధ్నల క్రపకారం క
్ యింంట్ల నుంచి సంబంధత డాకుయ మెంట్ల కాపీలను
పంద్వలి. అద్నంగా ోరే డాకుయ మెంట్లు సహేత్యకంగా ఉండాలి మరియు లావ్యదేవీని పూరి త
చేయడానిక్త అవసరమై ఉండాలి.
11. ఋణం తిరస్ రించడానిక్త గల కారణాలను ద్రఖ్యసుతద్వరులకు వెలడి
య ంచాలి.
12. ఋణ ద్రఖ్యసుతపై నిర ణయానిక్త ఎంత కాలంలో ఆశంచవచోచ ద్రఖ్యసుతద్వరుడు/కసమ
ట ర్క్లకు
కాలపరిమితిని సూచించడం మరియు ఒకవేళ ఋణం మంజూరు చేయబడినటిం
య తే, ఋణం
బటాా డా చేయడానిక్త పటే ట సమయానిి సూచించడం.
13. క్రకెడిట లైఫ్ ఇనూ్ య రెన్స్ , జీవిత బీమా మరియు లైవ్-్సాటక్ బీమా ఉతా త్యతలకు మినహా
ఉతా త్యతలను
కలపకుండా
ఉండటం
బీమా
నిబంధ్నలు
కసమ
ట ర్క్కు
పారద్రశ కంగా
తెలియజేయబడాలి మరియు ఆర్క్బిఐ & ఐఆర్క్డిఎ నిబంధ్నలను పాటించాలి. అనిి సంద్ర్గా లోయ
్కింంట
య
సమే తి తీసుోవ్యలి.
14. ఋణం ఇవా డానిక్త మందు కసమ
ట ర్క అవసరం మరియు తిరిగ చలిం
య చే సామర్గథయ నిి మదంపు
చేయడం కొరకు తగన జాగరూకతను నిరా హంచడం మరి ్కింంట్
య
తిరిగ చలిం
య చే సామర్గథయ నిి
లోబడి మాక్రతమ్మ ఋణాలను మంజూరు చేయాలి.
15. ఒకవేళ కసమ
ట ర్క్కు ఇపా టికే మరో ఇద్రు
ి
ఋణద్వతల నుంచి ఋణానిి
ఋణద్వత కాకుండా ఉండటం..

పందనటిం
య తే 3వ

16. ఆర్క్బిఐ లేద్వ కేంక్రద్/ర్గట్రష ట క్రపభ్యతాా ల ద్వా ర్గ సూచించబడిన విధ్ంగా, ఎవరైనా ్కింంట
య
కొరకు
మొతతం ఋణపరిమితిని అధగమించకుండా ఉండటం.
17. కసమ
ట ర్క్లతో వయ వహరించేటపుా డు ఉదోయ గులు అంద్రూ కూడా కంపెనీ మార ాద్రశ కాలను పాటించే
విధ్ంగా చూడటం.
18. మన తరఫున వయ వరించే సిబబ ంద మరియు వయ కుత లు అంద్రూ కూడా వీటిని పాటించేలా చూడాలి:
a.

మర్గయ ద్పూరా కమైన భాషను ఉపయోగంచడం, వినయంగాను మరియు గౌరవక్రపద్ంగా

వయ వహరించడం
b. ్కింంట్
య
లను బదరించే లేద్వ హంసాతే కంగా ఉండే ఎలాంటి క్రపవర తనను కలిగ ఉండర్గదు.

c. ఋణ రికవరీ ఏజంట్ల కొరకు నిరే ిశంచబడిన ఆర్క్బిఐ మార ాద్రశ కాల క్రపకారం వేళకాని వేళలోయ

క
్ ింంట్
య
లను సంక్రపదంచర్గదు.
d.
బకాింలను సేకరించడం కొరకు మరణం, అసా సత
థ వంటి సమచితం కాని సంద్ర్గా లోయ
్కింంట్
య
లను సంద్రిశ ంచర్గదు.
19. ఋణక్రగహీత నుంచి అందుకుని క్రపతి చలిం
య పు కొరకు ఒక చలుయబాట్ట అయేయ రస్వదును
(ఎంఎఫ్ఐ ద్వా ర్గ నిర ణింంచబడిన ఏదైనా రూపంలో) అందంచడం.
20. ఏదైనా డిఫాల్డ్ట విషయంలో సునిి తంగా వయ వహరించడం కొరకు కంపెనీ ద్వా ర్గ ఆమోదంచబడిన
క్రపక్రక్తయను పాటించాలి.
మైక్రోఫైనాన్స్ పరిక్రరమ కొరకు నైతిక క్రపవర తనా నియమావళి

21. లిక్తా డిటి రిస్్ క్తంద్ ఉని ఋణక్రగసుతల కొరకు మన బోరు్ ద్వా ర్గ ఆమోదంచబడిన ఋణ
పున:నిర్గే ణ యంక్రతాంగానిి అనుసరించడం.
త
21. సేకరించబడిన ్కింంట
య
వయ క్తగత
సమాచార్గనిి పూరి తగా ోపయ ంగా ఉంచాలి.
23. దగువ పరిసిత్య
థ లోయ మాక్రతమ్మ ్కింంట
య
సమాచార్గనిి తృతీయ పక్ష్యలకు వెలడి
య ంచాలి:
a. అట్టవంటి వెలడి
య మరియు అనుమతిని క్రవ్యతపూరా కంగా పందనట్టయ ్క యింంట సమాచారం
అందంచినపుా డు.
b. ఎంఎఫ్ఐ నుంచి ్క యింంట సమాచారం పందేందుకు సమాచార్గనిి ోరుకుని పక్ష్యనిక్త ్క యింంట
అధకారం ఇచిచ నపుా డు.
c. చటక్రట పకారం ఆ విధ్ంగా చేయవలసి వచిచ నపుా డు.
d. ఈ విధానం ఆరి థక సంసల
థ మధ్య మామూలే మరియు పరసా రం అందంచుకునే క్రపాతిపాదన ఒక
్ోజ్
య క్రూపు కొరకు లభ్య ం ఈ దగువ సంద్ర్గా లోయ అవుత్యంద. (ఒక క్రకెడిట బ్యయ రో వలె)
i) మందుగానే ్క యింంట్ల నుంచి సమే తిని పంద్డం మరియు ii) అట్టవంటి సమాచార్గనిి
అందుకునే క్రగహీత కూడా క
్ ింంట
య
సమాచార్గనిి ోపయ ంగా ఉంచడం కొరకు ఈ నిబంధ్నలకు
కట్టటబడి ఉండాలి.
24. లభ్య ం అయేయ ఆరి థక ఉతా త్యతలు మరియు సేవలకు సంబంధంచిన ఆపన్స
ష ్లు, ఎంపకలు,
మరియు బాధ్య తలకు సంబంధంచి కసమ
ట ర్క్ల అవగాహన పెంపందంచడానిక్త బోరు్ ద్వా ర్గ
ఆమోదంచబడిన క్రపక్రక్తయను అనుసరించడం.
25. సంస థ పాలస్వలు మరియు క్రపక్రక్తయల కొరకు కొతత ్క యింంట్లు అంద్రికీ సమాచారం అందంచాలి.
26. మనుగడలో ఉని ఫీడ్్బాయ క్ యంక్రతాంగాలు మరియు వ్యటి ఉదేర
ి య ం మరియు వ్యటిని ఏ విధ్ంగా
ఉపయోగంచుోవచచ నే విషయానిి ్క యింంట్లకు తెలియజేయడం.

కసమ
ట ర్క హకు్ లు
కసమ
ట ర్క్గా మీకు ఈ దగువ హకు్ లుంటాిం:
1.
మౌఖికంగా లేద్వ క్రవ్యతపూరా కంగా ఫీల్డ్ ఆఫీసర్క లేద్వ క్రబాంచ సిబబ ంద నుంచి ఋణ
నియమనిబంధ్నలను నిర్గధరించుోవడం
2. బకాిం మొతతం, ఋణం మొతతం మరియు తిరిగ చలిం
య చిన వడీని
్ నిర్గధరించుోవడం మరియు
క్రపసుతత ఋణం లేద్వ 12 నెల్లోయపు మగసిన ఏదైనా ఋణానిక్త సంబంధంచిన ఇతర సమాచార్గనిి మౌఖికంగా లేద్వ క్రవ్యతపూరా కంగా పంద్డం
3.
ఋణమనకు సంబంధంచి అనిి
ఋణం కారు్ను పంద్డం

నియమనిబంధ్నలను సూచించే ఋణ మంజూరు లేద్వ
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4. నియమానుసారంగా చలిం
య చబడిన ఋణవ్యింద్వలు మరియు బాయ లెన్స్ బకాింని సూచించే ఒక
రి
ష
ని ధ ట రూపంలో ఉండే పాస్్బుక్్ని పంద్డం
5.
ఎంఎఫ్ఐ సిబబ ందక్త చలిం
య చే ఋణవ్యింద్వలతో సహా ఏదైనా చలిం
య పులకు సంబంధంచి
రస్వదును పంద్డం
6. ఫిర్గయ దులు చేయడం, సమసయ లను రిజిసర్క
ట చేయడం కొరకు ఋణం-కారు్ లేద్వ ఎంఎఫ్ఐ ఏదైనా
మెటీరియల్డ్లో సూచించబడిన అధకారులను సంక్రపదంచడం - దీనిని క్రవ్యతపూరా కంగా లేద్వ ఫోన్స
ద్వా ర్గ చేయవచుచ
7.
ఫిర్గయ దు లేద్వ సమసయ ను నివేదంచేటపుా డు క్రబాంచీలో ఉండే ఎంఎఫ్ఐ నిర్గధరిత సిబబ ంద
నుంచి సాయం పంద్డం
8. మీ ద్వా ర్గ నివేదంచబడిన ఫిర్గయ దు లేద్వ సమసయ కు సంబంధంచి పరిష్ప్ ర కాలవయ వధతోపాట్టగా
ఎక్్నాలెడ్మెంట్
్ి
ని అందుోవడం
9.
మీ ఫిర్గయ దు/సమసయ కు నిర్గధరిత కాలవయ వధలోగా క్రపత్యయ తతరం పంద్డం - మీరు ఫిర్గయ దును
నమోదు చేసే సమయంలో దీనిని ఎంఎఫ్ఐ మీకు తెలియజేసాతరు
10. మీ ఫిర్గయ దుకు అందంచబడిన క్రపతిసా ంద్న లేద్వ పరిష్ప్ రంతో ఒకవేళ మీరు సంతృపత
చంద్నటిం
య తే, ఉని తసాథింక్త అపీా ల్డ చేయడం.
11. మీ సమసయ ల పరిష్ప్ ర క్రపక్రక్తయతో సంబంధ్ం లేకుండా ఆర్క్బిఐ నోడల్డ అధకారిక్త అపీా ల్డ
చేయడం.

2వ ఎడిషన: డిసెంబర్ 2015
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