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تمہید
مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس ) ،(MFIsقانونی فارم سے قطع نظر ،انفرادی اور اجتماعی فوائد پیدا کرنے اور پسماندہ اور مالیاتی طور پر کم
حیثیت کے گھرانوں کو مالیاتی خدمات مہیا کرتے ہوئے مالیاتی شمولیت کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ،مائکرو
فائنانس سیکٹر بھارت میں معاشرے کے کمزور طبقوں کے لئے مالیاتی ڈھانچے کا ایک الزمی جزو بن گیا ہے۔
مائکرو فائنانس سیکٹر کے لئے بنیادی اقدار اور منصفانہ طرز عمل کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ  MFIsکے
ذریعے مائکرو فائنانس کی خدمات اس طرح فراہم کی جائیں کہ وہ باوقار اور اخالقی ہوں اور کالئنٹس کو فائدہ پہنچائیں۔

مائیکرو فائنانس انڈسٹری کیلئے ضابطہ اخالق

 MFINکےصدر کا پیغام
موسم کی مبارکباد
میں خوش ہوں کہ  MFINاور  Sa-Dhanسیلف آرگنائزیشن )(SRO’sکی طرح اس مہینے مائکرو فائنانس کے لئے ایک مشترکہ ضابطہ
اخالق کو جاری کریں گے۔
اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ تمام ممبران متفق اصولوں پر عمل پیرا ہوں کہ ہم حساس کالئنٹس کی بنیاد کے ساتھ کس طرح کاروبار
کریں ،مضبوطی سے بہتری ن طریقوں سے قائم کرنے اور ریفرنس بینچ مارک کی طرح بھی خدمت کرنے کے لئے ضابطہ اخالق نے ایک
طویل سفر طے کیا ہے۔ سیکٹر کے اطراف ہونیوالے بہت سے ضابطہ اخالق کے جائزے دیکھنا اور ممکنہ قرض دہندہ اور سرمایہ کار مختلف
اداروں کے فرق کی اہمیت کی بھی رپورٹ کر رہے ہیں خوش آئند ہے۔ سیکٹر کا دوبارہ پابند ہونا ،قرض دہندہ/سرمایہ کاروں کے تعاون سے
بڑھنا اور  10میں سے  8 NBFC MFI’sادارے جو  RBIسے  SFBالئسنس کے اصول کے تحت دے دیئے گئے تھے ،یہ تمام سیکٹر کی
ساکھ کا ثبوت ہیں۔
اعلی معیار کو پیش کرنے کے لئے بہت آگے تک جائے گا۔
ایک عام ضابطہ اخالق ممبر اداروں کی خواہشات کے یکساں ،اپ ڈیٹ اور
ٰ
میں  MFINاور Sa Dhan CEOاور ان کے سیکریٹیریٹ ،گورننگ بورڈ اور ان کے ممبران کے تعاون اور یہ ہونے کے لئے ان کے ان پُٹ
کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
منوج کمار نامبیر
صدرMFIN ،
 9دسمبر 2015
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 ،Sa-Dhanصدر کا پیغام
مالیاتی شمولیت میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں النے کے لئے مائکرو فائنانس کی شراکت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس حقیقت کے
برعکس کہ ،سیکٹر نے منفی اثرات کا سامنا کیا تھا۔  2006میں  Sa-Dhanنے سب سے پہلے ایک رضاکارانہ ضابطہ اخالق کے ذریعے اس
کا جواب دیا۔ یہ بہت سے بہتری کے مراحل سے گزرا اور پورے سیکٹر کے لئے Sa-Dhanاور MFINکا ایک مشترکہ ضابطہ اخالق بن
گیا۔ انڈسٹری ایسوسی ایشن اور دیگر پیش رفتوں کے لئے نئے SROکے کردار کے لئے اس دستاویز کی نظر ثانی کی ضرورت تھی۔

اس مقصد کے لئے مرتب کئے گئے ورکنگ گروپ نے ایک شاندار کار سرانجام دیا اور اس دستاویز کو ایک مکمل شکل دینے کے
لئے میں ہماری انڈسٹری کی خیر خواہ شری این۔ سرینیواسن کی کوششوں کا مشکور ہوں۔ میں  SIDBIاور World Bank Group
)(IFCکی رہنمائی اور تعاون کا اور معلوماتی ان پُٹ کے لئے  MCRILکا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ نظر ثانی شدہ
ضابطہ اخالق مائکرو فائنانس سیکٹر میں ذمہ دار فائنانس کے تجدید شدہ دور میں شروع ہوگا۔
جےشری ویاس
صدر
 9دسمبر 2015
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 MFINکے  CEOکا پیغام
ہندوستان میں مائکرو فائنانس کے ارتقاء نے ایک پیچیدہ سفر اور کئی تکرار دیکھی ہیں۔ آج مائکرو فائنانس میں کئی ادارے ہیں جو کم آمدنی
والے گھرانوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں اور ان کو غیر محفوظ فنڈز تک بنیادی رسائی فراہم کرتے ہیں۔ اوسط مائکرو فائنانس کے
مخصوص گھریلو کالئنٹ قائدانہ خواہشات کے ساتھ پیرامڈ کے نچلے درجے کے یا تو بیچ کے یا اوپر کے سیگمینٹ سے ہیں۔ ان کالئنٹ کے
خطرات درحقیقت ان کی ضروری خدمات تک رسائی کی کمی اور وہ رسائی حاصل کرسکتے ہیں اس شعور کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ اس
لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے کالئنٹ کے انٹرسٹ کی حفاظت کی جائے اور یہ کالئنٹ کی حفاظت کی خاطر ہو اور ایسے ذمہ دار
کاروبار کی لین دین جس کا مائکرو فائنانس کے ضابطہ اخالق میں وجود ہو۔ اس دستاویز پر انڈسٹری کے رضاکارانہ دستخط ہوں اور یہ
تعمیل اور اخالقی کاروباری پریکٹیسز کے ساتھ کاروبار کے لین دین کے طریقے اور ذریعے بتائے۔
آخری ضابطہ اخالق چار سال پہلے بنا تھا۔ اس کے بعد مائکرو فائنانس انڈسٹری بہت زیادہ تبدیل ہوئی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے نئے
مائکرو ریگیولیشن متعارف کروائے ہیں۔ دونوں انڈسٹری ایسو سی ایشن Sa-Dhan ،اور RBI ، MFINکے ذریعے سیلف ریگیولیٹری

تنظیم ) (SROsکی طرح نامزد ہوئے ہیں۔  MFIsکے ممبر یونیورسل بینک اور اسمال فائنانس بینک بننے کے لئے گئے ہیں۔ مشترکہ
ضابطہ اخالق کا دوسرا ایڈیشن مائکرو فائنانس کے ایکو سسٹم میں متعلقہ تبدیلیوں کو شامل کرتا ہے۔ اس کی شروعات اور اسکی
سہولت  MFINنے فراہم کی اور ایک ملٹی اسٹیک ہولڈر ورکنگ گروپ جس میں Sa-Dhan ، IFC، M-Cril، SIDBIاور  MFINکے
نمائندے شامل تھے ،نے اسے یکجا کیا۔ اس ورکنگ گروپ نے ضابطہ اخالق کے اس ایڈیشن کو یکجا کرنے کے لئے کافی وقت اور
کوششیں صرف کی ہیں۔
میں اس موقع پر انفرادی طور پر تسلیم کرتا ہوں اور ورکنگ گروب کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ  SIDBIسے ویوک
ملہوترا ،اور پی کے ناتھ M-Cril ،سے گنجن گروور اور شردھا جھا IFC ،سے گریش نائر Sa-Dhan ،سے سمیش دیال ،اور MFIN
سے  Sa-Dhanاور پالوی سین تھے۔ میں اپنا تشکر جناب این سری نیواسن ،انڈسٹری ایکسپرٹ کے لئے بھی ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں،
جنھوں نے اپنا المحدود وقت لے کر' پبلک کے فائدے 'کی خاطر بحث کے مختلف نکات کو نکاال اور مالیا۔
رتنا وشوناتھ
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 Sa-Dhan ،EDکا پیغام
مائکرو فائنانس سیکٹر کا ضابطہ اخالق بنیادی طور پر ایک ضابطہ ہے جس پر تمام حصہ لینے والے ادارے رضاکاران طور پر
متفق ہیں۔ ایک رضاکارانہ ضابطہ اخالق انڈسٹری کے لئے مخصوص اخالقی معیار متعین کرتا ہے جس سے وہ اپنے ممبران اور
ساتھ ساتھ اپنے کسٹمر سے ڈیل کرتا ہے۔ اس طرح کے ضابطے انڈسٹری کی زیادہ سے زیادہ شفافیت ،اسٹیک ہولڈر اور سرمایہ
کاروں کا سیکٹر پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ اور خالف ورزیوں کو کم سے کم کرنے کے قوانین کو یقینی بنانا شامل ہیں۔ ایک
رضاکارانہ ضابطہ اخالق کو فروغ دینے کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ قانون سازی کے مقابلے میں زیادہ لچک دار ہے اور اس میں
سیکٹر کی ضروریات میں تبدیلیوں کو برابر رکھنے کے لئے زیادہ مؤثر طریقے سے تبدیلی کی جاسکتی ہے اور یہ گورنمنٹ
ریگیولیشن سے کم مداخلت کرتا ہے۔ مزید یہ کہ انڈسٹری کے شرکاء کا ضابطہ پر ملکیت کا زیادہ احساس ہےجو کہ مضبوط کمٹمنٹ
کی طرف رہنمائی کرتا ہے تاکہ انڈسٹری کے اندر ضابطہ ایک کوالٹی کنٹرول کی حیثیت سے کام کرسکے۔
مائکرو فائنانس کے لئے پہال باہمی رضاکارانہ ضابطہ  Sa-Dhanنے  2006کی ابتداء میں بنایا تھا۔ بعد میں مائکرو فائنانس سیکٹر
کے لئے باہمی ضابطہ اخالق کو یکجا کرنے کے لئے  Sa-Dhanاور  MFINکو  SIDBIاور  IFCنے سہولت فراہم کی تھی۔ ضابطہ
اخالق کا جائزہ ضروری انسٹرومنٹ سے تیار کیا گیا تاکہ مختلف مقاصد کے  MFIکا جائزہ لیا جاسکے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ
سیکٹر میں موجودہ ترقی اور دونوں  Sa-Dhanاور  MFINکو RBIکے ذریعے  SROکی حیثیت دی گئی ہو یہ محسوس کیا گیا کہ
ضابطہ اخالق میں تردید کی ضرورت تھی۔  MFINنے ایک ورکنگ گروپ مرتب کیا جوWorld Bank ، MFIN،Sa-Dhan
Group (IFC) MCRILاور SIDBIپر مشتمل تھا۔ اس عمل میں افراد اور اداروں کی ایک حد سے انڈسٹری۔وائڈ مشاورت اور ان
کے ان پُٹ کو شامل کیا گیا۔ کمیٹی کی فائنل بحث کو شری۔ این سرینیواسن نے آسان بنایا اور ضابطے کا ڈرافٹ بنایا گیا۔ جبکہ
تکنیکی طور پر ضابطہ  NBFC-MFIsکے لئے ہے Sa-Dhan ،اس ضابطے کی ایک فریم ورک کی صورت میں وکالت کرتا ہے
جس پر  MFIsدو عمل کرنے کی خواہش کرنی چاہیے۔
ہمیں یہ اعتماد ہے کہ یہ ضابطہ اخالق سیکٹر میں منظم پیش رفت کو یقینی بنائے گا اور انڈسٹری کے تمام شرکاء کو اس قابل بنائے
گا کہ وہ مالیاتی خدمات کو مستحق اور غریب آبادی اور اس ملک کے جغرافیائی تک پہنچاہیں جو کہ اس کا حتمی مقصد ہے۔

پی۔ ستیش
ایگزیکیٹو ڈائریکٹر
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حصہI
مائکرو فائنانس کی بنیادی اقدار
مائکرو فائنانس کی بنیادی اقدار جو مائکرو فائنانس اداروں کی رہنمائی کرتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں:
A.سالمیت

B.خدمت کی کوالٹی

C.شفافیت

D.منصفانہ طرز عمل

▪ کم آمدنی والے کالئنٹس کو
میسر کرنا
▪ مرد اور خواتین
▪ اور انکے خاندان،
مالیاتی خدمات تک رسائی جو
کہ کالئنٹ فوکسڈ ہیں ،ان کو
بہتر بنانے کے لیئے ڈیزائن کیا
گیا ،اور اس انداز سے پیش کیا
گیا جو کہ اخالقی ،باوقار،
شفاف ،مصافانہ اور مؤثرالگت
کا ہو۔

▪ کالئنٹ کے لئے کوالٹی
خدمات کو یقینی بنانا ،جو کہ ان
کی ضروریات کے مطابق ہوں،
اور مؤثر ،باآسانی اور وقت پر
ڈیلیور کرنا۔
▪ ٰ
اعلی پیشہ ورانہ معیار کو
برقرار رکھنا جو کہ سچائی،
غیر امتیازی سلوک اور کالئنٹ
کی ضروریات کی بنیاد پر ہو۔

▪ تمام میسر خدمات کی مکمل
اور درست معلومات کالئنٹ تک
پہنچانا۔
▪ کالئنٹ اور تمام دیگر اسٹیک
ہولڈرز کو آگاہی فراہم کرنا اور
انہیں اس قابل بنانا کہ وہ پیش
کی گئی اور استعمال کی گئی
مالیاتی خدمات کی معلومات کو
سمجھ سکیں۔

▪ اس بات کو یقینی بنانا کہ
کالئنٹ کو فراڈ ،غیر بیانی،
فریب اور غیر اخالقی طرز
عمل کے خالف تحفظ فراہم کیا
جاسکے۔
▪ قرضے دینے اور قرضے
کی وصولی کو منصفانہ بنانا
اور کالئنٹ کے عزت اور وقار
کے خطرات کی صورتحال کی
آگاہی کی سمجھ کو برقرار
رکھنے کو یقینی بنائے۔

E۔ کالئنٹ کی معلومات کی
رازداری

F۔ آپریشن میں سمجی اقدار کی
شمولیت

G۔ آپ کی رائے اور شکایات کا
سراغ لگانے کا انتظام
ُ

▪ کالئنٹ کی ذاتی معلومات کی
حفاظت اور کالئنٹ کی
معلوماتی رضامندی کے ساتھ
صرف مجاز اہلکار کے ساتھ
متعلقہ معلومات کے تبادلے اور
انکشافات کی اجازت ہے۔

▪ گورننس اور انتظام کے ٰ
اعلی
معیار کو یقینی بنانا جو نہ
صرف مالیاتی کارکردگی کو
بلکہ کاروبار کے سماجی اثرات
کو بھی فوکس کریں۔
▪ سماجی اور اس کے ساتھ
ساتھ مالیاتی ڈیٹا کو مانیٹر کرنا
اور رپورٹ دینا۔
▪ سماجی کارکردگی اور وقت
کے ساتھ ادارے کے سماجی
تعلق کا جائزہ لینا۔

▪ کالئنٹ کو آراء اور تجاویز
کے لئے رسمی اور غیر رسمی
چینل فراہم کرنا۔
▪ اہلیت کو بہتر کرنے اور
کالئنٹ کی بہترین خدمات کے
لئے خدمات کے اثرات کا متواتر
جائزہ لینا۔
▪ کالئنٹ کی شکایات کے
ازالے کے لئے رسمی اور آسان
میکینیزم مہیا کرنا۔
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حصہII
مائکرو فائنانس اداروں کے لئے ضابطہ اخالق
تمام مائکرو فائنانس کے ادارے ،قطع نظر ان کی تنظیم کی شکل کے ،ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ریگیولیٹری نومز کے ساتھ ساتھ
کنزیومر کے حفاظتی طریقے( خصوصی طور پر ،منصفانہ طریقوں کی  NBFCsکی جاری کردہ  RBI’sگائیڈ الئن )جو کہ حکومت اور
ریگیولیٹرز نے دونوں خط اور اسپیرٹ میں رکھے ہیں۔ یہ ضابطہ اخالق سیکٹر کے طریقوں کو بہتر بنانے اور ترقی دینے کے لئے اضافی
ضروریات فراہم کرتا ہے۔ تمام  MFIsکو اس ضابطہ اخالق کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔

کوڈ کی درخواست
:ہے ہوتا الگو پر سرگرمیوں ذیل مندرجہ کی اداروں کے فائنانس مائکرو کوڈ یہ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

کالئنٹ کو انفرادی یا گروپ میں خود سے یا ایجنٹ سے مالیاتی خدمات مہیا کرنا۔
کالئنٹ کو دیئے گئے کریڈٹ کی وصولی۔
جب بھی قانون اجازت دے ،تب کالئنٹ سے کفایت حاصل کریں
انشورنس ،پینشن کی خدمات اور ترسیالت زر کی خدمات ،یا کوئی اور منسلک پراڈکٹ اور خدمات۔
کسی بھی قسم کی اجتماعی کمیونٹی بشمول اپنی مدد آپ کے گروپ ،مشترکہ ذمہ داریوں کے گروپ اور ان کی فیڈریشن کا قیام۔
ذریعہ معاش کو فروغ دینے کی خدمات اور کاروبار کی ترقی کی خدمات بشمول پراڈکٹ اور خدمات کو مارکیٹنگ جو کہ اہل کالئنٹ یا
کالئنٹ کی فالح وبہبود کے کسی اور مقصد کے لئے توسیع دی گئی ہو یا بنائی گئی ہو۔
MFIsکی دی گئی فائنانس پلس خدمات جیسے صحت ،مالیاتی خواندگی ،فنی تربیت وغیرہ۔

MFIsکا متفق ہونا ضروری ہے:
 .1کم آمدنی والے کالئنٹ کو مالیاتی سیکٹر کے مرکزی دھارے میں التے ہوئے مائکرو فائنانس تحریک کو مضبوط کرنا اور فروغ دینا۔
 .2ترقی پسند ،پائیدار ،اور کالئنٹ کی بنیاد پر سسٹم اور پریکٹسس بنانا جو کالئنٹ کو مالیاتی خدمات( ریگولیشن کے ساتھ مطابقت رکھتے
ہوں )کی رینج مہیا کرسکے۔
ٰ
 .3آپس میں اور دیگر ایجنسیوں کے درمیان تعاون اور کوآرڈینیشن کو فروغ دینا تاکہ اعلی آپریٹنگ معیار کو حاصل کیا جاسکے اور غیر
اخالقی پریکٹیسز – بشمول مسابقتی کاروبار کے طریقوں سے بچا جاسکے ۔ تاکہ کالئنٹ کو بہتر طریقے سے خدمات میسر ہوں۔
تمام ادارے جو مائکرو فائنانس خدمات مہیا کرتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ مائکرو فائنانس کی بنیادی اقدار پر عمل پیرا اور ضابطہ
اخالق کے ساتھ ہمیشہ رہیں ،جس طرح درج ذیل پیراگراف میں دیا گیا ہے۔
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ضابطہ اخالق
.I

سالمیت اور اخالقی رویے
1
کالئنٹ کے ساتھ انصاف اور
احترام کے لئے  MFIsبورڈ کی
منظور شدہ پالیسیوں اور مناسب
آپریٹنگ گائیڈالئن مرتب کرے۔

2

MFIsشفاف اور پیشہ ورانہ
گورننس سسٹم شامل کرے جو
یہ یقینی بنائے کہ اسٹاف اور
ایسے لوگ جو ان کی طرف
سے کام کرتے ہیں وہ اس کوڈ
کی پریکٹس کے لئے باخبر
اور تربیت یافتہ ہیں۔

3
اسٹاف کے لئے ترغیبی
اسٹرکچر اچھے کاروبار اور
خدماتی پریکٹسس کو کسٹمر کی
طرف کرنے کے مقصد پر
مشتمل ہو۔

4

MFIsکالئنٹ کو ضابطہ
اخالق اور اس کے عمل درآمد
کی تعلیم دے۔

شفافیت
.II
MFIs .1کے لئے ضروری ہے کہ وہ کالئنٹ کو تمام پیش کردہ خدمات کی تمام شرائط وضوابط کو اس طرح ظاہر کرے کہ وہ سمجھ میں
آجائیں۔ فراہمی سے پہلے ریزرو بینک آف انڈیا ) (RBIکی منصفانہ پریکٹیسز کے کوڈ کے پیش نظر اس بات کو درج ذیل دستاویزات کے
ذریعے ظاہر کرنا ضروری ہے۔
 .aانفرادی منظوری کا خط
 .bلون کارڈ
 .cلون شیڈیول
 .dپاس بُک
مزید ،کالئنٹ کی باخبر رضامندی حاصل کرنے کے لئے کی گئی گروپ/سینٹر میٹنگ میں اسے ظاہر کیا جائے۔( تفصیالت کو ایک صفحے
پر پرنٹ کیا جائے اور تمام قرض دار اس پر اس طرح دستخط کریں کہ وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں)۔
MFIs .2کے لئے کالئنٹ کو پیش کردہ تمام پراڈکٹ/خدمات کے قوائد وضوابط کی بات چیت عالقائی زبان یا وہ زبان جو وہ سمجھتے
ہوں ان میں کرنا ضروری ہے۔

 .3کم از کم ،کے لئے مندرجہ ذیل شرائط کو ظاہر کرنا ضروری ہے:
.a
.b
.c
.d

بیلینس کم کرنے کے طریقے پر انٹرسٹ کی شرح
پروسیسنگ فیس
کوئی اور بیان کردہ فیس یا چارجز
انشورنس کوریج اور کورڈ رسک کے وصول کردہ مکمل چارجز

4۔ MFIsکی مہیا کردہ مالیاتی خدمات کے چارجز لکھ کر بات چیت کرے۔ غیر کریڈٹ پروڈکٹ خدمات کی فیس صرف اسی وقت
وصول کی جاسکتی ہے جب تک کالئنٹ کو پہلے نہ بتایا جائے۔
5۔  MFIsتمام انٹریسٹ اور دی جانے والی فیس جو کہ ساالنہ پرسنٹیج کی ریٹ ) (APRاور ماہانہ ریٹ کے ساتھ ہے اسے ضرور
ڈکلیر کرے۔
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6۔  MFIsکے لئے ضروری ہے کہ  RBI’sکی گائیڈ الئن جو کہ انٹریسٹ اور سیکیورٹی ڈپازٹ کے ساتھ ہوں اس کے پابند ہیں۔
7۔ تمام لین دین کے باقاعدہ ریکارڈ کو تمام ریگولیٹری اور قانونی اصولوں کے مطابق رکھا جانا ضروری ہے ،اور قرضہ دار 1کا اعتراف /
شرائط کی قبولیت  /حاالت ان کے ریکارڈ کا ایک حصہ تشکیل دینا ضروری ہے۔
8۔ جہاں پر قبول کی ہوئی درخواست کے مقابلے لون منظور نہیں ہوگی MFIs ،ریجیکشن کی وجہ ضرور ظاہر کرے۔
9۔ ضابطہ اخالق کی تعمیل کے جائزے کی رپورٹ کو پبلک ڈومین میں مقام دینا۔
10۔ تمام  MFIساالنہ رپورٹ اور ساالنہ مالیاتی اسٹیٹمنٹ کو پبلک ڈومین( ترجیحا ان کی ویب سائٹ پر )میں بورڈ AGM/کی منظوری کے
فورا بعد شامل کریں۔
 .IIIکالئنٹ کی حفاظت
 .Aمنصفانہ پریکٹیسز
MFIs .1مائکرو فائنانس کی خدمات کی فراہمی اہل کالئنٹ کے لئے  RBIکی گائیڈ الئن کو ضرور یقینی بنائے۔
MFIs .2مالیاتی پراڈکٹ اور خدمات جو کہ کسٹمر سے منسلک ریگیولیٹری اتھارٹی( یہاں تک کہ جب دیگر مالیاتی اداروں کے ایجنٹ کی
طرح کام کررہے ہوں )ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔
MFIs .3کو کالئنٹ سے  KYCکے نومز کے اسٹینڈرڈ کے مطابق متعلقہ دستاویز کی کاپیاں حاصل کرنا ضروری ہے ،جو اضافی دستاویز
مانگی گئی ہیں وہ لین دین کو مکمل کرنے کے لئے ضروری اور مناسب ہونے چاہیئیں۔
 .4لون کے لئے فیصلہ ایک معقول وقت پر لینا ضروری ہے۔ MFIsٹائم لمٹ کو ضرور ظاہر کرے جس میں کالئنٹ کی خواہش کے
مطابق ان کی دی گئی درخواست پر فیصلہ لیا جائے گا اور اگر منظور کی گئی تو اس پر لون کی فراہمی کی جائے گی۔
 .5پراڈکٹس کو بنڈل نہیں کرنا چاہیے۔( اس تناظر میں بنڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ پراڈکٹ یا خدمات کہ جو خریداری کی گئی وہ دوسرے
پراڈکٹ یا خدمات کی فراہمی پر مشروط ہے)۔ کریڈٹ الئف ،الئف انشورنس اور الئیو اسٹاک میں بنڈلنگ کے لئے ایک رعایت کی
جاسکتی ہے ،جو کہ عام طور پر لون کے ساتھ بنڈلڈ ہے۔ انشورنس کی شرائط شفاف طریقے سے کالئنٹ کو دی جائیں اور یہ RBI
اور انشورنس ریگیولیٹری اور ڈویلپمنٹ اتھارٹی ) (IRDAکے نومز سے مطابقت رکھتی ہوں۔ تمام کیسز میں کالئنٹ سے رضامندی
لینا ضروری ہے۔
 .Bزیادہ قرض سے بچنا
MFIs .1کو اپنی انٹرنل کریڈٹ پالیسی جو کہ لون دینے سے پہلے کالئنٹ کی ضرورت اور دوبارہ ادا کرنے کی صالحیت کا اور کالئنٹ
کو لوٹانے کی صالحیت کا جائزہ لیتی ہے اس کے مطابق صحیح ڈیو ڈیلیجنس کرنا چاہیے۔
 .2اگر کالئنٹ نے دو مختلف  MFIsسے لون لیے ہیں ،تو  MFIکالئنٹ کا تیسرا لینڈر نہیں بن سکتا۔ لون دینے سے پہلے کالئنٹ بیورو
رپورٹ کو اس کی توثیق کرنی چاہیے۔
1Rs 60000کا کییپ  SROوقت کے ساتھ ساتھ افرط زر کی شرح اور لون کی قدر جیسے فیکٹر پر بیس کرتے ہوئے جائزہ لیتا ہے۔
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3۔ کسی بھی صورتحال میں  MFIsکسی کالئنٹ کے لئے ُکل قرضہ کی لمٹ کی خالف ورزی نہیں کریں گے جیسا کہ  RBIسے مشروط ہیں۔
لون دینے سے پہلے کریڈٹ بیورو رپورٹ کو اس کی توثیق کرنی چاہیے۔
4۔ کریڈٹ بیورو رپورٹ کی ویریفیکیشن کے بعد یہ یقینی بنایا جائے گا کہ لون قرض داروں کے گروپ کی مشترکہ ذمہ داری )(JLGloan
جو کہ  80,0001فی قرضدار تک محدود ہے۔ جہاں مخصوص قرض داروں کا لون  80,000سے بڑھ جائے ،یا لیا گئی لون قرض دار
کے ُکل قرض  80,000سے اوپر ہوجائے ،تو ایسا لون  JLGکو شامل کیئے بغیر ایک فرد کو دیا جاسکتی ہے۔ مناسب سسٹم اور ایسا عملہ
جو انفرادی لون سے نمٹنے کی مطلوبہ مہارت رکھتا ہے اس کے لئے  MFIsضروری اقدامات لے۔
5۔  MFIsاپنے عمل جو کہ زیادہ قرض سے بچنے کے لئے ہے اس کی افادیت کو منتخب کردہ کالئنٹ کے سیمپل پر لون کی فراہمی اضافی
کریڈٹ بیورو رپورٹ کو ضرور ٹیسٹ چیک کرے۔ بورڈ ضرور وقفہ وقفہ سے اس ویریفیکیشن کے نتیجے کا جائزہ لے۔
6۔ کریڈٹ بیورو رپورٹ میں قرض داروں کی نشاندہی کی غلطی سے بچنے کے لئے MFIs ،کو  UIDAIنمبر )(Aadhaar number
کی ایڈاپشن پر جانا پڑے گا جو کہ  KYCکی بنیاد پر دو سال کی مدت میں ہے( جس دن سے  COCعمل میں آتا ہے)۔ ابتدائی اقدام کی صورت
میں MFIs ،اس بات کو یقینی بنائے گا کہ دوسری اور اس کے نتیجے میں دیئے جانے والی لون کے دوران  KYCکے حصے کے طور پر
قرض دار کی پہچان ان کے  Aadhaarنمبر پر کی جائے گی۔ اس کے بعد  CIRدینے کے لئے کریڈٹ بیورو اس  Aadhaarنمبر کا
استعمال کریں گے۔

 .Cمناسب بات چیت اور کلیکشن کی پریکٹسس
 .1مالزم کے کالئنٹ کے ساتھ بات چیت کے لئے ضروری ہے کہ  MFIsواضح طور پر گائیڈالئن بیان کرے۔
 .2یہ بھی یقینی بنائے کہ  MFIsکے تمام لوگ اور عملہ  MFIکی طرف سے کام کریں۔
 .aکالئنٹ سے تمام بات چیت کے دوران شائستہ زبان استعمال کرے ،متعین مدت کو قائم رکھے ،اور ثقافتی حسیاسیت کی عزت کرے۔
 .bکسی ایسے رویے میں ملوث نہ ہو جو کسی بھی قسم کے ڈر یا تشدد کا مشورہ دے۔
 .cلون ریکوری ایجنٹ کو RBIکی یہ گائیڈالئن ہے کہ وہ کالئنٹ سے بے وقت رابطہ نہ کرے۔
 .dکالئنٹ سے نامناسب مثال غم وغیرہ کے مواقع  ،پر واجبات کی وصولی کے لئے نہ جائیں باوجود اس کے کہ دو یا اس سے زائد کے
واجبات ادا نہ کیئے گئے ہوں۔
3۔ قرض دار سے لی گئی ہر ایک ادائیگی کے لئے  MFIsدرست رسید ضرور مہیا کرے( کسی بھی فارم میں جس کا  MFIکی طرف سے
فیصلہ کیا گیا ہو )اور ادائیگی کو کالئنٹ کی لون پاس بُک/لون کارڈ میں ریکارڈ کرے۔
4۔ پہلے سے طے شدہ ہر مرحلے پر ،کالئنٹ سے ڈیلنگ کرنے کے لئے  MFIsکے پاس ایک تفصیلی بورڈ سے منظور شدہ پروسس ضرور
موجود ہو۔
5۔ مالزمین سے کلیکشن میں  MFIsکوئی کمی نہ کرے اور انکی  HRپالیسی اس پریکٹس کی دو ٹوک مذمت کرے۔ تاہم مالزمین کے فراڈ
کے ثابت شدہ کیسز میں  MFIsایمپالئز سے پیسے ریکور کرواسکتا ہے۔
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 Dکالئنٹ کی معلومات کی رازداری
کالئنٹ کی ذاتی معلومات کو سخت رازداری میں رکھے۔ کالئنٹ کی معلومات کو تیسرے فریق کو درجہ ذیل حاالت میں ظاہر کرے:
 .aکالئنٹ کو اس بات کے بارے میں پہلے سے بتادیا گیا ہو اور پہلے سے تحریری طور پر کالئنٹ سے اجازت لے لی گئی ہو۔
 .bاس سوال میں جو پارٹی ہو اس کو کالئنٹ نے پہلے سے  MFIکو بتاتے ہوئے  MFIسے کالئنٹ کی معلومات حاصل کرنے کے لئے
اتھارٹی دے دی ہو۔
 .cقانونی طور پر ایسا کرنا ضروری ہے۔
 .dمالیاتی اداروں میں یہ ایک کسٹمری پریکٹس ہے اور یہ ریسیپروکل کی بنیاد پر ایک کلوز گروپ میں دستیاب ہے( جیسے کہ کریڈٹ
بیورو )فراہم کیا جائے ) iکالئنٹ سے پہلے سے لیا جانے واال اجازت نامہ ) iiکالئنٹ کی معلومات کو رازدارانہ رکھنے کے لئے وصول
کنندہ کو بھی ایسی معلومات کا پابند ہونا ہوگا۔

 IVگورننس
MFIsایک رسمی گورننس سسٹم کو شامل کرے جو شفاف اور پیشہ ورانہ ہو ،اور کارپوریٹ گورننس کی بہترین پریکٹسس کو درجہ ذیل
طریقے سے اختیار کرتا ہو:
اعلی معیار کے لئے  MFIsاچھے اور معیاری ریپیوٹیشن والے شحص کو بورڈ آف ڈائریکٹر /گورننگ باڈی میں ممبر کے
 .1گورننس کے
ٰ
طور پر ضرور شامل کرے اور کمپنی کے ایکٹ RBI ،ریگیولیشن اور اسٹاک ایکسچینج ریگولیشن برائے کمپنی کے بہترین معیار پر
پورا اترے( اگرچہ  MFIsکمپنی یا اسٹاک ایسچینج میں فہرست شدہ نہیں ہیں)۔
.2

MFIsیہ فیصلہ کرے کہ وہ گورننگ بورڈ کی  1/3حد تک ایک آزادانہ ڈائیریکٹر رکھے گا۔

 .3ایسے قرض دار جو دوبارہ ادائیگی کی پریشانی میں مبتال ہیں ان کو آرام پہنچانے کے لئے  MFIsبورڈ سے منظور شدہ قرضہ کی ری
اسٹرکچرنگ پراڈکٹ /پروگرام کو ضرور رکھے۔
.4

MFIsبورڈ کے لئے آڈٹ کمیٹی کی تقرری کرے جو کہ چئیرپرسن کے طور پر ایک آزادانہ ڈائریکٹر کے ساتھ ہو۔

.5

MFIsاکاؤنٹ کی کتابوں کی مینٹنس میں شفافیت ،اور رپورٹنگ  /پریزنٹیشن اور کوالیفائیڈ آڈیٹرز کے مالیاتی اسٹیٹمینٹس کو یقینی بنائے۔

MFIs .6اپنی بہترین پریکٹسز کو بروئے کار الئے جو کہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹ آف انڈیا ) (ICAIکے جاری کردہ آڈٹ اور
اشورنس کے معیارات پر عمل کرے۔
MFIs .7بورڈ آف ڈائیریکٹر کے سامنے ،ایک عملدرآمد کی رپورٹ پیش کرے جو کہ ضابطہ اخالق پر عمل درآمد کی حد تک اور
مینیجمینٹ کے مختلف لیول پر شکایات کے ازالے کے طریقہ کار کے کام کاج کی نشاندہی کرے ،خاص طور پر ،اس وجہ سے کسی
انحراف اور وجوہات کا اشارہ ،باقاعدہ وقفوں کے بورڈ کی طرف سے مقرر کیا جا سکتا ہے.
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 Vریکروٹمنٹ
ضابطہ تمام  MFIعملے کا اھاطہ کرتا ہے۔
آزاد اور منصفانہ ریکروٹمنٹ کی پریکٹس میں ،پبلک ڈومین میں  MFIsکے دیگر جائز ذرائع جیسے جنرل ریکروٹمنٹ ،لوکل اخبارات
میں اشتہارات ،ویب پر اشتہارات ،واک ۔ ان ۔ انٹرویو ،وغیرہ ،سے اسٹاف کی ہائرنگ میں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔
جب ایک  MFIدوسرے  MFIsکو ایک مالزم کی طرح ریکروٹ کرنے کی تالش کرتا ہے ،اس لئے ضروری ہے کہ وہ موجودہ آجر
سے ریفرینس چیک کرے۔ حالیہ آجر سے ریفرینس چیک صرف اسی وقت لیا جائے جب ایک پیشکش کی جائے اور متوقع مالزم سے
آفر لیٹر جاری ہوجائے۔
دو ہفتوں کے اندر sMFIدوسرے  MFIکے ریفرنس لیٹر کا جواب ضرور دے۔
MFIsجانے واال مالزم کم از کم ایک مہینے کا نوٹس پیریڈ ضرور دے جو آجر اور مالزم کے درمیان معاہدے کے طور پر طے پایا
تھا۔
پچھلے  MFIآجر کے ریلیونگ لیٹر کے بغیر دوسرا  MFIکسی کو بھی کسی بھی گریڈ /لیول کے مالزم کو بھرتی نہیں کرسکتا۔ ایک
رعایت اس صورت میں دی جاسکتی ہے جب پُرانا  (MFI) 20دنوں کے اندر ریفرینس چیک کی درخواست کا جواب نہ دے سکے۔ اس
کیس میں جب جانے والے مالزم نے مناسب نوٹس دیا ہو ،تمام چارجز ہینڈ اوور کیئے ہوں اور  MFIsکی جانب کے تمام واجبات سیٹل
ہوچکے ہوں ،سوائے فراڈ اور مجموعی مس کنڈکٹ کے ثابت شدہ کیس کے تمام  MFIsایسے ریلیونگ لیٹر ضرور دیں۔
برانچ مینیجر کی پوزیشن تک کے لیول تک ،جب ایک  MFIsدوسرے  MFIsمیں بھرتی ہوتے ہیں ،موجودہ مالزم کو وہ بالک جہاں وہ
پُرانے آجر کے لیئے خدمات دے رہے تھے ایک سال کی مدت تک نہیں دیا جائے گا۔

1
2

3
4
5

6

 VIکالئنٹ کی تعلیم
MFIs .1کے پاس کالئنٹ کے لئے دستیاب مالیاتی پرڈکٹ اور خدمات کے لئے آپشن ،اختیارات اور ذمہ داریوں کا شعور پیدا کرنے کے
لئے ایک مخصوص طریقہ کار ہونا چاہییئے۔
 .2نیا کالئنٹ تنظیموں کی پالیسی اور طریقوں سے باخبر رہے تاکہ وہ ایک قرضہ دار کے حقوق کو سمجھ سکے۔
MFIs .3اس بات کو یقین بنائے اور چیک کرے کہ کالئنٹ کے پاس شعور ہے اور وہ پرڈکٹ  /پیش کردہ /مہیا خدمات کی بنیادی شرائط
وضوابط سے باخبر ہو۔ کسٹمر کی آراء آڈٹ سسٹم کے ایک اندرونی حصے یا کچھ دیگر ریگیولر مانیٹرنگ سسٹم جیسے کے کسٹمر کے
رینڈم سیمپل کو کال کرکے حاصل کی جاسکتی ہیں ،وقفہ وقفہ سے اس مانیٹرنگ کی گئی آراء کو بورڈ کے پاس رپورٹ کروایا جائے۔

 VIIڈیٹا شئیرنگ
MFIs .1کے لئے ضروری ہے کہ وہ  RBIسے منظور کردہ کریڈٹ بیورو کے ساتھ SRO ،کے مجوزہ ڈیٹا کے جمع کرانے کی
2

فریکوئنسی کے تحت کالئنٹ کا ڈیٹا شئیر کرے۔
 .2تمام  MFIsاس ڈیٹا اور معلومات جو کہ سپروائزری اور ریگیولیٹری باڈی بشمول  SROکے بالنے پر پیش کرے۔
2کا مطلب ہے ایک انڈسٹری باڈی جو کہ  RBIکے ذریعے  NBFC-MFIsکے لئے سیلف۔ریگیولیٹری تنظیم کی طرح تسلیم کی جاتی ہے۔

SRO
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 VIIIفیڈ بیک /شکایات کے سراغ لگانے کا نظام
.1

MFIsکس بھی غلطی کو درست کرنے اور تیزی سے اور مؤثر طریقے سے شکایات کو ہینڈل /وصول کرنے کے لئے رائے اور

شکایات کے سراغ کا ایک مخصوص نظام بنائے۔  GRMکے لئے کم سے کم جو معیارات ضروری ہیں وہ یہ ہیں (iفون پر لون کارڈ پر دئیے
گئے فون نمبر کی تفصیل کے ساتھ شکایات کو ریکارڈ کرنے کا ایک آسان طریقہ (ii ،برانچ پر شکایات /تنازعات کو ریکارڈ کرنے کے لئے
ایک اسٹاف اسسٹڈ طریقہ (iii ،شکایات کی منظوری کی رسید (iv ،شکایات کو حل کرنے کا دورانیہ (v ،اگر  MFIکے پیش کردہ حل سے
کسٹمر مطمئن نہ ہو تو ایک واضح اپیل دائر کرنے کا طریقہ (vi ،کسٹمر کو  RBIیا  SROسے تنازعات کی شکایات درج کرانے میں
رہنمائی کرنے کےلئے برانچ میں نوڈل اسٹاف (vii،کسٹمر کو یہ یقین دہانی کروانا کہ ان کے شکایات تنازعات دینے کے باوجود ان کے ساتھ
منصفانہ سلوک کیا جائے گا۔
 MFIs .2کالئنٹ کو اس نظام کے وجود اور مقاصد اور ان تک رسائی کے بارے میں معلومات ضرور فراہم کریں۔
 MFIs .3تنازعات کے سراغ کے لئے کم از کم کسی ایک عہدیدار کو شکایات اور یا کالئنٹ کی طرف سے آنے والی کسی تجاویز کو
ہینڈل کرنے کے لئے ضرور مخصوص کرے اور ان کا رابطہ نمبر کالئنٹ کو باآسانی دستیاب ہو۔
 MFIsSRO .4کا رابطہ نمبر اور پتہ (جو قابل عمل ہو) نوڈل آفیشیل اور تنازعات کے سراغ لگانے کے نظام کی تفصیالت ضرور ڈسپلے
کرے۔
 .5ہر  MFIکے پاس ضابطہ اخالق پر عمل کا ایک مناسب نظام ہونا ضروری ہے۔
 .6جہاں شکایت کرنے والے متعلقہ  MFIکی ان کی شکایات کے لئے کی گئی تفتیش کے آؤٹ کم سے مطمئین نہ ہوں تو ،وہ  SROکے
قائم کردہ شکایات کے ازالے کے نظام سے رجوع کرنے کے حق کے بارے میں مطلع ہوں۔
 MFIs .7سینئر مینیجمینٹ کے جائزے اور بورڈ کی متواتر رپورٹ کے لئے وصول کردہ ،حل شدہ اور زیر التو شکایات کی ایک ماہانہ
رپورٹ مرتب کرے۔
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حصہIII

مائکرو فائنانس اداروں میں کالئنٹ کی حفاطت کی ہدایات)(CPG
 CPGیہ کہتا ہے کہ  MFIsقطع نظر ان کی قسم کے:
کالئنٹ کی حفاظت کا ضابطہ سادہ انداز سے انگریزی اور لوکل زبانوں میں تمام شاخوں میں آویزاں کرے۔
 RBI .1کی گائیڈ الئن کے مطابق ،مائکرو فائنانس کی خدمات تمام اہل کالئنٹس کو فراہم کرے۔

 .2ضابطہ اخالق اور اس کے نفاذ کے بارے میں کالئنٹ ،عملہ اور کوئی ایسا شخص جو ان کی طرف سے عمل کررہا ہو معلومات
فراہم کرے۔
 .3کالئنٹ کو تمام میسر پراڈکٹ /خدمات کی تمام شرائط وضوابط ،فراہمی سے پہلے ،ریزرو بینک آف انڈیا ) (RBIکے منصفانہ پریکٹیس کے
ضابطے کے تحت درج ذیل دستاویزات پر ظاہر کرے۔
 .aانفرادی منظوری کا خط
 .bلون کارڈ
 .cلون شیڈیول
 .dپاس بُک
مزید براں ،کالئنٹ کی معلوماتی رضامندی حاصل کرنے کے لئے گروپ /سینٹر کے ذریعے انکشاف کریں( ،تفصیالت صفحے پر پرنٹ کی
جاسکتی ہیں اور تمام قرض دار اس کی قبولیت کی منظوری کے لئے اس پر دستخط کریں)۔
5۔ تمام پراڈکٹ /خدمات کی شرائط و ضوابط کے بارے میں سرکاری عالقائی زبان یا جو زبان کالئنٹ کی سمجھ میں آئے اس میں اطالع
کریں۔
6۔ درجہ ذیل شرائط کو ظاہر کریں:
 .aبیلینس کم کرنے کے طریقے پر انٹریسٹ کی شرح
 .bپروسیسنگ فیس
 .cکوئی اور دیئے گئے چارجزیا فیس
 .dانشورنس کوریج اور کورڈ رسک کے ریکورڈ مکمل چارجز
7۔ تمام مالیاتی خدمات پر لگائے گئے چارجز کی تحریری طور پر اطالع دینا
8۔ کالئنٹ سے پہلے سے لیے جانے والے اقرار کے بغیر غیر کریڈٹ پراڈکٹ /خدمات پر فیس جمع نہ کی جائے۔
9۔ تمام سود اور ادا کی جانے والی فیس بشمول  APRاور ماہانہ شرح کے ہو اس کا اقرار کرنا
10۔ سود کے چارجز اور سیکیورٹی ڈپازٹ کے ساتھ  RBI’sگائیڈالئن کی پیروی کرنا
11۔  KYCکے نومز کے مطابق ،کالئنٹ سے متعلقہ دستاویز کی کاپیاں وصول کرنا
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جو اضافی دستاویزات مانگے جارہے ہیں وہ مناسب اور ٹرانزیکشن کے لئے ضروری ہوں۔
12۔ جو کہ درخواست گزاروں کو لون کے مسترد ہونے کی وجوہات بتائے۔
13۔ ایک ایسے دورانیے کی نشاندہی کرے جس کی درخواست گزار /کسٹمر توقع کرتا ہے جس کا فیصلہ ان کی درخواست پر ہو اور اگر
سینکشنڈ ہوجائے ،تو لون کی فراہمی کے لیے جانے والے وقت پر ہو۔
14۔ جو پراڈکٹ کو بنڈل نہ کرے ،سوائے کریڈٹ الئف ،الئف انشورنس اور الئیو۔اسٹاک انشورنس پراڈکٹ کے۔ انشورنس کی شرائط شفاف
ہوں اور کسٹمر کو بتا دی جائیں اور  RBIیا  IRDAکے نومز سے مطابقت رکھتی ہوں۔ تمام کیسز میں کالئنٹ سے رضامندی لینا ضروری ہے۔
15۔ لون بنانے سے پہلے ضرورت کا اور کالئنٹ کی ادائیگی کی صالحیت کا جائزہ لے اور لون کو کالئنٹ کی ادائیگی کی صالحیت کی
مناسبت سے بنائے۔
16۔ اگر کالئنٹ نے  2دیگر قرض دہندگان سے لون لیا ہوا ہو تو وہ  3قرض دہندہ نہ ہو (قطع نظر لون کے ذرائع کے)
17۔ کسی بھی کالئنٹ کے لئے مکمل حد کی خالف ورزی نہ کریں ،جیسا کہ  RBIیا سینٹرل /اسٹیٹ گورنمنٹ یا  SROکی مروجہ ہیں۔
18۔ کالئنٹ سے بات چیت کے لئے تمام مالزمین کمپنی کی گائیڈالئن کی پیروی کرنے کو یقینی بنائیں۔
19۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام اسٹاف اور  MFIپر یا  MFIکی طرف سے عمل کرنے والے تمام لوگ:
)a
)b
)c
)d

کالئنٹ سے تمام بات چیت کے دوران شائستہ زبان استعمال کرے ،متعین مدت کو قائم رکھے ،اور ثقافتی حساسیت کی عزت
کرے۔
کسی ایسے رویے میں ملوث نہ ہو جو کسی بھی قسم کے ڈر یا تشدد کا مشورہ دے۔
لون ریکوری ایجنٹ کو RBIکی یہ گائیڈالئن ہے کہ وہ کالئنٹ سے بے وقت رابطہ نہ کرے۔
کالئنٹ سے نامناسب مثال غم وغیرہ کے مواقع  ،پر واجبات کی وصولی کے لئے نہ جائیں باوجود اس کے کہ دو یا اس سے
زائد کے واجبات ادا نہ کیئے گئے ہوں۔

20۔ قرض دار سے لی گئی ہر ایک ادائیگی کی صحیح رسید مہیا کرے ( MFIنے جس بھی قسم میں مہیا کی ہو) اور ادائیگی کو کالئنٹ کی
لون پاس بک /لون کارڈ میں ریکارڈ کرے۔
21۔ کالئنٹ کی پہلے سے طے شدہ حساسیت سے نمٹنے کے لئے کمپنی کے منظور شدہ طریقے کی پیروی کرے۔
22۔ قرض دار کے لئے  MFIکی جانب سےاپنائے گئے لیکویڈٹی اسٹریس کے تحت قرض کے ری اسٹکچرنگ نظام کی پیروی کرنا۔
23۔ کالئنٹ کی ذاتی معلومات کو سختی سے رازدارانہ رکھے،
24۔ تیسرے فریق کو کالئنٹ کی معلومات صرف درجہ ذیل حاالت میں ہی ظاہر کرے:
 .aکالئنٹ کو اس بات کے بارے میں پہلے سے بتادیا گیا ہو اور پہلے سے تحریری طور پر کالئنٹ سے اجازت لے لی گئی ہو۔
 .bاس سوال میں جو پارٹی ہو اس کو کالئنٹ نے پہلے سے  MFIکو بتاتے ہوئے  MFIسے کالئنٹ کی معلومات حاصل کرنے کے لئے
اتھارٹی دے دی ہو۔
 .cقانونی طور پر ایسا کرنا ضروری ہو۔
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 .dمالیاتی اداروں میں یہ ایک کسٹمری پریکٹس ہے اور یہ دوطرفہ بنیاد پر ایک کلوز گروپ میں دستیاب ہے( جیسے کہ کریڈٹ بیورو )فراہم
کیا جائے ) iکالئنٹ سے پہلے سے لیا جانے واال اجازت نامہ ) iiکالئنٹ کی معلومات کو رازدارانہ رکھنے کے لئے وسول کنندہ کو بھی ایسی
معلومات کا پابند ہونا ہوگا۔
25۔ کالئنٹ کے لئے دستیاب مالیاتی پرڈکٹ اور خدمات کے لئے آپشن ،اختیارات اور ذمہ داریوں کا شعور پیدا کرنے کے لئے بورڈ کے
منظور کردہ پراسس کی پیروی کریں۔
26۔ نئے کالئنٹس کو تنظیموں کی پالیسی اور طریقوں سے باخبر رکھنا۔
27۔ کالئنٹ کو رائے دینے کے نظام اور اس تک رسائی کے وجود اور مقاصد کے بارے میں معلومات فراہم کرنا۔
28۔ ہر  12سے  18ماہ میں  SROسے منظور کردہ ایجنسی کے ذریعے ضابطہ اخالق سے مطابقت کے لئے ایک جائزہ لینا اور اسے
پبلک ڈومین میں رپورٹ کرنا۔
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PART IV

مائکرو فائنانس اداروں کے لئے ادارے کی کنڈکٹ ہدایات)(ICG
تمام  MFIsقطع نظر کسی بھی قسم کے  ICGبتاتا ہے کہ:
 .1ضابطہ اخالق کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے ایک مناسب نظام کا ہونا۔
 .2کالئنٹ اور مالزمیں کے ساتھ منصفانہ اور عزت سے پیش آنے کے لئے مناسب پالیسی اور آپریٹنگ گائیڈالئن
 .3تمام ریگیولیٹری اور قانونی اصول کے تحت ،اور قرض دار کی منظوری کی شرائط پر رضامندی کے لئے ایک رسمی ریکارڈ مرتب کرنا
اور حاالت ان ریکارڈ کا ایک حصہ ہیں۔
 .4پہلے سے طے شدہ ہر مرحلے پر کالئنٹ سے نمٹنے کے لئے بورڈ سے منظور شدہ ایک تفصیلی پراسس
 .5مالزمین سے کلیکشن کے دوران کم نہ جمع کیا جائے سوائے مالزمین کے ثابت کردہ فراڈ کے کیسس کے
MFIs .6اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کے مسابقتی عمل منصفانہ اور کسٹمر فرنڈلی ہیں۔
MFIs .7ایسی جگہ جہاں دیگر  MFIsاہم کاروباری حجم کے ساتھ موجود ہوں وہاں جغرافیائی سے دور رہے
 .8ایسے قرض دار جو ادائیگی کے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا دالنے کے لئے بورڈ کا منظور کردہ ری اسٹکچرنگ
پروگرام  /پراڈکٹ جاری کرے
 .9کسی نئے کو ہائر کرنے کے لئے پرانے اآجر سے ریفرینس چیک درکار ہے
 .10دوسرے  MFIکے ساتھ خط وکتابت کے لئے  20دن کے اندر ریفرینس چیک کا جواب مہیا کرے
 .11مالزم اور آجر کے درمیان کئے گئے معائدے پر اتفاق کرتے ہوئے نوٹس کی حد کی عزت کرے جو کہ باہر جانے والے مالزم کے لئے
ایک مہینہ ہے۔
 .12پرانے  MFIکے آجر کے ریلیونگ لیٹر کے بغیر دوسرا  MFIمالزم نہیں رکھ سکتا سوائے اس کے کہ پرانا ) (MFIآجر 20دنوں کے
اندر ریفرینس چیک کا جواب نہ دے۔
 .13ایک سال کی مدت تک نیا مالزم جو کسی دوسرے  MFIسے بھرتی ہوا ہو ،اسے عالقے میں جس میں وہ پرانے مالزم کے ساتھ کام کر
رہا تھا میں دیا جائے۔ یہ پابندی برانچ مینیجر کے لیول تک کی پوزیشن کےلئے ہے۔
 .14کالئنٹ کو اس بات سے بہتر طور پر باخبر کرنے کے لئے کہ قرض دار کی طرح اس کے کیا اختیارات ،حقوق اور زمہ داریاں ہیں ایک
ڈیڈیکیٹڈ پراسس ہونا چاہیے اور پیش میسر پراڈکٹ خدمات کی الزم شرائط سے آگاہی اور کالئنٹ کی باخبری کے لئے ریگیولر چیک کروائے۔
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SRO .15کی پیش کردہ ڈیٹا کو جمع کرنے کی فریکوئینسی کے مطابق ،وہ کالئنٹ کے مکمل ڈیٹا کو تمام  RBIکے منظور کردہ کریڈٹ
بیورو سے شئیر کرنے پر راضی ہو۔
 .16کسی بھی غلطی کو درست کرنے کے لئے اور شکایات کو تیزی اور مؤثر طریقے سے ہینڈل  /وصول کرنے کے لئے رائے اور
شکایات کے ازالہ کے ایک ڈیڈیکیٹڈ نظام کا قیام۔
 .17شکایات کو ہینڈل کرنے کے لئیے اور /یا کالئنٹ کے کسی مشورے کو نوٹ کرنے کے لئے ایک عہدیدار کو نامزد کرنا جس کا نمبر
کالئنٹ کو باآسانی میسر ہو۔
 .18جائزے کے دوران  COCمیں اگر کوئی خامی نظر آئے تو اس کے لئے اصالحی اقدامات کرنا۔
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ملحقہ
’ MFIsکا کسٹمر سے وعدہ

وقت کے فراہمی کی لون جو صفحہ ،واال نکالنے علحیدہ ایک کہ جو ہے دستاویز ضمنی ایک یہ
ہے لئے کے دینے کو کسٹمر
مائیکرو فائنانس انڈسٹری کیلئے ضابطہ اخالق

’ MFIsکا کسٹمر سے وعدہ
ہم ،مائکرو فائنانس انڈسٹری کا حصہ ہوتے ہوئے کسٹمر سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم:
 .1مائکرو فائنانس خدمات تمام اہل کالئنٹ کو  RBIکی گائیڈالئن مکمل تعمیل کرنا۔
 .2ضابطہ اخالق اور اس پر عمل درآمد کے لئے کالئنٹ کو ایجوکیٹ کرنا
 .3فراہمی سے پہلے ،کالئنٹ کو پیش کی گئی تمام پراڈکٹ  /خدمات کے لئے تمام شرائط وضوابط کو کالئنٹ پر اس طرح ظاہر کرے کہ
وہ سمجھ میں آجائیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا ) (RBIکی منصفانہ پریکٹیسز کے کوڈ کے پیش نظر اس بات کو درج ذیل دستاویزات کے ذریعے
ظاہر کرنا ضروری ہے۔
 .aانفرادی منظوری کا خط
 .bلون کارڈ
 .cلون شیڈیول
 .dپاس بُک
4مزید ،کالئنٹ کی باخبر رضامندی حاصل کرنے کے لئے کی گئی گروپ /سینٹر میٹنگ میں اسے ظاہر کیا جائے۔( تفصیالت کو ایک
صفحے پر پرنٹ کیا جائے اور تمام قرض دار اس پر اس طرح دستخط کریں کہ وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں)۔
5۔ کالئنٹ کو پیش کردہ تمام پراڈکٹ/خدمات کے قوائد وضوابط کی بات چیت عالقائی زبان یا وہ زبان جو وہ سمجھتے ہوں ان میں کرنا
ضروری ہے۔

6۔ مندرجہ ذیل شرائط کو ظاہر کرنا ضروری ہے:
بیلینس کم کرنے کے طریقے پر انٹریسٹ کی شرح
 .aپروسیسنگ فیس
 .bکوئی اور بیان کردہ فیس یا چارجز
 .cانشورنس کوریج اور کورڈ رسک کے وصول کردہ مکمل چارجز
7۔ تمام مالیاتی خدمات پر لگائے گئے چارجز ،تمام انٹریسٹ اور ادا کی جانے والی فیس بشمول  APRجو کہ ماہانہ شرح کے برابر
ہے ان کی تحریری طور پر اطالع دینا۔
8۔ کالئنٹ کے پیشگی اعالن کے بغیر غیر کریڈٹ پراڈکٹ  /خدمات پر فیس جمع نہیں کی جائے گی۔
9۔  RBI’sکی گائیڈالئن کی انٹریسٹ کے چارجز اور سیکیورٹی ڈپازٹ کے احترام کے ساتھ پیروی کرنا۔
10۔  KYCکے اصولوں کے معیارات کے مطابق متعلقہ دستاویز کی کاپیاں حاصل کرنا ضروری ہے ،جو اضافی دستاویزات مانگی گئی ہیں
وہ لین دین کو مکمل کرنے کے لئے ضروری اور مناسب ہونی چاہیئیں۔
11۔ درخواست گزار کو لون کے مسترد ہونے کی وجوہات بتائیں۔
12۔ وقت کی حد کو ضرور ظاہر کریں جس میں کالئنٹ کی خواہش کے مطابق ان کی دی گئی درخواست پر فیصلہ لیا جائے گا اور اگر
منظور کی گئی تو اس پر لون کی فراہمی کی جائے گی۔
13۔ پراڈکٹس کو بنڈل نہیں کرنا چاہیے ،سوائے کریڈٹ الئف ،الئف انشورنس اور الئیو اسٹاک پراڈکٹ کے۔ انشورنس کی شرائط شفاف
طریقے سے کالئنٹ کو دی جائیں اور یہ  RBIاور انشورنس ریگیولیٹری اور ڈولپمنٹ اتھارٹی ) (IRDAکے اصولوں سے مطابقت رکھتی ہوں۔
تمام کیسز میں کالئنٹ سے رضامندی لینا ضروری ہے۔
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14لون دینے سے پہلے کالئنٹ کی ضرورت اور دوبارہ ادا کرنے کی صالحیت کا اور کالئنٹ کی لوٹانے کی صالحیت کا جائزہ لیتی ہے
اس کے مطابق صحیح ڈیو ڈیلیجنس کرنا چاہیے۔
15اگر کسٹمر نے پہلے سے دوسرے  2قرض دینے والوں سے لون لیا ہو تو آپ  3قرض دینے والے نہ بنیں (لون کے ذرائع سے قطع
نظر)۔
16۔ جیسا کہ  RBIیا سینٹرل  /اسٹیٹ گورنمنٹ نے مجوزہ کیا ہے ،کسی بھی کالئنٹ کے لئے مکمل قرض کی حد سے تجاوز نہ کریں۔
17۔ یہ یقینی بنائیں کہ تمام مالزمین کسٹمر سے بات چیت کے لئے کمپنی کی گائیڈ الئن کی پیروی کریں۔
18۔ یہ یقینی بنائیں کہ تمام اسٹاف اور لوگ ہماری طرف سے کام کریں:
 .aکالئنٹ سے تمام بات چیت کے دوران شائستہ زبان استعمال کرے ،متعین مدت کو قائم رکھے ،اور ثقافتی حساسیت کی عزت کرے۔
 .bکسی ایسے رویے میں ملوث نہ ہو جو کسی بھی قسم کے ڈر یا تشدد کا مشورہ دے۔
 .cلون ریکوری ایجنٹ کو  RBIکی یہ گائیڈالئن ہے کہ وہ کالئنٹ سے بے وقت رابطہ نہ کرے۔
 .dکالئنٹ سے نامناسب مثال غم یا بیماری وغیرہ کے مواقع  ،پر واجبات کی وصولی کے لئے نہ جائیں باوجود اس کے کہ دو یا اس سے
زائد کے واجبات ادا نہ کیئے گئے ہوں۔
19قرض دار سے لی گئی ہر ایک ادائیگی کے لئے درست رسید ضرور مہیا کریں (کسی بھی فارم میں جس کا  MFIکی طرف سے فیصلہ
کیا گیا ہو)۔
20۔ کسی بھی طے شدہ حساسیت سے نمٹنے کے لئے کمپنی کے منظور کردہ طریقہ کار کی پیروی کریں۔
21۔ قرض دار کے لئے بورڈ کی جانب سےاپنائے گئے لیکویڈٹی اسٹریس کے تحت قرض کے ری اسٹکچرنگ نظام کی پیروی کرنا۔
22۔ کالئنٹ کی ذاتی معلومات کو سختی سے رازدارانہ رکھے۔
23۔ تیسرے فریق کو کالئنٹ کی معلومات صرف درجہ ذیل حاالت میں ہی ظاہر کرے:
 .aکالئنٹ کو اس بات کے بارے میں پہلے سے بتادیا گیا ہو اور پہلے سے تحریری طور پر کالئنٹ سے اجازت لے لی گئی ہو۔
 .bاس سوال میں جو پارٹی ہو اس کو کالئنٹ نے پہلے سے  MFIسے اپنی معلومات حاصل کرنے کے لئے اختیار دے دیا ہو۔
 .cقانونی طور پر ایسا کرنا ضروری ہو۔
 .dمالیاتی اداروں میں یہ ایک کسٹمری پریکٹس ہے اور یہ دوطرفہ بنیاد پر ایک کلوز گروپ میں دستیاب ہے( جیسے کہ کریڈٹ بیورو )فراہم
کیا جائے ) iکالئنٹ سے پہلے سے لیا جانے واال اجازت نامہ ) iiکالئنٹ کی معلومات کو رازدارانہ رکھنے کے لئے وصول کنندہ کو بھی
ایسی معلومات کا پابند ہونا ہوگا۔
24۔ کالئنٹ کے لئے دستیاب مالیاتی پرڈکٹ اور خدمات کے لئے آپشن ،اختیارات اور ذمہ داریوں کا شعور پیدا کرنے کے لئے بورڈ کے
منظور کردہ پراسس کی پیروی کریں۔
25۔ نئے کالئنٹ کو تنظیموں کی پالیسی اور طریقوں سے باخبر رکھنا۔
26۔ کالئنٹ کو رائے دینے کے نظام اور اس تک رسائی کے وجود اور مقاصد کے بارے میں معلومات فراہم کرنا۔
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کسٹمر کے حقوق
کسٹمر کی حیثیت سے آپ کے درجہ ذیل حقوق ہیں:
 .1زبانی یا تحریری طور پر فیلڈ آفیسر یا برانچ اسٹاف سے لون کی شرائط و ضوابط تعین کردیں۔
 .2لون کی رقم اور ادا کیا جانے واال سود اور دیگر معلومات جو کہ موجودہ لون یا وہ لون جو زیادہ سے زیادہ  12ماہ پہلے بند کردیا گیا تھا
اس کے بقایا بیلنس کا تعین۔
 .3لون کی منظوری کا خط یا لون کارڈ جو لون کی تمام شرائط بتائے اس کو حاصل کریں۔
 .4کسی بھی مناسب فارم میں پاس بُک حاصل کریں جو ادا کئے جانے والے لون کی متواتر قسطوں اور بقایاجات کی نشاندہی کرے۔
 .5کسی بھی ادائیگی بشمول  MFIکے عملے کو کی جانے والی لون کی قسط کی رسید حاصل کریں۔
 .6شکایات کرنے ،تنازعات کو رجسٹر کروانے کے لئے عہدیدار سے رابطہ کریں جیسا کہ لون کارڈ یا دوسرے مٹیریل پر دیا گیا ہے۔ یہ فون
یا تحریری طور پر کیا جاسکتا ہے۔
 .7برانچ میں کسی شکایت یا تنازعہ کے اندراج کے لئے  MFIکے متعین کردہ عملے سے مدد حاصل کریں۔
 .8آپ نے جو شکایت یا تنازعہ درج کروایا ہے اس کی منظوری جس پر حل کرنے کی مددت درج ہو حاصل کریں۔
 .9دی گئی مددت کے دوران اپنی شکایت /تنازعہ کا جواب حاصل کریں – جس کے بارے میں  MFIآپ کو بتا دے گا جب آپ شکایت درج
کریں گے۔
 .10آپ کی شکایت پر دیئے جانے والے جواب یا حل سے اگر آپ مطمئن نہ ہوں تو آپ ٰ
اعلی سطح پر اپیل کر سکتے ہیں۔
 .11ہمارے تنازعات کے طریقہ کار کے قطع نظر کسی بھی معاملے میں  RBIکے نوڈل آفیسر سے اپیل کرسکتے ہیں۔
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