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ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଖାତା (SMA) ଏବଂ (NPA) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ RBI ର ନିଲ୍ଲର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 

SMA ଏବଂ NPA ବର୍ଗୀକରଣର ଧାରଣା, NPA ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଅପ-୍ଗ୍ରେଗ୍ରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ନିୟମିତ ଗ୍ରେୟର 

ଆବଶ୍ୟକତା ବଷିୟଗ୍ରର ଋଣ ଗ୍ରନଇଥବିା ବୟକି୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟଗ୍ରର ସଗ୍ରେତନତା ବୃଦି୍ଧ କରିବାକୁ େକୁୟଗ୍ରମଣ୍ଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ | 

 

ଅତୟଧକି ସମୟ / ବଲି୍ଲ ାପ / ଚାପ ଖାତାଗଡୁିକ କ’ଣ ? 

ପରିଗ୍ରଶ୍ାଧ କାର୍ଯଗୟସେୂୀ (ଋଣ େୁକି୍ତନାମାର ଏକ ଅଂଶ୍) ଗ୍ରର ଧାର୍ଯଗୟ ତାରିଖଗ୍ରର ଉପଲବ୍ଧ ଋଣ ପାଇ ଁୋହକଙୁ୍କ ସମାନ ମାସିକ କସିି୍ତ 

(EMI) ଗ୍ରେବାକ ୁପେବି | ଗ୍ରର୍ଯଗ୍ରତଗ୍ରବଗ୍ରେ ଗ୍ରର୍ଯଗ୍ରକୌଣସି ୋହକ ୋହେିା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ମଖୂୟ କିମ୍ବା ସଧୁ ଅଂଶ୍ ପରିଗ୍ରଶ୍ାଧ କରିବାଗ୍ରର 

ବଫିେ ହୁଅନି୍ତ ଗ୍ରସହି ୋହକମାନଙୁ୍କ ଓଭରେୁୟ / େିଲିଗ୍ରଙ୍କଣ୍ଟ / ଗ୍ରରେସ ୍ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଭାବଗ୍ରର ବୟବହାର କରାର୍ଯାଏ | 

 

ଫାଇନାନ୍ ସ କମ୍ପାନୀର୍େୁିକ ଏହିପରି େିଫଲ୍ଟ ୋହକଙ୍କ ତଥୟ ଗ୍ରେେିଟ୍ ସେୂନା ବୁୟଗ୍ରରାଗ୍ରର ୋଖଲ କରନି୍ତ | ଗ୍ରେେିଟ୍ ବୁୟଗ୍ରରା ତଥୟଗ୍ରର 

ସମୟସୀମା / ବିଗ୍ରଲାପ ଗ୍ରହବାର ଉୋହରଣ ୋହକଙ୍କ ଋଣ ଗ୍ରର୍ଯାର୍ୟତା ଉପଗ୍ରର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା 

ଭବଷିୟତଗ୍ରର ଋଣ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ | ଆଥକି ସଂସ୍ଥାର୍ଡୁିକ ଏପରି ୋହକଙୁ୍କ ବିପେପରୂ୍ଣ୍ଗ ୋହକ ଭାବଗ୍ରର ବୟବହାର 

କରନି୍ତ | 

 

ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ (SMA) କ’ଣ ? 

ନିୟମାବେୀ ଅନୁର୍ଯାୟୀ, ୋପର ପ୍ରମାଣ ଉପଗ୍ରର ଆଧାର କରି ଆଥକି ସଂସ୍ଥାର୍ଡୁିକ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟର୍େୁିକର େିକିତ୍ସା / ଫ୍ଲାର୍ ୍କରିବା 

ଆବଶ୍ୟକ | ଏହପିରି ଏକ ଫ୍ଲାରି୍ଂ ବର୍ଗକୁ ଗ୍ରେଶ୍ାଲ ଗ୍ରମଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟସ ୍କୁହାର୍ଯାଏ | 

 

SMA ବଗେୀକରଣଲ୍ଲର ଦନିର ଲ୍ଲଶଷ ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ କ’ଣ ? 

େିନର ଗ୍ରଶ୍ଷ ସମୟ ଗ୍ରହଉଛି ଅନ୍ନପରୂ୍ଣ୍ଗା ପାଇ ଁଗ୍ରେୈନିକ ବୟବସାୟ ବୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ସମୟ ବର୍ଣ୍ଗନା କରିବା ପାଇ ଁବୟବହୃତ ଶ୍ବ୍ଦ | ଏହା 

ଗ୍ରହଉଛି ଗ୍ରସହି ସମୟ ଗ୍ରର୍ଯଗ୍ରତଗ୍ରବଗ୍ରେ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣି୍ଟଂ ସିରମ େିନ ପାଇ ଁବନ୍ଦ ଗ୍ରହାଇର୍ଯାଏ ଏବଂ ଏଣିି୍ଟର୍ଡୁିକ ପଂୁହ୍ନ ସମନ୍ିତି ଗ୍ରହାଇ 

ସମାଧାନ ହୁଏ | 

ଏହା ଧ୍ୟାନ ଗ୍ରେବା ଜରୁରୀ ଗ୍ରର୍ଯ େୁକି୍ତନାମା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଧାର୍ଯଗୟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପଠାଇବା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା େିନ ଗ୍ରଶ୍ଷ ପ୍ରେିୟା ଆରମ୍ଭ 

ଗ୍ରହବା ପବୂଗରୁ କରାରି୍ଯବା ଉେିତ, ର୍ଯେି ପରିଗ୍ରଶ୍ାଧଗ୍ରର ବିେମ୍ବ ହୁଏ ଗ୍ରତଗ୍ରବ ନିମ୍ନଲିଖତି ପଦ୍ଧତି ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟର୍େୁିକର SMA 

ବର୍ଗୀକରଣ ଗ୍ରହବ | 

 

SMA / NPA ଅଧୀନଲ୍ଲର ଉପ-ଲ୍ଲେଣୀକରଣଗଡୁିକ କ’ଣ ? 

ଗ୍ରେଶ୍ାଲ୍ ଗ୍ରମଣ୍ଟନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ର ୩ ଟି  ଉପ-ବର୍ଗର୍େୁକି ଅଛି, ଗ୍ରସର୍ଡୁକି ଗ୍ରହଉଛି SMA 0, SMA 1, ଏବଂ SMA 2 | 

SMA -0 

ଏକ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗ୍ରର୍ଯଉଠଁାଗ୍ରର EMI କାର୍ଯଗୟସେୂୀ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ପରିଗ୍ରଶ୍ାଧ ପାଇ ଁଗ୍ରେବାର ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଗ କିମ୍ବା ଆଂଶ୍କି ୩୦ େିନ 

ପର୍ଯଗୟନ୍ତ ଅନାୋୟ ରହିଥାଏ, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ SMA-0 ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବଗ୍ରର ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାରି୍ଯବ | 

ଉୋହରଣ: ର୍ଯେି ଋଣ ଖାତାର ଧାର୍ଯଗୟ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଗ ୩୧, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର ଥାଏ, ଏବଂ କମ୍ପାନୀର େନି ଗ୍ରଶ୍ଷ ପ୍ରେିୟା ଆରମ୍ଭ ଗ୍ରହବା ପବୂଗରୁ 

ଏହା ଅନାଗ୍ରେୟ କିମ୍ବା ଆଂଶ୍କି ପ୍ରୋନ କରାର୍ଯାଇଥାଏ | ଗ୍ରସହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମୟସୀମା ଏବଂ SMA-0 ପରି ବୟବହାର କରାରି୍ଯବ | 

ଏପି୍ରଲ୍ ୩୦, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର େନି ଗ୍ରଶ୍ଷ ପ୍ରେିୟା ଆରମ୍ଭ ଗ୍ରହବା ପବୂଗରୁ ର୍ଯେି ଏହା ଅତୟଧକି ସମୟ ଅବୟାହତ ରଗ୍ରହ, ଗ୍ରତଗ୍ରବ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 

SMA-1 ଭାବଗ୍ରର ପନୁ l ବଭିାର୍ କରାରି୍ଯବ (ଗ୍ରର୍ଯପର୍ଯଗୟନ୍ତ ଗ୍ରେୟ ସଫା ନହୁଏ ଗ୍ରତଗ୍ରବ ଖାତା SMA-0 ଗ୍ରର ରହବି) | 
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SMA-1  

ଏକ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରର୍ଯଉଠଁାଗ୍ରର EMI କାର୍ଯଗୟସେୂୀ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ପରିଗ୍ରଶ୍ାଧ ପାଇ ଁଗ୍ରେୟ ପ୍ରୋନ କଗ୍ରର ଏବଂ ୩୦ େିନରୁ ଅଧକି ଏବଂ 

୬୦ େିନ ପର୍ଯଗୟନ୍ତ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଗ କିମ୍ବା ଆଂଶ୍କି ଗ୍ରେୟମକୁ୍ତ ରହିଥାଏ, ଆକାଉଣ୍ଟ୍ SMA 1 ଭାବଗ୍ରର ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଗ୍ରହବ | 
 

ଉଦାହରଣ: ର୍ଯେି ଋଣ ଖାତାର ଧାର୍ଯଗୟ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଗ ୩୧, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର ଥାଏ, ଏବଂ ଏପି୍ରଲ୍ ୩୦, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର େିନ ଗ୍ରଶ୍ଷ ପ୍ରେିୟା ଆରମ୍ଭ 

ଗ୍ରହବା ପବୂଗରୁ ଏହା ଅନାଗ୍ରେୟ କମି୍ବା ଆଂଶ୍କି ପ୍ରୋନ କରାର୍ଯାଇଥାଏ (ଅଥଗାତ୍ ୩୦ େିନରୁ ୬୦ େିନ ପର୍ଯଗୟନ୍ତ) ଆକାଉଣ୍ଟକୁ SMA 1 

ଭାବଗ୍ରର ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାରି୍ଯବ ସଫା ଗ୍ରହାଇନାହି)ଁ। 

 

SMA-2  

ଏକ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରର୍ଯଉଠଁାଗ୍ରର EMI କାର୍ଯଗୟସେୂୀ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ପରିଗ୍ରଶ୍ାଧ ପାଇ ଁଗ୍ରେବାର ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ଗ କିମ୍ବା ଆଂଶ୍କି ୬୦ େିନରୁ 

ଅଧକି ଏବଂ ୯୦ େିନ ପର୍ଯଗୟନ୍ତ ଗ୍ରେୟମକୁ୍ତ ରହିଥାଏ, ଏହାକୁ SMA 2 ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଭାବଗ୍ରର ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାରି୍ଯବ | 
 

ଉଦାହରଣ: ର୍ଯେି ଏକ ଋଣ ଖାତାର ଧାର୍ଯଗୟ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଗ ୩୧, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର ଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ମଇ ୩୦, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର େିନ ଗ୍ରଶ୍ଷ ପ୍ରେିୟା 

ଆରମ୍ଭ ଗ୍ରହବା ପବୂଗରୁ ଗ୍ରେୟମକୁ୍ତ କମି୍ବା ଆଂଶ୍କି ପ୍ରୋନ କରାର୍ଯାଇଥାଏ (୬୦ େନିରୁ ୯୦ େିନ ପର୍ଯଗୟନ୍ତ) ଖାତା ଗ୍ରହବ | SMA-2 ଭାବଗ୍ରର 

ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ | ର୍ଯେି ଜୁନ୍ ୨୯, ୨୦୧୧ଗ୍ରର େନି ଗ୍ରଶ୍ଷ ପ୍ରେିୟା ପବୂଗରୁ ଏହି ରାଶ୍ ିରିମିଟ୍ କରାର୍ଯାଏ ନାହି ଁ, ଗ୍ରତଗ୍ରବ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 

ଅଣ-ପ୍ରେଶ୍ଗନ ସମ୍ପତି୍ତ / NPA ଭାବଗ୍ରର ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାରି୍ଯବ (ଗ୍ରର୍ଯପର୍ଯଗୟନ୍ତ ଗ୍ରେୟ ସଫା ନହୁଏ ଗ୍ରତଗ୍ରବ ଖାତା SMA-2 ଗ୍ରର ରହବି) 
 

NPA 

ୋହକଙ୍କ ଏକ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରର୍ଯଉଠଁାଗ୍ରର କାର୍ଯଗୟସେୂୀ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ପରିଗ୍ରଶ୍ାଧ ପାଇ ଁଏକ ରାଶ୍ ିହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ୯୦ େିନରୁ ଅଧକି 

ସମୟ ପର୍ଯଗୟନ୍ତ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଗ କମି୍ବା ଆଂଶ୍କି ଅନାୋୟ ଗ୍ରହାଇ ରହରି୍ଯାଇଛି | 
 

ଉୋହରଣ: ର୍ଯେି ଋଣ ଖାତାର ଧାର୍ଯଗୟ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଗ ୩୧, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର ଥାଏ, ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୯, ୨୦୧୧ (୯୦ େିନରୁ ଅଧକି) େିନ ଗ୍ରଶ୍ଷ 

ପ୍ରେିୟା ଆରମ୍ଭ ଗ୍ରହବା ପବୂଗରୁ ଏହା ଅନାଗ୍ରେୟ କିମ୍ବା ଆଂଶ୍କି ପ୍ରୋନ କରାର୍ଯାଇଥାଏ (NPA) ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଗ୍ରହବ | 
 

କିପରି ଏକ NPA ଖାତା ନିୟମିତ ଭାବଲ୍ଲର ଅପଲ୍ଲେଡ୍ ଲ୍ଲହାଇପାରିବ ? 

ଏକ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍, NPA ଭାବଗ୍ରର ବର୍ଗୀକତୃ ଗ୍ରକବେ ସଧୁ ଏବଂ ମଖୂୟ ବଗ୍ରକୟା ଗ୍ରେୟ ପଗ୍ରର ମାନକ ସମ୍ପତି୍ତ ଅପଗ୍ରେେ୍ 

ଗ୍ରହାଇପାରିବ | 
 
 

SMA ସବ୍ ବଗେ ଏବଂ NPA ବଗେୀକରଣ ପାଇ ଁ ଆଧାର - ମଖୂୟ କିମ୍ବା ସଧୁ 

ଲ୍ଲଦୟ କିମ୍ବା ଅନୟ ଲ୍ଲକୌଣସି ରାଶ ିସମ୍ପରୂ୍ଣ୍େ 

କିମ୍ବା ଆଂଶକି ବଳିମ୍ବ  

SMA-0 ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯେୟନ୍ତ 

SMA-1 ୩୦ ଦିନରୁ ଅଧକି ଏବଂ ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯେୟନ୍ତ 

SMA-2 ୬୦ ଦିନରୁ ଅଧକି ଏବଂ ୯୦ ଦିନ ପର୍ଯେୟନ୍ତ 

NPA ୯୦ ଦିନରୁ ଅଧକି 

 


