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ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଖାତା (SMA) ଏବଂ (NPA) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ RBI ର ନିଲ୍ଲର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
SMA ଏବଂ NPA ବର୍ଗୀକରଣର ଧାରଣା, NPA ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଅପ୍-ଗ୍ରେଗ୍ରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ନିୟମିତ ଗ୍ରେୟର
ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟଗ୍ରର ଋଣ ଗ୍ରନଇଥିବା ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ମଧ୍ୟଗ୍ରର ସଗ୍ରେତନତା ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବାକୁ େକୁୟଗ୍ରମଣ୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ |
ଅତୟଧିକ ସମୟ / ବିଲ୍ଲ ାପ / ଚାପ ଖାତାଗୁଡିକ କ’ଣ ?
ପରି ଗ୍ରଶ୍ାଧ କାର୍ଯଗୟସୂେୀ (ଋଣ େୁ କ୍ତି ନାମାର ଏକ ଅଂଶ୍) ଗ୍ରର ଧାର୍ଯଗୟ ତାରି ଖଗ୍ରର ଉପଲବ୍ଧ ଋଣ ପାଇ ଁ ୋହକଙ୍କୁ ସମାନ ମାସି କ କିସ୍ତି
(EMI) ଗ୍ରେବାକୁ ପେିବ | ଗ୍ରର୍ଯଗ୍ରତଗ୍ରବଗ୍ରେ ଗ୍ରର୍ଯଗ୍ରକୌଣସି ୋହକ ୋହିୋ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ମୂଖୟ କିମ୍ବା ସୁଧ ଅଂଶ୍ ପରି ଗ୍ରଶ୍ାଧ କରି ବାଗ୍ରର
ବିଫେ ହୁ ଅନ୍ତି ଗ୍ରସହି ୋହକମାନଙ୍କୁ ଓଭରେୁ ୟ / େିଲିଗ୍ରଙ୍କଣ୍ଟ / ଗ୍ରରେସ ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଭାବଗ୍ରର ବୟବହାର କରାର୍ଯାଏ |
ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର୍ୁେିକ ଏହିପରି େିଫଲ୍ଟ ୋହକଙ୍କ ତଥୟ ଗ୍ରେେିଟ୍ ସୂେନା ବୁ ୟଗ୍ରରାଗ୍ରର ୋଖଲ କରନ୍ତି | ଗ୍ରେେିଟ୍ ବୁ ୟଗ୍ରରା ତଥୟଗ୍ରର
ସମୟସୀମା / ବିଗ୍ରଲାପ ଗ୍ରହବାର ଉୋହରଣ ୋହକଙ୍କ ଋଣ ଗ୍ରର୍ଯାର୍ୟତା ଉପଗ୍ରର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା
ଭବିଷୟତଗ୍ରର ଋଣ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ | ଆଥିକ ସଂସ୍ଥାର୍ୁଡିକ ଏପରି ୋହକଙ୍କୁ ବିପେପୂର୍ଣ୍ଗ ୋହକ ଭାବଗ୍ରର ବୟବହାର
କରନ୍ତି |
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ (SMA) କ’ଣ ?
ନିୟମାବେୀ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ, ୋପର ପ୍ରମାଣ ଉପଗ୍ରର ଆଧାର କରି ଆଥିକ ସଂସ୍ଥାର୍ୁଡିକ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟର୍ୁେିକର େିକିତ୍ସା / ଫ୍ଲ ାର୍୍ କରି ବା
ଆବଶ୍ୟକ | ଏହିପରି ଏକ ଫ୍ଲ ାର୍ି ଂ ବର୍ଗକୁ ଗ୍ରେଶ୍ାଲ ଗ୍ରମଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କୁହାର୍ଯାଏ |
SMA ବଗେୀକରଣଲ୍ଲର ଦିନର ଲ୍ଲଶଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ’ଣ ?
େିନର ଗ୍ରଶ୍ଷ ସମୟ ଗ୍ରହଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଗା ପାଇ ଁ ଗ୍ରେୈନିକ ବୟବସାୟ ବୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ସମୟ ବର୍ଣ୍ଗନା କରି ବା ପାଇ ଁ ବୟବହୃ ତ ଶ୍ବ୍ଦ | ଏହା
ଗ୍ରହଉଛି ଗ୍ରସହି ସମୟ ଗ୍ରର୍ଯଗ୍ରତଗ୍ରବଗ୍ରେ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସି ରମ େିନ ପାଇ ଁ ବନ୍ଦ ଗ୍ରହାଇର୍ଯାଏ ଏବଂ ଏଣ୍ଟିର୍
ି ଡ
ୁ ିକ ପୁଂହ୍ନ ସମନ୍ିତ
ି ଗ୍ରହାଇ
ସମାଧାନ ହୁ ଏ |
ଏହା ଧ୍ୟାନ ଗ୍ରେବା ଜରୁରୀ ଗ୍ରର୍ଯ େୁ କ୍ତି ନାମା ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ଧାର୍ଯଗୟ ପରି ମାଣର ଟଙ୍କା ପଠାଇବା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା େିନ ଗ୍ରଶ୍ଷ ପ୍ରେିୟା ଆରମ୍ଭ
ଗ୍ରହବା ପୂବର
ଗ ୁ କରାର୍ଯି ବା ଉେିତ, ର୍ଯେି ପରି ଗ୍ରଶ୍ାଧଗ୍ରର ବିେମ୍ବ ହୁ ଏ ଗ୍ରତଗ୍ରବ ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟର୍ୁେିକର SMA
ବର୍ଗୀକରଣ ଗ୍ରହବ |
SMA / NPA ଅଧୀନଲ୍ଲର ଉପ-ଲ୍ଲେଣୀକରଣଗୁଡିକ କ’ଣ ?
ଗ୍ରେଶ୍ାଲ୍ ଗ୍ରମଣ୍ଟନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ର ୩ ଟି ଉପ-ବର୍ଗର୍େ
ୁ କ
ି ଅଛି, ଗ୍ରସର୍ୁଡକ
ି ଗ୍ରହଉଛି SMA 0, SMA 1, ଏବଂ SMA 2 |
SMA -0
ଏକ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗ୍ରର୍ଯଉଠାଗ୍ରର
ଁ
EMI କାର୍ଯଗୟସୂେୀ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ପରି ଗ୍ରଶ୍ାଧ ପାଇ ଁ ଗ୍ରେବାର ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଗ କିମ୍ବା ଆଂଶ୍ିକ ୩୦ େିନ
ପର୍ଯଗୟନ୍ତ ଅନାୋୟ ରହିଥାଏ, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ SMA-0 ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବଗ୍ରର ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାର୍ଯି ବ |
ଉୋହରଣ: ର୍ଯେି ଋଣ ଖାତାର ଧାର୍ଯଗୟ ତାରି ଖ ମାର୍ଚ୍ଗ ୩୧, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର ଥାଏ, ଏବଂ କମ୍ପାନୀର େିନ ଗ୍ରଶ୍ଷ ପ୍ରେିୟା ଆରମ୍ଭ ଗ୍ରହବା ପୂବର
ଗ ୁ
ଏହା ଅନାଗ୍ରେୟ କିମ୍ବା ଆଂଶ୍ିକ ପ୍ରୋନ କରାର୍ଯାଇଥାଏ | ଗ୍ରସହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମୟସୀମା ଏବଂ SMA-0 ପରି ବୟବହାର କରାର୍ଯି ବ |
ଏପ୍ରିଲ୍ ୩୦, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର େିନ ଗ୍ରଶ୍ଷ ପ୍ରେିୟା ଆରମ୍ଭ ଗ୍ରହବା ପୂବର
ଗ ୁ ର୍ଯେି ଏହା ଅତୟଧ ିକ ସମୟ ଅବୟାହତ ରଗ୍ରହ, ଗ୍ରତଗ୍ରବ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ
SMA-1 ଭାବଗ୍ରର ପୁନ l ବିଭାର୍ କରାର୍ଯି ବ (ଗ୍ରର୍ଯପର୍ଯଗୟନ୍ତ ଗ୍ରେୟ ସଫା ନହୁ ଏ ଗ୍ରତଗ୍ରବ ଖାତା SMA-0 ଗ୍ରର ରହିବ) |
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SMA-1
ଏକ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରର୍ଯଉଠାଗ୍ରର
ଁ
EMI କାର୍ଯଗୟସୂେୀ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ପରି ଗ୍ରଶ୍ାଧ ପାଇ ଗ୍ରେୟ
ଁ
ପ୍ରୋନ କଗ୍ରର ଏବଂ ୩୦ େିନରୁ ଅଧ ିକ ଏବଂ
୬୦ େିନ ପର୍ଯଗୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଗ କିମ୍ବା ଆଂଶ୍ିକ ଗ୍ରେୟମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ, ଆକାଉଣ୍ଟ୍ SMA 1 ଭାବଗ୍ରର ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଗ୍ରହବ |
ଉଦାହରଣ: ର୍ଯେି ଋଣ ଖାତାର ଧାର୍ଯଗୟ ତାରି ଖ ମାର୍ଚ୍ଗ ୩୧, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର ଥାଏ, ଏବଂ ଏପ୍ରି ଲ୍ ୩୦, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର େିନ ଗ୍ରଶ୍ଷ ପ୍ରେିୟା ଆରମ୍ଭ
ଗ୍ରହବା ପୂବର
ଗ ୁ ଏହା ଅନାଗ୍ରେୟ କିମ୍ବା ଆଂଶ୍ିକ ପ୍ରୋନ କରାର୍ଯାଇଥାଏ (ଅଥଗାତ୍ ୩୦ େିନରୁ ୬୦ େିନ ପର୍ଯଗୟନ୍ତ) ଆକାଉଣ୍ଟକୁ SMA 1
ଭାବଗ୍ରର ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାର୍ଯିବ ସଫା ଗ୍ରହାଇନାହି)।
ଁ
SMA-2
ଏକ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରର୍ଯଉଠାଗ୍ରର
ଁ
EMI କାର୍ଯଗୟସୂେୀ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ପରି ଗ୍ରଶ୍ାଧ ପାଇ ଗ୍ରେବାର
ଁ
ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଗ କିମ୍ବା ଆଂଶ୍ିକ ୬୦ େିନରୁ
ଅଧ ିକ ଏବଂ ୯୦ େିନ ପର୍ଯଗୟନ୍ତ ଗ୍ରେୟମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ, ଏହାକୁ SMA 2 ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଭାବଗ୍ରର ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାର୍ଯି ବ |
ଉଦାହରଣ: ର୍ଯେି ଏକ ଋଣ ଖାତାର ଧାର୍ଯଗୟ ତାରି ଖ ମାର୍ଚ୍ଗ ୩୧, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର ଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ମଇ ୩୦, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର େିନ ଗ୍ରଶ୍ଷ ପ୍ରେିୟା
ଆରମ୍ଭ ଗ୍ରହବା ପୂବର
ଗ ୁ ଗ୍ରେୟମୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଆଂଶ୍ିକ ପ୍ରୋନ କରାର୍ଯାଇଥାଏ (୬୦ େିନରୁ ୯୦ େିନ ପର୍ଯଗୟନ୍ତ) ଖାତା ଗ୍ରହବ | SMA-2 ଭାବଗ୍ରର
ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତୁ | ର୍ଯେି ଜୁନ୍ ୨୯, ୨୦୧୧ଗ୍ରର େିନ ଗ୍ରଶ୍ଷ ପ୍ରେିୟା ପୂବର
ଗ ୁ ଏହି ରାଶ୍ି ରି ମିଟ୍ କରାର୍ଯାଏ ନାହି, ଁ ଗ୍ରତଗ୍ରବ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ
ଅଣ-ପ୍ରେଶ୍ଗନ ସମ୍ପତ୍ତି / NPA ଭାବଗ୍ରର ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାର୍ଯି ବ (ଗ୍ରର୍ଯପର୍ଯଗୟନ୍ତ ଗ୍ରେୟ ସଫା ନହୁ ଏ ଗ୍ରତଗ୍ରବ ଖାତା SMA-2 ଗ୍ରର ରହିବ)
NPA
ୋହକଙ୍କ ଏକ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରର୍ଯଉଠାଗ୍ରର
ଁ
କାର୍ଯଗୟସୂେୀ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ପରି ଗ୍ରଶ୍ାଧ ପାଇ ଏକ
ଁ
ରାଶ୍ି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ୯୦ େିନରୁ ଅଧ ିକ
ସମୟ ପର୍ଯଗୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଗ କିମ୍ବା ଆଂଶ୍ିକ ଅନାୋୟ ଗ୍ରହାଇ ରହିର୍ଯାଇଛି |
ଉୋହରଣ: ର୍ଯେି ଋଣ ଖାତାର ଧାର୍ଯଗୟ ତାରି ଖ ମାର୍ଚ୍ଗ ୩୧, ୨୦୧୧ ଗ୍ରର ଥାଏ, ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୯, ୨୦୧୧ (୯୦ େିନରୁ ଅଧ ିକ) େିନ ଗ୍ରଶ୍ଷ
ପ୍ରେିୟା ଆରମ୍ଭ ଗ୍ରହବା ପୂବର
ଗ ୁ ଏହା ଅନାଗ୍ରେୟ କିମ୍ବା ଆଂଶ୍ିକ ପ୍ରୋନ କରାର୍ଯାଇଥାଏ (NPA) ଗ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଗ୍ରହବ |
କିପରି ଏକ NPA ଖାତା ନିୟମିତ ଭାବଲ୍ଲର ଅପଲ୍ଲେଡ୍ ଲ୍ଲହାଇପାରି ବ ?
ଏକ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍, NPA ଭାବଗ୍ରର ବର୍ଗୀକୃତ ଗ୍ରକବେ ସୁଧ ଏବଂ ମୂଖୟ ବଗ୍ରକୟା ଗ୍ରେୟ ପଗ୍ରର ମାନକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପଗ୍ରେେ୍
ଗ୍ରହାଇପାରି ବ |

SMA ସବ୍ ବଗେ ଏବଂ NPA

ବଗେୀକରଣ ପାଇ ଆଧାର
ଁ
- ମୂଖୟ କିମ୍ବା ସୁଧ
ଲ୍ଲଦୟ କିମ୍ବା ଅନୟ ଲ୍ଲକୌଣସି ରାଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ
କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ବିଳମ୍ବ

SMA-0

୩୦ ଦିନ ପର୍ଯେୟନ୍ତ

SMA-1

୩୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯେୟନ୍ତ

SMA-2

୬୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ୯୦ ଦିନ ପର୍ଯେୟନ୍ତ

NPA

୯୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ
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