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ସାଧାରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗଡୁିକ |  

ଏହି ସାଧାରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ( "ଜି.ଟି.ଗ") * କରଜ ଶାସକ କରିବବ ଦ୍ୱାରା ପିଏନବ ିହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟଟଡ୍, କମ୍ପାନୀଗଡିୁକ ଆକ୍ଟ, 1956 

ଅଧୀନବର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଏକ କମ୍ପାନୀ, କବ୍ତାବରଟ୍ ୍ରିଚୟ ସଂଖ୍ୟା L65922DL1988PLC033856 ସହିତ ପ୍ରଦାନ / ବହବ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ 9 ବନଟୱାକତବର 

ଚଟାଣ ତାର ୍ଞି୍ଜକୃତ ଅଫିସ ଅନୁଭବ କରିବା , ଆଣି୍ଟ୍ିକ୍ ଭବନ, 22 କସୁ୍ତରବା ଗାନ୍ଧୀ ମାଗତ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ - 110001 (୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟବର “ 

ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ” କୁ ସଚୂିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଭିବୟକି୍ତ, ଏହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅର୍ତକୁ ଘଣୃା ନକବେ, ଏହାର ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ, ନବକବଳବର, 

ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ନୟସ୍ତ) ମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ବିବବଚନା କରାଯିବ | ଏନଏଚବି / ଆରବିଆଇ ଗାଇଡୋଇନ ଅନୁଯାୟୀ,ଣଗ୍ରହୀ (ସ) ଙ୍କ 

ସ୍କ୍ଷବର | ଏହି ଜି.ଟି.ଗ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ଏକ ଅବିବେଦୟ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ କରିବ ( ନିମ୍ ନବର ବୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ) ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଋଣ ବଣ୍ଟ୍ନ 

କରାଯାଏ |  

 

କାରଣ: 
 

ଋଣ (୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟବର ବୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି) ଯାହା tଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙୁ୍କ) ବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ୍ରିମାଣ ୍ଯତୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର 

ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଯାୟୀ (୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟବର ବୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି) | 

ଆଟିକିଲ୍: ୧ 

ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ବୟାଖ୍ୟା 

1.1 ଏହି ଜି.ଟି.ଗ ବର, ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୟର୍ା ଆବଶୟକ କବର ନାହି ିଁ | 

 

(a) “ଟଙ୍କାଧାରୀ” ଅର୍ତାତ୍ ବଯକ ଣସି ଆର୍କି ଅର୍ତ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଯାହା ଋଣ ଣର ଏକ ଅଂଶ (ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସଂଯକୁ୍ତ ଅଧକିାର ଏବଂ 

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ) ସହ-ଟଙ୍କାଧାରୀ ବେମୱାକତ ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ବହବ | 

 

(b) “ ଟେୟ ପରିମାଣ ” ଅର୍ତ ଏବଂ ଉବଲ୍ଲଖ୍ନୀୟ ୍ରିମାଣ, ସଂଗ୍ରହ ଶଳୁ୍କ, ବିଳମି୍ବତ ସଧୁ, ବାରି୍ଷକ ଶଳୁ୍କ, ଯଦି ର୍ାଏ, ଏବଂ ବଯଉ ିଁଠାବର ପ୍ରସଙ୍ଗ 

ଆବଶୟକ, an ଣ ଅନୁଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ଏବଂ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, କିମ୍ବା ଣଦାତା ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା କିମ୍ବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକ ୁର୍ବିା 

ଅନୟ ୍ରିମାଣ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଦେିେର ବୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ବୟବସାୟବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ୍ରିଚାଳିତ ବହ ି

ଏବଂ ବରକଡତଗଡିୁକବର ପ୍ରତିଫଳିତ; 

 

(c) “ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ” ଅର୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପରି୍ତ୍ , ଅନୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିର୍ଷୟତ, (ଚଳନଶୀଳ, ଅସ୍ଥାୟୀ, ଦୃଶୟମାନ, ଅଜ୍ଞାତ କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା), 

ନିବବଶ, ଗ୍ରହଣ ବଯାଗୟତା, ୍ସୁ୍ତକ ଋଣ, ବିେ୍, ଆବୟାଗ, ନଗଦ ପ୍ରବାହ, ରାଜସ୍ୱ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର | ଅଧକିାର, ୋଭ, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଏହାର 

ପ୍ରବତୟକ ବର୍ଣ୍ତନାର ଆଖ୍ୟା ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କବର; 

 

(d) “ ଅଡିଟର ” ଅର୍ତାତ୍ ଚାଟତାଡତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ାଣ୍ଟ୍ / ଅଡିଟରଙ୍କ ସ ୍ସଂସ୍ଥାଗଡିୁକ |କୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାଣି୍ଂ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ପ୍ରତିଷି୍ତି, 

ବଯ୍ରି ଣଗ୍ରହୀତାମାବନ ସମୟ ସମୟବର ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କର) ବିଧଗିତ ଅଡିଟର / ଚାଟତାଡତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ାଣ୍ଟ୍ ଭାବବର ନିଯକୁ୍ତ ବହାଇ୍ାରନି୍ତ | 

।  

 

(e) “ ଉପଲବ୍ଧତା ଅବଧ ି ” ଅର୍ତ ବହଉଛି ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ବଯଉ ିଁର୍ବିର ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ଋଣ 

ଅଧୀନବର ଡ୍ରଡ୍ କରିବାକ ୁଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏହାର ଏକମାତ୍ର  ଇୋନୁସାବର ସି୍ଥର ବହବ; 

 

(f) “ ଣଗ୍ରହୀତା ” ମାବନ ଅର୍ତ ଏବଂ ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର ନାମିତ ବୟକି୍ତ (ମାନଙୁ୍କ) ଣଗ୍ରହୀତା ଭାବବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରନି୍ତ, ବଯ୍ଯତୟନ୍ତ ଏହା ବରି୍ଷୟ ପ୍ରତ ି

ଘଣୃୟ ନୁବହ ିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁମତି କିମ୍ବା ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର:  

 

(i) ଯଦି ଜବଣ କିମ୍ବା ଅଧକି ବୟକି୍ତଗତ (ଗଡିୁକ) ପ୍ରବତୟକ ବୟକି୍ତ ଏହି ଜି.ଟି.ଗ ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀବର ୍ରୃ୍କ ଭାବବର ସହମତ ବହାଇର୍ବିେ ଏବଂ 

ସମବସ୍ତ ମିଳିତ ଭାବବର ଏବଂ ଗରୁୁତର ଭାବବର ଏଠାବର ଦାୟିତ୍ ସହମତ ବହାଇର୍ବିେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ, ଆଇନ 

ପ୍ରତିନିଧୀ, କାଯତୟନିବତାହୀ, ପ୍ରଶାସକ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରିବବ | ଏବଂ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ କାଯତୟଗଡିୁକ; 

 

(ii) ଏକମାତ୍ର ମାେିକାନା ଚିନ୍ତାଧାରା ବକ୍ଷତ୍ରବର, ମାେିକ / ମାେିକ (ଉଭୟ ତାଙ୍କ ବୟକି୍ତଗତ କ୍ଷମତାବର ଏବଂ ମାେିକ, ଚିନ୍ତାର ମାେିକ) ଏବଂ 

ତାଙ୍କର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ, ଆଇନ ପ୍ରତିନିଧୀ, କାଯତୟନିବତାହୀ, ପ୍ରଶାସକ, ଆଇନ ପ୍ରତିନିଧୀ, ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ 

ଏବଂ ଅନୁବମାଦିତ ନୟସ୍ତ; 

 

(iii) ଭାରତୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ଅଧନିିୟମ, 1932 ର ଅର୍ତ ମଧ୍ୟବର ଭାଗିଦାରୀ ଫାମତ ବକ୍ଷତ୍ରବର, ଉକ୍ତ ଫାମତଟି ପ୍ରବତୟକ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ 

ବଞ୍ଚିର୍ବିା ବୟକି୍ତ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ସମୟବର (ଉଭୟ ବୟକି୍ତଗତ ସାମର୍ତୟବର ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର ଭାବବର) 

ସଂସ୍ଥାଗଡିୁକ |) ଏବଂ ବସମାନଙ୍କର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ, ଆଇନ ପ୍ରତିନିଧୀ, କାଯତୟନିବତାହୀ, ପ୍ରଶାସକ, ଆଇନ ପ୍ରତିନିଧୀ, 

ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ ଏବଂ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କାଯତୟ; 

 

(iv) ଯଦି ଏକ ସୀମିତ (ବବସରକାରୀ ତର୍ା ସାବତଜନୀନ) କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଅଧନିିୟମ, 1956/2013 ର ପ୍ରଯଜୁୟ 

ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ୍ଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଏ, ବଯ୍ରି ମାମୋ ବହାଇ୍ାବର, ଏହି୍ରି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ, ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ 

ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କାଯତୟଗଡିୁକ;  

 

(v) ବସାସାଇଟିସ ୍ବରଜିବଷ୍ଟେସନ୍ ଆକ୍ଟ, 1860, ସମବାୟ ସମାଜ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ୍ଞ୍ଜୀକୃତ ବହାଇର୍ବିା ଏକ ସମାଜ 

ବକ୍ଷତ୍ରବର, ଉକ୍ତ ସମାଜର ସଦସୟମାବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୍ଯତୟନ୍ତ ଏବଂ କ ଣସି ନୂତନ ସଦସୟ ସମୟ ସମୟବର ସହବଯାଗ କରିର୍ବିେ। ଏବଂ 

ଏହାର ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ, ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କାଯତୟଗଡିୁକ;  

 

(vi) ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ ଭାଗିଦାରୀ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ ଭାଗିଦାରୀ ଅଧନିିୟମ, 2008, ଏହାର ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ, ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ 

ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୟସ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ୍ଞ୍ଜୀକୃତ; 
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(vii) ଏକ ହିନୁ୍ଦ ଅବିଭାଜିତ ୍ରିବାର (“ ଏଚୟୁଏଫ ”) ବକ୍ଷତ୍ରବର, ଏହି୍ରି ଏଚୟୁଏଫ ର କାଟତା ଏବଂ ମିଳିତ ଏଚୟୁଏଫ ର ବଯକ ଣସି କିମ୍ବା 

ପ୍ରବତୟକ ବୟସ୍କ ସଦସୟ / କ୍ବସତନର୍ ଏବଂ ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚରି୍ବିା ବୟକି୍ତ (ଏବଂ) ଏବଂ ବସମାନଙ୍କର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ, 

ଆଇନଗତ ପ୍ରତିନିଧୀ, କାଯତୟନିବତାହୀ, ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୟସ୍ତ, ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ; ଏବଂ 

 

(viii) ଇଣି୍ଆନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ, 1882 ଅନୁଯାୟୀ ୍ଞ୍ଜୀକୃତ ବହାଇର୍ବିା ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବକ୍ଷତ୍ରବର, ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିର୍ବିା କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିର୍ବିା ବୟକି୍ତ 

ଏବଂ ବଶର୍ଷ ବଞ୍ଚିର୍ବିା ବୟକି୍ତଙ୍କ ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ, କାଯତୟନିବତାହୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଏହି ଉ୍ହାରଗଡିୁକର ସମୟ ୍ାଇ ିଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ / ଟ୍ରଷି୍ଟ 

(ଗଡିୁକ) / ତାଙ୍କର ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ ଏବଂ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ କାଯତୟଗଡିୁକ |  

 

 ଅଭିବୟକି୍ତ “ ଣଗ୍ରହୀତା ” ମାବନ ଅର୍ତ ଏବଂ ସହ-ଣଗ୍ରହୀ (ମାନଙୁ୍କ) ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରିବବ, ବଯବହତୁ ବିର୍ଷୟ କିମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁମତି କିମ୍ବା ଆବଶୟକ 

କରି୍ାବର |  

 

(g) “ ଭଙ୍ଗା ଅବଧ ି” ଅର୍ତାତ୍ ଋଣ ରାଶ ିପ୍ରଦାନ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ବହବାର ପ୍ରକୃତ ଦିନ, ୍ରିବଶାଧ ସଚୂୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରର୍ମ ବଦୟ ତାରିଖ୍ ଆରମ୍ଭ 

ବହବାର ବଗାଟିଏ ଦିନ ୍ବୂତରୁ ଏବଂ ବଦୟରୁ ଆରମ୍ଭ ବହାଇର୍ବିା ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରିବ | ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଯତୟ ତାରିଖ୍ ୍ବୂତରୁ an ଣ 

ପି୍ରବ୍ଡ୍ ବହାଇର୍ବିା ତାରିଖ୍ ୍ଯତୟନ୍ତ ତାରିଖ୍;   

  

(h) “ ବୟବସାୟ େିବସ ” ଅର୍ତାତ୍ ବଯକ ଣସି ଦିନ (ରବିବାର ବୟତୀତ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଛୁଟିଦିନ, ବୁମଣାକାରୀ ଉ୍କରଣ ଅଧନିିୟମ, 1881 ର 

ଧାରା 25 ଅନୁଯାୟୀ ବୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଅନୟର୍ା | ଅନୟର୍ା ସଚୂିତ କରାଯାଇ୍ାବର) ବଯଉ ିଁର୍ବିର 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସମ୍ପକୃ୍ତ କାଯତୟାଳୟ, ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇଛି | ସାଧାରଣ ବୟବସାୟ କାରବାର ୍ାଇ ିଁ ବଖ୍ାୋ ଅଛି; 

 

(i) “ ସିଇଆରଏସଏଆଇ ” ଅର୍ତ ବହଉଛି ସମୟ ସମୟବର ସଂବଶାଧତି ବହାଇ ଆର୍କି ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ସିକୁୟରିଟିବଜସନ୍ ଏବଂ ୍ନୁ ନିମତାଣ ଏବଂ 

ସରୁକ୍ଷା ସଧୁ ଅଧନିିୟମ, 2002 ର ଧାରା 20 ଅନୁଯାୟୀ ଗଠିତ ଭାରତର ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବରଜିଷି୍ଟି; 

  

(j) “ ସିଆଇବଆିଇଏଲ୍ ” ଅର୍ତ ଟ୍ରାନ୍ ସୟୁନିଅନ୍ ସିଆଇବିଆଇଏେ୍ େିମିବଟଡ୍ (୍ବୂତରୁ ବେଡିଟ୍ ସଚୂନା ବୁୟବରା (ଭାରତ) େିମିବଟଡ୍ ଭାବବର 

ଜଣାଶଣୁା) | 

 

(k) "ଟକା-ଟଙ୍କାଧାରୀ ଟେମୱକତ ଚୁକି୍ତ" ଚୁକି୍ତ ଆରବିଆଇ ବୃର୍ତ୍ାକାର  ନବଭମ୍ବର 5 ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଧାରଣ, 

ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆେିଆ, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ କାଯତୟଭାର ଋଣ ଏକ ଅଂଶ ର ଅବସ୍ଥା (ଓ ଅଧକିାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବୟ ସଂବଯାଜିତ ସଂ୍କତ କରି) ମଧ୍ୟବର 

ଭିତରକୁ ପ୍ରବବଶ ଅର୍ତ କରିବ , 2020 ସମୟ ସମୟବର ସଂବଶାଧତି / ବଦଳାଯାଇର୍ବିା ୍ରି 'ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏନବିଏଫସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ମିକତା 

ବକ୍ଷତ୍ରକୁ ବକା-ଟଙ୍କାଧାରୀ ପ୍ରଦାନ' ଉ୍ବର | 

 

(l) “ କଣି୍ଡଶନ୍ସ ପି୍ରସିଟଡଣ୍ଟ ” ଅର୍ତ ଣର ୍ବୂତ-ବିତରଣ ସର୍ତ୍ତ, ଏହି ଜଟିିସିର ଧାରା 4 ବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ୍ରି,ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ଦ୍ରା 

ଗ୍ରହଣୀୟ ମଞ୍ଜରୁ ୍ତ୍ର ଏବଂ ବତିରଣ ୍ତ୍ରବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ବଯକ ଅବସ୍ଥା ଣସି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ; 

 

(m) “ ନମିତାଣ ” ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ବଯକ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂତନ ନିମତାଣ, ମରାମତି, ନବୀକରଣ, ଉନ୍ନତି, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ଇତୟାଦି ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ 

କରିବାକ ୁବିବବଚନା କରାଯିବ; 

 

(n) “ ବଣ୍ଟନ” ଅର୍ତାତ୍ ଏହି ଜି.ଟି.ଗ ର ଧାରା 2.6 ଏବଂ ଧାରା 2.7 ବର ଅଧକି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର ଅର୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ବଚକ୍ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ ରା ଋଣ ବା 

ଏହାର ଅଂଶ ବଣ୍ଟ୍ନ | “ବିତରଣ”, “ବିତରଣ”, “ବିତରଣ” ଶବ୍ଦଗଡିୁକର ଅନୁରୂ୍ ଅର୍ତ ରହିବ; 

 

(o) “ ବତିରଣ ପତ୍ର ” ଅର୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା  ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସ୍କ୍ଷବର ଦଆିଯାଇର୍ବିା ଚିଠିର ସମାନ ବାଣଜିିୟକ ତର୍ା ଣ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ 

୍ାଇ ିଁ ଋଣ ବିତରଣବର ପ୍ରଯଜୁୟ ର୍ବିା ଅନୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦଶତାଯାଇଛି; 

 

(p) "ବଣ୍ଟନ ଅନୁଟରାଧ |" କିମ୍ବା "ବଣ୍ଟନ ଅନୁଟରାଧ | ଫମତ" ଅର୍ତ ବଯ୍ରିକି ଫମତ, ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଏବଂ ବିଧ ି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଗ୍ରହଣ 

ବହାଇ୍ାବର ଭାବବର ବଣ୍ଟ୍ନ ୍ାଇ ିଁ ଏକ ଅନୁବରାଧ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ରୁ ଋଣୀ (ଗଡିୁକ) ଉ୍ହାରର; 

 

(q) “ ଟେୟ ତାରିଖ୍ (ଗଡୁିକ) ” ଅର୍ତ ବହଉଛି ବସହି ତାରିଖ୍ (ଗଡିୁକ) ବଯଉ ିଁର୍ବିର ବଦୟ ୍ରିମାଣ କିମ୍ବା ଅନୟ କଣସି ଅର୍ତ, ବଦୟ ଏବଂ ବଦୟଯକୁ୍ତ 

ବହାଇଯାଏ, ବଯ୍ରି ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର କିମ୍ବା ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୟ କଣସି କାରବାର ଦେିେବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇଛି; 

 

(r) “ ଡିଜାଇଟଟଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ” ଅର୍ତ ବହଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟ୍, ବୟାଙ୍କର ନାମ, ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର ଇତୟାଦି ବିବରଣୀ ସହିତ ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଋଣ ବିତରଣ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର େିଖ୍ତି ଭାବବର ଜଣାଇବାକୁ;  

 

(s) "ମଟନାନୀତ ପ୍ରତନିଧିୀଙ୍କ" ବେଖ୍ବିା ବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ରୁ ଋଣୀ (ଗଡିୁକ) ଦ୍ୱାରା ୍ାଇ ିଁ ସଚୂନା ଭାବବର ଋଣୀ ର ପ୍ରାଧକୃିତ ପ୍ରତିନଧି ି

ଅର୍ତ; 

 

(t) “ ଇ.ଗ.ଜି.ଗ ” ର ଅର୍ତ ବହଉଛି ରପ୍ତାନି ବେଡିଟ୍ ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ କବ୍ତାବରସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ େିମିବଟଡ୍, କମ୍ପାନୀ ଅଧନିିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ 

ବହାଇର୍ବିା ଏକ କମ୍ପାନୀ, 1956 ବର କବ୍ତାବରଟ୍ ୍ରିଚୟ ନମ୍ବର U74999MH1957GOI010918 ଏବଂ ଏହାର ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀଙ୍କ ସବମତ ଏକ୍ସବପ୍ରସ 

ଟାୱାରବର ୍ଞ୍ଜୀକୃତ କାଯତୟାଳୟ, 10 ତମ ମହୋ, ନରିମାନ ୍ଏଣ୍ଟ୍, ମମୁ୍ବାଇ - 400021 ଏବଂ ନୟସ୍ତ କବର; 

 

(u) “ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାରିଖ୍ ” ଅର୍ତାତ୍ ସମସ୍ତ ୍କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ ରା ବିତରଣ ୍ତ୍ରର କାଯତୟକାରିତା ତାରିଖ୍; 

 

(v) “ ଏନକୁୟମ୍ବ୍ରାନ୍ ସ ” ର ଅର୍ତ ବହଉଛି ବଯକ ଣସି ବନ୍ଧକ, ପ୍ରତିଶରୁ୍ତି, ହାଇବ୍ାବଟବକସନ୍, େିଏନ୍, ଆସାଇନବମଣ୍ଟ୍, ଏନକମ୍ବୋନ୍ ସ, ଉଲ୍ଲଂଘନ, 
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ବାଧା, ବିକଳ୍ପ, ଅଧକିାର, ସଧୁ, ଚାଜତ (ସି୍ଥର କିମ୍ବା ଭାସମାନ ବହଉ), ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ପ୍ରକୃତିର ସୀମିତତା, ବୟବହାର 

ଉ୍ବର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କବର | , ବଭାଟ୍ ଅଧକିାର, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା  

 

 

ମାେିକାନାର ଅନୟ କ  ଣସି ଗଣୁର ଅଭୟାସ, ବସଟ୍ ଅଫ୍ ଅଧକିାର କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୟ ସରୁକ୍ଷା ଆଗ୍ରହ, କିମ୍ବା କ ଣସି ଚୁକି୍ତନାମା, 

ସର୍ତ୍ତମଳୂକ କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା, ବଯକ ଣସି ପ୍ରକାରର ସମାନ କିମ୍ବା ଅନୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଦାବି ସଷିୃ୍ଟ କରିବାକ ୁଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କବର | ସୀମିତତା 

ବକୌଣସି ଅଧକିାର ଯାହା, ଆଇନ ମାମୋବର, ନାହି ିଁ ସରୁକ୍ଷାର ମଞ୍ଜରୁ କରୁଛନି୍ତ କିନ୍ତୁ ଏକ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ବିନା ଏକ ଆର୍କି କିମ୍ବା 

ଆର୍କି ପ୍ରଭାବ ସରୁକ୍ଷାର ମଞ୍ଜରୁ ସମାନ କରିବା ଯାହା ପ୍ରଯଜୁୟ ଆଇନ ଅଧୀନବର (ଆରାମଦାୟକ ଅକ୍ଷର, କାଯତୟ ଇତୟାଦି ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ); 

 

(w) “ ଟଶଷ ବୟବହାର ସାଟିଫିଟକଟ୍ ” ର ଅର୍ତ ବହଉଛି ଅଡିଟର ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା କିମ୍ବା ଚାଟତାଡତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ାଣ୍ଟ୍ ଅଭୟାସ କରୁର୍ବିା 

ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର,  ଣର ବଶର୍ଷ ବୟବହାର ଏବଂ ବୟବହାର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରି  କୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକ;ୁ 
 

(x) “ପରିଟବଶ ଆଇନ” ଅର୍ତ ୍ରିବବଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏବଂ ନିରା୍ର୍ତ୍ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଯଜୁୟ ଆଇନ; 

 

(y) “ସମାନ ମାସିକ କିସି୍ତ ” କିମ୍ବା “ ଇଏମଆଇ ” ଅର୍ତ ବହଉଛି ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟଙ୍କାକୁ ରାଉଣ୍ ବହାଇର୍ବିା ଅର୍ତ ବଯ୍ରି ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ଦ୍ ରା 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଦୟ ଧାଯତୟ ତାରିଖ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ବଦୟ ୍ ରିବଶାଧ କରିବାକ ୁଆବଶୟକ ଅବଟ | ଋଣ ୍ ରିବଶାଧ 

ଅବଧ;ି 

 

(z) “ ଏଟ୍ରା ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ” ଅର୍ତାତ୍ ଣଦାତା (ମାନଙ୍କ) ନାମବର ଏକ ଏବସ୍କୋ ଏବଜଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ସ୍ଥା୍ିତ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବବକ୍ଷଣ 

କରାଯିବାକ ୁର୍ବିା ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବଯଉ ିଁର୍ବିର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଣ ବଯାଗୟତା ଏବସ୍କୋ ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଜମା ବହବ; 

 

(aa) "ଏଟ୍ରା ଚୁକି୍ତନାମା |", ଏସବୋ ଚୁକି୍ତ ନିଷ୍ପାଦନ / ଅନୟର୍ା ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବଂଏସବୋ ବୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ନିଷ୍ପାଦନ ୍ାଇ ିଁ, ଧାରଣ 

ଏବଂ  ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ / ଏବଂ / କିମ୍ବା ଏସବୋ ଖ୍ାତା ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବହବା ଏବଂ ଅନୁେମି୍ବତ ୍ରି, ସପି୍ବିମଣ୍ଟ୍ କୁ ଜମା ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ତ କରିବ 

ସଂବଶାଧତି ଏବଂ ୍ନୁ  ସ୍ଥା୍ିତ କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା େିଖ୍ତି ଆକାରବର ଏବଂ ସମୟ ସମୟବର ୍ରିବରି୍ତ୍ତ | 

 

(bb) “ ଏଟ୍ରା ବୟାଙ୍କ ” ଅର୍ତାତ୍ ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍କୁ ୍ରିଚାଳନା ଏବଂ ୍ରିଚାଳନା ୍ାଇ ିଁ ଏବସ୍କୋ ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଯାୟୀ ନିଯକୁ୍ତ ଏବସ୍କୋ ବୟାଙ୍କ, 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଫମତ ଏବଂ ୍ଦ୍ଧତବିର; 

 

(cc) “ ଡିଫଲ୍ଟର ଇଟଭଣ୍ଟ ” ଅର୍ତ ଏହି ଜିଟିସି ର ଧାରା 7 ବର ବରି୍ଣ୍ତ କିମ୍ବା ବରଫର୍ ବହାଇର୍ବିା କ  ଣସି ଘଟଣା; 

 

(dd) "ଆର୍ଥକି ବଷତ" ଅର୍ତ ଆର୍କି ବର୍ଷତ ଏକ କୟାବେଣ୍ର୍ ବର୍ଷତର 1  ଏପି୍ରେ ଉ୍ବର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ 31  ଶୀଘ୍ର ସଫଳ କୟାବେଣ୍ର୍ ବର୍ଷତ ମାର୍ଚ୍ତ ଉ୍ବର 

ସମାପ୍ତ, ବକୌଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚୂିତ ବହାଇ୍ାରିବ ଭାବବର କୁ ବିର୍ଷୟ;  

 

(ee) "ହାର ଆଗ୍ରହ ର ନରିି୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ" ଋଣ କୁ ପ୍ରଯଜୁୟ ଆଗ୍ରହ ସି୍ଥର ହାର, ଅନୁମତି ଚିଠି ଏବଂ ବଣ୍ଟ୍ନ ଚିଠି ବର ବସଟ ୍ରି ବାହାର ଅର୍ତ; 

 

(ff)  “ ଟ ଲ୍ ାଟିଂ ଟରଟ୍ ଅଫ୍ ସଧୁ” ଅର୍ତ ବହଉଛି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଆର (+ ____%) କିମ୍ବା (-_____%) ମାଜିନ୍, ବଯଉ ିଁଠାବର ମାଜିନ୍ 

ଏବଂ୍ିଏନବିଏଚଏଫଆର ୍ରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଯଦି ବି୍ରୀତ ଚୁକି୍ତ ନର୍ାଏ ; 

 

(gg) “ ଟଫମା ” ଅର୍ତ ବହଉଛି ବ ବିବଦଶୀ ବଦଶକି ବିନିମୟ ୍ରିଚାଳନା ଆଇନ, 1999 ଏବଂ ଏର୍ବିର କରାଯାଇର୍ବିା ବିଭିନ୍ନ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ 

ସଂବଶାଧନ; 

 

(hh) “ ସାଧାରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ” କିମ୍ବା “ ଜିଟିସି ” ଅର୍ତ ଏବଂ ଏର୍ବିର ର୍ବିା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର, ଣର ମଞ୍ଜରୁ ଏବଂ 

ବିତରଣକୁ ୍ରିଚାଳନା କବର ଏବଂ ଏଠାବର ବଯକ  ଣସି େିଖ୍ତି ସଂବଶାଧନ ଏବଂ ସଂବଶାଧନ ଯାହା ସମୟ ସମୟବର ପ୍ରଯଜୁୟ ବହାଇ୍ାବର; 

 

(ii) “ ସରକାରୀ ” କିମ୍ବା “ ସରକାରୀ ପ୍ରାଧକିରଣ ” ଅର୍ତ ବହଉଛି ଭାରତର ରାଷ୍ଟେ୍ତି, ଭାରତ ସରକାର, ଭାରତର ବଯକ ଣସି ରାଜୟର 

ରାଜୟ୍ାଳ ଏବଂ ସରକାର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କ  ଣସି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିମ୍ବା ବିଭାଗ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଭାରତର ବଯକ  ଣସି ରାଜୟ ସରକାର। , 

ବଯକ  ଣସି ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷ, ବିଧାନସଭା ପ୍ରାଧକିରଣ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ, କ୍ୱାସି-ନୟାୟିକ ଏବଜନ୍ି ସ, କ୍ୱାସି-ନୟାୟିକ ଆବୟାଗ, କ୍ୱାସି-ନୟାୟିକ 

ବବାଡତ, କ୍ୱାସି-ନୟାୟିକ ଟି୍ରବୁୟନାେ୍ କିମ୍ବା ବକାଟତ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଆଇନ, ନିୟମ କିମ୍ବା ନିୟମାବଳୀ ସଂସ୍ଥା ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ jରା ଅଧକିାର ଅଧୀନବର 

ଅଛି କିମ୍ବା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଅବଟ | ରି୍ବ୍ିକ୍ି ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ରାଜୟ କିମ୍ବା ଏହାର ଅନୟ ସବଡିଭିଜନ୍ କିମ୍ବା କ ମୟୁନିସି୍ାେିଟି ଣସି ୍ 

ରସଂସ୍ଥା, ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଏହାର ଅନୟ ସବଡିଭିଜନ୍, ଆଇନ ଦ୍ ରା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରୁର୍ବିା କ  ଣସି ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ପ୍ରାଧକିରଣ, ଏବଂ 

ସୀମିତତା ବିନା ଆରବିଆଇ ଏବଂ ଏନଏଚବି ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରିବବ; 

 

(jj) “ ଗୟାଟରଣ୍ଟର୍ ” ଅର୍ତ ଏବଂ ବଯକ ଣସି ବୟକି୍ତ (ମାନଙୁ୍କ) ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର ଯିଏ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ ଯତୟନ୍ତ ବଦୟ ୍ ରିବଶାଧ 

୍ାଇ ିଁ ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ ରାଜି ବହାଇଛି କିମ୍ବା ବ ଇଛି; 

 

(kk) “ଆଇବସିି” ର ଅର୍ତ ବହଉଛି ଇନ୍ସେବଭନ୍ି ସ ଏବଂ ବଦବାଳିଆ ବକାଡ୍, 2016 ଏବଂ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ, ଯାହା ସମୟ ସମୟବର 

ସଂବଶାଧତି ହୁଏ; 

 

(ll) “ ସଧୁ ” ଅର୍ତ ବହଉଛି ସଧୁ ଯାହା ବଣ୍ଟ୍ନ ୍ତ୍ରବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ହାରବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ନୀୟ ରାଶ ିଉ୍ବର ଚାଜତ କରାଯାଏ, ସମୟ 

ସମୟବର ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ୍ ରିବରି୍ତ୍ତ ବହାଇର୍େିା ଏବଂ ଏହ ିଜିଟିସି ର ଧାରା 2.4 ଅନୁଯାୟୀ ଅଧକି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର ଦଶତାଯାଇର୍େିା; 

 

(mm) “ KYC ନମତସ ୍” ର ଅର୍ତ ବହଉଛି ଆରବିଆଇ ଭିଡିଓ ମାଷ୍ଟର ଡାଇବରକ୍ଟ୍ - ତୁମର ଗ୍ରାହକ (KYC) ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନା, 2016 କୁ ସମୟାନୁସାବର 

ସଂବଶାଧତି କରାଯାଇର୍ବିା ନିବର୍ଦ୍ଦତଶଗଡିୁକ; 

 
 

(nn) “ ଆଇନ ” କିମ୍ବା “ ପ୍ରଯଜୁୟ ଆଇନ ” ବର ସମସ୍ତ ନିୟମ, ପ୍ରଣୟନ, ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ସଂସଦର କାଯତୟ, ଆଇନ, ନିୟମ, ନିୟମ, ସଂବକତ, 
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ବାଇ-ଆଇନ, ଆଇନର ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ, ବିଜ୍ଞପି୍ତ, ନିବର୍ଦ୍ଦତଶାବଳୀ, ନୀତି, ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ, ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ, ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ ବହବ | , ବଯକ ସରକାର ଣସି 

ସରକାରୀ ପ୍ରାଧକିରଣର ବିଚାର, ସକତୁୋର ଏବଂ ଆବଦଶ କିମ୍ବା କ ଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା କ  ଣସି ସମାନ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପରି୍ତ୍, କିମ୍ବା 

ନିର୍ଣ୍ତୟ, କିମ୍ବା କ ବୟାଖ୍ୟା କର ଣସି ବୟାଖ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର ବଯକ  ଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରାଧକିରଣ ଦ୍ ରା ଉ୍ବରାକ୍ତ ଆଇନଗଡିୁକର ବଳ ଧାରଣ 

କରିର୍ବିା ବିର୍ଷୟ ଉ୍ବର ଅଧକିାର ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନବର ଏବଂ ବଯକ ଣସି ଚୁକି୍ତନାମା କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ବିଧାନସଭା ମା୍ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର ସମୟ 

ସମୟବର ବଯକ  ଣସି ପ୍ରାଧକିରଣବର ଆଇନର ବଳ ରହିର୍ାଏ, ଏହି ଜିଟିସ ତାରିଖ୍ କିମ୍ବା ତା’୍ବର କାଯତୟକାରୀ ବହଉ ; 

 

(oo) “  ଣୋତା ” ମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବଂ ବଯାଗଦାନ ଣଦାତା | 

 

(pp) “ ଋଣ ” କିମ୍ବା “ ଋଣ ପରିମାଣ ” ଅର୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଣ ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶତାଯାଇର୍ବିା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 

୍ରିଚାଳିତ ବହବାକୁ ର୍ବିା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା / ରାଜି ୍ରିମାଣ; 

 

(qq) “ ଋଣ ପରିମାଣ ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍” ଅର୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ୍ରିଚାଳିତ ଣଗ୍ରହୀତା (ଙ୍କର) ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଯାହା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ 

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ଧାଯତୟ ବହାଇର୍ବିା ବାୋନ୍ ସ / ରାଶ ିବରକଡତ କବର; 

 

(rr) “ ଋଣ ଆଟବେନ ” ଅର୍ତ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ରୁ ଋଣ ୍ାଇବା ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଉଲି୍ଲଖ୍ତି ଆବବଦନ ଫମତବର 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ସମସ୍ତ ଆନୁର୍ଷଙି୍ଗକ ଫମତ, ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ସମ୍ମତି ସହିତ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ଦ୍ ରା ଉ୍ଯକୁ୍ତ 

ଭାବବର ୍ରୂ୍ଣ୍ତ, ଦସ୍ତଖ୍ତ ଏବଂ ଦାଖ୍େ ବହାଇର୍ବିା ଆବବଦନ ଫମତ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର | , ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଫମତ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଙ୍ଗବର 

ସବନ୍ତାର୍ଷଜନକ; 

 

(ss) “ ଋଣ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ୍ | ” ଅର୍ତ ଏବଂ ୍ାଟି ମଧ୍ୟବର କାଯତୟକାରୀ / କାଯତୟକାରୀ ବହବାକୁ ର୍ବିା ଋଣ ଆବବଦନ, ସରୁକ୍ଷା ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍, ସହ-ଣ 

ବେମୱାକତ ଚୁକି୍ତନାମା, ପ୍ରତିଶରୁ୍ତି (ଯଦି ପ୍ରଯଜୁୟ), କାଯତୟ, କ୍ଷତି୍ ରୂଣ, ସପି୍ବିମଣ୍ଟ୍ାରୀ ଚୁକି୍ତନାମା ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର | ୍ରିବଶାଧ ଅବଧ ିସମୟବର 

ସମୟ ସମୟବର ସଂବଶାଧତି ବହାଇ, ଏବଂ ଏହାର ଅଂଶ ଭାବବର ୍ ଯିବ ଏବଂ ଏର୍ବିର ମଞ୍ଜରୁୀ ୍ତ୍ର, ବିତରଣ ଚିଠି, ଏମଆଇଟିସି, ଏହ ି

ଜିଟିସ ଏବଂ ଏର୍ବିର ସଂେଗ୍ନ ବହାଇର୍ବିା କାଯତୟସଚୂୀ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଦସ୍ତାବିଜଗଡିୁକ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ ବହବ କିମ୍ବା ଏହା ଉ୍ବର ବିଚାର କରାଯିବ | 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଣଗ୍ରହୀତା (ଙୁ୍କ) ବସି୍ତାର କରିବାକ ୁନିଭତର କବର; 

 

(tt) “ ମାଜିନ୍ ” ଅର୍ତ ବହଉଛି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ସି୍ଥର ବହବାକୁ ର୍ବିା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ସି୍ଥର ବହବାକୁ ର୍ବିା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ଦ୍ ରା ସି୍ଥର ବହବାକୁ ର୍ବିା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଆର ବର ଶତକଡା ୍ଏଣ୍ଟ୍ ବିଛିନ୍ନ / ବଯାଡ ିବହାଇଛି; 

 

(uu) “ବାସୁ୍ତ ପ୍ରତକିୂଳ ପ୍ରଭାବ ” ଅର୍ତ ବହଉଛି ଏକ ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ଏକ ବସୁ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ୍ରିବର୍ତ୍ତନ (୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର 

ବିଚାରବର): (କ) ବୟବସାୟ, କାଯତୟ, ସମ୍ପରି୍ତ୍, ସମ୍ପରି୍ତ୍, ଅବସ୍ଥା (ଆର୍କି କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା) କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କର ଆଶା; ) କିମ୍ବା (ଗ) ଣ 

ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ବ  ଧତା କିମ୍ବା କାଯତୟକାରୀତା କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅଧକିାର କିମ୍ବା 

ପ୍ରତିକାର; କିମ୍ବା (ଘ) ଆନ୍ତଜତାତୀୟ ୍ଞିୁ୍ଜ କିମ୍ବା ଋଣ ବଜାର; କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ତ ବଜାର କିମ୍ବା ରି୍ବ୍ିକ୍ି ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆର ମଦୁ୍ରା, ନିୟାମକ, ରାଜନ 

ରାଜବନୈତିକ ତିକ, ଆର୍କି କିମ୍ବା ଅର୍ତନ ଅବସ୍ଥା ତିକ ସି୍ଥତିକ ୁପ୍ରଭାବିତ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ପ୍ରତିକୂଳ ୍ରିସି୍ଥତି ଏବଂ ଘବରାଇ କିମ୍ବା 

ଆନ୍ତଜତାତୀୟ ସ୍ତରବର ବଯକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ | ଣସି ଘଟଣାର ଅର୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରିବ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ମତାମତ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ 

୍କାଇ୍ାବର, କିମ୍ବା (ଚ) ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସିଷ୍ଟମର ବି୍ଦ ବପ୍ରାଫାଇେ୍ ବିର୍ଷୟବର ସାଧାରଣ ଧାରଣା, କିମ୍ବା (ଛ) ବଯକ  ଣସି ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାତିେ୍ / 

େୟ, ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ସମାପି୍ତର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବହତୁ କ ଅବସ୍ଥା ଣସି ସର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ୍ ରିସି୍ଥତିର ପ୍ରଭାବ ୍ ଡି୍ାବର | ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ନିମତାଣ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ମରାମତି, 

୍ରିବର୍ତ୍ତନ, ୍ନୁ ଷ୍ଟେକ୍ସନ୍ ନିମତାଣ; 

 

(vv) “ ଏମଆଇଟିସି ” ଅର୍ତାତ୍ ଣ ଦେିେ ବୟତୀତ ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ୍ାଇ ିଁ ଗରୁୁତ୍ୱ୍ରୂ୍ଣ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଧାରଣ କରିର୍ବିା 

ଆରବିଆଇ / ଏନବିଏଚ ଦ୍ ରା ଜାରି କରାଯାଇର୍ବିା ସକତୁୋର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଏକ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍; 

 

(ww) “ ଏନ.ଏ.ଗ.ଏଚ ” ଅର୍ତ ଇବେବକ୍ଟ ୋନିକ୍ ବ୍ବମଣ୍ଟ୍ ପ୍ରେିୟାକରଣ ୍ାଇ ିଁ ନୟାସନାେ ବ୍ବମଣ୍ଟ୍ କବ୍ତାବରସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ (ଏନ.୍ି.ଗ.ଆଇ) 

ଦ୍ୱାରା ୍ରିଚାଳିତ ନୟାସନାେ୍ ଅବଟାବମବଟଡ୍ କିି୍ରିଂ ହାଉସ ୍/ ସିଷ୍ଟମ ୍/ ବୟବସ୍ଥା; 

 

(xx) “ ଏନବଏିଚ ” ଅର୍ତ ନୟାସନାେ ହାଉସିଂ ବୟାଙ୍କ ଆକ୍ଟ, 1987 ର ଧାରା 3 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଷି୍ତି ନୟାସନାେ ହାଉସିଂ ବୟାଙ୍କ; 

 

(yy) ଅଣ-ଟରସିଟଡଣ୍ଟ୍ ଇଣି୍ଡଆନ୍ (“ଏନଆରଆଇ”) ଯଦ ିଅନୟର୍ା ବୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଅର୍ତ ସଂବଶାଧତି ନହୁଏ, ଏନଆରଆଇ ର 

ଅର୍ତ ବହଉଛି ଜବଣ ବୟକି୍ତ ଯିଏ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ (ଅଣ-ବାସିନ୍ଦା ଭାରତୀୟ) ଏବଂ ୍ି.ଆଇ.ଓ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରିବ; 

 

(zz)  “ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ” ମାବନ ସାମହୂିକ ଭାବବର  ଣଗ୍ରହୀତା, ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍ ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ “ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ” ଅଭିବୟକି୍ତର ଅର୍ତ 

ବହଉଛି ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଯକ; ଣସି; 

 

(aaa) “ ଉଟେଖ୍ନୀୟ ପରିମାଣ ” ଅର୍ତ ଏବଂ ବଯକ ସମୟ ଣସି ସମୟବର ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର, ଣ ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଣଦାତା 

(ମାନଙ୍କ) ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ର୍ବିା ସମସ୍ତ ରାଶ ିଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର କିନ୍ତୁ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିର୍ଷୟତର ଦାୟିତ୍ ଏବଂ 

ସୀମିତତା ମଧ୍ୟବର ସୀମିତ ନୁବହ ିଁ | ଋଣ ରାଶ,ି ସଧୁ, ଧାଯତୟ ବଦୟ, ପି୍ରବ୍ବମଣ୍ଟ୍ ଚାଜତ, ଯଦ ିର୍ାଏ, ୍ିଇଏମଆଇଆଇ, ଇଏମଆଇ ଏବଂ / କିମ୍ବା 

ଅନୟାନୟ ଚାଜତ, କ୍ଷତି୍ରୂଣ ଇତୟାଦିର ମଳୂ ୍ରିମାଣ ସୀମିତତା, ତାହା ଉ୍ବର ପ୍ରଯଜୁୟ; 

 

(bbb) “ ଅନୟାନୟ ଚାଜତ ” ଅର୍ତ ଏବଂ ବୀମା ପି୍ରମିୟମ, ୍ଯତୟାୟ ମେୂୟ ମେୂୟ, ଯାଞ୍ଚ ଚାଜତ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡୁୟଟି, ଆଦାୟ, ବଚକ ୍ବାଉନ୍ ସ ଚାଜତ, ଘଟଣା ଏବଂ 

ଅନୟାନୟ ବଦୟ / ବଦୟ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କବର |  

 
 

ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, ବଯକ ଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରାଧକିରଣ ଦ୍ /ରା ଆଦାୟ / ବଦୟ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବଦୟ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ବଡବିଟ୍ ବହାଇର୍ବିା କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା 

ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉର୍ବିା ସମୟାନୁସାବର କ ଣସି ବିଧଗିତ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ବଦୟ, ଦଣ୍ବିଧାନ, ଯଦ ିର୍ାଏ, ଋଣ; ଆଇନଗତ ଅଧକିାର ଏବଂ ବକାଟତ ମେୂୟ 

ସହିତ ଏହାର ଅଧକିାରର ଣଦାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ ରା ବଯକ ବୟାୟାମ ଣସି ବୟାୟାମ ସମ୍ବନ୍ଧବର ଏହି୍ରି ଅନୟାନୟ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ |  

 

(ccc) “ ଧାଯତୟ ଚାଜତ ” ଅର୍ତ ଏବଂ ବଦୟ ସଧୁ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ହାରବର ପ୍ରତି ମାସବର ହିସାବ 

କରିବାକ,ୁ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଧାରା 2.9.2 ଏବଂ ଧାରା 3.6 (ଖ୍) କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ବୟବସ୍ଥାବର ଦଶତାଯାଇର୍ବିା ଘଟଣାଗଡିୁକ 
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ଉ୍ବର; ଓଭରଡୁୟ ଚାଜତର ଚାଜତ ପ୍ରଦାନ, ବଯ୍ରି ବହାଇ୍ାବର | ଧାରା 2.9.2 ବର ଦଶତାଯାଇର୍ବିା ଘଟଣାର ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ, ୍ବୂତନିଦ୍ଧତାରିତ 

ଚାଜତଗଡିୁକ ଡିଫଲ୍ଟ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଘଟିବା ଦିନଠାରୁ (ନିମ୍ ନବର ଧାରା 7.1 ବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇଛି) ଏହି୍ରି ଡିଫଲ୍ଟ ରାଶ ିପ୍ରଦାନ ତାରିଖ୍ ୍ଯତୟନ୍ତ 

ହିସାବ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି୍ରି ଧାଯତୟ ବଦୟ ଧାଯତୟ ବହବ | ସଧୁ ଉ୍ବର ଏବଂ ଉ୍ବର ଚାଜତ କରାଯାଉ; 

 

(ddd) “ ପାଟି ” ଅର୍ତାତ୍ ବୟକି୍ତଗତ ଭାବବର ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ଏବଂ “୍ାଟି” ଶବ୍ଦର ଅର୍ତ ବହଉଛି ସାମହୂିକ ଭାବବର 

ଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ବଯ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆବଶୟକ ବହାଇ୍ାବର, କିଏ ଏହି ଜିଟିସି ର ୍କ୍ଷ ଅଟନି୍ତ; 

 

(eee) “ ପସତନ୍ ଟରସିଟଡଣ୍ଟ୍ ବାହାଟର ଭାରତ ” ଅର୍ତାତ୍ ଜବଣ ବୟକି୍ତ ଯିଏ ଭାରତବର ବାସ କରନି୍ତ ନାହି ିଁ;  

 

(fff) “ ପସତନ୍ ଟରସିଟଡଣ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ ” ର ଅର୍ତ ବଫମା ଅଧୀନବର ରହିବ |  

 

(ggg) “ ପସତନ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆନ୍ ଅରିଜିନ୍ ” କିମ୍ବା “ ପିଆଇଓ ” ଏହାର ଅର୍ତ ରହିବ, ଯାହା ଆୟକର ଅଧନିିୟମ, 1961 ଅନୁଯାୟୀ ସମୟାନୁସାବର 

ସଂବଶାଧତି ବହବ;  

 

(hhh) “  ପିଏନବଏିଚଏଫଆର” ର ଅର୍ଥତ ଟହଉଛ ିପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ େ୍ ରା ପ୍ରତିବର୍ଷତ ସି୍ଥର ବହାଇର୍ବିା ଶତକଡା ହାର, ସମୟ ସମୟବର ଯାହା 

ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର ଉ୍ବର ଆଧାରିତ, ବଜାର ସି୍ଥତି ଏବଂ ବଯକ ଣସି ବିଧଗିତ ପ୍ରାଧକିରଣର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶାବଳୀ ଏବଂ / କିମ୍ବା 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଆର ର ବଯକ ଣସି ୍ ରିବର୍ତ୍ତନ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଏହାର 

ବୱବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବଷ୍ଟଟବମଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଏହାର ଶାଖ୍ା କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ରି ଅନୟ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମବର ସଚୂିତ କରାଯିବ | 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଗତ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର ଉ୍ବର ଆଧାର କରି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଭିନ୍ନ  ୍ିଏନବିଏଚଏଫଆର ର୍ାଇ୍ାବର | 

  

(iii) “ ବୟକି୍ତ ” ମାବନ ଅର୍ତାତ୍ ବଯକ ବୟକି୍ତଗତ ଣସି ବୟକି୍ତ (ଗଡିୁକ), ଏକକ ମାେିକାନା, ବଡ ିକବ୍ତାବରଟ୍, କବ୍ତାବରସନ୍, କମ୍ପାନୀ, ସମାଜ, 

ସହଭାଗୀତା, ଅସୀମିତ କିମ୍ବା ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ କମ୍ପାନୀ, ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ ସହଭାଗୀତା | ସହଭାଗୀତା, ମିଳିତ ଉବଦୟାଗ, ଅବିଭକ୍ତ ସଂଗଠନ, 

ଏଚୟୁଏଫ, ସରକାରୀ ପ୍ରାଧକିରଣ, ବିଶ ୍ସ କିମ୍ବା କ ଣସି ଏବଜନ୍ି ସ କିମ୍ବା ଏହାର କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବୟକି୍ତ 

ଭାବବର ୍ରିଗଣତି ବହାଇ୍ାବର; 

 

(jjj) "୍ବୂତନିଦ୍ଧତାରିତ ର ସମ୍ଭାବୟ ଘଟଣା" ଅର୍ତ କରିବ, ବକୌଣସି ଘଟଣା, ଯାହା ଅନୟ ବକୌଣସି ପ୍ରଜୁଯୟ ଅବସ୍ଥା ର ବାସୁ୍ତଶାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ୍ଣୁ୍ର୍ଣତା କିମ୍ବା 

ଉ୍ବରାକ୍ତ କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା, ୍ ବୂତନିଦ୍ଧତାରିତ ଏକ ଘଟଣା ଗଠନ କର | ଇୋ ବଯବକୌଣସି ସମଷି୍ଟ ର ନିରଣ ସମୟର ବିଳମ୍ବ ବନାଟିସ ୍ର ବଦଉଛନି୍ତ,, 

ସହିତ; 

 

(kkk) “ ପି୍ର ଇକ୍ୱାଟଟଡ୍ ମାସିକ କସିି୍ତ ସଧୁ ” କିମ୍ବା “ ୍ ିଇଏମଆଇଆଇ” ର ଅର୍ତ ବହଉଛି ପିଇଏମଆଇଆଇ େ୍ ଚାଜତ ବହାଇଛି | ରା ଧାଯତୟ ବହାଇର୍ବିା 

୍ବୂତ-ସମାନ ମାସିକ କିସି୍ତ ସଧୁ, ସବୁିଧା ବଣ୍ଟ୍ନ ତାରିଖ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ବହବାର ତୁରନ୍ତ ତାରିଖ୍ ୍ଯତୟନ୍ତ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ଦଶତାଯାଇର୍ବିା 

ହାରବର | ପ୍ରର୍ମ ଚାଜତ ଇଏମଆଇ ଏବଂ ଏହି୍ରି ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟଙ୍କାକୁ ବଗାବେଇ ଦଆିଯିବ; 

 

(lll) “ ପି୍ରଟପଟମଣ୍ଟ ” ଅର୍ତ ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ଦ୍ ରା ଧାଯତୟ ବହାଇର୍ବିା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ 

ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକ ୁର୍ବିା ଋଣ କିମ୍ବା ଏହାର ଅଂଶର ଅକାଳ ୍ରିବଶାଧ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବଦୟ ବା ବଦୟ | ; 

 

(mmm) “ ପି୍ରନ୍ି ସପାଲ୍ ରାଶ ି” ଅର୍ତାତ୍ ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ଦ୍ ରା ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁଦିଆଯାଇର୍ବିା / ଣ ରାଶ;ି 

 

(nnn) “ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ” ଅର୍ତ ଏବଂ ଏକ ପ୍ଟ୍ି, ଆବାସିକ ଘର / ବାଣଜିୟିକ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପରି୍ତ୍, ଫି୍ାଟ / ୟୁନିଟ୍ / ଆ୍ାଟତବମଣ୍ଟ୍, ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳବର ଅନୁ୍ାତିତ 

ଅଂଶ / ସହଜ / ସବୁିଧା / ବିକାଶ ଅଧକିାର / ୋଭ / ଫିଚର୍ ଏବଂ ଫିଟିଂ / ବିେଡିଂ ଏବଂ ଞ୍ଚା, ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ | ଏବଂ ଭବରି୍ଷୟତ, ସମସ୍ତ ଆଖ୍ଦୃିଶଆି 

ଏବଂ / କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ଗଣୁ, ସମସ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି, ବଯାଗ, ଆବସବସାରିଜ୍, ଫିକ୍ଚର୍ ଏବଂ ଫିଟିଂ, ବକାଠା, ସଂରଚନା, ଏହି୍ରି ବଲିି୍ ଡଂବର ନିମିତ / ସ୍ଥା୍ିତ 

/ ଏ୍ରି ପ୍ଟିବର ବଯଉ ିଁଠାବର ଏହି୍ରି ଫି୍ାଟ / ୟୁନିଟ୍ ଅବସି୍ଥତ / ରହିବ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ | ବଯକ ଣସି ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରକାରର ବାସସ୍ଥାନ ୟୁନିଟ୍ 

ଏର୍ବିର ଏକ ସ ୍ସ୍ୱାଧୀନ ଧୀନ ପ୍ରବବଶ ସହିତ ଏକ ଫାମତ ହାଉସ ୍କିମ୍ବା ଏକ ଜମିର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଅଦ୍ଧତ-ସ୍ଥାୟୀ ଗଠନଞ୍ଚା ସହିତ ନିମତାଣ କିମ୍ବା 

ନିମତାଣ ସହିତ ନିମତାଣ କିମ୍ବା ନିମତାଣ ବହବ, ବଯ୍ରି an ଣବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇଛି | ଦେିେଗଡିୁକ, ଯାହା ଣଗ୍ରହୀତା (ଏବଂ) ଏବଂ / କିମ୍ବା 

ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ମାନଙ୍କର) ମାେିକାନା / ମିଳିତ ମାେିକାନା ଅବଟ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ କିଣାଯାଇଛି ରା କିଣବିାକୁ ବଚଷ୍ଟା କରାଯାଇର୍େିା 

କିମ୍ବା ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ଦ୍ ରା ଆର୍କି ସହାୟତା ୍ାଇବାକୁ ବଚଷ୍ଟା କରାଯାଇର୍େିା ଏବଂ ଏହା ବଯକ ଣସି ଅସ୍ଥାବର ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ ବହବ ବବାେି 

ଧରାଯିବ | ସରୁକ୍ଷା ଉ୍ବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବଯଉ ିଁର୍ବିର ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ଋଣ ଆଗକୁ ବନବାକ ୁରାଜି ବହାଇଛି |   

 

ଉ୍ବରାକ୍ତ ସାଧାରଣତାକୁ ବଭଦ ନକରି, “ସମ୍ପରି୍ତ୍” ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରିବ: 

 

(i) ଏକ ବିଲି୍ ଡଂର ଏକ ଅଂଶ / ଅଂଶ, ସମଗ୍ର ବିଲ୍ଟ-ଅ୍ ୍ବକ୍ଷତ୍ର (ଏବଂ ଏର୍ବିର କ any ଣସି ବଯାଗ), ବିଲି୍ ଡଂର ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳବର 

ଆନୁ୍ାତିକ ଅଂଶ ଏବଂ ଉକ୍ତ ବିଲି୍ ଡଂ ଅବସି୍ଥତ ଜମିବର ଆନୁ୍ାତିକ ଅବିଭକ୍ତ ଅଂଶ | କିମ୍ବା ନିମତାଣ ବହଉଛି / ନିମତାଣ ବହବ; 

(ii) ଏକ ୟୁନିଟ୍ / ଫି୍ାଟ / ଆ୍ାଟତବମଣ୍ଟ୍ ବକ୍ଷତ୍ରବର, ସମଗ୍ର ବିଲ୍ଟ-ଅ୍ ୍ବକ୍ଷତ୍ର (ଏବଂ ଏର୍ବିର କ ଣସି ବଯାଗ), ବଲିି୍ ଡଂର ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳବର 

ଆନୁ୍ାତିକ ଅଂଶ ବଯଉ ିଁଠାବର ଏହି୍ରି ୟୁନିଟ୍ / ଫି୍ାଟ / ଆ୍ାଟତବମଣ୍ଟ୍ / ଇୋ |  

 

ବସହି ବିଲି୍ ଡଂବର ଅବସି୍ଥତ କିମ୍ବା ନିମତାଣ କରାଯାଉର୍ବିା ଜମିବର ଆନୁ୍ାତିକ ଅବଭିକ୍ତ ଅଂଶ ଅବସି୍ଥତ; 

(iii) ଏକ ସ ୍ଧୀନ ସଂରଚନା ବକ୍ଷତ୍ରବର,ଞ୍ଚା ଏବଂ ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ତ ଜମିର ଜମି ଯାହା ଉ୍ବର ସଂରଚନା ଅବସି୍ଥତ କିମ୍ବା ନିମତାଣ ବହବ / ନିମତାଣ 

ବହବ; 

(iv) ବୟକି୍ତଗତ ଘର, ଘର ଏବଂ ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ତ ଜମି ଯାହା ଉ୍ବର ଘର ନିମତାଣ ବହବ; 

(v) ଜମି ବକ୍ଷତ୍ରବର, ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧବର ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ସବୁିଧା ଅଧକିାର, ଆଖ୍ୟା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ବଯକ ଣସି ଅତିରିକ୍ତ / ଅତିରିକ୍ତ ଚଟାଣ 

ବେସ ୍ଇବଣ୍କ୍ସକୁ ଭବିର୍ଷୟତବର ବଯକ ସମୟ ଣସି ସମୟବର ଜମି / ସମ୍ବନ୍ଧବର ଦିଆଯାଇର୍ବିା / ପ୍ରାପ୍ତ; ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଲି୍ ଡଂର ନିମତାଣ, 

ନିମତାଣ ଏବଂ ନିମତାଣ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ବହାଇଛି ଯାହାକି ଠିଆ ବହାଇଛି କିମ୍ବା ସଂେଗ୍ନ ବହାଇଛି କିମ୍ବା ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟବର ବଯକ 

ସମୟ ଣସି ସମୟବର ସ୍ଥା୍ିତ ବହବ ଏବଂ ଠଆି ବହବ କିମ୍ବା ଭୂମି ସହିତ ସଂେଗ୍ନ ବହବ କିମ୍ବା ୍ରୃ୍ବିୀ ସହିତ ସଂେଗ୍ନ ବହାଇର୍ବିା 

ସମସ୍ତ ଜିନିର୍ଷ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବବର ବନ୍ଧା ବହବ | ; 

 

(ooo) “ ଉଟେଶୟ ” ଅର୍ତ ବହଉଛି ଆଇନଗତ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ବଯଉ ିଁର୍ ି୍ ାଇ ିଁ ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ ବହବ / ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁରାଜି ବହବ, ବଯ୍ରି ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର 

ଅଧକି ବର୍ଣ୍ତନା କରାଯାଇଛି; 
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(ppp) “ ଟପାଷ୍ଟ ଟଡଟଟଡ୍ ଟଚକ୍ ” କିମ୍ବା “ ପିଡିସି ” ଅର୍ତାତ୍ orr ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ଦ୍ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ଅର୍ତର ୍ରିବଶାଧ 

୍ାଇ ିଁ ବଦୟ ୍ତ୍ରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ଜାରିତ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ବଚକ;୍  

 

(qqq) “ ଆରବଆିଇ ” ର ଅର୍ତ ବହଉଛି ରିଜଭତ ବୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଆ; 

 

(rrr) “ ଆରବଆିଇ ଗାଇଡଲାଇନ ” ର ଅର୍ତ ବହଉଛି ଆରବିଆଇ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା ଏବଂ ଆରବିଆଇ ଦ୍ ଜାରିତ ରା ଜାରି କରାଯାଇର୍ବିା ଅନୟ 

ନିବର୍ଦ୍ଦତଶାବଳୀ / ସକତୁୋର ଯାହା ଆରବଆିଇ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) ୍ାଇ ିଁ ପ୍ରଯଜୁୟ ବହାଇ୍ାବର; 

 

(sss)  “ ହ.ଫ.ସି କ ୁଆରବଆିଇ ମାଷ୍ଟର ନଟିେତଶନା | ” ର ଅର୍ତ ବହଉଛି ସକତୁୋର୍ ବିରିଙ୍୍ଗ ବରଫବରନ୍ସ ନମ୍ବର RBI / 2020-21 / 73 

DOR.FIN.HFC.CC.No.120 / 03.10.136 / 2020-21 ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ ସ କମ୍ପାନୀ (ରିଜଭତ ବୟାଙ୍କ) ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ, ବଫବୃଆରୀ 21, 2021 

ତାରିଖ୍ 2021, ସମୟ ସମୟବର ସଂବଶାଧତି; 

 

(ttt) “ ରସିଟଭବଲ୍ ” ଅର୍ତ ବହଉଛି ସମ୍ପରି୍ତ୍ର / ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୟ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ସମ୍ପରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ବଦୟ ଣସି ଶଳୁ୍କ / ଟଙ୍କା ରସିଦ 

ବଯାଗୟତା ବା ସମ୍ପରି୍ତ୍ରୁ ଆସରୁ୍ବିା ସମସ୍ତ ଅର୍ତ କିମ୍ବା ଅର୍ତ, ଅର୍ତାତ୍ ଭଡା, ବିେୟ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର | ଆୟକର, େିଜ ୍ଭଡା, ରସିଦ ବଯାଗୟତା, 

ଆୟ ଇତୟାଦି ଭିକାରୀ / େିଜ୍ ଧାରୀ / ୋଇବସନ୍ ସପ୍ରାପ୍ତ / ଦଖ୍େକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ / ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ରା ସମ୍ପରି୍ତ୍ େୟ, ସରୁକ୍ଷା ଭାବବର ବଟଣ୍ର 

କରାଯାଏ | ଗ୍ରହଣ ବଯାଗୟତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧବର ବଯକ ଣସି ବୟବସ୍ଥାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବଯକ ଟଙ୍କା ଣସି ଅର୍ତ (ଅର୍ତାତ୍) ର ଅର୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ 

କରିବ; 

 

(uuu) “ ନୟିମାବଳୀ ” ର ଅର୍ତ ବହଉଛି ବଫମା ଅଧୀନବର ର୍ବିା ଆରବିଆଇ ଦ୍ ଜାରିତ ରା ଜାରି କରାଯାଇର୍ବିା ବ ବିବଦଶୀ ବଦଶକି ବିନିମୟ 

୍ରିଚାଳନା (ଭାରତବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଅଧଗି୍ରହଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର) ନିୟମାବଳୀ, 2000 ଏବଂ ବ ବିବଦଶୀ ବଦଶକି ବିନିମୟ ୍ରିଚାଳନା 

(ଟଙ୍କା ଣ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ଣ) ନିୟମାବଳୀ, 2000, ବ ବିବଦଶୀ ବଦଶକି ବିନିମୟ ୍ରିଚାଳନା ( ଜମା) ନିୟମାବଳୀ, 2000 ଏବଂ ବସର୍ବିର 

କରାଯାଇର୍ବିା ସମସ୍ତ ସଂବଶାଧନକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରି; 

 

(vvv) “ ଆଟପକି୍ଷକ ”, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଅଧନିିୟମ, 2013 ର ଧାରା 2 (77) କିମ୍ବା ଆଇବିସିର ଣ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ ସ ମାଷ୍ଟର 

ସକତୁୋର କିମ୍ବା ଧାରା 5 (24A) ବର ଏହି୍ରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ତ ଧାରଣ କରିବ | 

 

(www) “ ପରିଟଶାଧ ” ଅର୍ତ ଋଣ ଦେିେ ଅଧୀନବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକ ୁର୍ବିା ରାଶ ିକିମ୍ବା ବଦୟ ୍ରିବଶାଧ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ତ 

ବହଉଛି ଏହି ଜଟିିସି ର ଧାରା 2.8 ବର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଆମାଟାଇବଜସନ୍; 

 

(xxx) “ ପରିଟଶାଧ କାଯତୟସଚୂୀ ” ଅର୍ତ ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ୍ରି ଧାଯତୟ ତାରିଖ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବାକ ୁର୍ବିା 

୍ରିମାଣର ୍ରିବଶାଧ; 

 

(yyy) “ ପରିଟଶାଧ ଟମତ ” ଅର୍ତାତ୍ ବିତରଣ ଚଠିିବର ଦଶତାଯାଇର୍ବିା ସମୟ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ସଂବଶାଧତି / ବୃଦି୍ଧ ବହାଇର୍ବିା ସମୟ, 

ବବଞ୍ଚମାକତ ହାରବର ବୃଦି୍ଧ କିମ୍ବା ନିମତାଣ କାଯତୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକ ୁସମୟ ଅବଧବିର ବଯକ ଣସି ସଂବଶାଧନ / ବୃଦି୍ଧକୁ ଧ୍ୟାନବର ରଖ୍ ି| ସମ୍ପରି୍ତ୍ର 

କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବଯ୍ରି ଅନୟ କ ଣସି କାରଣକୁ ଫିଟ୍ ମବନ କରି୍ାରନି୍ତ; 

 

(zzz) “ ମଞ୍ଜରୁ ଚିଠି  ପତ୍ର ” ଅର୍ତାତ୍ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇର୍ବିା ଚିଠିର ଅର୍ତ, ବସହି ୍ରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ସଂ୍କୃ୍ତ 

ବିବଶର୍ଷତା, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ସଂ୍କୃ୍ତ ବିବଶର୍ଷଜ୍ , ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକ; 
 

(aaaa) “SARFAESI Act” ର ଅର୍ତ ବହଉଛି ଆର୍କି ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ନିରା୍ର୍ତ୍ା ଏବଂ ୍ନୁ on ନିମତାଣ ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ସଧୁ ଆଇନ, 2002 ଏବଂ 

ସମୟାନୁସାବର ସଂବଶାଧତି ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ | 

 

(bbbb) “ ଚାଜତର କାଯତୟସଚୂୀ ” ଅର୍ତାତ୍ ଣର ମଞ୍ଜରୁ / ବଣ୍ଟ୍ନ ୍ବର ବସବା ୍ାଇବା ୍ାଇ ିଁ ପ୍ରଯଜୁୟ ଶଳୁ୍କ, ହାର ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଚାଜତର ସଚୂୀ ଏବଂ 

ଏହାର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ସି୍ଥର କୋରା ସି୍ଥର ବହାଇର୍ବିା ସମୟାନୁସାବର ସମାନ ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ବହାଇ୍ାବର 

| ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଏହାର ବୱବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଏହାର ଶାଖ୍ା କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଅନୟ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମବର ସଚୂିତ କରାଯିବା 

ଉଚିତ; 

 

(cccc) ସୀମିତତା ବନ୍ଧକ, ଚାଜତ (ସି୍ଥର କିମ୍ବା ଭାସମାନ ବହଉ) ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି “ ସରୁକ୍ଷା” ଟର ଏପରି ସରୁକ୍ଷା ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ |  

ବନ୍ଧକ, ବନ୍ଧକ, ହାଇବ୍ାବର୍ବସସନ୍, ଆସାଇନବମଣ୍ଟ୍, ସରୁକ୍ଷା ଆଗ୍ରହ କିମ୍ବା ପ୍ରଯଜୁୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବଯକ ଣସି ପ୍ରକାରର ଏନକୁୟମ୍ବୋନ୍ ସ, ବଯ୍ରି 

ଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ / କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ଗଡିୁକ) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇ୍ାବର କିମ୍ବା ସଷିୃ୍ଟ ବହବାକୁ ରାଜି ବହାଇ୍ାବର | 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କ ଦ୍ ରା ଧାଯତୟ ୍ରିମାଣର ବଦୟ / ୍ରିବଶାଧ ଏବଂ / କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କ ଦ୍ ରା ଋଣ ଦେିେ 

ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କାଯତୟକ ୁସରୁକି୍ଷତ କରିବାକ;ୁ 

 

(dddd) “ ସିକୁୟରିଟି କଭର୍ ” ର ଅର୍ତ ବହଉଛି, ଆବଣ୍ଟ୍ନ ରାଶ ିଉ୍ବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ମେୂୟ ଦୃଷି୍ଟରୁ ସବୁ ସମୟବର ରକ୍ଷଣାବବକ୍ଷଣ କରାଯିବାକ ୁର୍ବିା 

ସରୁକ୍ଷା କଭର, ବଯ୍ରି ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର ଅଧକି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇଛି; 

 

(eeee) “ ସରୁକ୍ଷା ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ୍ ” ର ଅର୍ତ ବଯକ ଣସି ଦେିେ, କାଯତୟ, ଚୁକି୍ତନାମା, କାଯତୟ, ବିଜ୍ଞପି୍ତ, ବଘାର୍ଷଣାନାମା, କାଯତୟ, କ୍ଷତି୍ରୂଣ, ଆଫିବଡଭିଟ୍, ବେଖ୍ା, 

କିି୍ୟରାନ୍ ସ, ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର, କ -ଣସି ଆ୍ରି୍ତ୍, ଚିଠି, ଫାଇେ୍, ଫମତ, ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ଇବେବକ୍ଟ ୋନିକ୍, କିମ୍ବା ଆଡକୁ କିମ୍ବା ଭିତରକୁ କିମ୍ବା ସିକୁୟରିଟିର 

ଏକ ଅଂଶ ଭାବବର ଏବଂ ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତା, ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ତୃତୀୟ ୍କ୍ଷ ଦ୍ 

ଏକବଜକୁୟଟ୍ରା ନିବତାହ, ସିଦ୍ଧତା, ଦାଖ୍େ, ୍ଞ୍ଜୀକରଣ ଇତୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପକତ, ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ / କିମ୍ବା ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ର ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ସମୟବର ସଂବଶାଧତି, ନିଶି୍ଚତ କିମ୍ବା ୍ନୁ rest ସ୍ଥା୍ିତ ବହାଇ୍ାବର | 

 

(ffff) “ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରୋନକାରୀ ” ଅର୍ତାତ୍ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଉ୍ବର ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ କରୁର୍ବିା ବୟକି୍ତ ଏବଂ / କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ବଯକ ଣସି ସରୁକ୍ଷା 

ସଷିୃ୍ଟ କରିବାକ ୁ/ ଆବଶୟକ କରୁର୍ବିା ବୟକି୍ତଙ୍କ ବଦୟ / ୍ରିବଶାଧ ସହିତ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୍ରିବଶାଧ ଦାୟିତ୍ କୁ ସରୁକି୍ଷତ ରଖ୍ବିା ୍ାଇ ିଁ ଆବଶୟକ 

କବର | / କିମ୍ବା କିଏ ଏକ ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁଆବଶୟକ କବର, ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ କାଯତୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବଦୟ ୍ ରିମାଣର ଡିସଚାଜତକୁ 

ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ ଦିଏ | 
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(gggg) “ ବଟିେତା” ଅର୍ଥତ ଏବଂ ଟଯକ ଣସି ବୟକି୍ତ (ମାନଙୁ୍କ) ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର ଯିଏ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ଏକମାତ୍ର / ମିଳିତ ମାେିକ ଅଟନି୍ତ, କିମ୍ବା ଯିଏ ୍ାୱାର୍ ଅଫ୍ 

ଆଟରି୍ଣ୍ ଅଟନି୍ତ, ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ମାେିକଙ୍କ ନାମବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବିେୟ କରିବାକ ୁକ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ | (ଗଡିୁକ) ଏବଂ ବଯକ ଣସି ବିବେତା, ସମବାୟ ବଗାଷ୍ୀି ଗହୃ 

ନିମତାଣ ସମାଜ, ଏକମାତ୍ର ମାେିକାନା ଚିନ୍ତା, ସହଭାଗୀତା ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ, ନିମତାଣ ବୟବସାୟବର ନିବୟାଜିତ କିମ୍ବା ଚୁକି୍ତନାମା ଭିରି୍ତ୍ବର 

ମରାମତି, ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାଯତୟ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରିବାକ ୁବିବବଚନା କରାଯିବ;  

 

(hhhh) “ ଟଛାଟ ସ୍ଥାନ ” ଅର୍ତାତ୍ ୍ ରସଂସ୍ଥା, ବିଧାନସଭା ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ମୟୁନିସି୍ାେିଟି କବ୍ତାବରସନ୍ ବୟତୀତ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୍ରିଚାଳିତ 

ସ୍ଥାନଗଡିୁକ; 

 

(iiii) “ ଟିକସ ” କିମ୍ବା “ ଟିକସ ” ଅର୍ତ ଆୟକର, ଭେ ଏବଂ ବସବା କର, ବିେୟ କର, କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ,୍ ଏବଂ ଅନୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତୟକ୍ଷ 

ଏବଂ ୍ବରାକ୍ଷ ଟିକସ ଆଦାୟ ଏବଂ / କିମ୍ବା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ ରା ଆଦାୟ କରାଯିବା (ସୀମିତତା, ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବିନା) ଉତ୍ସବର ଟିକସ 

/ ରିହାତି ଟୟାକ୍ସକୁ ଅଟକାଇବା), ଏହା ସହିତ ବଯକ ଆଗ୍ରହ ଣସି ସଧୁ, ଜରିମାନା, ସରଚାଜତ କିମ୍ବା ଜରିମାନା ସହିତ, ବଦୟ, ବଦୟ, ଆଦାୟ, 

ଭାରତବର ଧାଯତୟ କିମ୍ବା ଦାବି କରାଯାଉର୍ବିା ଦାବି | 

 

1.2 ବୟାଖ୍ୟା 

 

     ଏହି ଜଟିିସି ବର, 

 

(a) ବିଧ ିକିମ୍ବା ବିଧସିମହୂର ବରଫବରନ୍ସ ଏର୍ବିର ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରାଯାଇର୍ବିା କ ଆବଦଶ ଣସି ଅଡତର କିମ୍ବା ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର ଏବଂ ବଯକ 

ଣସି ବିଧ,ି ବୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଣୟନ, ନିୟମ, ଆବଦଶ କିମ୍ବା ନିୟମାବଳୀ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ସମାନ ଉ୍କରଣର ବରଫବରନ୍ସ, ନିୟମାବଳୀ, ବୟବସ୍ଥା, 

ପ୍ରଣୟନ, ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ବୁ ଯିବ | , ଅଡତର, ନିୟମାବଳୀ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର ବଯ୍ରି ସଂବଶାଧତି, ସଂବଶାଧତି, ୍ନୁ - ପ୍ରଣୟନ 

କିମ୍ବା ସମୟାନୁସାବର ବଦଳାଯାଇର୍ାଏ କିମ୍ବା ଏହାର ତାରିଖ୍ ୍ବୂତରୁ କିମ୍ବା ୍ବର (ଅନୟର୍ା ଏଠାବର େଷ୍ଟ ଭାବବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ାଏ) ଏବଂ 

୍ବୂତର କ ଣସି ବିଧ,ି ବିଧ ିବୟବସ୍ଥା, ଆବଦଶ, ନିୟମାବଳୀ କିମ୍ବା ଉ୍କରଣଗଡିୁକ | ଏହା ଅନୁଯାୟୀ; 

 

(b) ଆଟିକିେ୍ ଏବଂ ୍ାରାଗ୍ରାଫ୍ ର ବହଡିଙ୍୍ଗ ବକବଳ ସଚୂନା ୍ାଇ ିଁ ଅବଟ ଏବଂ ଏହି ଜିଟିସି ର ଅ୍ବରଟିଭ୍ ବୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ବହବ ନାହି ିଁ ଏବଂ ସମାନ 

ନିମତାଣବର ଏହାକ ୁଅଣବଦଖ୍ା କରାଯିବ | 

 

(c) “ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ” ଏବଂ “ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ” ଶବ୍ଦଗଡିୁକ “ସୀମିତତା ବିନା” କିମ୍ବା “କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ନୁବହ ିଁ” ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ବବାେି ଧରାଯିବ, ବସହ ି

ଶବ୍ଦଗଡିୁକ ଏହି୍ରି ବାକୟାଂଶ କିମ୍ବା ଆମଦାନୀ ୍ରି ଶବ୍ଦ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ କି ନାହି ିଁ; 

 

(d) ଏକକ ସଂଖ୍ୟା / ଫମତକୁ ବରଫବରନ୍ସ ବହୁବଚନ ସଂଖ୍ୟା / ଫମତ ଏବଂ ବି୍ରୀତବର ବରଫବରନ୍ସ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରିବ | 

 

(e) ବଗାଟିଏ େିଙ୍ଗକୁ ଦଶତାଉର୍ବିା ଶବ୍ଦଗଡିୁକ ସମସ୍ତ େିଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରିବ; 

 

(f) ଏହି ଜିଟିସି କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍କୁ ବରଫବରନ୍ସ ଏହି ଜିଟିସି ର ବରଫବରନ୍ସ ଭାବବର ବିବବଚନା କରାଯିବ କିମ୍ବା ସମୟାନୁସାବର 

ସଂବଶାଧତି, ବିବିଧ, ସପି୍ବିମଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ବଦଳାଯାଇର୍ବିା ଅନୟ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍; 

 

(g) ବିଭାଗ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଧାରାକୁ ବଯକ ଣସି ବରଫବରନ୍ସ ବହଉଛି ଏହି ଜିଟିସି ର ବିଭାଗ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଧାରା | ଅଂଶ କିମ୍ବା ୍ାରାଗ୍ରାଫ୍ ୍ାଇ ିଁ ବଯକ 

ଣସି ବରଫବରନ୍ସ, ଯଦ ିଅନୟର୍ା ଦଶତାଯାଇ ନାହି ିଁ, ବସହି ଅଂଶ କିମ୍ବା ୍ାରାଗ୍ରାଫ୍ ବରଫବରନ୍ସ ବଯଉ ିଁର୍ବିର ବରଫବରନ୍ସ ବଦଖ୍ାଯାଏ | ଏହି ସମସ୍ତ 

ଏହି ଜିଟିସି ର ଅ୍ବରଟିଭ୍ ବୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ; 

 

(h) ଅଭିବୟକି୍ତ “ଏହି ଆଟିକିେ୍”, ଯଦି ଏକ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ ନକରାଯାଏ, ବତବବ ସମଗ୍ର ଆଟିକିେ୍ (ବକବଳ ଉ୍ ଆଟିକିେ୍, ଅନୁବେଦ 

କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ବୟବସ୍ଥା ନୁବହ ିଁ) କୁ ଦଶତାଇବାକୁ ଧରାଯିବ ବଯଉ ିଁଠାବର ଅଭିବୟକି୍ତ ଘଟିବ | 

 

(i) ଏହି ଜିଟିସି ବର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରବତୟକ ୱାବରଣି୍ଟ୍ ଅନୟ ୱାବରଣି୍ଟ୍ରୁ ସ ୍ଧୀନ ଅବଟ, ଏବଂ ଯଦ ିବି୍ରୀତ ଭାବବର େଷ୍ଟ ଭାବବର ଦଶତାଯାଇ ନାହି ିଁ, ବତବବ 

ଏହି ଜିଟିସି ର କ ଣସି ଧାରା ଅନୟ ଧାରାର ସୀମା କିମ୍ବା ପ୍ରବୟାଗକୁ ସୀମିତ କବର ନାହି ିଁ; 

 

(j) ବହି, ଫାଇେ, ବରକଡତ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ସଚୂନା କିମ୍ବା ବସଗଡିୁକ ମଧ୍ୟରୁ ବଯକ ଣସି ଅର୍ତ ବହି, ଫାଇେ, ବରକଡତ କିମ୍ବା  

ଅନୟାନୟ ସଚୂନା କିମ୍ବା ବସଗଡିୁକ ମଧ୍ୟରୁ ବଯକ ଣସି ରୂ୍ବର କିମ୍ବା ବଯକ ମଧ୍ୟମ ଣସି ମାଧ୍ୟମବର କାଗଜ, ଇବେବକ୍ଟ ୋନିକ୍ ଗେିତ ତର୍ୟ, ଚୁମ୍ବକୀୟ 

ମିଡିଆ, ଚଳରି୍ଚ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାଇବୋଫିଲ୍ମ ସହିତ ଧାରଣ କରାଯାଇର୍ାଏ | 

 

(k) “େିଖ୍ତି ଆକାରବର” ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ଫୟାକ୍ସମାଇେ୍ କିମ୍ବା ଇବମେ୍ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ବରକଡତ ବହାଇଛି | ଣସି ବରକଡତ ବହାଇର୍ବିା ବଟେିବଫାନିକ୍ 

ବାର୍ତ୍ତାଳା୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ବଯକ ବଯାଗାବଯାଗ | ଣସି ବଯାଗାବଯାଗ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କବର | 

 

(l) ଅନୟର୍ା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ନବହବେ, ଦିନର ଏକ ସମୟର କ ଣସି ସନ୍ଦଭତ ବହଉଛି ଭାରତ ସମୟ; 

 

(m) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବୟ, ଦାୟିତ୍ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ମିଳିତ ଏବଂ ଅବନକ ବହବ; 

 

(n) ବଡ ିକବ୍ତାବରଟରମାନଙୁ୍କ ବରଫବରନ୍ସ ଅବିଭକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗଡିୁକୁ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରିବ ଏବଂ ବି୍ରୀତବର ; 

 

(o) ଏକ ଧାରା (ଗଡିୁକ) / ସବ୍ - ଧାରା (ଗଡିୁକ) କୁ ବରଫବରନ୍ସ ବହଉଛି / ଋଣ ଦେିେର ଧାରା (ଗଡିୁକ) / ଉ୍-ଧାରା (ଗଡିୁକ) କୁ ସଚୂାଇବା ୍ାଇ ିଁ 

ନିମତାଣ କରାଯିବା;  

 

(p) ଏହି ଜିଟିସିବର କମ୍ପାନୀ ଅଧନିିୟମ, 1956 ର ନିୟମାବଳୀକୁ ଦଆିଯାଇର୍ବିା ବରଫବରନ୍ସଗଡିୁକ କମ୍ପାନୀ ଅଧନିିୟମ, 2013 ର ସଂ୍କୃ୍ତ ଅନୁରୂ୍ 

ବୟବସ୍ଥାଗଡିୁକର ବରଫବରନ୍ସ ଭାବବର ୍ ଯିବ, ଏବଂ ବଯବତବବବଳ କମ୍ପାନୀ ଅଧନିିୟମ, 2013 ର ଏହି୍ରି ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମାବଳୀ କାଯତୟକାରୀ 

ବହବ; 

 

(q) ଏହି ଜିଟିସି ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସବୁବବବଳ ମଞ୍ଜରୁ ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିତରଣ ଚଠିି ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବବର ୍ 



Page 8 of 41 

 

ଯିବ | 

 

(r) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବଂ ଋଣୀ (ଗଡିୁକ) ବଯବକୌଣସି ସମସୟାର ବାସୁ୍ତଶାସ୍ତ୍ର ବିର୍ଷୟବର, ବଯବକୌଣସି ଇବଭଣ୍ଟ୍, ଘଟଣା, ୍ରିସି୍ଥତି, ଦାଯିତ୍ ବ, 

ପ୍ରକୃତବର, ସଚୂନା, ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍, ପ୍ରାଧକିରଣ, ଆଗକବଢିବା, କାଯତୟ କରନ୍ତୁ, ତୟାଗ, ଦାବୀ ର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ ମଧ୍ୟବର ବକୌଣସି ଅସମ୍ମତି କିମ୍ବା ବିବାଦ 

ଘଟଣାବର ବର, ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଡିଫଲ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ବଯକ ଣସି ଅଗ୍ରଗତିର ବସୁ୍ତତା ଉ୍ବର ମତ ଚୂଡାନ୍ତ ଏବଂ 

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ; 

 

(s) ବଯକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ | ଣସି ଘଟଣା, ଘଟଣା, ୍ରିସି୍ଥତି , ମେୂୟ, ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, ଚାଜତ, ସତୟ, ସଚୂନା, ଦେିେ, ପ୍ରାଧକିରଣ, ଅଗ୍ରଗତି, କାଯତୟ, ତୟାଗ, ଦାବୀ, କ୍ଷତ,ି 

ଉଲ୍ଲଂଘନ, କ୍ଷତି, ଡିଫଲ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରି | ଣସି ବିର୍ଷୟର ଯର୍ାର୍ତତା ନିର୍ଣ୍ତୟ | ବଯକ ଣସି ଅଗ୍ରଗତିର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା 

ପ୍ରସୁ୍ତତ ବହବ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଉ୍ବର ଚୂଡାନ୍ତ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ; 

 

(t) ଘଟଣାର ବଯକ ଣସି ନିର୍ଣ୍ତୟ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ଡିଫଲ୍ଟର ସମ୍ଭାବୟ ଇବଭଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଡିଫଲ୍ଟର ସମ୍ଭାବୟ ଘଟଣା 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ବସମାନଙ୍କର ବିବବକ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ; 

 

(u) ଏହି ଚୁକି୍ତବର ବଯକ ଣସି ବିବୃରି୍ତ୍ “ଜ୍ଞାନ” ଅଭିବୟକି୍ତ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ସମାନ ଣସି ସମାନ ଅଭିବୟକି୍ତ ଦ୍ୱାରା ବଯାଗୟ, ଏଠାବର ବି୍ରୀତ ଭାବବର 

େଷ୍ଟ ଭାବବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ାଏ, ଏହାର ଅର୍ତ ବବାେି ବିବବଚନା କରାଯିବ ବଯ ଏହି୍ରି ବବୃିରି୍ତ୍ କରୁର୍ବିା ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ ରା ଯର୍ାର୍ତ ଏବଂ 

ଯତ୍ନଶୀଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ୍ବର ଏହା କରାଯାଇଛି; 

 

(v) ଯଦି ଏକରୁ ଅଧକି ଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ / କିମ୍ବା ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍ ର୍ାଆନି୍ତ, ବତବବ ସହ- ଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍ ସହିତ ପ୍ରବତୟକ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର 

ସମ୍ପକୃ୍ତ ଦାୟିତ୍  ମିଳିତ ଏବଂ ଅବନକ ବହବ | 

 

(w) ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଡିଫଲ୍ଟର ସମ୍ଭାବୟ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଯଦ ିଏହାର ପ୍ରତିକାର କିମ୍ବା ଛାଡ କରାଯାଇ ନାହି ିଁ ବତବବ “ଜାରି” ବହଉଛି | 

 

(x) ଏହି ଚୁକି୍ତନାମା ସହିତ ଜଡିତ ବଯକ ଣସି ଧାରାର ବୟାଖ୍ୟା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ଚୂଡାନ୍ତ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ 

୍ାଇ ିଁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ; 

 

(y) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକ କାଯତୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ତା’୍ବର ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ଏହାର ଅଧକିାର ଏବଂ ୋଭଗଡିୁକ ଏବଂ 

ସମୟାନୁସାବର ପ୍ରଯଜୁୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ୍ରିମାଣବର ବଯକ ଣସି ତର୍ା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକାର ବଖ୍ାଜିବା ୍ାଇ ିଁ ହକ୍ଦାର | 

 

(z) ଋଣ ଣର କ ନିେମ୍ବନ | ଣସି ନିେମ୍ବନ କିମ୍ବା ସମାପି୍ତ ସର୍୍ତ୍,କରିବବ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସମସ୍ତ ଅଧକିାର ଏବଂ ପ୍ରତିକାର 

ବସମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷି୍ଟବର ୍ରୂ୍ଣ୍ତ ୍ରିମାଣର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ପ୍ରାପ୍ତ ନବହବା ୍ଯତୟନ୍ତ ବଞ୍ଚ ିରହିବ | 

 

(aa) ଯଦି ଘଟଣାବର ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ ସ କମ୍ପାନୀଗଡିୁକୁ ଆରବିଆଇ / ନବିଏଚ ଦ୍ ଜାରିତରା ଜାରି କରାଯାଇର୍ବିା ନିବର୍ଦ୍ଦତଶାବଳୀ / ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା 

ଉ୍ବର ଆଧାର କରି ବଯକ ଣସି ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର କ ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ | ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଆବଶୟକ ହୁଏ, ବତବବ ଏହ ି

୍ରିବର୍ତ୍ତନଗଡିୁକ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ ବହବ ବବାେି ଧରାଯିବ | ଆରମ୍ଭରୁ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ର ସମାନ ଅଂଶ ର୍େିା ଏବଂ ତା’୍ବର ଏହି୍ ରି 

ସଂବଶାଧତି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକ ଏହା ଉ୍ବର ୋଗ ୁ ବହବ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ | ଉ୍ବରାକ୍ତ 

ବିର୍ଷୟଗଡିୁକର କ ଣସି ବଭଦଭାବ ବିନା, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏହାର ବିବବକ ଅନୁଯାୟୀ ଣ ଦେିେବର ବସହି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣବିା ୍ାଇ ିଁ 

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙୁ୍କ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ ସହବଯାଗ କରିବାକ ୁକହି୍ାବର ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ସମାନ ଭାବବର ବନ୍ଧା ବହବବ | 

 

(bb) ପ୍ରବତୟକ ଜିଟିସି, ମଞ୍ଜରୁ ୍ତ୍ର ଏବଂ ବତିରଣ ୍ତ୍ର ଏହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦ୍ ଶାସିତରା ୍ରିଚାଳିତ ବହବ, ବଯ୍ରି ବସହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦେିେବର 

ଦଶତାଯାଇଛି, ଯଦିଓ, ଯଦି କ ଣସି ଧାରା ମଧ୍ୟବର କ ଣସି ଅସଙ୍ଗତି ର୍ାଏ: 

  

(i) ମଞ୍ଜରୁ ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିତରଣ ଚଠିି, ବିତରଣ ୍ତ୍ର ପ୍ରାଧାନୟ ବଦବ; ଏବଂ  

 

(ii) ମ ରୀ ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର ର୍ବିା ଜିଟିସି ସହିତ ଜଟିିସି, ଏ୍ରି ଅସଙ୍ଗତିର ୍ରିମାଣ ୍ଯତୟନ୍ତ, ବିତରଣ ୍ତ୍ରର ବୟବସ୍ଥାଗଡିୁକ 

ପ୍ରଚଳିତ ବହବ; 

 

(cc) ବୟବହୃତ ସମସ୍ତ କୟା୍ିଟାୋଇଜଡ୍ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସାନ୍ ସନ୍ ବେଟର୍ ଏବଂ ବିତରଣ ଚଠିିବର ବୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ନାହି ିଁ |  

 

ଅର୍ତ ଏହି ଜିଟିସି ବର ଏହି୍ରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ବରି୍ଣ୍ତ; ଏବଂ 

 

(dd) ଏହି ଜିଟିସି ର ଅନୟ ସ୍ଥାନବର ବୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇର୍ବିା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଯଦି ଏହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଏହାର ଅର୍ତ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ନର୍ାଏ, ବତବବ ଏହ ି

ଜିଟିସି ବର ବୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇର୍ବିା ୍ରି ସମାନ ଅର୍ତ ବହନ କରିବ | 

 

ଆଟିକିଲ୍: 2 

ଋଣ, ଇଣ୍ଟଟରଷ୍ଟ, ଇଟିସି 

2.1 ଋଣ 

 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏଠାବର ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙୁ୍କ) ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁରାଜି ବହାଇଛି ଏବଂଣ ଦେିେବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ୍ଦ୍ଧତି ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ 

ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ରୁ ଋଣ ୍ାଇବାକୁ ରାଜି ବହାଇଛି | 

 

2.2 ଋଣ ଣର ଉଟେଶୟ 

 

ଋଣ ଆବବଦନକାରୀ / ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ ଋଣ ୍ାଇବାକୁ େଷ୍ଟ ଭାବବର ଇୋ କରିଛନି୍ତ | ବକବଳ ଋଣ ଆବବଦନ 

/ ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର ଧାଯତୟ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ ଋଣ ରାଶ ିବୟବହାର କରିବାକ ୁରାଜି, ନିଶି୍ଚତ କବର ଏବଂ ଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କବର, କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ 
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ପ୍ରବୟାଗରା ଆବବଦନ ୍ବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ବେଖ୍ବିାରା େିଖ୍ତି ଭାବବର ଅନୁବମାଦିତ ହୁଏ | କ ବବଆଇନ | ଣସି ବବଆଇନ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ କିମ୍ବା 

ଅନ ତିକ କାଯତୟକଳା୍, ଷ୍ଟକ ୍ ମାବକତଟ କାରବାର, ଜୁଆ ବଖ୍ଳ, ଚିଟ୍ ଫଣ୍, େବଟରୀ, ଜାତି କିମ୍ବା ଅନୟ କ କାଯତୟକଳା୍ ଣସି ଆଇନ କିମ୍ବା 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ସୀମିତ କାଯତୟକଳା୍ ୍ାଇ ିଁ ଏହି ଋଣ ବୟବହାର କରାଯିବ ନାହି ିଁ | 

 

2.3 ଅବଧ ି

 

୍ରିବଶାଧ ଟମତ ବିତରଣ ଚିଠବିର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ବହବ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ବସମାନଙ୍କର ଇୋନୁସାବର ବସି୍ତାର କରାଯାଇ୍ାବର, ବଯ୍ରିକି 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଫିଟ୍ ବବାେି ଭାବି୍ାବର | ଯଦ ି ଣଗ୍ରହୀତା (ଉ୍େବ୍ଧ) ଉ୍େବ୍ଧତା ଅବଧବିର ୍ାଣ୍ଠ ି ସଂ୍ରୂ୍ଣ୍ତ ରୂବ୍ ଟାଣନି୍ତ ନାହି ିଁ, ବତବବ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବିତରଣ ୍ତ୍ରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଭିନ୍ନ କରି୍ାବର (୍ିଇଏମଆଇଆଇ,ଇଏମଆଇ କିମ୍ବା ଇଏମଆଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରି) ଏବଂ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ମଧ୍ୟ ବସମାନଙ୍କର ଅଧକିାରବର ସଂରକ୍ଷଣ କବର | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ବିର୍ଷୟବର ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟବର 

ଋଣ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା (ଙୁ୍କ) ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବିବବକ କ ଣସି ଆ୍ରି୍ତ୍ ଉଠାଇବ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ କ ଣସି ବିବାଦ ସଷିୃ୍ଟ କରିବ ନାହି ିଁ | 

 

2.4 ଆଗ୍ରହ 

 

2.4.1 ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସଧୁ ୍ରିବଶାଧ କରିବାକୁ ଦାୟୀ ରହିବବ, ଏହି ୍ରି ହାରବର ଋଣ ରାଶ ିଏବଂ ବବକୟା ରାଶ ିଉ୍ବର, ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ମବନାନୀତ 

ବହାଇଛି ଏବଂ ବିତରଣ ୍ତ୍ର ଅଧୀନବର ଅଧକି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି: 

 

i. ସଧୁର ସି୍ଥର ହାର; କିମ୍ବା 

ii. ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଅବଧ ି୍ାଇ ିଁ ଏବଂ ସଧୁର ବଫି୍ାଟିଂ ବରଟ୍ ବର ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଅବଧ ି୍ବର ସଧୁର ସି୍ଥର ହାର; କିମ୍ବା 

iii. ଆଗ୍ରହର ଭାସମାନ ହାର | 

  

2.4.2 ଋଣ ଉ୍ବର ସଧୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ଣଗ୍ରହୀତା / ନିଯକୁ୍ତ ପ୍ରତିନିଧୀଙୁ୍କ ବଚକ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର ତାରିଖ୍ରୁ କିମ୍ବା ର.ତ.ଗ.ସ ିଁ, ନ.ଇ.ଫିଁ.ତ ତାରିଖ୍ ଠାରୁ 

ବଦୟ ଅଡତର / ଡିମାଣ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ  / ବୟାଙ୍କର ବଚକ,୍ ଡାକ ଅଡତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ବହବ | ଗମନାଗମନ / ସଂଗ୍ରହ / ଣଗ୍ରହୀତା କିମ୍ବା ବଦୟକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ 

କରାଯାଇର୍ବିା ଅର୍ତର ବାସ୍ତବତାକୁ ବନଇ ନିବିବଶର୍ଷବର ହୁଅନ୍ତୁ | 

 

2.4.3 ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏଠାବର ସ ୍ସ୍ୱୀକାର କବର |କାର କରନି୍ତ, ସହମତ ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ସହମତ ହୁଅନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ନିଜ ଇୋନୁସାବର, ବଯକ 

ସମୟ ଣସି ସମୟବର ୍ରିବଶାଧ ଅବଧ ିସମୟବର ସଧୁ ହାରବର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ / ୍ନୁ / ବସଟ୍ କରି୍ାବର, ପ୍ରଚଳିତ ବଜାର ଅଭୟାସ, ଅର୍ତ ବଜାରବର 

୍ରିବର୍ତ୍ତନ ବହତୁ | ୍ରିବର୍ତ୍ତନ, ଋଣୀ ର ବେଡିଟ ମେୂୟାୟନ ର ଡାଉନବଗ୍ରଡ, ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଆବଶୟକତାଗଡିୁକ, ଆଦଶତ ପ୍ରସୁ୍ତତିବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଆର 

/ ମାଜିନ୍ କିମ୍ବା ବିସ୍ତାର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା ବର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ / ନୀତି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କିମ୍ବା ଏନବିଏଚ /ଆରବିଆଇ ଆଦଶତ କିମ୍ବା ଅନୟ ବକୌଣସି ପ୍ରଜୁଯୟ 

ଆଇନବର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ର।  

 

2.4.4 ଯଦି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଆର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ପ୍ରଯଜୁୟ ସଧୁ ହାର ମଧ୍ୟ ବସହି ଅନୁସାବର ୍ରିବରି୍ତ୍ତ ବହବ | ବଯବତବବବଳ ବ ିସଧୁ ହାରବର 

୍ରିବର୍ତ୍ତନ ଆବସ (୍ିଏନବିଏଚଏଫଆର ର ଆଧାର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ), ଏହି୍ରି ୍ରିବରି୍ତ୍ତ ସଧୁ ହାର ଣର ବାୋନ୍ ସ ବଟବନାରବର କାଯତୟକାରୀ ବହବ ଏବଂ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଦଆିଯିବ | (କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ନୁବହ ିଁ) ସିଧାସଳଖ୍ ବମେ୍, ଏହାକ ୁବୱବସାଇଟ୍, ଇବମେ୍, ଏସଏ୍ମଏ୍ସ,୍ ହ୍ ଟସ ୍

ଆ୍ ୍ଇତୟାଦିବର ଅ୍ବଡଟ୍ କରିବା |  

 

2.4.5 ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ବଫି୍ାଟିଂ ବରଟ୍ ଅଫ୍ ସଧୁରୁ ଫିକ୍ସଡ୍ ବରଟ୍ ଅଫ୍ ସଧୁବର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକ ୁ ଇୋ କରନି୍ତ, କିମ୍ବା ବି୍ରୀତବର, ବସ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବର ଏକ େିଖ୍ତି ଆବବଦନ କରି୍ାରିବବ | ସଧୁ ହାରବର ଏହି୍ରି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତା (ଏବଂ ଅଧକିାରର ବିର୍ଷୟ ନୁବହ ିଁ) 

ଅନୁବରାଧ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଏକମାତ୍ର ବିବବକ ରହିବ | ବିତରଣ ଚିଠିବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ସଧୁ ହାର 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ୍ନୁ ବିଚାର କିମ୍ବା ବସହି ସମୟବର ବଳବର୍ତ୍ର ର୍ବିା ପ୍ରଯଜୁୟ ବଧି ିବୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଆରମ୍ଭ 

ବହାଇର୍ବିା ୍ରିବଶାଧ ଟମତବର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ (ବୃଦି୍ଧ / ହ୍ରାସ) ବହତୁ ବହାଇ୍ାବର | ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ 

 

2.4.6 ବଯବତ ସମ୍ଭବ ଋଣ ଣର ଇଏମଆଇ ସମାନ ରହିବ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଣର ବାୋନ୍ ସ ବଟବନାରବର ସଧୁ ହାରବର ୍ରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରବୟାଗ ବହବ | ଯଦି, 

ଯଦିଓ, ବଟନର ଏକ ଯକିୁ୍ତଯକୁ୍ତ ସୀମା ଅତିେମ କବର, ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ର୍ବିା ଇଏମଆଇ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ବୃଦି୍ଧ ବହାଇ୍ାବର |  

 

2.4.7 ୍କ୍ଷଗଡିୁକ ସହମତ ଅଟନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବଏିଚଏଫଏେ, ବସମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବଚିାର ଏବଂ ବିବବଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସଧୁ ହାର ବୃଦି୍ଧ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରିବାକ ୁ

କିମ୍ବା ପ୍ରଯଜୁୟ ବିଶ୍ରାମ ଉ୍ବର ଆଧାର କରି ସଧୁ ହାରକୁ ୍ରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକ ୁନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ବନଇ୍ାବର ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଏକ କିମ୍ବା ଏକାଧକି ମାଧ୍ୟମବର 

ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ଜଟିିସି ଅନୁଯାୟୀ | ସିଧାସଳଖ୍ ବମେ, ଏହାକ ୁବୱବସାଇଟବର ଅ୍ବଡଟ୍ କରିବା, ଇବମେ୍, ଏସଏ୍ମଏ୍ସ,୍ ହ୍ ଟସ ୍ଆ୍ ୍

ଇତୟାଦି ସହିତ ମଧ୍ୟମ | ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଆହୁରି ସହମତ ଅଟନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ବଯକ ଆଗ୍ରହ ଣସି ସଧୁ ହାରବର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏହାର 

ଅବଧ ିମଧ୍ୟ ବଯକ ଣସି ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍ (ଗଡିୁକ) ଉ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ ବଯ୍ରି କ ଣସି ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ ଚୁକି୍ତନାମା ଦ୍ ଏହି୍ରି ରା କାଯତୟକାରୀ ବହବ / 

କାଯତୟକାରୀ ବହବ। ) 

 

2.4.8 ଇଏମଆଇ ପି୍ରନ୍ି ସ୍ ାେ୍ ଏବଂ ସଧୁକୁ ବନଇ ଗଠିତ, ଯାହା ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ସଧୁ ହାର ଆଧାରବର ଗଣନା କରାଯାଇର୍ାଏ ଏବଂ 

୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟଙ୍କାକୁ ବଗାବେଇ ଦିଆଯାଏ | ବଦୟ ୍ରିମାଣ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ର୍ବିା ଅନୟ କ ଣସି ବଦୟ 

ମାସିକ ହିସାବ କରାଯିବ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବସମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନାବର ସଧୁର ଗଣନା ୍ାଇ ିଁ ୍ଯତୟାୟେବମ କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମ ସି୍ଥର କରି୍ାରନି୍ତ |  

 

ସଧୁ ହାରର ସଧୁ ହାରବର, ବଯଉ ିଁଠାବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଣଗ୍ରହୀତା (ଙୁ୍କ) ବଣ୍ଟ୍ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରର୍ମ ବିତରଣ ୍ବର ସଧୁ ହାରବର 

୍ରିବର୍ତ୍ତନ ଆବସ, ତା’୍ବର ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଋଣ ବିତରଣ ବହବ | ସଧୁ ହାରବର ଏ୍ରି ବୃଦି୍ଧ / ହ୍ରାସ ତାରିଖ୍ଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଋଣ ୍ାଇ ିଁ ପ୍ରଯଜୁୟ ବିଭିନ୍ନ ସଧୁ 

ହାରର ଓଜନ ହାରାହାରି |  ଏହା ଆହୁରି େଷ୍ଟ ବହାଇଛି ବଯ ଋଣ ର ଅଂଶ ବଣ୍ଟ୍ନ ବକ୍ଷତ୍ରବର, ସି୍ଥର ସଧୁ ହାର ସମୟ ସମୟବର ଭିନ୍ନ ବହାଇ୍ାବର, 

ବଯ୍ରିକି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ସି୍ଥର କୋ ରା ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ନିଆଯାଇ୍ାବର ଏବଂ ଋଣ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ରୂବ୍ ପ୍ରଦାନ ନକବେ, ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ପ୍ରଯଜୁୟ ବବାେି 

ଅନୁମାନ କରିବବ ନାହି ିଁ | ସଧୁ ହାର ସି୍ଥର ବହବ | ଆଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଋଣ ଉ୍ବର ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକ ୁର୍ବିା 

୍ିଇଏମଆଇଆଇ / ଇଏମଆଇ ଗଣନା କରିବା ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର, ଉ୍ବରାକ୍ତ ୍ରି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ହାରାହାରି ସଧୁ, ଏକତ୍ର ନିଆଯାଇର୍ବିା ସମସ୍ତ ଅଂଶବର ହିସାବ 

କରାଯିବ |  

 

2.4.9 ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ବସମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସଧୁ ହାରବର ୍ ରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଧୁ ହାରବର ୍ ରିବର୍ତ୍ତନ ବହତୁ ସଧୁ ହାରବର ୍ ରିବର୍ତ୍ତନ 
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କିମ୍ବା ସଂବଶାଧନ କରି୍ାରନି୍ତ ବଯ୍ରିକି ଆରବିଆଇ ୍ରି କ ଣସି ବିଧଗିତ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ ଜାରିତ ରା ଜାରି କରାଯାଇର୍ବିା ନିବର୍ଦ୍ଦତଶାବଳୀ / ବିଜ୍ଞପି୍ତ / 

ସକତୁୋର ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନୀତିବର କ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ବହାଇ୍ାବର | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ତ ବଜାର କିମ୍ବା ମଦୁ୍ରା, 

ନିୟାମକ, ରାଜନ ରାଜବନୈତିକ ତିକ, ଆର୍କି କିମ୍ବା ଅର୍ତନ ଅବସ୍ଥା ତିକ ସି୍ଥତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁର୍ବିା କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବିତ ବହବାର କ ଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ୍ରିସି୍ଥତି 

କାରଣରୁ ଘବରାଇ କିମ୍ବା ଆନ୍ତଜତାତୀୟ ବଯକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ | ଣସି ଘଟଣା ସହିତ ଘବରାଇ କିମ୍ବା ଆନ୍ତଜତାତୀୟ, ଯାହା ମତବର | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏହାର 

ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ୍କାଇ୍ାବର, କିମ୍ବା ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସିଷ୍ଟମର ରିସ୍କ ବପ୍ରାଫାଇେ୍ ବିର୍ଷୟବର ସାଧାରଣ ଧାରଣାବର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତା କିମ୍ବା ଋଣ ର 

ବେଡିଟ୍ ବରଟିଂବର ଡାଉନବଗ୍ରଡ୍ ବହତୁ କିମ୍ବା ମାବୋବର କ ଣସି ଅପ୍ରତୟାଶତି କିମ୍ବା ଅସାଧାରଣ ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ବହାଇ୍ାବର | ୍ରିବଶାଧ ଅବଧ ିସମୟବର 

ଅର୍ତନ ସର୍ତ୍ତ ତିକ ଅବସ୍ଥା ଘବଟ | ତା’୍ବର, ସଧୁ ହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବବର ବଯାଗାବଯାଗର ତାରିଖ୍ ନିବିବଶର୍ଷବର ସଂବଶାଧନ ବିଜ୍ଞପି୍ତ ତାରିଖ୍ରୁ ଋଣ ଉ୍ବର 

ପ୍ରଯଜୁୟ ବହବ |  

 

2.4.10 ପ୍ରଶାସନିକ ସବୁିଧା ୍ ାଇ ିଁ, ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏକମାତ୍ର ବବିବଚନାବର ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ବନଇ୍ାବର ବଯ ସଧୁ ହାରବର ଭିନ୍ନତା ନିବିବଶର୍ଷବର ଇଏମଆଇ େମାଗତ 

ଭାବବର ବଦୟ ରାଶ ି ରଖ୍ବିାକ ୁ ବହବ ଏବଂ ବତଣ,ୁ ଇଏମଆଇ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ବହାଇ୍ାବର ଯାହା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ | 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ରା ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କିମ୍ବା ଆଗକୁ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ / ବଦି୍ଧତ ସଂଖ୍ୟାବର ଇଏମଆଇ ଗଡିୁକୁ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ 

ରା ପ୍ରବତୟକ / ବଫି୍ାଟିଂ ବରଟ୍ ସଧୁବର ବଯକ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ଉ୍ବର ବଦୟ ବଦବାକୁ ୍ଡିବ |  

 

2.4.11 ସଧୁ ହାରବର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ବକବଳ ଆଶାକମତୀ ଭାବବର କାଯତୟକାରୀ ବହବ | ଯଦି, ସଧୁ ହାରବର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ବହଉଛି ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ର ଅସବୁିଧା, 

ବତବବ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ୍ବୂତ ବନାଟିସ ୍ନ ବଦଇ 60 (ର୍ଷାଠିଏ) ଦିନ ମଧ୍ୟବର ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବନ୍ଦ / ସଇୁଚ୍ କରିବାର ଅଧକିାର ୍ାଇବବ | ବଦୟ କିମ୍ବା 

ସଧୁ  

 

2.4.12 ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ରିବଶାଧ କରିବାକ ୁକିମ୍ବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ ରାଜିନାମା, ଚୁକି୍ତନାମା ଏବଂ 

ଚୁକି୍ତନାମା ବଯ୍ରିକି ଣଗ୍ରହୀତା ଦ୍ ରା ଦିଆଯାଇର୍ବିା କ କର ଣସି ଟିକସ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଚାଜତ ହିସାବବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ବଯକ ଣସି 

ସରକାରୀ ପ୍ରାଧକିରଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ୍ାବର। (ବଯକ ଣସି ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ ରା ବଯକ ଣସି ୍ିଇଏମଆଇଆଇ / ଇଏମଆଇ ଉ୍ବର କ 

ଆଗ୍ରହ ଣସି ସଧୁ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି) | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କିମ୍ବା ଏ୍ରି ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଯବତବବବଳ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ, ବସବତବବବଳ 

ଣଗ୍ରହୀତାମାବନ ବଫରସ୍ତ କିମ୍ବା ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିବବ | 

 

2.4.13 ପ୍ରଯଜୁୟ ବହବେ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ବଦବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିବବ | 

 

2.4.14  ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏର୍ବିର ସହମତ ଅଟନି୍ତ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ବଯ ଋଣ ୍ରିବଶାଧ ଏବଂ ସଧୁ ବଦୟ ଦିଗବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକ ୁ

ଉ୍ଯକୁ୍ତ ମାସିକ ଇଏମଆଇ କାଯତୟ କରିବାକୁ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏକ ଯକିୁ୍ତଯକୁ୍ତ ଏବଂ ଉ୍ଯକୁ୍ତ ଆଧାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା | ) ଉ୍ବରାକ୍ତ 

ହିସାବବର ଗଣତି ମାସିକ ଇଏମଆଇ ବଦବାକୁ ରାଜି | 
 

2.5 ସଧୁ ଏବଂ ସମୟ ଧାଯତୟର ଗଣନା | 

 

2.5.1 ଇଏମଆଇ ଏବଂ ଋଣ ଅନ୍ତଗତତ ସଧୁ ବାରି୍ଷକ ସଧୁ ହାର ଆଧାରବର ହିସାବ କରାଯିବ, ବଯ୍ରିକି ସମୟ ସମୟବର ମାସିକ ଯ ଗିକ ବିଶ୍ରାମ ସହିତ | ବତଣ,ୁ 

ଇଏମଆଇ ଅଧୀନବର ର୍ବିା ରାଶ ିଏବଂ ବାରି୍ଷକ ସଧୁ ହାରବର ହିସାବ କରାଯାଇର୍ବିା ସଧୁ ଏକ ବର୍ଷତବର 12 (ବାର) ସମାନ କିସି୍ତବର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ |   

 

ଅବଶୟ, ସମୟାନୁସାବର ଏହି୍ରି ଓଭରଡୁୟ ଚାଜତ ଆଦାୟ ୍ାଇ ିଁ ପ୍ରଯଜୁୟ ସମୟ ଅବଧ ି୍ାଇ ିଁ ବାରି୍ଷକ ସଧୁ ହାର ଉ୍ବର ଓଭରଡୁୟ ଚାଜତ ଗଣନା କରାଯିବ 

| ଧାଯତୟ ଚାଜତର ଏହି ହାରବର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବୃଦି୍ଧ କିମ୍ବା ହ୍ରାସର ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ପ୍ରଚଳିତ ଚାଜତର ସଚୂୀ ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଉ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ 

ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକାଧକି ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମବର ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ | ସିଧାସଳଖ୍ ବମେ୍, ଏହାକ ୁବୱବସାଇଟ୍, ଇବମେ୍, ଏସଏମଏସ, ଭାଟସ ିଁ ଆପ୍ପ 

ଇତୟାଦିବର ଅ୍ବଡଟ୍ କରିବା |  

 

2.5.2 ୍ିଇଏମଆଇଆଇ କୁ ମାସିକ ଭିରି୍ତ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକ ୁର୍ବିା ବାରି୍ଷକ ସଧୁ ହାର, ସଂ୍କୃ୍ତ ବଦୟ ତାରିଖ୍, ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ବିତରଣ ଉ୍ବର, ସଧୁ 

ହାରବର ହିସାବ କରାଯିବ, ବଯ୍ରି ବତିରଣ ୍ତ୍ରବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇଛି | ବତଣ,ୁ ବାରି୍ଷକ ସଧୁ ହାରବର ଗଣାଯାଇର୍ବିା ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ଅଧୀନବର 

ର୍ବିା ୍ରିମାଣ ଏକ ବର୍ଷତବର 12 (ବାର) ସମାନ କିସି୍ତବର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ |   

 

2.5.3 ଭଙ୍ଗା ଅବଧ ିଏବଂ ଅତୟଧକି ଚାଜତ ୍ାଇ ିଁ ସଧୁ 365 ବର୍ଷତର (ତିନ ିଶହ ର୍ଷାଠିଏ ଦନି) ଆଧାରବର ଗଣନା କରାଯିବ | 

 

2.5.4 ସଧୁ ବଣ୍ଟ୍ନ ତାରିଖ୍ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ବହବ |  

 

2.6 ଋଣ ବଣ୍ଟନ 

 

2.6.1 ଏହି ଜିଟିସି ଅଧୀନବର ଏକ ବିତରଣ ଅର୍ତ ବହଉଛି ଏହି ଜିଟିସି ର ଧାରା 2.7 ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ତଆିରି ରା ନିମିତ ଋଣ ୍ରିମାଣର ବଯକ 

ଣସି ବିତରଣ, କିମ୍ବା ଏହାର କ ଣସି ଅଂଶ | 

 

2.6.2 ଋଣ, କିମ୍ବା ଏହାର କ ଣସି ଅଂଶ, ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ବେଖ୍ବିା ରା େିଖ୍ତି କିମ୍ବା ଇବେବକ୍ଟ ୋନିକ୍ ଭାବବର (ଏକ ଇବମେ୍ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ 

ଗ୍ରହଣୀୟ ଅନୟ କ ଣସି ବମାଡ୍ ମାଧ୍ୟମବର) ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଏକମାତ୍ର ବିବବଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବିତରଣ ଅନୁବରାଧ ଉ୍ବର 

ଦିଆଯାଇ୍ାବର | ବଗାଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧକି କିସି୍ତ | ବକଉ ିଁଠାବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ନିମତାଣ ଅଧୀନବର ଅଛି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପରି୍ତ୍ 

ନିମତାଣର ଆବଶୟକତା କିମ୍ବା ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ପ୍ରମାଣ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦାଖ୍େ କରିବା ୍ବର ଋଣ, ଏହି୍ରି ବୟବଧାନବର 

କିସି୍ତବର ବଣ୍ଟ୍ନ କରାଯାଇ୍ାବର | (ଗଡିୁକ) ଯାହା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଯାହା ଅନି୍ତମ, ଚୂଡାନ୍ତ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 

ବହବ | 

 

2.6.3 ବଯଉ ିଁଠାବର ବଚକ ୍ମାଧ୍ୟମବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ବିତରଣ କରାଯାଏ, ବଚକ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର ତାରିଖ୍ ଏବଂ ଯଦି ର.ତ.ଗ.ସ, ନ.ଇ .ଫ.ତ / ବଦୟ 

ଅଡତର / ଡିମାଣ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ  ମାଧ୍ୟମବର ବିତରଣ କରା ଯାଇର୍ାଏ, ବତବବ ବଦୟ ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବବାେି ଧରାଯିବ | / ବୟାଙ୍କର ବଚକ ୍କିମ୍ବା ଡାକ 

ଅଡତର ମାଧ୍ୟମବର, ଏହି୍ରି ଏକ ଘଟଣାବର, ବିତରଣ ଏହି୍ରି ର.ତ.ଗ.ସ, ନ.ଇ .ଫ.ତ, ବ୍ ଅଡତର / ଡିମାଣ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ  / ବୟାଙ୍କର ବଚକ ୍ / ଡାକ ଅଡତର 

ତାରିଖ୍ରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ବବାେି ଧରାଯିବ |  

 

2.6.4 ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା କରାଯାଇର୍ବିା ବଯକ ଣସି ବିତରଣ ଅନୁବରାଧ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ଏକ ଅବିବେଦୟ ଅଙ୍ଗ ବହବ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ 
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ଗ୍ରହଣୀୟ ରୂ୍ବର ସମସ୍ତ ଭବିର୍ଷୟତର ବଦୟ (ପ୍ରଯଜୁୟ) ସହିତ ପ୍ରବତୟକ ବିତରଣର ରସିଦକ ୁସ୍ୱୀକାର କରିବାକ ୁଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ 

| ପ୍ରବତୟକ ଣଗ୍ରହୀତା (ଙୁ୍କ) ଅନୟ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ଏବଂ ବସମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି୍ରି ବିତରଣ ଅନୁବରାଧ କରିବାକୁ ଅନୟମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତି ଦିଅନି୍ତ | 

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା କରାଯାଇର୍ବିା ବଯକ ଣସି ବିତରଣ ଅନୁବରାଧ ଅନୟ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏହି୍ରି 

ବିତରଣ ଅନୁବରାଧ ଅନୁଯାୟୀ ବିତରଣ କରିବ | ଏହି୍ରି ବିତରଣ ଅନୁବରାଧ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇର୍ବିା ବଯକ ଣସି ବତିରଣ କ ଣସି ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ 

କରାଯିବ ନାହି ିଁ | ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସ ୍କାର କରନି୍ତ, ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ବଯ ବିତରଣ ୍ାଇ ିଁ ଣର ନିରନ୍ତରତାକୁ ଦାୟିତ୍ ର ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବବର 

ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ୍ରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କଠାରୁ କ ଅେଗା ଣସି ୍ରୃ୍କ ନିଶି୍ଚତକରଣ ୍ାଇବାକୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଆବଶୟକ ବହବ ନାହି ିଁ 

|   
 

2.6.5 ଯଦି ବିତରଣ କିସି୍ତବର ର୍ାଏ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଦାବି କରିବାର ଅଧକିାର ରହିବ ବଯ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ବଯକ ଣସି ବିତରଣ ୍ବୂତରୁ, 

ଣଗ୍ରହୀତା ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବଏିଚଏଫଏେ ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି | ରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ଆର୍କି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବବ ଏବଂ ଏହାର 

ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ାରୀ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବବ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ 

 

2.6.6 ସଂଗ୍ରହ ବଦୟ, ଯଦି ର୍ାଏ, ଏହି୍ରି ସମସ୍ତ ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧବର ଣଗ୍ରହୀତା ବହନ କରିବବ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନା ଅନୁଯାୟୀ 

ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ନିଆଯିବ | 

 

2.6.7 ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ବସମାନଙ୍କର ବିବବଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଅନୁବରାଧ ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ବିତରଣକୁ ୍ବୂତ-ବ୍ାନ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ 

ରଖ୍ବିାକ ୁହକ୍ଦାର | 

 

2.6.8 ଇବଭଣ୍ଟ୍ବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଉ୍େବ୍ଧତା ଅବଧ ିମଧ୍ୟବର ଧାରା 2.6 ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ତିଆରି ରା କରାଯାଇର୍ବିା କ ଣସି ବିତରଣ 

ଅନୁବରାଧକୁ ଗ୍ରହଣ କବର ନାହି ିଁ କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା ଗ୍ରହଣ କବର ନାହି ିଁ, ଏ୍ରି ୍ରିସି୍ଥତିବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର କ ଣସି ବିତରଣ ଅନୁବରାଧକୁ 

ଗ୍ରହଣ କରିବାକ ୁବାଧ୍ୟ ବହବ ନାହି ିଁ | ) ଉ୍େବ୍ଧତା ଅବଧ ି୍ବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନାବର | 

 

2.7 ବତିରଣର ଧାରା | 

 

2.7.1 ଋଣ ଦେିେ ଅଧୀନବର କିମ୍ବା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ର୍ବିା ସମସ୍ତ ବଦୟ ଣଗ୍ରହୀତା (ଦ୍ରବୟ) / ବିବେତାଙ୍କ ସମ୍ପରି୍ତ୍ 

/ ସାମଗ୍ରୀ, ବଯାଗାଣକାରୀ କିମ୍ବା ବଯାଗାଣକାରୀ କିମ୍ବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ ରା, ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ପ୍ରାଧକୃିତ ରା ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ବହବ େିଖ୍ତି ଆକାରବର ଏବଂ “ବକବଳ 

A / c ବଦୟକାରୀ” କିମ୍ବା ଅନୟ କ ବମାଡ୍ ଣସି ବମାଡ୍ ଅର୍ତାତ୍ ରିଅେ୍ ଟାଇମ ୍ଗ୍ରସ ୍ବସଟବେବମଣ୍ଟ୍ (“ ର.ତ.ଗ.ସ ”), ନୟାସନାେ ଇବେବକ୍ଟ ୋନିକ୍ ଫଣ୍ 

ଟ୍ରାନ୍ ସଫର (“ ନ.ଇ .ଫ.ତ ”), ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଇତୟାଦି ଭାବବର ବଚକ ୍ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯିବ | ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍କୁ କିମ୍ବା, ବଯ୍ରି ବହାଇ୍ାବର 

, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନାବର | 

 

2.7.2 ସମସ୍ତ ବଣ୍ଟ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା (ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧୀ / ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ବିବେତା / ସାମଗ୍ରୀ, ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ବସବା ବଯାଗାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା କିମ୍ବା 

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍, ରା ସ ୍ପ୍ରାଧକୃିତ କୃତ ିପ୍ରାପ୍ତ ବହବ | େିଖ୍ତି ଆକାରବର ଣଗ୍ରହୀତା |  ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏହା ଦ୍ 

ନିଶି୍ଚତ କର | ରା ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ବଯ ସମ୍ପରି୍ତ୍, ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ବସବା ବଯାଗାଣକାରୀ / ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ବଯାଗାଣକାରୀ / ବିବେତା / ବୟକି୍ତ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ତରଫରୁ 

ବିତରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକ ୁସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ବହବବ |ଏହା ଦ୍ ରା ଏହା େଷ୍ଟ ବହାଇଛି ବଯ ସାମଗ୍ରୀ, ଦ୍ରବୟ କିମ୍ବା ବସବା ବଯାଗାଣକାରୀ / ସମ୍ପରି୍ତ୍ର 

ବଯାଗାଣକାରୀ / ବିବେତାଙୁ୍କ ଏହି୍ରି ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧୀ / ବିବେତାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବଦୟ ଋଣ ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ ଣଦାତାଙ୍କ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧବର 

ବହବ ଏବଂ ବସହି ଅନୁଯାୟୀ, ବିତରଣ ୍ରି ବିବବଚନା କରାଯିବ | ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅନ୍ତଗତତ ଣଗ୍ରହୀତା | 

 

2.7.3 ବଯକ ଣସି ବିତରଣ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ରା ନିଜ ଇୋନୁସାବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ସବତନିମ୍ ନ ବିତରଣ ରାଶ ିଅଧୀନବର ରହିବ | 

 

2.7.4 ଯଦି ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ନିମତାଣ ଏବଂ / କିମ୍ବା ବସହି ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ବିବେତାଙୁ୍କ େୟ ବିଚାର ୍ାଇ ିଁ ବଯକ ଣସି ବିତରଣ ବୟବହାର କରାଯିବା ଆବଶୟକ ହୁଏ, ବତବବ ବସହ ି

ଘଟଣା କିମ୍ବା ୍ରିସି୍ଥତିବର ବିତରଣ ସିଧାସଳଖ୍ କରାଯିବ,   

 

ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ବିବେତା କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧୀ ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ ୍ରି, ବଯ୍ରି ବହାଇ୍ାବର | 

 

2.7.5 ବବଆଇନତା: ଘଟଣାବର ଋଣ ବିତରଣ କିମ୍ବା ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ ଏହାର ବଯକ ଣସି ଅଂଶ, ଋଣ ଦେିେର ସହାୟକ ବହବା ସମୟବର, ବବଆଇନ ବଘାରି୍ଷତ 

ହୁଏ କିମ୍ବା କ ଣସି ବିଧ,ି ବିଜ୍ଞପି୍ତ, ବିଜ୍ଞପି୍ତ, ସଂବଶାଧନ କିମ୍ବା ୍ନୁ - ପ୍ରଣୟନ ବହତୁ ବବଆଇନ ବହାଇଯାଏ | , ବୃର୍ତ୍ାକାର କିମ୍ବା ଅଡତର ଇତୟାଦି, ଏହି ଜିଟିସି 

ର ଧାରା 7.1 ର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବ ଏବଂ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକ ବଘାରି୍ଷତ ବଶର୍ଷ ବୟବହାର କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ଦିନଠାରୁ 

ବନ୍ଦ ବହାଇଯିବ | ଏହାର ଅବିବେଦୟ ଅଙ୍ଗ ବବଆଇନ ବହାଇଯାଇଛି | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏହା ୍ବର ଏକ ଅଗ୍ରୀମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବହବ ନାହି ିଁ ଏବଂ 

ଉ୍େବ୍ଧ ଋଣ ଣର ୍ରିମାଣ ତୁରନ୍ତ ଶନୂକୁ ହ୍ରାସ ୍ାଇବ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ (୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେତରଫରୁ) ୍ରୁା ଋଣ ଏବଂ ୍ରିମାଣକୁ ୍ନୁ କେ୍ 

କରନ୍ତୁ | କେ୍ କରିବାକ ୁହକ୍ଦାର ବହବ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା (ତାରିଖ୍) ବସହି ଦିନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରି୍ାରନି୍ତ, ବିନା କ ଣସି ପ୍ରତିବାଦ / ବିବାଦ 

ବିନା, ୍ରିବଶାଧ କରିବାକ ୁଦାୟୀ ରହିବବ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦୟ ଇତୟାଦି |  

 

2.7.6 ପ୍ରଯଜୁୟ ୍ରିମାଣବର, ଣର ୋଭ ଏବଂ ଅଧକିାରର ବୟବହାର ଏବଂ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ସରୁକ୍ଷା କିମ୍ବା କାରବାର ଦେିେ ଅଧୀନବର 

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କାଯତୟ, ବୟକି୍ତଗତ ଏବଂ ବୟବସାୟିକ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର ବୟକି୍ତଗତ ତର୍ା ବୟବସାୟିକ କାଯତୟ ଗଠନ ବହବ | 

 

2.7.7 ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ | ଣ ଦେିେ ଅଧୀନବର ସଂବଶାଧତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବୟତୀତ, ବଣ୍ଟ୍ନ ଅନୁବରାଧ ଫମତବର ପ୍ରଯଜୁୟ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକ ଣ ଦେିେ 

ଅଧୀନବର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅନ୍ାିଇନ୍ ବିତରଣ ଅନୁବରାଧ ଫମତବର ପ୍ରଯଜୁୟ ବହବ | 

 

2.8 ପରିଟଶାଧ  

 

2.8.1 ଣଗ୍ରହୀତା ରାଜି ହୁଅନି୍ତ, ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ଏବଂ ୍ରିବଶାଧ ଅବଧ ି ସମୟବର ବଦୟ ୍ରିମାଣ ୍ରିବଶାଧ କରିବାକ ୁ ପ୍ରତିଶରୁ୍ତି ଦିଅନି୍ତ (ଅର୍ତାତ୍ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କିମ୍ବା ର.ତ.ଗ.ସ / ନ.ଇ .ଫ.ତ/ ଏନଏ ସି ଏଚ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ବମାଡ୍ ସ୍କ୍ଷବର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବଦୟ ବଚକ୍ / ଡିମାଣ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ  ଦ୍ କିମ୍ବା 

ରା) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ବସମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନାବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି) ବଯ୍ରି ଏବଂ ଧାଯତୟ ସମୟବର, an ଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର 

ଦଶତାଯାଇଛି | 
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2.8.2 ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସମସ୍ତ ୍ରିବଶାଧ କରିବାକ ୁ ଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ, ତର୍ା୍ି, ବଯକ ଣସି କାରଣରୁ ବିତରଣର ଅଗ୍ରଗତିର ବିଳମ୍ବ ବହବେ, 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଇଏମଆଇ (ଅନୟ କ ଣସି କାରଣ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି) ଏବଂ ଧାଯତୟ ତାରିଖ୍କୁ ରିଫିକ୍ସ କରିବାର ବିବବକ ୍ାଇବ | ୍ରିବଶାଧ ୍ାଇ ିଁ 

 

2.8.3 ମାମୋବର ବଣ୍ଟ୍ନ ଋଣ ର ଟ୍ରାନ୍ ସ ବର ସମାପ୍ତ ବହାଇର୍ାଏ ନିମତାଣ ଅଧୀନବର ଏକ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର େୟ ୍ାଇ ିଁ ଆବଶୟକ ଭାବବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

୍ିଇଏମଆଇଆଇ / ଇଏମଆଇ, ଯାହା ୍ରିବ ଶାଧନ ୍ରୂ୍ଣ୍ତ କାଯତୟକାଳ ଉ୍ବର, ଋଣ ଅଂଶ ୍ବୂତରୁ ବଣ୍ଟ୍ନ ୍ାଇ ିଁ ଗଣନା ବହବ ମାଧ୍ୟମବର ୍ରିବ ଶାଧନ 

ଅନୁମତି କରି୍ାରନି୍ତ ଅବଧ ିପ୍ରବତୟକ ଅତିରିକ୍ତ ବିତରଣ ସହିତ, ଏହି ୍ିଇଏମଆଇଆଇ / ଇଏମଆଇ ୍ରିମାଣ ବୃଦି୍ଧ ବହବ ଏବଂ ଏହି୍ରି ବଦି୍ଧତ 

୍ିଇଏମଆଇଆଇ / ଇଏମଆଇ ପ୍ରବତୟକ ଭବିର୍ଷୟତର ୍ିଇଏମଆଇଆଇ / ଇଏମଆଇ ୍ରିବଶାଧ ୍ାଇ ିଁ ପ୍ରଯଜୁୟ ବହବ | 

 

2.8.4 ବ କଳି୍ପକ ଭାବବର, ଉ୍ବରାକ୍ତ ୍ରିସି୍ଥତିବର ବଯଉ ିଁଠାବର ଟ୍ରାନ୍ ସଚବରତ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବକବଳ ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ବଦୟକୁ 

ଅନୁମତି ବଦଇ୍ାବର, ବଯ୍ଯତୟନ୍ତ ଏହି ସମୟ ୍ଯତୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଋଣ ବିତରଣ କରାଯାଇର୍ାଏ, ଯାହା ୍ବର ଇଏମଆଇ ୍ରିବଶାଧ ଆରମ୍ଭ ବହବ | 

 

2.8.5 ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ (କ) ଆରମ୍ଭରୁ ଧାଯତୟ ତାରିଖ୍ବର ପ୍ରବତୟକ ଇଏମଆଇ କୁ ବଦବବ; ଏବଂ / କିମ୍ବା (ଖ୍) ଇଏମଆଇ ଆରମ୍ଭ ବହବା 

୍ଯତୟନ୍ତ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଦୟ ତାରିଖ୍ ଉ୍ବର ନିମିତ ବିତରଣ ଉ୍ବର ୍ିଇଏମଆଇଆଇ | 

 

2.8.6 ୍ିଇଏମଆଇଆଇ / ଇଏମଆଇ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବଯ୍ରି ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର ସଚୂିତ କରାଯାଇଛି | ଯଦି ଏ୍ରି ଦିନ ବୟବସାୟ 

ଦିବସ ନୁବହ ିଁ, ବତବବ ୍ବୂତ ବୟବସାୟ ଦବିସବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ୍ିଇଏମଆଇଆଇ / ଇଏମଆଇ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ | 

 

2.8.7 ଏହି ଜିଟିସି ର ଧାରା 5.3 (କ) ର ବୟବସ୍ଥାକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ େିଖ୍ତି ଆକାରବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, 

ଣଗ୍ରହୀତା ଏହା ଦ୍ ରାଜି ବହବେ ରା ରାଜି ହୁଅନି୍ତ, ଇଏମଆଇ ବଦୟ ବୟତୀତ ଉ୍ବର, ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ହ୍ରାସ ୍ାଇ ିଁ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ର୍ବିା ସମ୍ପରି୍ତ୍ 

ଉ୍ବର ପ୍ରତିମାସବର ଣଗ୍ରହୀତା (୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ) ଭଡା କିମ୍ବା ୋଭର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଶତକଡା ଜମା କରିବାକୁ | ଦାୟିତ୍। | ଅଧକିନ୍ତୁ, 

ଣଗ୍ରହୀତା (ଚୁକି୍ତନାମା) ଏବଂ ଦାୟିତ୍ ଗ୍ରହଣ କବର ବଯ ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ ଏକ ଉ୍ଯକୁ୍ତ ଆଇନଗତ ଯନ୍ତ୍ର (େିଜ୍ କିମ୍ବା ଭଡା ବଦୟ / ଚୁକି୍ତନାମା) ଦ୍ ରା ଛାଡ ିଦିଆଯିବ 

ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଯ ଣଗ୍ରହୀତା 7 ଟି ମଧ୍ୟବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ ଏହି୍ରି ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ନକେ ଦାଖ୍େ କରିବବ ( ସାତ) ଏହି୍ରି ଆଇନଗତ 

ଯନ୍ତ୍ରର କାଯତୟକାରିତା ଦିନ | 

 

2.8.8 ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ସମାନ ଚାହିଦା ବହବାର ସାତ (7) ଦିନ ମଧ୍ୟବର, ଣଗ୍ରହୀତା ବଦୟ ବଦବାକୁ ରାଜି ହୁଅନି୍ତ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ସି୍ଥର 

ବହାଇଛି ରା ସି୍ଥର ବହାଇର୍ବିା ୍ିଇଏମଆଇଆଇ କିମ୍ବା ଇଏମଆଇ ନିବିବଶର୍ଷବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ଅନୟ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ର୍ବିା ଅନୟ ଚାଜତ, ଯାହା 

ବିଫଳ ହୁଏ, ତାହା ବିଫଳ ହୁଏ | ) ଏହ ିଜିଟିସି ର ଧାରା 2.4 ଏବଂ 2.5 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଯଜୁୟ ହାରବର ସଧୁ ଏବଂ ଧାଯତୟ ଚାଜତ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଚାଜତ ବଦବାକ ୁ

୍ଡିବ | 

 

2.8.9 ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ୍ି.ଡ.ସି  ର ପ୍ରାରମି୍ଭକ ବସଟ୍ ବୟବହୃତ ବହବା ୍ବର ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏର୍ବିର ରାଜି ହୁଅନି୍ତ, ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ଏବଂ ୍ରିବଶାଧ 

ବମାଡ୍ (ଏନଏ ସି ଏଚ କିମ୍ବା ୍ି.ଡ.ସି ) ୍ରୁଣ କରିବାକ ୁଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ | ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଅଧକି ରାଜ ିହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ୍ରିବଶାଧ ୍ାଇ ିଁ ଏନଏ ସି 

ଏଚ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ / ଦେିେର ନୂତନ ବସଟ୍ ଦାଖ୍େ କରିବାକ ୁଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ | ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଠିକ୍ ସମୟବର ୍ରିବଶାଧ ବମାଡ୍ ୍ରୁଣ 

ନକରନି୍ତ, ଚାଜତ ସଚୂୀବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ୍ରି ମାସିକ ବସବା ଶଳୁ୍କ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍କୁ ଦିଆଯିବ | 

 

2.8.10 ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା ଏକ ବୟାଙ୍କ / ଆର୍କି କମ୍ପାନୀରୁ ଅନୟ ବୟାଙ୍କକୁ ୍ି.ଡ.ସି କିମ୍ବା ଏନଏ ସି ଏଚ କୁ ଅଦଳବଦଳ / ଅଦଳବଦଳ କରିବାକୁ ଇୋ କରନି୍ତ, କିମ୍ବା 

ବଯକ କାରଣ ଣସି କାରଣରୁ, ଣଗ୍ରହୀତା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ୍ବୂତ େିଖ୍ତି ଅନୁମତି ସହିତ ବଦୟ ବଦଇ ତାହା କରି୍ାରିବବ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ, 

ଏ୍ରି ସ ୍୍ ୍ଚାଜତଗଡିୁକ ସମୟ ସମୟବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ବହାଇ୍ାବର | 

 

2.8.11 ଯଦି ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଜରିଆବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଦୟ ରାଶ ିବଦୟ ଆବଶୟକ ହୁଏ, ବତବବ ଣଗ୍ରହୀତା: 

 

(i) ପରିଟଶାଧ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ / କିମ୍ବ୍ା ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ (“ନଟିେତଶନାମା ”) ଦ୍ ଅନୟର୍ା | ରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ତାରିଖ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏବସ୍କୋ 

ଆକାଉଣ୍ଟ୍କୁ ବଡବିଟ୍ କରିବାକୁ ନିଦ୍ଧତାରିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଙ୍ଗବର ଏହାର ବୟାଙ୍କରଙୁ୍କ ଆବଶୟକୀୟ ଅ୍ରୂଣୀୟ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା 

କରିବବ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଏ୍ରି ଚିଠିର ନକେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବଯ୍ରି ଏହି୍ରି ବୟାଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ ରା ସ ୍କୃତ ବହାଇଛି ଏବଂ / କିମ୍ବା 

ଯଦି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଆବଶୟକ କବର, ବତବବ ଏହ ିଜିଟିସି ର ଧାରା 6 ର ଅନୁ୍ାଳନ ଦଶତାଇ ଏ୍ରି ବୟାଙ୍କର ଦ୍ ଜାରିତ ରା ଜାରି 

କରାଯାଇର୍ବିା ଚିଠିର ମଳୂ କ୍ି ପ୍ରଦାନ କରିବ; ଏବଂ 

 

(ii) ଏହାର ବୟାଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟବର ଦାଖ୍େ କରିବାକ ୁ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଆବଶୟକ ଅନୁଯାୟୀ ୍ରିବଶାଧ ସଚୂୀ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି 

ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ (ଗଡିୁକ) ର କ୍ି ଦାଖ୍େ କରିବ | 

 

2.8.12 ଋଣ ୍ରିବଶାଧର ୍ରିବଶାଧ ଏବଂ କିସି୍ତବର ସଧୁ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଚାଜତବର ଧାଯତୟ କରାଯାଇର୍ବିା ୍ରି, ଣଗ୍ରହୀତା ଉ୍ବରାକ୍ତ ୍ରିବଶାଧର ସଂବଶାଧନ 

୍ବର ସମସ୍ତ ରାଶ ିପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁଦାୟୀ ରହିବବ | 

 

2.8.13 ଉ୍ବରାକ୍ତ ଧାରା 2.8 ବର ଦଶତାଯାଇର୍ବିା ବି୍ରୀତ କ କିଛି ଣସି କର୍ାକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି, ଯଦି ଉ୍େବ୍ଧତା ଅବଧ ିମଧ୍ୟବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ଋଣ ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ତ 

ଭାବବର ଅଙି୍କତ ବହାଇନର୍ାଏ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ବଯକ ସମୟ ଣସି ସମୟବର କିମ୍ବା ସମୟ ସମୟବର ୍ରିବଶାଧର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ୍ନୁ 

ସି୍ଥର କରିବାର ଅଧକିାର ରହିବ | ବଯ୍ରିକି ଉ୍ାୟବର ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବଯ୍ରିକି ବିସୃ୍ତତ ଋଣୀ (ଗଡିୁକ) ଦ୍ୱାରା ଦୟ ବଯାଗ ିଁ ୁ୍ରିମାଣର, 

ବସମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଚାରବର ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ଏବଂ ୍ରିବ ଶାଧନ ବସଠାବର ସଂବଶାଧତି ୍ରିବ ଶାଧନ କାଯତୟସଚୂୀ ପ୍ରତି ଭାବବର ବହବ କରି୍ାରନି୍ତ ଏବଂ 

କରଜ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଇୋ ଅନୟ କ ଣସି ସପି୍ବିମଣ୍ଟ୍ାରୀ ବିତରଣ ୍ତ୍ର ବୟତୀତ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ଉ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 

ବହବା ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ ଯାହା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଦସ୍ତଖ୍ତ ବହାଇ୍ାବର | ଅବଶୟ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଧାଯତୟ ୍ରିମାଣର 
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୍ରିବଶାଧ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ୍ନୁ ନିଦ୍ଧତାରଣ ବିର୍ଷୟବର ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଜଣାଇବ | ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ବଯ ଏଠାବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ 

କରାଯାଇର୍ବିା ଉ୍େବ୍ଧତା ଅବଧ ି୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ନିଜ ଇୋନୁସାବର ସି୍ଥର ବହବ। ଣଗ୍ରହୀତା ରାଜ ିବହାଇଛନି୍ତ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରିଛନି୍ତ ବଯ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ୍ରିବଶାଧର ୍ନୁ ନିମତାଣ ଏବଂ ୍ନୁ ନିମତାଣ କାଯତୟ ଆରବିଆଇ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ୍ନୁ ନିମତାଣ ଭାବବର ବିବବଚନା 

କରାଯିବ ନାହି ିଁ ଏବଂ ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟବର, ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବସବା ୍ାଇ ିଁ କ ଣସି ବମାର୍ଚ୍ତା ଉ୍େବ୍ଧ ବହବ ନାହି ିଁ | ବଦୟ ୍ରିମାଣ  

 

ଏଠାବର ବରି୍ଣ୍ତ ବି୍ରୀତ କ କିଛି ଣସି ଜିନିର୍ଷକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ନିଜ ଇୋନୁସାବର ଏବଂ ବଯକ ସମୟ ଣସି ସମୟବର ଣର ମଦୁ୍ରା 

ସମୟବର, ଇଏମଆଇ ସଂଖ୍ୟା, ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତା’ର ବଦୟ ୍ରିମାଣ ସହିତ ୍ରିବଶାଧ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ୍ନୁ ନିଧତାରଣ / ରୂ୍ାନ୍ତର 

କରି୍ାବର | 

 

2.9 ଟେୟଟର ବଳିମ୍ବ୍ 

 

2.9.1 ସମ୍ପକୃ୍ତ ଧାଯତୟ ତାରିଖ୍ବର ନିୟମିତ ଭାବବର ଇଏମଆଇ କିମ୍ବା ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ବଦବାର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକତା ବିର୍ଷୟବର ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ କ ଣସି ବିଜ୍ଞପି୍ତ, 

ସ୍ମାରକ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଦିଆଯିବ ନାହି ିଁ | ଇଏମଆଇ କିମ୍ବା ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ର ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ନିୟମିତ ବଦୟ ନିଶି୍ଚତ କରିବା ଏହା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର 

ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ଦାୟିତ୍। ବହବ | ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସହମତ ଅଟନି୍ତ ବଯ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବଦୟ / ୍ରିବଶାଧ ବହଉଛି ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ମଳୂ ବିର୍ଷୟ | 

 

2.9.2 ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ଇଏମଆଇ କିମ୍ବ୍ା ପିଇଏମଆଇଆଇ କିମ୍ବ୍ା ଅନୟ ଟେୟଗଡୁିକ ର ଟେୟ ଟକୌଣସି ବଳିମ୍ବ୍ କମି୍ବ୍ା ଡିଫଲ୍ଟ ଋଣୀ (ଗଡୁିକ) ହାର 

ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ୍ୱାରା ସି୍ଥର ଟସମାନଙ୍କର ନଜିସ୍ଵ ବଚିାରଟର ପ୍ରତ ିଭାବଟର ଡିଫଲ୍ଟ ଟର ପରିମାଣ ଉପଟର ସମୟାତୀତ ଟେୟ ଟେବାକୁ 

ବଗି୍ଭରିତ ପରୁ୍ତୃ କରିଟ ବ ର ଅନୟ ଅଧକିାର କୁ ପବୁତ କସଂ୍ାର ବନିା , କିମ୍ବ୍ା ଅନୟାନୟ ହାରଟର ଟଯପରି ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ େ୍ ରା ମାସର 

ଟଯକ ଣସି ଅଂଶ ପାଇ ଁଡିଫଲ୍ଟକୁ ପରୂ୍ଣ୍ତ ମାସ ପାଇ ଁଡିଫଲ୍ଟ ଭାବଟର ବୟବହାର କରାଯାଇପାଟର | 
 

2.9.3 ଣଗ୍ରହୀତା (ମାଟନ) ସହମତ ଅଟନ୍ତ ିଟଯ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ େ୍ ସମାପ୍ତ ରା ଓଭରଡୁୟ ଚାଜତ ଆୋୟ ଣ େଲିଲ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ ସମୟଟର ଟେୟ 

ନ ଟେବାଟର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ େ୍ ରା ବଳିମ୍ବ୍ ଟହତୁ ପ୍ରଯଜୁୟ ସଧୁ ଉପଟର ଅଧକି ଟହବ । ଇଏମଆଇ କିମ୍ବା ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ୍ାଇ ିଁ ଠିକ ସମୟବର 

ବଦୟ ବଦବାବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ବଯକ ଣସି ଡିଫଲ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ବଦୟ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଦୟ ଏବଂ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁଏହି 

ଜିଟିସି ର ଧାରା 7.1 ଅନୁଯାୟୀ ଡିଫଲ୍ଟର ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଭାବବର ଧରାଯିବ | 

 

2.9.4 ଉ୍ବରାକ୍ତ ୍କ୍ଷ୍ାତ ନକରି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ଜିଟିସି ର ଧାରା 7.2 ବର ବିଜ୍ଞପି୍ତବର ଦଶତାଯାଇର୍ବିା ସମୟର ସମାପି୍ତ 

ସମୟବର, ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କ ବନାଟିସ ୍| ଣସି ବିଜ୍ଞପି୍ତ ବିନା ଋଣ ବଫରସ୍ତ କରିବାର ଅଧକିାର ୍ାଇବ | ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା 

ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶ ି୍ରିବଶାଧ କରିବାକୁ ଦାୟୀ ରହିବବ ବଯବହତୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସଂ୍କୃ୍ତ ୍ସୁ୍ତକ ଏବଂ ବରକଡତବର ବଦଖ୍ାଯିବ ଏବଂ ଏର୍ବିର 

ର୍ବିା ଏଣି୍ଟ୍ିଗଡିୁକ, ୍କ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ର୍ବିା ମାମୋ, କାରବାର ଏବଂ ଖ୍ାତାର ଚରମ ପ୍ରମାଣ ଭାବବର ବବିବଚନା କରାଯିବ | । 

 

2.10 ପି୍ରଟପଟମଣ୍ଟ 

 

2.10.1 ଏହି୍ରି ପି୍ରବ୍ବମଣ୍ଟ୍ ସମୟବର ବିସୃ୍ତତ ଆରବିଆଇ / ଏନଏଚବି ଗାଇଡୋଇନ ସହିତ ପ୍ରଯଜୁୟ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଣଗ୍ରହୀତା ଏମ.ଆଇ .ତ.ସି ଏବଂ 

ଚାଜତର ସଚୂୀବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ୍ରି ପି୍ରବ୍ବମଣ୍ଟ୍ ବଦୟ ବଦବାକୁ ଦାୟୀ ରହିବବ | ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟବର ସଚୂନା ୍ାଇ ିଁ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ର ବୱବସାଇଟବର ଅ୍ବଡଟ୍ ୍ରି ପି୍ରବ୍ବମଣ୍ଟ୍ ଚାଜତ, ବିସୃ୍ତତ ଆରବିଆଇ / ଏନଏଚବି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶାବଳୀ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ସହିତ ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 

ବଯକ ସମୟ ଣସି ସମୟବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଇୋନୁସାବର ସଂବଶାଧତି ବହାଇ୍ାରିବ | ସମାନ ୍ରିବଶାଧ କରିବାକ ୁବାଧ୍ୟ ବହବବ | 

 
 

 

2.10.2 ଇବଭଣ୍ଟ୍ବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ସଂ୍ରୂ୍ଣ୍ତ ବିବବଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଅନୁବରାଧ େବମ ବଯକ ଣସି ଅଂଶ ପି୍ରବ୍ବମଣ୍ଟ୍ / 

ତ୍ୱରାନ୍ି ୱତ କରିବାକ ୁଅନୁମତି ଦିଏ, ବସହି ଅଂଶର ପି୍ରବ୍ବମଣ୍ଟ୍ / ତ୍ୱରାନ୍ି ୱତ ବହବା ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଋଣ ୍ରିବଶାଧ ସଚୂୀ ସଂବଶାଧତି / 

ସଂବଶାଧତି ବହବ | , ଏବଂ ଏହି୍ରି ସଂବଶାଧତି / ସଂବଶାଧତି ୍ରିବଶାଧ କାଯତୟସଚୂୀ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ | 

 

2.10.3 ଣଦାତା (ଗଡିୁକ) ଅତି କମବର ତିରିଶ (30) ଦିନର ଏକ େିଖ୍ତି ବିଜ୍ଞପି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବବ ଯାହା ଋଣ ୍ରିବଶାଧ କରିବାର ଇୋ ପ୍ରକାଶ କରିବ | ସମଗ୍ର ଣର 

ପି୍ରବ୍ବମଣ୍ଟ୍ ବକବଳ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ପି୍ରବ୍ବମଣ୍ଟ୍ ଚାଜତ ସବମତ ବଦୟ ରାଶ ି୍ାଇବା ୍ବର ହି ିଁ କାଯତୟକାରୀ ବହବ |  

 

2.10.4 ଉ୍ବରାକ୍ତ ସାଧାରଣତାକୁ କ୍ଷରୁ୍ଣ୍ ନକରି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବା ୍ବର ଋଣ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ପି୍ରବ୍ଡ୍ / ବଫରସ୍ତ କରିବାକ ୁଦାବ ି

କରିବାର ଅଧକିାର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା କ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ବର ସୀମିତ ନୁବହ ିଁ | ) ନିୟମ, ବିଜ୍ଞପି୍ତ, ବୃର୍ତ୍ାକାର କିମ୍ବା େମ 

ଇତୟାଦି ..   

 

ଏହା ଆହୁରି େଷ୍ଟ ବହାଇଛି ବଯ ଡିଫଲ୍ଟର କ ଇବଭଣ୍ଟ୍ | ଣସି ଘଟଣା ବହତୁ ଋଣ ପ୍ରତୟାହାର କରାଯିବା ଘଟଣାବର ପି୍ରବ୍ବମଣ୍ଟ୍ ଚାଜତ ପ୍ରଯଜୁୟ ବହବ | 

  

2.10.5  ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସ ୍କାର କରନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ଏହି ଚୁକି୍ତନାମାବର ର୍ବିା ବି୍ରୀତ କ କିଛି ଣସି ଜିନରି୍ଷକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି, ଣକୁ ସ୍ମରଣ 

କରାଯାଇ୍ାରିବ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଏକମାତ୍ର ବିବବଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ୍ରୁା ରାଶ ିବଫରସ୍ତ ବହବ | 

 

2.10.6 ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଇଏମଆଇ ର ଧାଯତୟ ତାରିଖ୍ ୍ବୂତରୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ କ ୍ରିମାଣ ଣସି ରାଶ ିପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ, ବତବବ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ଠିକ୍ ଭାବବର ଉ୍ଯକୁ୍ତ ଭାବବର ଅଧକିାର ୍ାଇବାକୁ ହକ୍ଦାର ବହବ, ଏବଂ ବସହି ୍ରିମାଣର ବଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧବର ବେଡିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ | ବକବଳ 

ଇଏମଆଇ ର ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଯତୟ ତାରିଖ୍ବର ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ | ସମସ୍ତ ସମୟସୀମା ଏବଂ ବଦୟଗଡିୁକର ସଂବଶାଧନ ୍ବର ବସହି 

୍ରିବଶାଧ କାଯତୟସଚୂୀ ଅନୁଯାୟୀ ସଂବଶାଧନ କରାଯିବ |  

 

2.11 ବତିରଣର ଟମିନାଲ୍ ତାରିଖ୍ | 

 

ଏଠାବର ର୍ବିା ବି୍ ରୀତ କ କିଛି ଣସି ଜନିିର୍ଷକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଋଣ ଉ୍େବ୍ଧତା ଅବଧ ିମଧ୍ୟବର 

ଅଙି୍କତ ବହାଇନର୍ାଏ, ବତବବ ଣଗ୍ରହୀତା (ଙୁ୍କ) ବନାଟିସ ବଦଇ ଣର ଅଧକି ବଣ୍ଟ୍ନ ବାତିେ କରି୍ାବର | 
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2.12 ମିଳିତ ଏବଂ ଅଟନକ ଟହବା ପାଇ ଁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୋୟିତ୍। | 

 

ଇବଭଣ୍ଟ୍ବର ଏକରୁ ଅଧକି ଣଗ୍ରହୀତା (ଏବଂ) ଏବଂ / କିମ୍ବା ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍ ଏବଂ / କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ରହିର୍ବିବ, ଏର୍ବିର ଦଶତାଯାଇର୍ବିା କିଛି ସର୍୍ତ୍, 

ଣଗ୍ରହୀତା (ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍), ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଦୟ ୍ରିବଶାଧ କରିବାକୁ ଏଠାବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | ଏବଂ ଏହି ଜିଟିସି ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ 

ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକ ୍ାଳନ କରିବା, ମିଳିତ ଏବଂ ଅବନକ ଅବଟ | ଏହ ିଜିଟିସି ଅଧୀନବର ଣଗ୍ରହୀତା (ଏବଂ) ଏବଂ / କିମ୍ବା ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍ (ଗଡିୁକ) ଏବଂ / କିମ୍ବା 

ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକତା ଅନୟ କ ଣସି ବୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ / କିମ୍ବା ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍ (ଗଡିୁକ) ଏବଂ / କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷା 

ପ୍ରଦାନକାରୀମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ ପ୍ରବବଶ କରିଛନି୍ତ | ପ୍ରବତୟକ ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍ (ଗଡିୁକ) ଅନୟ ଣଗ୍ରହୀତା (ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍) 

ଙ୍କ ଉ୍ବର କ ଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ଅସମର୍ତତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରେିୟାକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ର୍ବିା ଦାୟିତ୍ ୍ରୂ୍ଣ୍ତ କୁ 

ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ତ ଋଣ ୍ରିମାଣର ୍ରିବଶାଧ କରିବାକୁ ଦାୟୀ ରହିବବ | ୍ରିବଶାଧ କର | 

 

2.13 ଟେୟ ପ୍ରଟୟାଗ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା | 

 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବଯକ ଣସି ବୀମା କମ୍ପାନୀରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କ ବାସ୍ତବ ଣସି ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି କିମ୍ବା ସିକୁୟରିଟିର କାଯତୟକାରିତାକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରି 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବଯକ ଣସି ବଦୟ ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଅଧୀନବର ଗ୍ରହଣ କରି୍ାରିବ (୍ିଇଏମଆଇଆଇ କିମ୍ବା ଇଏମଆଇ ର ବଦୟ ବୟତୀତ) | 

ସିକୁୟରିଟି ଉ୍ବର ବଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧବର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅନ୍ତଗତତ ଣଗ୍ରହୀତା (ଦାୟିତ୍)) କୁ ପ୍ରଭାବତି ନକରି ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ 

ବଦୟ ରାଶ ିବିରୁଦ୍ଧବର | ଯଦି ଏ୍ରି ଆବବଦନ / ଆଡଜଷ୍ଟବମଣ୍ଟ୍ / ଆବଣ୍ଟ୍ନ ଫଳାଫଳ ଅଂଶ ଣ ୍ରିବଶାଧବର ୍ରିଣତ ହୁଏ, ବତବବ ୍ରିବଶାଧ 

କାଯତୟସଚୂୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ଉ୍ଯକୁ୍ତ ରୂ୍ାନ୍ତରିତ ବହବ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ସଂବଶାଧତି ୍ରିବଶାଧ ସଚୂୀ ଅନୁଯାୟୀ ଇଏମଆଇ ବଦବବ ଯାହା 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ସଚୂାଇ୍ାବର |  

 

2.14 ଚାଜତ କିମ୍ବ୍ା ଅନୟାନୟ ଚାଜତ ଉପଟର ସଇୁଚ୍ ଟେବାର ଟେୟ | 

 

ଇବଭଣ୍ଟ୍ବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଭବରି୍ଷୟତବର ସଧୁର ସଂବଶାଧତି ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଣଗ୍ରହୀତା (ଙ୍କର) ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧବର ସଧୁର ସଂବଶାଧତି ହାର 

୍ାଇବାକୁ ବିକଳ୍ପ ୍ାଇବବ, ଯଦି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ଏହି୍ରି ରା ଏହି ବିକଳ୍ପ ଉ୍େବ୍ଧ ହୁଏ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ପ୍ରଯଜୁୟ ସଇୁଚ୍ ଓଭର ଚାଜତ 

ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଚାଜତର ବଦୟ ଏବଂ ଆଶାକମତୀ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ, ଯଦି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ରା ଧାଯତୟ କରାଯାଇ୍ାବର, 

ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର କାଯତୟକାରିତା ଉ୍ବର | ଅଧକିନ୍ତୁ, ସମୟ ସମୟବର ପ୍ରଯଜୁୟ ସଧୁ ହାରବର ସଂବଶାଧନ ବିର୍ଷୟବର ନିଜକୁ ଅବଗତ କରାଇବା 

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍। ବହବ | ଯଦିଓ, ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏ୍ରି ବିକଳ୍ପ ୍ାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହ ିଁନି୍ତ, ବତବବ ବସ ର୍ଷାଠିଏ (60) ଦିନ ମଧ୍ୟବର ସମସ୍ତ ଋଣ 

ଆକାଉଣ୍ଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନି୍ତ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ୍ାରନି୍ତ | କ ଣସି ଅତିରିକ୍ତ ବଦୟ କିମ୍ବା ସଧୁ ବଦବାକ ୁ୍ଡିବ ନାହି ିଁ | 

 

2.15 ଟେୟଗଡୁିକର ଆବଣ୍ଟନ | 

 
 

2.15.1  ଯଦି PNBHFL ଦ୍ otherwise  ାରା ଅନୟ ସହମତ ନହୁଏ, ସମାନ ମାସିକ କିସି୍ତ ପ୍ରର୍ମ-ପ୍ରର୍ମ-ପ୍ରର୍ମ (FIFO) ଆଧାରବର ଆବଣି୍ଟ୍ତ ବହବ ଏବଂ ସଧୁ 

େମବର ବବକୟା EMI ବଦୟ ବିରୁଦ୍ଧବର ପ୍ରଯଜୁୟ ବହବ (ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି) ବମାର୍ଚ୍ତା) ଧାଯତୟ | ସମସ୍ତ ଅବଶଷି୍ଟ EMI / Pre EMI ର ସଧୁ ଏବଂ ପି୍ରନ୍ି ସ୍ ାେ୍ 

ସଜାଡିବା ୍ବର, ଯଦି ଅନୟ କ ue ଣସି ଧାଯତୟ ବଦୟ / ଫି / ଟୟାକ୍ସବର ବାୋନ୍ ସ ଦିଆଯିବ | 

2.15.2  ବଯକ and ଣସି ଏବଂ orr ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ due  ାରା ଧାଯତୟ ୍ରିମାଣକୁ ଦିଆଯାଇର୍ବିା ସମସ୍ତ ବଦୟ ନିମ୍ ନ େମବର ଆବଣି୍ଟ୍ତ ବହବ: 

a। ବଦୟ ବଦୟ (ଯଦି ପ୍ରଯଜୁୟ);  

ଖ୍। ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, ବଦୟ, ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଅର୍ତ ଉ୍ବର ଆନ୍ତରିକତା;  

c.cost, ବଦୟ, ବଦୟ, ଟିକସ, ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ଏବଂ PNBHFL ଦ୍ 

 d  ାରା ବହାଇର୍ବିା ଅନୟାନୟ ଅର୍ତ;  

d.PEMII; ଇ ଅତିରିକ୍ତ ସଧୁ ଯଦି ର୍ାଏ ;  

f। ଇଣ୍ଟ୍ବରଷ୍ଟ; s)  

orr ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ)  

ର ଅନୟ କ oblig ଣସି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଆଡକୁ | 

2.15.3  ଉ୍ବରାକ୍ତ ଧାରା 2.15.2 ବର ର୍ବିା କ anything ଣସି ଜିନିର୍ଷକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି, PNBHFL, ବସମାନଙ୍କର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ବିବବଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଯକ any 

ଣସି ପ୍ରକାବର ବସମାନଙ୍କ ବଦୟ ଉ୍ବର ବଯକ payment ଣସି ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରି୍ାରନି୍ତ, ଏହି GTC. 

2.15.4 ଅନୁଯାୟୀ orr ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ able  ାରା ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ୍ାବର PNBHFL ଦ୍ received  ାରା ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇର୍ବିା ୍ରିମାଣ / ଆୟ ନିରା୍ର୍ତ୍ା 

(ies) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିେୟ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ, ୍ନୁରୁଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ବୀମା ଦାବି PNBHFL ର ଏକମାତ୍ର ବିବବଚନା ଅନୁଯାୟୀ orr ଣଗ୍ରହୀତା (ରାଶ)ି ରାଶ ିଉ୍ବର 

ଆବଣି୍ଟ୍ତ ବହବ | କ B ଣସି ସଧୁ କିମ୍ବା କ୍ଷତି୍ରୂଣ PNBHFL ଦ୍ r  ାରା orr ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହି ିଁ | 

 

2.16 ଟଜଟନରାଲ୍ ଲିଏନ୍ ଏବଂ ଟସଟ୍ ଅଫ୍ |  

 

 ଋଣ ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ କ କିଛି ଣସି ବି୍ରୀତ କର୍ାକ ୁଖ୍ାତିର ନକରି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସମ୍ପରି୍ତ୍ / ଅନୟ କ ଣସି ସମ୍ପରି୍ତ୍ (ଚଳନଶୀଳ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାବର) 

ଏବଂ ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ଏକ ସାଧାରଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବାୋନ୍ ସ ୍ାଇ ିଁ ସରୁକ୍ଷା ଭାବବର ଏବଂ ଅନୟ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍କୁ ଅନୟ ଏକ ବସଟ୍ ବସଟ୍ କରିବାର 
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ଅଧକିାର ଭାବବର ହକ୍ଦାର ବହବ | ବଯକ ଣସି ନିୟମ କିମ୍ବା ଇକି୍ୱଟିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | 

 

2.17   ବାତଲ୍ି 

 

ଏଠାବର ର୍ବିା କ କିଛି ଣସି ଜିନିର୍ଷକୁ ଖ୍ାତରି ନକରି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଣର ଅଣାଯାଇର୍ବିା / ଅବୟବହୃତ / ଅବୟବହୃତ ଅଂଶକୁ ବଯକ ଣସି ସମୟବର 

ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ କ ବନାଟିସ ୍ | ଣସି ୍ବୂତ ସଚୂନା ନବଦଇ ବାତିେ / ରୂ୍ାନ୍ତର କରିବାର ସର୍ତ୍ତମଳୂକ ଅଧକିାର ରହିବ, ବଯକ ଣସି କାରଣରୁ ଏହାର କାରଣ 

ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କବର | ଏକ ଅଣ-ପ୍ରଦଶତନ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଭାବବର ବଗତୀକରଣ କିମ୍ବା ବିତରଣ ୍ତ୍ର ଏବଂ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ଅନୁ୍ାଳନ ବହତୁ 

| ଏ୍ରି ବାତିେ ଘଟଣାବର, ଋଣ ଦେିେଗଡିୁକର ସମସ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ଣର ୍ବୂତରୁ ଅଙି୍କତ ଏବଂ ବବକୟା ଅଂଶ ୍ାଇ ିଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ବ ଧ ରହିବ, ଏବଂ 

ଣଗ୍ରହୀତାମାବନ ଧାଯତୟ ଏବଂ ସମୟାନୁସାବର ୍ରିବଶାଧ କରିବବ |   

 

2.18 ଇଏମଆଇ ଟର ପିଇଏମଆଇଆଇ ର ରୂପାନ୍ତର | 
 

2.18.1 ଟ୍ରାନ୍ ସର ପ୍ରର୍ମ ବିତରଣ ତାରିଖ୍ ଠାରୁ 1 (ଏକ) ବର୍ଷତ ସମାପ୍ତ ବହବା ୍ବର, ଋଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବବର ସଧୁ ସଭିବସସ ୍ଋଣ ଣରୁ ଇଏମଆଇ ସଭିସିଂ ଋଣ 

ଣକୁ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ର କ ଣସି ସମ୍ମତି ନ ବନଇ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବବର ରୂ୍ାନ୍ତରିତ ବହବ | ଅନୁବମାଦିତ ଋଣ ରାଶ ିହ୍ରାସ ନକରି ରୂ୍ାନ୍ତର ଘଟିବ | 

 

2.18.2 ଧାରା 2.18.1 ବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ୍ରି ଯଦି ଋଣ ଅବଟା ରୂ୍ାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ବତବବ ଦିଆଯାଇର୍ବିା ଋଣ ରାଶ ିଉ୍ବର ଇଏମଆଇ ହିସାବ 

କରାଯିବ |  

 

2.18.3 ର୍ବର ଋଣ ଅବଟା ରୂ୍ାନ୍ତରିତ ବହାଇଗବେ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସଂବଶାଧତି ଇଏମଆଇ ୍ରିମାଣ ଏବଂ ଋଣ କାଯତୟକାଳ ସହିତ ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ 

କରିବ | 

 

2.18.4 ପ୍ରର୍ମ ଟ୍ରାନ୍ ସଫର ବଣ୍ଟ୍ନ ସମୟବର ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ୍ନୁରୁଦ୍ଧାର ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ଦ୍ ବସମାନଙ୍କର ରା ବସଭିଂ / ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍କୁ ବଡବିଟ୍ 

କରିବାକ ୁଦିଆଯାଇର୍ବିା ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା ୍ିଇଏମଆଇଆଇ ରୁ ଇଏମଆଇ କୁ ଇଏମଆଇ ବ୍ାଷ୍ଟ ଅବଟା ରୂ୍ାନ୍ତର ୍ନୁରୁଦ୍ଧାର ୍ାଇ ିଁ ବୟବହୃତ ବହବ | 

ବସବା କରିବା 

 

ଆଟିକିଲ୍: 3 

ନରିାପର୍ତ୍ା | 

3.1  ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁରାଜି ବହାଇର୍ବିା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବିଚାରକୁ ବନଇ, ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏ୍ରି ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ / ସଷିୃ୍ଟ 

କରିବବ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଏ୍ରି ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବବ, ବଯ୍ରି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ବହାଇ୍ାବର | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଏକ ଫମତ 

ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଙ୍ଗବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ସବନ୍ତାର୍ଷଜନକ, ବଯବହତୁ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ବଦୟ ପ୍ରଦାନ / ବଦୟ 

୍ରିବଶାଧ ୍ାଇ ିଁ ସରୁକ୍ଷା ଭାବବର | 

 

3.2  ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବଯକ ଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରାଧକିରଣ / ବୟାଙ୍କ / ଆର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ାିନ / ଅନୟ କ ଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ 

ଅନୁମତି ୍ାଇବବ, ଯଦି ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସ୍କ୍ଷବର ସଷିୃ୍ଟ ବହବାକୁ ର୍ବିା ସିକୁୟରିଟିର ସଷିୃ୍ଟ / ବିସ୍ତାର / ସିଦ୍ଧତା ୍ାଇ ିଁ ଆବଶୟକ ହୁଏ | 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଏବଂ ଏହା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ବଖ୍ାୋ ରହିବ, ଋଣ ରାଶ ିପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁମନା କରିବା, ଅଧକି ବିତରଣ ବନ୍ଦ କରିବା 

ଏବଂ / କିମ୍ବା ଋଣ ଅଧୀନବର ର୍ବିା ୍ରିମାଣକୁ ମବନରଖ୍ବିା ୍ଯତୟନ୍ତ, ବଯ୍ଯତୟନ୍ତ ଏବଂ ଏହି୍ରି ଅନୁମତି େୟ ନବହବା ୍ଯତୟନ୍ତ ଏବଂ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ ନବହବା ୍ଯତୟନ୍ତ ଏହା ବଖ୍ାୋ ରହିବ | ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା | 

 

3.3 [ଉ୍ବରାକ୍ତ ବିଚାର ୍ାଇ ିଁ ଏବଂ ଏଠାବର ର୍ବିା ଦାୟିତ୍ ଗଡିୁକର କାଯତୟଦକ୍ଷତା ୍ାଇ ିଁ ନିରନ୍ତର ନିରା୍ର୍ତ୍ା ଏବଂ ୍ରିମାଣର ବଦୟକୁ ସରୁକି୍ଷତ ରଖ୍ବିା ୍ାଇ ିଁ, 

ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ ବଯାଗୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆଇନଗତ ତର୍ା ୋଭଦାୟକ ମାେିକ ଭାବବର, ଏହି୍ ରି 

ଭାବବର ଚାଜତ ସଷିୃ୍ଟ କବର | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ସମୟାନୁସାବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି | ରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ବହବା ୍ଦ୍ଧତିବର 

ହାଇବ୍ାବଟବକସନ୍ ଚାଜତ ଦ୍ ରା ସମସ୍ତ ରିସିବଭବେ୍ ଉ୍ବର ହାଇବ୍ାବଟବକସନ୍ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ ରା ବେନ୍ ର ଅ୍ରୂଣୀୟ ଅଧକିାର ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ 

ମିସ ୍ଉ୍ବର ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ବେଡିଟ୍ ବହାଇଗୋ |1 

 

3.4  ବଯବତବବବଳ କନବସାଟିୟମ ୍କିମ୍ବା ଏକାଧକି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ / ମଞ୍ଜରୁ / ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଜାରି ରବଖ୍ |  

 

ଅନୟ ବୟାଙ୍କ / ସଂସ୍ଥାଗଡିୁକ ସହିତ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ବୟବସ୍ଥା (“ ଅନୟ ବୟାଙ୍କଗଡୁିକ ” / “ ଅନୟାନୟ ସଂସ୍ଥା ”) ତା୍ବର ୍ ିଏନବଏିଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ଣଗ୍ରହୀତା 

/ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ରସିବଭବେ୍ ସହିତ ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଉ୍ବର ହାଇବ୍ାବଟବକସନ୍ ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରର୍ମ / ଦି୍ୱତୀୟ ଚାଜତ | , ୍ୟାରୀ ୍ାସ ୁ| ଦାଯିତ୍ ବ 

ବର୍ାଇ, ଅନୟ ବୟାଙ୍୍କ କୁ ବିର୍ଷୟ ମଧ୍ୟ / ସନିୁଶି୍ଚତ / ୍ରାମଶତ ଗ୍ରହଣ ବଯାଗୟ ସଷିୃ୍ଟ ଉ୍ବର ସମାନ ୍ୟାରୀ ୍ାସ ୁ| ଦାଯିତ୍ ବ ବକଡିଙ୍୍ଗ | / ବହବ ବସମାନଙ୍କର 

ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବଂ ରୁ ଋଣୀ (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦ୍ବାରା ସଷିୃ୍ଟ କରିବାକୁ ଭାବବର ବୟବହାର କରାଯିବ ଏହି ଜିଟିସି 

୍ ଯିବ ଏବଂ ବସହି ଅନୁଯାୟୀ ହାଇବ୍ାବଟବକସନ୍ ମାଧ୍ୟମବର ଏକ୍ସକ୍େୁସିଭ୍ / ପ୍ରର୍ମ / ଦି୍ୱତୀୟ ୍ୟାରି ୍ାସ ୁଚାଜତ ବିର୍ଷୟବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯିବ | 

 

3.5  ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଫମତ, ପ୍ରଣାଳୀ ଙ୍ଗବର ଏବଂ ସବନ୍ତାର୍ଷଜନକ ଅବଧ ିମଧ୍ୟବର ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର 

କାଯତୟକାରୀ ବହାଇର୍ବିା ଆବଶୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀଙୁ୍କ ୍ଚାରିବାକୁ ଅଧକିାର ରହିବ |   

 

3.6  କ) ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି | ରା ପ୍ରାରମ୍ଭବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟବର ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ / 

ଏକବଜକୁୟଟ୍ / ବିସ୍ତାର କରିବାକ ୁରାଜି ହୁଅନି୍ତ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏହାର ବିବବକ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ବଦଇ୍ାବର | 

 

ଖ୍) ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି | ରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ କିମ୍ବା କାଯତୟକାରୀ 

ନକରନି୍ତ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବବର ବ ବିସ୍ତାରିତ | ଯାଏ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ରା ନିଦ୍ଧତାରିତ ସମୟସୀମା ୍ଯତୟନ୍ତ ଚାଜତ ବଦବାର ଅଧକିାର ୍ାଇବ 

| କହିଛନି୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ୍ାଇ ିଁ ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ / କାଯତୟକାରୀ / ବିସ୍ତାର କରାଯାଇ ନାହି ିଁ | ଋଣୀ (ଗଡିୁକ) ଦ୍ୱାରା ଦୟ ସମୟାତୀତ 

ବଦୟ / ସରୁକ୍ଷା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଧୀନବର ପ୍ରଦାତା ଋଣୀ (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ବିଳମ୍ବ ର େମାଙ୍କବର ପ୍ରଦାତା ଇଏମଆଇ, ୍ିଇଏମଆଇଆଇ କିମ୍ବା ଅନୟ 

ବକୌଣସି ବଳକା ୍ରିମାଣ ର ବଦୟ ବର ଦ୍ୱାରା ଦୟ ଅନୟ ବକୌଣସି ସମୟାତୀତ ବଦୟ ବୟତୀତ ବହବ ଧାରା 2.5 ଅନୁଯାୟୀ |  

                                                           
1 ଟଟଟଟଟଟଟ: ଟଟଟଟ ଟଟଟ ଟଟଟଟଟଟ (ଟଟଟଟଟଟ) ଟଟଟଟଟଟଟଟଟ ଟଟଟଟଟଟଟଟ | 
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ଗ) ଋଣୀ (ଗଡିୁକ) ମାମୋବର / ସମୟ ବତଣ ୁନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବିସ୍ତାରିତ ମଧ୍ୟବର ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟବର ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ୍ବୂତନିଦ୍ଧତାରିତ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, 

୍ରିମାଣ ବଳକା ସ୍ମରଣ କରାଇବା କରିବାକ ୁଅଧକିାର କରିବ ପ୍ରବନ୍ଧ 3.6 (ଖ୍) ଅଧୀନବର ସମୟାତୀତ ବଦୟ ଦାଯିତ୍ ବ କୁ ୍ ବୁତ କସଂସ୍କାର ବିନା ବୟତୀତ 

ଏବଂ ଋଣ ଅଧୀନବର 

 

3.7  ଯଦି ସମ୍ପରି୍ତ୍ଟି ନିମତାଣାଧୀନ ଅଛି, ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବିବେତା / ବିେଡରଙ୍କ ନିକଟବର ଜମା ବହବାକୁ ର୍ବିା ସମସ୍ତ ରାଶ ି

ହାଇବ୍ାବଟବକଟ୍ କରିବବ, ବଯଉ ିଁଠାରୁ ଣଗ୍ରହୀତା / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସମ୍ପରି୍ତ୍ େୟ କରିବାକୁ / ରାଜି ବହାଇଛନି୍ତ | ଏବଂ ଭବିର୍ଷୟତ, ଯାହା 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ସବନ୍ତାର୍ଷଜନକ ଫମତ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଙ୍ଗବର ହାଇବ୍ାବଟବକସନ୍ ର ଏକ କାଯତୟ କାଯତୟକାରୀ କରି, ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) 

ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ବହାଇ୍ାବର କିମ୍ବା ବହାଇ୍ାବର |  

 

3.8  ଯଦି ସମ୍ପରି୍ତ୍ଟି ନିମତାଣାଧୀନ ଅଛି, ବତବବ ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏର୍ବିର ରାଜି ହୁଅନି୍ତ, ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ନିମତାଣ 

କାଯତୟ ସମାପ୍ତ ବହବା ୍ବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ରହିବ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ କାଯତୟ 

କରିବବ, କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଆବଶୟକ ୍ରି ସମାନ ସମ୍ବନ୍ଧବର ଆବଶୟକୀୟ ଆନୁଷ୍ାିନିକତା / ପ୍ରେିୟାଗତ ଆବଶୟକତା ୍ାଳନ କରିବବ |   

 

3.9 ଭବିର୍ଷୟତବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ଆଖ୍ୟା ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନାମବର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବହବାକୁ ୍ଡିବ, ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ 

ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ବନ୍ଧକ / ହାଇବ୍ାବଟବକସନ୍ / ପ୍ରତିଶରୁ୍ତି ସଷିୃ୍ଟ / କାଯତୟକାରୀ କରିବା ୍ ାଇ ିଁ ଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରିବବ | , ବଯବତବବବଳ ଟାଇଟେ୍ ତା’ର ୍ବୂତବର୍ତ୍ତୀ 

ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକ ୍ରୂଣ କରିବା ୍ବର କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ରା ଧାଯତୟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟବର କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ତା’ର ବିବବଚନାବର ଅନୁମତି ବଦଇ୍ାବର | 

 

3.10 ଯଦି କ ଣସି ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବିରୁଦ୍ଧବର ଏକ ବିଦୟମାନ ଋଣ କିମ୍ବା ସବୁିଧା ୍ ରିବଶାଧ ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତା (ଙ୍କର) ଦ୍ ରା ଏହି ଋଣ ୋଭ ବହାଇଛି, ବତବବ ଣ ବିତରଣରୁ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ରା ଧାଯତୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟବର ଣଗ୍ରହୀତା ବସହି ସମୟ ମଧ୍ୟବର କାଯତୟ କରିବବ | , ଉ୍ଯକୁ୍ତ ୍ଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରାଧକିରଣର 

ବରକଡତରୁ ୍ବୂତ ସରୁକ୍ଷା ସଧୁକୁ ହଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର କିମ୍ବା ଏହି୍ରି ୍ଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ୍ଞି୍ଜକୃତ ବହାଇର୍ବିା ସିକୁୟରିଟି 

ଅଛି | 

 

3.11 ଚାଜତର ପଞ୍ଜୀକରଣ | 

 

 ବଯଉ ିଁଠାବର ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏକ ବଡ ିକବ୍ତାବରଟ୍ ଅଟନି୍ତ, ଏହା ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ବଦୟଗଡିୁକ 

କମ୍ପାନୀ ଅଧନିିୟମ, 2013 ର ଧାରା 77 ର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ୍ଞ୍ଜୀକୃତ ବହବ | କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମ, ବଯ୍ରି ଏକ କବ୍ତାବରଟ୍ କିମ୍ବା 

ଏକ ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ ସହଭାଗୀତା ସହତି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ ବହାଇ୍ାବର ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବର ୍ଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ 

କବର | ସିଇଆରଏସଏଆଇ ବର ୍ଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଜତ ୍ାଇବା ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ ଏବଂ ବସହି ଅନୁଯାୟୀ 

ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ ଉକ୍ତ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ସହବଯାଗ ବୃଦି୍ଧ କରିବବ | 

 

3.12 ନରିନ୍ତର ସରୁକ୍ଷା | 

 

 ଋଣ ସଂ୍କତବର ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ / ସିକୁୟରିଟି ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ସିକୁୟରିଟି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଏକ ନିରା୍ର୍ତ୍ା ରହିବ ଏବଂ 

ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ (କ) ଉ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ | ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବଦୟ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ 

ଦ୍ ରା ୍ରିବଶାଧ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା କ ଖ୍ାତା ଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସମାଧାନ ଦ୍ ରା ଡିସଚାଜତ ବହବ ନାହି ିଁ ବଯ୍ଯତୟନ୍ତ ବଦୟ ୍ରିମାଣର ବଯକ ଣସି ଅଂଶ 

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ଉବଲ୍ଲଖ୍ନୀୟ ରା ବବକୟା ରହିର୍ାଏ | ); ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବଂ (ଘ) ସାଧାରଣ ବୟବସାୟ ପ୍ରେିୟାବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା 

୍ରିଚାଳିତ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ବିବରଣୀ ଏକ ନିେ୍ ବାୋନ୍ ସ ବଦଖ୍ାଏ | 

 

3.13 ନରିାପର୍ତ୍ାର ପଯତୟାପ୍ତତା | 

 

3.13.1 ବଯଉ ିଁଠାବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ସହାୟକ ବହବା ସମୟବର ବସମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନାବର, ବସହି ମତବର |  

 
 

ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ଦ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା / ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକ ୁର୍ବିା ସରୁକ୍ଷା (ପ୍ରଦାନକାରୀ) ରାଶ ି୍ରିମାଣ ବହନ 

କରିବା ୍ାଇ ିଁ ୍ଯତୟାପ୍ତ / ୍ଯତୟାପ୍ତ ନୁବହ ିଁ, ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବବ ଏବଂ 

ପ୍ରଦାନ କରିବବ | / ବିକଳ୍ପ ସରୁକ୍ଷା , ବଯ୍ରି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ଗ୍ରହଣୀୟ ବହାଇ୍ାବର | 

 

3.13.2 ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଯଦି ଆବଶୟକ ହୁଏ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଣକୁ ସରୁକି୍ଷତ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ଅତିରିକ୍ତ ସରୁକ୍ଷା 

ପ୍ରଦାନ କରିବବ ଯାହା ଏଠାବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର କିମ୍ବା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ସରୁକ୍ଷା କଭର ୍ଯତୟନ୍ତ େଷ୍ଟ, ବଜାରବଯାଗୟ, 

ଅଗଣତି ତର୍ା ଅଣ-କୃରି୍ଷ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବହବ | । ଉ୍ବରାକ୍ତ ବି୍ରୀତବର କ କିଛି ଣସି ଜିନିର୍ଷକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି, ଯଦି କ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ଣଗ୍ରହୀତା (ସ) / ସରୁକ୍ଷା 

ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ାଏ, ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟବର ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ / ଋଣ ଦ୍ ରା ବଘାରି୍ଷତ ବହାଇର୍ବିା ମେୂୟଠାରୁ 

ଏହା କମ ୍ମେୂୟର ବବାେି ଜଣା୍ଡିଛି | ହୁଏତ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ବବିବକ ଅନୁସାବର, ସ୍ମରଣ କରାଯାଇ୍ାବର / ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସହିତ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ୍ରିବଶାଧ ତ୍ୱରାନ୍ି ୱତ ବହାଇ୍ାବର ଏବଂ ଏହି୍ ରି ଘଟଣାକୁ ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଘଟଣା ଭାବବର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ୍ାବର | 

 

3.13.3 ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙୁ୍କ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙୁ୍କ େିଖ୍ତି ବିଜ୍ଞପି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ୍ବର, ସରୁକ୍ଷା / ଅତିରିକ୍ତ ସରୁକ୍ଷା ରୁ ଋଣ 

ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ଏହାର କ ଣସି ବଦୟ ବଫରସ୍ତ କରିବାକ ୁହକ୍ଦାର | ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଯଜୁୟ ଦେିେଗଡିୁକୁ 

କାଯତୟକାରୀ କରିବବ ଯାହାକ ିଏହି୍ରି ୍ନୁରୁଦ୍ଧାର ୍ାଇ ିଁ ଆବଶୟକ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ୍ଚରାଯାଇର୍େିା | 

 

3.14 ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସ ୍ସ୍ୱୀକାର କର | କାର କରନି୍ତ, ସହମତ ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ବଯ ସରୁକ୍ଷା, ଅଧକିାର ଏବଂ ଆଖ୍ୟା ବଯକ ଣସି ପ୍ରକାବର 

ବି୍ଦ୍ରୂ୍ଣ୍ତ କିମ୍ବା ବି୍ଦବର ୍ବଡ, ବସହି ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଉ୍ବର ବନ୍ଧକ ଦ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବବର | ରା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚାଜତ ମକୁ୍ତ ବହବ ନାହି ିଁ। ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) 

ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ଯଦି କ ଇବଭଣ୍ଟ୍ | ଣସି ଘଟଣା ଘବଟ (ଉ୍ବରାକ୍ତ ବର୍ଣ୍ତନା ଅନୁଯାୟୀ), ଣଗ୍ରହୀତା ଣକୁ ସରୁକି୍ଷତ ରଖ୍ବିା ୍ାଇ ିଁ 

ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ସମାନ ମେୂୟର ପ୍ରତିସ୍ଥା୍ନ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବବ | 

 

3.15 ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏର୍ବିର ସହମତ ଅଟନି୍ତ ଏବଂ ସ ୍ସ୍ୱୀକାର କର | କାର କରନି୍ତ ବଯ ପ୍ରବତୟକ ସରୁକ୍ଷା ବଯକ ଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର 



Page 17 of 41 

 

(ଋଣ ସହିତ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଠାରୁ ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ ସମସ୍ତ ୍ରିମାଣକୁ ସରୁକି୍ଷତ କରିର୍ାଏ | ଯଦଓି ଣଗ୍ରହୀତା 

(ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବାୋନ୍ ସ ୍ରିବଶାଧ କରନି୍ତ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ମକୁ୍ତ କରିବା ଆବଶୟକ କବର ନାହି ିଁ ବଯ୍ଯତୟନ୍ତ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ବଯ ଅନୟ କ ୍ରିମାଣ ଣସି ରାଶ ିଧାଯତୟ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ଦ୍ ରା ୍ିଏନବଏିଚଏଫଏେ କୁ ବଦୟ ବହତୁ 

ବହାଇ୍ାବର | 

 

3.16 କ) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ସପକ୍ଷଟର ଏକ ଅବସି୍ମରଣୀୟ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ ି(“ପିଓଏ ”) କାଯତୟକାରୀ 

କରିବାକ ୁରାଜି ହୁଅନି୍ତ, ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧବର ବସମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍। ବହନ କରିବବ | ଏହା େଷ୍ଟ ଭାବବର ୍କ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ ରା ବୁ ୍ଡୁଛି ଏବଂ 

ସହମତ ବହାଇଛି ବଯ ୍ିଓଏ ର କାଯତୟକାରିତା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ବନ୍ଧକ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତା / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ ଏବଂ 

କାଯତୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ ନାହି ିଁ | ଅଧକିନ୍ତୁ, ୍ିଓଏ ର କାଯତୟକାରିତା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର କ ଣସି ଅଧକିାରକୁ କ୍ଷରୁ୍ଣ୍ କରିବ ନାହି ିଁ, ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ ନବହବା 

କାରଣରୁ କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟବର ବିଳମ୍ବ ୍ାଇ ିଁ ଓଭରଡୁୟ ଚାଜତ ଚାଜତ କରିବା ୍ାଇ ିଁ | 

 

 ଖ୍) ଏହା ଆହୁରି ବୁ ୍ଡୁଛି ଏବଂ ସହମତ ବହାଇଛି ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏହାର କ୍ଷମତା ପ୍ରବୟାଗ କରିବାକ ୁବାଧ୍ୟ ବହବ ନାହି ିଁ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ 

ଏକବଜକୁୟଟ୍ ରା କାଯତୟକାରୀ ବହାଇର୍ବିା ୍ିଓଏ ଅଧୀନବର ର୍ବିା କ୍ଷମତାର ବୟାୟାମ କିମ୍ବା ଅଣ-ଅଭୟାସ ୍ାଇ ିଁ କ ସବୁବବବଳ ଣସି ପ୍ରକାବର ଦାୟୀ 

ରହିବ ନାହି ିଁ | ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ | 

 

3.17 ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆହୁରି ସହମତ ଅଟନି୍ତ ବଯ ଋଣ ୍ାଇ ିଁ ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ବଯକ ଣସି ୍ିଓଏ କାଯତୟକାରୀ କରିବା 

ବୟତୀତ, ଣଗ୍ରହୀତା / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ମଧ୍ୟ: 

 

a) ଋଣ ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ସବନ୍ତାର୍ଷଜନକ ଫମତ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଙ୍ଗବର ଚାହିଦା ବପ୍ରାବମାସିରି ବନାଟ୍ 

ଏକବଜକୁୟଟ୍ କରନ୍ତୁ | 

 

ଖ୍)  ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର, ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ଜୀବନ ଉ୍ବର ବଯକ ଣସି ଜୀବନ ବୀମା ୍େିସି ନୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ସ୍କ୍ଷବର, ଏହି ବଯାଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଆବଶୟକ ତର୍ା ଅନୁବମାଦିତ ରାଶ ି୍ାଇ ିଁ ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ; 

 

ଗ) ବିେ ି / ସ୍ଥାନାନ୍ତର କୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ପ୍ରାଧକିରଣ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଆକାରବର ଆର୍କି ଶବ୍ଦ ଠଆି ଏବଂ ଉ୍ାୟବର ବସନ୍ତାର୍ଷଜନକ ର 

ଜଣଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଚୁକି୍ତ, ଶ୍ର୍ନାମା, ବନ୍ଧନ, ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ ର କମତର ନିଷ୍ପାଦନ, ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରତିନିଧୀ ନାରୀ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆେିଆ ଏକ ଅ୍ରୂଣୀୟ ଶକି୍ତ ସହିତ 

ଏ୍ରି ଅନୟ ଚୁକି୍ତ ନିଷ୍ପାଦନ,, / ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏହି ଣର ମଦୁ୍ରା ସମୟବର ଡିଫଲ୍ଟର ବଯକ ଣସି ଘଟଣାର ଘଟଣା ଏବଂ / କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ 

ଦିଆଯାଇର୍ବିା ଅନୟ କ ଣସି ଋଣ ଅଧୀନବର ଡିଫଲ୍ଟର ଘଟଣା, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ବୟକି୍ତ, ଣଦାତାଙୁ୍କ ୍ବୂତରୁ କିମ୍ବା ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 

ସମୟବର | 

 

3.18 ଣଦାତା (ମାବନ) ସହମତ / ସହମତ ଅଟନି୍ତ ବଯ ଏନଏଚବି / ଆର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ାିନରୁ ରିଫାଇନାନ୍ ସ ୍ାଇବାକୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର କ ଣସି 

ଆ୍ରି୍ତ୍ ରହିବ ନାହି ିଁ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ଏନଏଚବି ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଆର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ାିନ ଏବଂ ରିଫାଇନାନ୍ ସ ୍ାଇବାକୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଅନୁମତି ଦିଅନି୍ତ | 

ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସରୁକ୍ଷା ଧାରକ ଭାବବର ଏନଏଚବି କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଆର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ାିନକୁ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ରିଫାଇନାନ୍ ସ ୍ାଇ ିଁ ସରୁକ୍ଷା ଭାବବର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନି୍ତ | 

 

3.19 ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଋଣ ଅଧୀନବର ର୍ବିା ସମସ୍ତ ରାଶ ି୍ ରିବଶାଧବର ସମସ୍ତ ସିକୁୟରିଟି ମକୁ୍ତ କରିବ ଯାହାକି ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବର ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ର୍ାଇ୍ାବର | ଯଦି ବସଟ ଅଫ୍ ର ଏହି ଅଧକିାରକୁ କାଯତୟକାରୀ କରାଯାଏ, ବତବବ ଅବଶଷି୍ଟ ଦାବିଗଡିୁକ ଏବଂ ୍ରୂ୍ଣ୍ତ ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକ ସହିତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ସିକୁୟରିଟିଗଡିୁକ ବଜାୟ ରଖ୍ବିାକ ୁହକଦାର ର୍ବିା ୍ରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର ସମାନ ଧରଣର ବନାଟିସ ଦିଆଯିବ | । 

 

 

 

 

ଆଟିକିଲ୍: 4 

ଣର ବତିରଣ ପାଇ ଁପବୂତ ସର୍ତ୍ତ | 

4.1 ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଅବୋନର ଉପଟଯାଗ : ଣଗ୍ରହୀତା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବବ ଯାହା ଋଣ ବିତରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ୍ବୂତରୁ, ଋଣ ମାଜିନର 

ନିଜସ୍ୱ ଅବଦାନକୁ ବୟବହାର / ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିର୍ାଏ (ଅର୍ତାତ୍ ମେୂୟ) ସମ୍ପରି୍ତ୍ େୟ କିମ୍ବା ନିମତାଣ ୍ାଇ ିଁ ପ୍ର୍ଟି କମ ୍୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଋଣ) | ଅଧକିନ୍ତୁ, 

ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ନିଶି୍ଚତ କରିଛନି୍ତ ବଯ ଋଣ ବିତରଣ ୍ାଇ ିଁ ଅନୟ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ୍ାଳନ କରିଛନି୍ତ।  

  

4.2 ଆଖ୍ୟା : ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସବନ୍ତାର୍ଷକୁ ପ୍ରଦଶତନ କରିବବ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସବନ୍ତାର୍ଷଜନକ ଏକ 

ଟାଇଟେ୍ ସର୍ଚ୍ତ ରିବ୍ାଟତ ମାଧ୍ୟମବର, ବସ (କିମ୍ବା ଯଦି ସମ୍ପରି୍ତ୍ ନିମତାଣ ଅଧୀନବର ଅଛି, ବିବେତା / ବିେଡର୍ | ସଂ୍ରି୍ତ୍) ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ ସଂ୍ରୂ୍ଣ୍ତ, ସ୍ୱେ ଏବଂ ବଜାର 

ବଯାଗୟ ଆଖ୍ୟା ଅଛି, ଯାହା ଏନକୁୟମ୍ବୋନ୍ ସରୁ ମକୁ୍ତ, ବଯକ ଣସି ଦାୟିତ୍ ,, ଚାଜତ / େିଏନ୍ କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ମକର୍ଦ୍ଦମା / ବକାଟତର ଆବଦଶରୁ, ତାଙୁ୍କ / ଣ ୍ାଇ ିଁ 

ସରୁକ୍ଷା ଭାବବର ବନ୍ଧକ ରଖ୍ବିା | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ର ମେୂୟ ଏବଂ ବି୍ ଦକ ୁଫିଟ୍ ମବନ କରୁର୍ବିା ୍ଦ୍ଧତବିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇର୍ବିା 

ଯାଞ୍ଚର ଯାଞ୍ଚ / ଯାଞ୍ଚ କରିବାକ ୁମାଗଣା | 

 

4.3 ବିତରଣ ୍ାଇ ିଁ ୍ବୂତ ସର୍ତ୍ତ: ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ବଯକ ଣସି ବିତରଣ କରିବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ ନେିଖ୍ତି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ 

ଅଧୀନବର ରହିବ: 

 

(a) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରୋନକାରୀଙ୍କ ବେଡିଟ୍ ବଯାଗୟତା: ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସବତନିମ୍ ନ ବେଡିଟ୍ ବଯାଗୟତା 

ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କାଯତୟ କରିବବ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଇ୍ାବର | ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ 

ଅନୟାନୟ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରିବବ ଯାହାକି ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ credit ଣ ବଯାଗୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ୍ ାଇ ିଁ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା 

ଆହ୍ .ନ କରାଯାଇ୍ାବର | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏ୍ରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି୍ାବର କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ବେଡିଟ୍ ଣ ବଯାଗୟତା 

ନିର୍ଣ୍ତୟ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ନିଜସ୍ୱ ବବିବଚନାବର ଫିଟ୍ ଏବଂ ଉ୍ଯକୁ୍ତ ବବାେି ବବିବଚନା କରାଯାଇ୍ାବର | 
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(b) ଡିଫଲ୍ଟର ଇଟଭଣ୍ଟର ଅସି୍ତତ୍ୱ : ଏଠାବର ଧାରା 7.1 ବର ବୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇର୍ବିା ୍ରି ଡିଫଲ୍ଟର କ ଇବଭଣ୍ଟ୍ | ଣସି ଘଟଣା ଘଟିନାହି ିଁ କିମ୍ବା ଘଟିବାର 

ସମ୍ଭାବନା ଅଛି |   

 

(c) ବତିରଣର ଉପଟଯାଗ ପାଇ ଁ ପ୍ରମାଣ : ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସ୍କ୍ଷବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ ବହବା ୍ବର, ଣଗ୍ରହୀତା 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଋଣ ବିତରଣର ଆୟର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉ୍ବଯାଗର ସବନ୍ତାର୍ଷଜନକ ପ୍ରମାଣ ଉ୍ସ୍ଥା୍ନ କରିବବ | ସାଟିଫିବକଟ୍ ବୟବହାର 

କରନ୍ତୁ) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟବର, ଆବବଦନ / ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ 

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ୍ାଣ୍ଠ ିରା ଆବଶୟକ ଅର୍ତର କିଛି ଅଂଶ ମକୁ୍ତ ବହବା ୍ାଇ ିଁ ଅନୁବରାଧ ସହିତ | 

 

(d) ଅସାଧାରଣ ପରିସି୍ଥତ ି: କ ସାଧାରଣ ଣସି ଅସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଅନୟ ୍ରିସି୍ଥତି ଘଟିବ ନାହି ିଁ ଯାହା ଣ ଦେିେବର ର୍ବିା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକର 

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ୍ରୂଣ କରିବା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ଅସମ୍ଭବ ବହବ | 

 

(e) କ୍ିଲୟରାନ୍ସ / ପ୍ରାଧକିରଣ :ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ କବ୍ତାବରଟ୍ କାଯତୟାନୁଷ୍ାିନ ଗ୍ରହଣ କରିବବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କିି୍ୟରାନ୍ ସ ହାସେ କରିବବ 

(ଏହାର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ ବବାଡତ ଦ୍ ରା କବ୍ତାବରଟ୍ ରିବଜାେୁୟସନ୍ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା (ଅଂଶୀଦାର) ଙ୍କ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ପ୍ରାଧକିରଣ ଏବଂ ଟ୍ରଷି୍ଟ ବବାଡତରୁ 

ରିବଜାେୁୟସନ୍ | / ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ ସହଭାଗୀତା ବବାଡତରୁ ରିବଜାେୁୟସନ୍ / ସହଭାଗୀତା ସଂସ୍ଥାଗଡିୁକରୁ ଅର୍ରିଟି ଅଫ୍ ଅର୍ରିଟି /ଣର ୋଭ ଏବଂ 

ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ ୍ାଇ ିଁ ଏଚଉଏଫ ର କ୍ାବକତନ୍ ସର୍ ଅଫ୍ ୍ାୱାର୍ ଅଫ୍ ଆଟରି୍ଣ୍) ବଯକ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ଆଗ୍ରହ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧବର (ପ୍ରତିଶରୁ୍ତି ସହିତ, 

ପ୍ରଯଜୁୟ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର କାଯତୟକାରିତା ସହିତ, ତୃତୀୟ ୍କ୍ଷ ବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ହାଇବ୍ାବଟବକସନ୍ ପ୍ରଯଜୁୟ), ଏହା ଉ୍ବର ଚନି୍ତା 

କରାଯାଉର୍ବିା କାରବାର ଏବଂ ଏହାର କାଯତୟଦକ୍ଷତା | ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଏହି୍ରି କିି୍ୟରାନ୍ ସ / ପ୍ରାଧକିରଣର ପ୍ରକୃତ ସତୟ 

କ୍ି ପ୍ରଦାନ କରିବବ | 

 

4.4 ଏହି ଆଟିକିେ୍ 4 ବର ର୍ବିା କ କିଛି ଣସି ଜିନିର୍ଷକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି, ଯଦି କ ଣସି ବତିରଣ ବହାଇସାରିଛି, ବତବବ ଣ ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା 

ରାଶ ି୍ରିବଶାଧ କରିବାକ ୁଣଗ୍ରହୀତା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ରହିବବ | 

 

4.5 ଏଟ୍ରା ଚୁକି୍ତନାମା : ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ), ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବଂ ଏବସ୍କୋ ଏବଜଣ୍ଟ୍ ଏକ ଏବସ୍କୋ ଚୁକି୍ତନାମା କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ (ଗଡିୁକ) କିମ୍ବା 

ଚୁକି୍ତନାମା (ଗଡିୁକ) ବର ପ୍ରବବଶ କରି୍ାରନି୍ତ, ବଯ୍ରି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି | ରା ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ ବହାଇ୍ାବର, ଗ୍ରହଣ ବଯାଗୟତାକୁ ଏବସ୍କୋ 

ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ଜମା କରିବା, ବିତରଣକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ବେନ୍ / ଚାଜତ ସଷିୃ୍ଟ ଏବଂ ଏହି୍ରି ଚାଜତର ଏକ କମ୍ପାନୀ ବରକଡିଂ 

ବକ୍ଷତ୍ରବର ୍ ରିମାଣର ୍ରିବଶାଧ | ଉକ୍ତ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ, ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ରାଜି ହୁଅନି୍ତ, ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ଏହା ସାନ୍ ସନ୍ ବେଟରବର 

ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ୍ରି ଏବସ୍କୋ ବମକାନିଜିମର ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆବଶୟକତାକୁ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ଭାବବର ବୁ ଛି ଏବଂ ଏହା ମଞ୍ଜରୁ ୍ତ୍ରବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା 

ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ / ଆବଶୟକତାକୁ ୍ାଳନ କରିବ କିମ୍ବା କାରଣ କରିବ | ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରସିବଭବେ୍ଗଡିୁକୁ ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ଜମା କରିବା ଏବଂ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ୍ାଇ ିଁ ଚୁକି୍ତନାମା, କାଯତୟ ଏବଂ ଚୁକି୍ତନାମା କାଯତୟକାରୀ କରିବା ସହିତ | 

 

4.6 ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଯଦି ଆବଶୟକ ହୁଏ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଣକୁ ସରୁକି୍ଷତ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ଅତିରିକ୍ତ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 

କରିବବ ଯାହା ଏଠାବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର କିମ୍ବା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ସରୁକ୍ଷା କଭର ୍ଯତୟନ୍ତ େଷ୍ଟ, ବଜାରବଯାଗୟ, ଅଗଣତି ତର୍ା 

ଅଣ-କୃରି୍ଷ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବହବ | । ଉ୍ବରାକ୍ତ ବି୍ରୀତବର କ କିଛି ଣସି ଜିନିର୍ଷକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି, ଯଦି କ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ଣଗ୍ରହୀତା (ସ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ 

ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ାଏ, ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟବର ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ / ଋଣ ଦ୍ ରା ବଘାରି୍ଷତ ବହାଇର୍ବିା ମେୂୟଠାରୁ ଏହା କମ ୍ମେୂୟର 

ବବାେି ଜଣା୍ଡିଛି | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଏକମାତ୍ର ବବିବକ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ମରଣ କରାଯାଇ୍ାବର / ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା 

୍ରିବଶାଧ ତ୍ୱରାନ୍ି ୱତ ବହାଇ୍ାବର ଏବଂ ଏହି୍ରି ଘଟଣାକୁ ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଭାବବର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ୍ାବର | 

 

4.7 ଋଣ ୍ରିମାଣ ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ଣଗ୍ରହୀତା ବଣ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଡିମାଣ୍ ବପ୍ରାବମାସରୀ ବନାଟ୍ କାଯତୟକାରୀ ଏବଂ ବିତରଣ କରିବବ | 

 
 
 

4.8 ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ବଯ୍ରି ବହାଇ୍ାବର, ନିମ୍ ନେିଖ୍ତି ବିତରଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ୍କରିବବ (ଯଦି ଆବଶୟକ ହୁଏ) ଏବଂ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଏକ ଫମତ ଏବଂ ୍ଦାର୍ତବର ସବନ୍ତାର୍ଷଜନକ: 

 

(କ) ୍ି.ଡ.ସି 

 

(ଖ୍) ଋଣ ୍ାଇବା ୍ାଇ ିଁ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ ୍ାଇ ିଁ ଆବଶୟକ ସମସ୍ତ ସମ୍ମତି, ସଂକଳ୍ପ, ଅନୁବମାଦନ, ପ୍ରାଧକିରଣ ଏବଂ 

ଅନୁମତି (ଅନୁବମାଦିତ ଅନୁବମାଦିତ ନିମତାଣ ବଯାଜନା ସହିତ ସୀମିତ ନୁବହ ିଁ) ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇଛି | 

 

(ଗ) ବୟକି୍ତଗତ କିମ୍ବା କବ୍ତାବରଟ୍ ବହଉ ସରୁକ୍ଷା ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ (ଗଡିୁକ) | 

 

(ଘ) (ଇବଭଣ୍ଟ୍ବର ଣଗ୍ରହୀତା ଏକ କମ୍ପାନୀ) ପ୍ରମାଣ ବଯ କମ୍ପାନୀ ଅଧନିିୟମ, 2013 ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅନୁ୍ାଳନ ୍ାଳନ କରାଯାଇଛି; 

 

(ଇ) ଣଗ୍ରହୀତା (ସ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ଣଗ୍ରହୀତା (ସିକୁୟରିଟି ପ୍ରଦାନକାରୀ) ଙ୍କ ସ୍କ୍ଷବର ସବ୍ ବରଜଷି୍ଟୋର୍ ଅଫ୍ ଆସରୁାନ୍ ସ କିମ୍ବା 

ଅନୟ କ ଣସି ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ ନିକଟବର ସଠିକ୍ ଭାବବର ୍ଞ୍ଜୀକୃତ ବହାଇର୍ବିା ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ଏକ ସଠିକ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପଡ୍ ବିେୟ ଚୁକି୍ତନାମାର ପ୍ରମାଣ | ବକସ ୍

ବହାଇ୍ାବର) ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଫମତ ଏବଂ ୍ଦ୍ଧତିବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ଆବଶୟକ ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ 

କରାଯାଇ୍ାବର | 

 

(ଚ) ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଉ୍ବର ବୀମା କଭର ବଦଖ୍ାଇବାର ପ୍ରମାଣ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ୍ାଇ ିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇଛି | 

 

4.9 ଏଠାବର ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିତରଣ ୍ବୂତରୁ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ବଶର୍ଷ ବୟବହାର ସାଟିଫିବକଟ୍ ଭଳି ପ୍ରମାଣ ବଯ୍ରିକି ଏକ ଣ କିମ୍ବା ଏହାର କ୍ଷତି୍ରୂଣ 

ସହିତ ସୀମିତ ନୁବହ ିଁ, ଯାହା ଋଣ କିମ୍ବା ଏହାର କ ଣସି ଅଂଶ, ଯାହା ୍ବୂତରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ତାହା ବକବଳ ବୟବହୃତ ବହାଇଛି | ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟଗଡିୁକ 

ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍  ରା ପ୍ରକାଶତି ବହାଇଛି ଏବଂ କ ଣସି ବବଆଇନ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ କିମ୍ବା ଅନ ତିକ କାଯତୟକଳା୍, ଷ୍ଟକ ୍ମାବକତଟ କାରବାର, ଜୁଆ 

ବଖ୍ଳ, ଚିଟ୍ ଫଣ୍, େବଟରୀ, ଜାତି କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି କାଯତୟକଳା୍ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ସୀମିତ କାଯତୟକଳା୍ ଭାବବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 
 

ଆଟିକିଲ୍: 5 
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ଚୁକି୍ତନାମା | 

5.1  ସ୍ଵୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ଚୁକି୍ତନାମା : ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ବଯ୍ରି ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ବହାଇ୍ାରନି୍ତ, ଏହି୍ରି ଭାବବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ସହିତ ନିମ୍ ନେିଖ୍ତି ଭାବବର ଚୁକି୍ତନାମା: 

 

a) ଋଣ ଣର ବୟବହାର : ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସମଗ୍ର ଣକୁ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ ବୟବହାର କରିବବ ବଯ୍ରି ବସ ଋଣ ଆବବଦନ / ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର ସଚୂତି 

କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ଅନୟ କ ଣସି ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର | ଅଧକିନ୍ତୁ, ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ହୁଏତ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ଠାରୁ ବଶର୍ଷ ବୟବହାର ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ଆବଶୟକ 

କରି୍ାରନି୍ତ | କ ଣସି ବବଆଇନ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ କିମ୍ବା ଅନ al ତିକ କାଯତୟକଳା୍, ଷ୍ଟକ୍ ମାବକତଟ କାରବାର, ଜୁଆ ବଖ୍ଳ, ଚିଟ୍ ଫଣ୍, େବଟରୀ, ଜାତି କିମ୍ବା 

ଅନୟ କ କାଯତୟକଳା୍ ଣସି ଆଇନ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ସୀମିତ କାଯତୟକଳା୍ ୍ାଇ ିଁ ଏହି ଋଣ ବୟବହାର କରାଯିବ ନାହି ିଁ | 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ବଶର୍ଷ ବୟବହାର ସାଟିଫିବକଟ୍ ଅଡିଟର / ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଯକୁ୍ତ ଚାଟତାଡତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ାଣ୍ଟ୍ଙ୍କ ଦ୍ ରା ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଧକିାର 

ରହିବ | 

 

b) ନମିତାଣ ଏବଂ େୟ : ସମାନ ୍ାଇ ିଁ ଅନୁବମାଦିତ ବଯାଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଧାରଣ କରିର୍ବିା ଜମି ଉ୍ବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଅଧଗି୍ରହଣ ଏବଂ / କିମ୍ବା ନିମତାଣ 

କରାଯିବ, ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଏହି୍ରି ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ବଯାଜନାର ସଠିକ ସତୟ କ୍ି ୍ାଇବବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କରିବବ | ଯଦ ି

ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ନିମତାଣ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ଦ୍ ବହବା ରା କରାଯାଏ, ବତବବ ଣଗ୍ରହୀତା (ଚୁକି୍ତନାମା) ବଯ ବସ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ଉକ୍ତ ନିମତାଣକୁ କବଠାର ଭାବବର 

ସମାପ୍ତ କରିବବ, ବଯ୍ରି ବସ ତାଙ୍କ ଦ୍ ସଚୂିତ କରାଯାଇଛି | ରା ସଚୂିତ କରିବବ | / ବସମାନଙ୍କର ଋଣ ଆବବଦନ / ବିତରଣ ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନୟର୍ା 

ନୁବହ ିଁ, ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ ବୃରି୍ତ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ବୃରି୍ତ୍ / ସମାପି୍ତ ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ରର ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣତି 

କ୍ି ୍ାଇବା, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଜମା କରିବା | ଯଦି ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିମତାଣ କାଯତୟ କରାଯାଏ, ଅନୁବମାଦିତ ବଯାଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମାନ ବହବ | ଣଗ୍ରହୀତା 

(ମାବନ) କ ଣସି ବବଆଇନ ନିମତାଣ ବୃଦି୍ଧ କରିବବ ନାହି ିଁ |  

 

c) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସ ୍ସ୍ୱୀକାର କର | କାର କରନି୍ତ ଏବଂ ସହମତ ହୁଅନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ନିମତାଣ / ୍ନୁ ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି 

ଉ୍ବର ନଜର ରଖ୍ବିା ୍ାଇ ିଁ ଅଧକିାର ରହିବ | ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) ଅନୟ କ ଣସି ଖ୍ାତା ବଖ୍ାେିବବ ନାହି ିଁ (ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବୟତୀତ କିମ୍ବା 

ଅନୟାନୟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଯାହା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇ୍ାବର) ସମ୍ପରି୍ତ୍ରୁ ପ୍ରାପି୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧବର orr ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ବଖ୍ାୋଯିବ 

| ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ମଧ୍ୟ ସହମତ ଅଟନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସହମତ ିବିନା ସମ୍ପରି୍ତ୍ବର କ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ / ବିବିଧକରଣ ବହବ ନାହି ିଁ | 

 

d) ଧାରା 5.3 (ଖ୍) ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି | ରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଣଗ୍ରହୀତା ଚୁକି୍ତନାମା କରନି୍ତ ଏବଂ ସଂ୍କୃ୍ତ 

ଏକ ଉ୍ଯକୁ୍ତ ଆଇନଗତ ଯନ୍ତ୍ର (େିଜ ୍କିମ୍ବା ଭଡା ବଦୟ / ଚୁକି୍ତନାମା) ଦ୍ ରା ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ ଛାଡ ିଦିଆଯିବ ଏବଂ ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟବର ଣଗ୍ରହୀତା ଏକ କ୍ି 

ଦାଖ୍େ କରିବବ | ଏହି୍ରି ଆଇନଗତ ଯନ୍ତ୍ରର କାଯତୟକାରିତାର 7 (ସାତ) ଦିନ ମଧ୍ୟବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ ଏହି୍ରି ଯନ୍ତ୍ରର | ଣଗ୍ରହୀତା 

(ମାବନ) ନିଶି୍ଚତ କରିବବ ବଯ ଣଗ୍ରହୀତା , ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ େିଜ୍ ଧାରୀ / ଭଡାଟିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଧାଯତୟ ରାଶ ି୍ ରୂ୍ଣ୍ତ ୍ ରିବଶାଧ ନବହବା 

୍ଯତୟନ୍ତ ଏକ ତ୍ରି୍ାକି୍ଷକ ଚୁକି୍ତନାମା / ଅନୟ କ ଣସି ବୟବସ୍ଥା କାଯତୟକାରୀ ବହବ | ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସ ୍କାର କରନି୍ତ ଏବଂ ସହମତ ଅଟନି୍ତ ବଯ 

ଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ େିଜ୍ ଧାରୀ / ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟବର ର୍ବିା କ ଣସି ବିବାଦ ଋଣ ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ ଉ୍ବର ପ୍ରଭାବ ୍କାଇବ 

ନାହି ିଁ ଏବଂ ବସହି ସମ୍ବନ୍ଧବର ଏକ ଉ୍ଯକୁ୍ତ ଚୁକି୍ତନାମା େି୍ିବଦ୍ଧ ବହବ। ତ୍ରି୍ାକି୍ଷକ ଚୁକି୍ତବର | 

 

e) ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଉ୍ବର ଣଗ୍ରହୀତା ହ୍ରାସ କରିବାବର ପ୍ରବୟାଗ ବହବାକ ୁ ର୍ବିା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବର ରିସିବଭବେ୍ 

୍ଠାଇବାକୁ ଣଗ୍ରହୀତା (ଦାୟିତ୍)) ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ | ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) କ ଣସି କାଯତୟାନୁଷ୍ାିନ ଗ୍ରହଣ କରିବବ ନାହି ିଁ (ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ 

କରି) ଯାହା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଉ୍ବର ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ସରୁକ୍ଷାକୁ ବି୍ଦବର ୍କାଇବ | ଏହି ୍ରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର, ଣଗ୍ରହୀତା 

(ଗଡିୁକ) କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏହା ଦ୍ ରା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ଅ୍ରୂଣୀୟ ଭାବବର ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ବହବ |  

 
 

ବକବଳ ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ଅଙ୍କାଯାଇର୍ବିା ବଚକ ୍ଦ୍ୱାରା ରିସିବଭବେ୍ ରିମିଟ୍ କରିବାକୁ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ୋଇବସନ୍ ସପ୍ରାପ୍ତ / ଭିକାରୀ / େିଜ୍ ଧାରୀ / ଦଖ୍େକାରୀ 

|  
 

f) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ୍ଚାରିୋ ରା ୍ଚରାଯାଇର୍ବିା ସରୁକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବୃରି୍ତ୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରିବବ 

କିମ୍ବା ପ୍ରଦାନ କରିବବ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସରୁକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶୟକତା ରହିବ ଏବଂ ଆବଶୟକୀୟ ସଚୂନା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଧକିାର 

ରହିବ |  
 

g) ବଳିମ୍ବ୍ ଟହବାର କାରଣ ଏବଂ ଡିଫଲ୍ଟର ଘଟଣାକୁ ସଚୂତି କରନ୍ତୁ : ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) ତୁରନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ େିଖ୍ତି ବିଜ୍ଞପି୍ତ ମାଧ୍ୟମବର 

ନିମ୍ ନବର ସଚୂିତ ବଯ୍ରି କ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଣସି ଘଟଣା କିମ୍ବା ୍ରିସି୍ଥତି ବିର୍ଷୟବର ସଚୂିତ କରିବବ, ଯାହା ନିମତାଣ କାଯତୟ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ସମାପି୍ତବର ବିଳମ୍ବ 

ବହବାର କାରଣ ବହାଇ୍ାବର | ସମ୍ପରି୍ତ୍ର େୟବର କିମ୍ବା ସମ୍ପରି୍ତ୍ େୟବର ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଯଦି ଡିଫଲ୍ଟର କ ଣସି ଇବଭଣ୍ଟ୍ (ଏହ ିଜିଟିସି ବର ବୟାଖ୍ୟା 

କରାଯାଇର୍ାଏ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ପ୍ରବବଶ ରା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ଅନୟ କ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଣସି ଦେିେ କିମ୍ବା ସମୟ, କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞପି୍ତ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ୍ବର 

କିମ୍ବା ଉଭୟ ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଗଠନ କରିବବ: 

  

i) ବଯକ ଣସି ବୟକି୍ତ, ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷ ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷା କୁ ପ୍ରଭାବିତ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ୍ ଭାବବର ସଂ୍କୃ୍ତ 

ବଯକ ଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ ଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା ୍ାର୍ତକୟକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କବର | 

ii) ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବିରୁଦ୍ଧବର ବଯକ ଣସି ଅସବୁିଧା କିମ୍ବା ନିଷ୍ପାଦନ କରାଯାଏ | 

iii)  ଦେିେବର ଧାଯତୟ ୍ଦ୍ଧତବିର ବଦୟ ୍ରିବଶାଧ କରିବାକ ୁଣଗ୍ରହୀତା (ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍) ର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁର୍ବିା ବଯକ ସାମଗ୍ରୀ ଣସି 

ବସୁ୍ତ ୍ରିସି୍ଥତି | 

iv) ବଯଉ ିଁଠାବର ଣଗ୍ରହୀତା କମ୍ପାନୀ ଏକ କମ୍ପାନୀ, ସହଭାଗୀତା ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଏକମାତ୍ର ମାେିକାନା ଚିନ୍ତାଧାରା, ଣଗ୍ରହୀତା ପ୍ରଶାସନ, 

୍ରିଚାଳନା ଏବଂ ଆର୍କି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚୂନା, ବଯ୍ରିକି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଧାଯତୟ ବହାଇ୍ାବର | 

v) ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବଯକ ଜନସାଧାରଣ ଣସି ସାବତଜନୀନ / ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙୁ୍କ ବଯ୍ରି ଆୟକର, କବ୍ତାବରସନ୍ ଟୟାକ୍ସ, ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଟୟାକ୍ସ 

ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସମସ୍ତ କର ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଏ | 

vi)  ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକ ୁର୍ବିା ଠିକଣା କିମ୍ବା ଚାକିରୀ କିମ୍ବା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟତା, ବର୍ଣ୍ତନା, ସରୁକ୍ଷା ଅବସ୍ଥାନ 

ବର ବଯକ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ | 

vii) ବଯକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଣସି ଘଟଣାର ଘଟଣା କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବୟ ଘଟଣା ଯାହା ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁର୍ବିା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ କ୍ଷମତା 

ଉ୍ବର ପ୍ରଭାବ ୍କାଇ୍ାବର କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତା (ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍) ର ଦାୟିତ୍ ର କାଯତୟଦକ୍ଷତା | ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧବର 
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viii) ବଯଉ ିଁଠାବର ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ପ୍ରଯଜୁୟ ଶ୍ରମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବଯକ ଣସି ଶଳି୍ପ କାଯତୟକଳା୍ବର ନିବୟାଜିତ ଅଟନି୍ତ, ବଯକ ଣସି ଶ୍ରମ 

ଧମତଘଟ, େକଆଉଟ୍, ବନ୍ଦ, ଅଗି୍ନକାଣ୍ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତା ୋଭ କିମ୍ବା ବୟବସାୟ ଉ୍ବର ଏକ ମହତ୍ ୍ରୂ୍ଣ୍ତ ପ୍ରଭାବ ୍କାଇବାର ସମ୍ଭାବନା 

ର୍ାଏ | ଏବଂ ଏହାର କାରଣଗଡିୁକର ବୟାଖ୍ୟା ସହିତ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କର) ଉତ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ବିେୟ ହାରବର ବଯକ ଣସି ସାମଗ୍ରୀକ 

୍ରିବର୍ତ୍ତନ | 

ix) ବଯକ ଣସି ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଯାହାକ ିଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କ ଣସି ସମ୍ଭାବୟ ଡିଫଲ୍ଟ 

ବହାଇ୍ାବର କିମ୍ବା ବହାଇ୍ାବର | 

 

h) ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ରକ୍ଷଣାଟବକ୍ଷଣ : ଣଗ୍ରହୀତା (ସମ୍ପନ୍ନ) ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ ଭେ େମବର ଏବଂ ସି୍ଥତିବର ୍ରିଚାଳନା କରିବବ ଏବଂ ଣର ବ୍ବଣ୍ନ୍ି ସ ସମୟବର ସମସ୍ତ 

ଆବଶୟକୀୟ ମରାମତି, ବଯାଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବବ |  

 

i) ଆଖ୍ୟା େଲିଲଗଡୁିକ : ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସମସ୍ତ ଟାଇଟେ୍ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ସହିତ ସମ୍ପରି୍ତ୍ (i) ଯାହାକି 

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଅଧୀନବର ଅଛି, (ii) ଯାହା ଭବିର୍ଷୟତବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଅଧୀନବର ଆସି୍ାବର | ) ଋଣ ସଂ୍ରୂ୍ଣ୍ତ ରୂବ୍ ୍ରିବଶାଧ ବହବା ୍ବର 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ କ ପ୍ରଣାଳୀ ଣସି ପ୍ରକାବର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ ନାହି ିଁ ବବାେି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଏ୍ରି ଅଧକିାର ଏବଂ ବିବବକ ଅଛି | 
 

j) ବପିେଟର ର୍ଥବିା ସରୁକ୍ଷା ବଷିୟଟର ସଚୂନା ଟେବା ପାଇ ଁ : ଣଗ୍ରହୀତା ତୁରନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଜଣାଇବାକ ୁଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ଯଦ ି

ସରୁକ୍ଷା, ଅଧକିାର ଏବଂ ଆଖ୍ୟା ବଯକ ଣସି ପ୍ରକାବର ବି୍ଦବର କିମ୍ବା ବି୍ ଦବର ୍ବଡ | ଯଦ ିସମ୍ପରି୍ତ୍ଟି ବି୍ଦ୍ରୂ୍ଣ୍ତ କିମ୍ବା ବି୍ଦ୍ରୂ୍ଣ୍ତ କିମ୍ବା ବବଆଇନ 

ବବାେି ସି୍ଥର କରାଯାଏ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂ୍, ବାେବକାନ ିକିମ୍ବା ଚାର୍ଷ ଗହୃର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବହତୁ) ଣଗ୍ରହୀତା ମଧ୍ୟ କ ଣସି ପ୍ରତିରକ୍ଷାକ ୁଛାଡିଦିଅନି୍ତ | 

ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ଏହି୍ରି କ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଣସି ଘଟଣା (ଉ୍ବରାକ୍ତ ବର୍ଣ୍ତନା ଅନୁଯାୟୀ) ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଏହାର ଦାୟିତ୍ 

କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷା ଦେିେରୁ ମକୁ୍ତ କରିବ ନାହି ିଁ | 
 

k) ଟରାଜଗାରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସଚୂୀତ କରିବା ପାଇ ଁ: ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ, ଯଦ ିଜବଣ ବୟକି୍ତ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ତାଙ୍କ ଚାକିରୀ, ବୟବସାୟ କିମ୍ବା 

ବୃରି୍ତ୍ବର କ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ବିର୍ଷୟବର ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବାକୁ ଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରିବବ, ବଯ୍ରି ମାମୋ ସମାପ୍ତ ବହାଇ୍ାବର, ଅବସର, ବଯକ ଣସି 

କାରଣରୁ ବନ୍ଦ | 
 

l) ସାମି୍ବ୍ଧାନକି େଲିଲଗଡୁିକଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ / ପରିବର୍ତ୍ତନ / ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସଚୂୀତ କରିବା ପାଇ ଁଏବଂ / କିମ୍ବ୍ା ପ୍ରାକୃତକି ବୟକି୍ତବଟିଶଷଙ୍କ ବୟତୀତ 

ଅନୟାନୟ ସଂସ୍ଥାର ସଂରଚନା : ଣଗ୍ରହୀତା / ଏହାର ୍ରିଚାଳନା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣବର ବଯକ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ୍ବୂତ ସମ୍ମତ ି

ବନବାକ ୁଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ, ବଯକ ଣସି କାରଣରୁ ସାମି୍ବଧାନିକ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ (ଗଡିୁକ), ବୟବସାୟ କିମ୍ବା ବୃରି୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତି, ଗଠନ, ଏହାର କାଯତୟ ବନ୍ଦ 

କରିବା ଇତୟାଦି |  
 

m) ଠିକଣା, ଇଟମଲ, ଟଫାନ୍ ନମ୍ବ୍ର ଇତୟାେିଟର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ବିର୍ଷୟବର ସଚୂିତ କରିବାକ:ୁ ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଚିଠିର 

ଠିକଣା, ଇବମେ୍ , ବଫାନ୍ ନମ୍ବର, େୟାଣ୍ୋଇନ ଏବଂ ବମାବାଇେ୍ ବଫାବେ କ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ / ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ବିର୍ଷୟବର ସଚୂିତ କରିବବ | ଏବଂ ଏହ ି

ସମ୍ବନ୍ଧବର ଅନୟ କ ଣସି ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ସଚୂନା ଯାହାକ ିବଯକ ଣସି କାରଣରୁ ଋଣ ପ୍ରବୟାଗବର ବଘାରି୍ଷତ ବହାଇର୍େିା | 
 

n) ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗଡୁିକର ପାଳନ : ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତକୁ କଡାକଡି ଭାବବର ୍ାଳନ କରିବବ ଏବଂ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ 

ଆବଶୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କାଯତୟ କରିବବ | ଯଦି କ ଣସି ବୟବସ୍ଥାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କିମ୍ବା ମଞ୍ଜରୁ ୍ତ୍ର, ବିତରଣ ଚିଠି ଏବଂ ଏହି ଜିଟିସି ମଧ୍ୟବର 

ବୟାଖ୍ୟାବର ୍ାର୍ତକୟ, ବିତରଣ ୍ତ୍ରର ବୟବସ୍ଥାଗଡିୁକ ପ୍ରାଧାନୟ ବିସ୍ତାର କରିବ |  
 

o) ନୟିମାବଳୀ ଇତୟାେି ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାଟବକ୍ଷଣ ଟେୟ ଇତୟାେି ଟେୟ : ଣଗ୍ରହୀତା (ସମ୍ପରି୍ତ୍) ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଅଜତନ ଏବଂ ଧାରଣ ୍ାଇ ିଁ ସମସ୍ତ 

ନିୟମ, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପକୃ୍ତ ତର୍ା ଆନୁସଙି୍ଗକ ନିୟମାବଳୀ, ନିୟମାବଳୀ, ବାଇ-ନିୟମକୁ ଯର୍ାର୍ତ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ 

କରିବବ | ସଂ୍କୃ୍ତ ସମବାୟ ସମିତି, ସଙ୍ଗଠନ, ସୀମିତ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧକିରଣ ଏବଂ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ରକ୍ଷଣାବବକ୍ଷଣ ୍ାଇ ିଁ ଏହି୍ ରି 

ରକ୍ଷଣାବବକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବଯକ ଣସି ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଟିକସ, ବସସ ୍ଇତୟାଦି ଦ୍ 

ଜନସାଧାରଣ ରା ଆଦାୟ କରାଯାଏ | ଉକ୍ତ ସମ୍ପରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ଏହାର ବୟବହାର ଉ୍ବର ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ୍ାବର | ଏଚୟୁଏଫ ଗଡିୁକୁ ଆରବିଆଇ 

ମାଷ୍ଟର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମାକ ୁବଯକ ଣସି ସଂବଶାଧନ ଏଠାବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ ବବାେି ଧରାଯିବ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) ବସହି ବକ୍ଷତ୍ରବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ରୁ କ ଏକ୍ସବପ୍ରସ ଣସି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଆବଶୟକ ନକରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମ ୍ାଳନ କରିବବ |  

 

ଅଧକିନ୍ତୁ, ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏକ ଏନଆରଆଇ କିମ୍ବା ୍ିଆଇଓ, ବତବବ ବସ ଏଫଇଏମଏ ର ସମସ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବସର୍ବିର କରାଯାଇର୍ବିା 

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ସଂବଶାଧନଗଡିୁକ ୍ାଳନ କରିବବ | ଏହି୍ରି ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଭାରତବର ଏକ ଆବାସିକ ଆବାସ ୍ାଇବା ୍ାଇ ିଁ 

ଋଣ ଅଧୀନବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ଅର୍ତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବବର ବୟବହାର କରିବବ ଏବଂ ଭାରତବର ଣଗ୍ରହୀତା (ଏନଆରଇ/ ଏନଆରଓ) ଆକାଉଣ୍ଟ୍ରୁ 

ଋଣ ୍ରିବଶାଧ କରାଯିବ କିମ୍ବା ଚୟାବନେରୁ ୍ଠାଯାଇର୍ବିା ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମବର ଏହି ଋଣ ୍ରିବଶାଧ କରାଯିବ | ସମୟ ସମୟବର ଏଫଇଏମଏ ଦ୍ ରା 

ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଏ | ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏକ ଏନଆରଆଇ, ବତବବ ବସ ଏକ ଭାରତୀୟ ୍ାସବ୍ାଟତ ଧାରଣ କରିର୍ବିା ପ୍ରମାଣ ବିତରଣ କରିବବ | 

 

p) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସହମତ ଅଟନି୍ତ ବଯ ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବତୟକ ଅନୟ (ଗଡିୁକ) ୍ାଇ ିଁ ଏକ ଏବଜଣ୍ଟ୍ ଅଟନି୍ତ ଏବଂ ସମୟ ସମୟବର ଋଣ 

ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ବବକୟା ର୍ବିା ଦାୟିତ୍ କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ | 

 

q) ସଂ୍କୃ୍ତ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ ରା ଅନୁବମାଦିତ ମଞ୍ଜରୁ ବଯାଜନାବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ୍ାଳନ କରିବାକ ୁ ଣଗ୍ରହୀତା ରାଜି ବହାଇଛନି୍ତ ଏବଂ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଯାଗାବଯାଗ କରିଛନି୍ତ ବଯଉ ିଁ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ୍ାଇ ିଁ ଋଣ ଉ୍େବ୍ଧ ବହାଇଛି ଏବଂ ନିମତାଣ ଏବଂ / କିମ୍ବା ବିକାଶ ସମାପ୍ତ କରିବ | 

ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବଯ୍ରି ଏହି୍ରି ମଞ୍ଜରୁୀ ବଯାଜନା / ବଯାଗାବଯାଗ ସମୟ ଅବଧବିର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇଛି | 
 

r) ଟେୟ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକଗଡୁିକ ପାଳନ କରନ୍ତୁ : ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସମସ୍ତ ରାଶ ିଠିକ୍ ସମୟବର ବଦବବ ଯାହା ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତା (ବଦୟ) ଦାୟୀ ଅଟନି୍ତ, 

ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ମାେିକ ଭାବବର (ଟିକସ, ଶଳୁ୍କ ଏବଂ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି) | 
 

s) ବୀମା : ଏଠାବର ଯାହା ଅଛି କିମ୍ବା କ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଣସି ଦେିେ କିମ୍ବା ଚଠିି ଅଛି, ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଜାଗ ରହିବବ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା 

ନିଶି୍ଚତ କରିବବ ବଯ ଣର ବ୍ବଣ୍ନ୍ି ସ ସମୟବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସବତଦା ଯର୍ାର୍ତ ଏବଂ ସଠକ୍ି ଅବଟ | ଭୂକମ୍ପ, ଅଗି୍ନ, ବନୟା, ବିବଫାରଣ, ଘରିୂ୍ଣ୍ବଳୟ, ଘରିୂ୍ଣ୍ବଳୟ, 

ନାଗରିକ ଉବର୍ତ୍ଜନା ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବି୍ ଦ ଇତୟାଦି ବିରୁଦ୍ଧବର ବୀମାଭୁକ୍ତ, ବଯ୍ରି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଆବଶୟକ କବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ଏହି୍ରି ବୀମା ୍େିସି / ୍େିସି ଅଧୀନବର ଏକମାତ୍ର ହିତାଧକିାରୀ ବହାଇ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଉତ୍ପାଦନ କବର | ସମୟ ସମୟବର ନିବଜ 
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୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବଂ ବଯବତବବବଳ ଏହା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବବର ପି୍ରମିୟମ ୍ରାଶ ିପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ ଯାହା ଦ୍ 

ଏହି୍ରି ରା ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟବର ନୀତ ିସବତଦା ଜୀବନ୍ତ ରହିର୍ାଏ | ଉ୍ବରାକ୍ତ ସାଧାରଣତାକୁ କ୍ଷତିକାରକ ନକରି, ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା 

ପ୍ରଦାନକାରୀ (ଗଡିୁକ) ମଧ୍ୟ ନିମ୍ ନେିଖ୍ତି କାଯତୟ କରିବବ କିମ୍ବା କରିବବ: 

(i)    ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ବହାଇଛି ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସଜାଡିବା, ସମାଧାନ କରିବା, ଆବ୍ାର୍ଷ ବୁ ମଣା କରିବା କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) 

ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା କ ଣସି ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧବର କ ଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ଉ୍ଜୁିବା, ସମାଧାନ କରିବା, ଆବ୍ାର୍ଷ ବୁ .ମଣା କରିବା 

୍ାଇ ିଁ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ଅଧକିାର ରହିବ | ବୀମା ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ବଯକ ଣସି ନିଶି୍ଚତ ଏବଂ ଏହି୍ରି କାଯତୟ ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) 

ପ୍ରଦାନକାରୀ (ଗଡିୁକ) ଉ୍ବର ବ ଧ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ କିନ୍ତୁ ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଏହାର ବଦୟ ବଫରସ୍ତ ୍ାଇ ିଁ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅଧକିାରକୁ କ୍ଷତି ୍ହଞ୍ଚାଇବ ନାହି ିଁ | (ଗଡିୁକ);  

(ii)  ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ (ଗଡିୁକ) ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ସାଧାରଣ ବୀମା ଉ୍ବର ଏକ ବୀମା କମ୍ପାନୀରୁ ଋଣ ୍ରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର ବୀମା 

କଭବରଜ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବବ ବଯଉ ିଁର୍ ି୍ ାଇ ିଁ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବୀମା ପି୍ରମିୟମ ୍ ାଇ ିଁ ଣ ୍ ରିମାଣ ବଦଇ୍ାବର ଏବଂ ଏହି୍ରି ବୀମା ପି୍ରମିୟମ 

ସଂଗ୍ରହ କରି୍ାରିବ | ଋଣ ସହିତ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ (ମାବନ) ନିଜ ୍ାଣ୍ଠରୁି ଏହି୍ରି ବୀମା ପି୍ରମିୟମ ବଦଇ୍ାରନି୍ତ | ଏହା ଦ୍ ରା ଏହା 

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଏବଂ ସ ୍କାର କରାଯାଇଛି ବଯ ବଯକ ଣସି ବୀମା କମ୍ପାନୀରୁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରାପ୍ତ ବଯକ ଣସି ଜୀବନ ଏବଂ / 

କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ସାଧାରଣ ବୀମା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ (ଗଡିୁକ) ମଧ୍ୟବର ଏକ ସ ୍ସ୍ୱାଧୀନ ଧୀନ ବୟବସ୍ଥା ବହବ ଏବଂ ଏହି୍ ରି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କ ଣସି ଦାୟୀ ରହବି ନାହି ିଁ | ବଯକ ପ୍ରଣାଳୀ ଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା ୍ାର୍ତକୟ ୍ାଇ ିଁ ଯାହା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ (ଗଡିୁକ) ଏବଂ ବୀମା 

କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟବର ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇ୍ାବର |  

(iii) ଉକ୍ତ ବୀମା ୍େିସି (ଅନୁଯାୟୀ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉର୍ବିା ସମସ୍ତ ଅର୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଡିସଚାଜତ ବଦବା ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା 

(ସିକୁୟରିଟି ବପ୍ରାଭାଇଡର୍) ଦ୍ ରା ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ତାଙ୍କ ଏବଜଣ୍ଟ୍ ଭାବବର ନିଯକୁ୍ତ କରିବାକ ୁଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦାୟିତ୍। 

ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ | ) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସର୍ତ୍ତର ବୀମାକାରୀଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇବ; 

(iv) ଆଂଶକି କିମ୍ବା ସମଦୁାୟ କ୍ଷତି ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ ରା ସମାଧାନ ବହାଇର୍ବିା କ ଣସି ଦାବି ବକବଳ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ପ୍ରଦାନ 

କରାଯିବ ଯାହାର ଆୟ ଉ୍ବର ପ୍ରର୍ବମ ଅଧକିାର ରହିବ | ବଳକା, ଯଦି ର୍ାଏ, ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙୁ୍କ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ମାନଙୁ୍କ) ପ୍ରଦାନ 

କରାଯିବ; 

(v) ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବୀମା କରିବା ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ବିଫଳତା କିମ୍ବା ବୀମା ପି୍ରମିୟା କିମ୍ବା ୍େିସି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୟାନୟ ରାଶ ି

ପ୍ରଦାନ କରିବାବର ବିଫଳତା ଘଟିବେ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବୀମା ୍ାଇ୍ାବର କିମ୍ବା ବୀମା ପି୍ରମିୟା ପ୍ରଦାନ କରି୍ାରିବ | ଉ୍ବରାକ୍ତ 

ଅନୟାନୟ ରାଶ ି | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ପ୍ରଯଜୁୟ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ସି୍ଥର ରା ନିଦ୍ଧତାରିତ ଚାଜତ ସହିତ 15 (୍ନ୍ଦର) ଦିନ 

ମଧ୍ୟବର ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ମାବନ) ଏହି୍ରି ରାଶ ିବଫରସ୍ତ କରିବବ | 15 (୍ନ୍ଦର) ଦିନ ମଧ୍ୟବର 

ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ମାନଙ୍କ) ର ୍ରିବଶାଧ କରିବାବର ବିଫଳତା ଉ୍ବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବଦୟ ୍ରିମାଣର 

ଅଂଶ ୍ରି ସମାନ ୍ନୁରୁଦ୍ଧାର ୍ାଇ ିଁ ଅଧକିାର ୍ାଇବ; ଏବଂ  

(vi) ବୀମା ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ପି୍ରମିୟମ ପ୍ରଦାନ ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କ ଣସି ଦାୟିତ୍ ଏକ୍ସବପ୍ରସ କୁ େଷ୍ଟ ଭାବବର ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ 

କବର ଏବଂ ଋଣ ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅଧକିାରକୁ କ ଣସି ଅନିଷ୍ଟ 

କରିବ ନାହି ିଁ | 

 

t) ଅନାବଶୟକ ବପିେ େ୍ ରା ସମ୍ପରି୍ତ୍ର କ୍ଷତ ି/ କ୍ଷତ ି: ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ଗଡିୁକ) ତୁରନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର କ 

ଣସି କ୍ଷତି କିମ୍ବା କ୍ଷତି ବିର୍ଷୟବର ଜଣାଇବବ ଯାହା ଣଗ୍ରହୀତା / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ (କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ) ବହାଇ୍ାବର | ଭଗବାନଙ୍କର କ ଣସି କାଯତୟ କିମ୍ବା 

କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା | 

 

u) ଟଯାଗ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଂଟଶାଧନ ବଷିୟଟର ସଚୂତି କର : ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀ (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ 

ସମ୍ପରି୍ତ୍ବର ବଯକ ଣସି ବଯାଗ କିମ୍ବା ୍ରିବର୍ତ୍ତନ / ୍ରିବର୍ତ୍ତନର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନକାରୀ / ଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ସଚୂନା) ସଚୂିତ 

କରିବବ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବବ | ବସମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତିର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଣର ବ୍ବଣ୍ନ୍ି ସ |  

 

v) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସ ୍େ ଭାବବର ସ ୍କାର କରନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଗଡିୁକ ନିବଜ କିମ୍ବା ଏହାର ଅଧକିାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର 

ଏହି୍ରି କାଯତୟକଳା୍ କରିବାର ଅଧକିାରକୁ କ୍ଷରୁ୍ଣ୍ ନକରି, ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ୍ ସନ୍ଦର ଏକ କିମ୍ବା ଅଧକି ଦଳକୁ ଏହାର ସଂଗ୍ରହ ଏବଜଣ୍ଟ୍ ଭାବବର 

ନିଯକୁ୍ତ କରିବାର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ଅଧକିାର ଏବଂ ଅଧକିାର ୍ାଇ୍ାରନି୍ତ | । ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଉକ୍ତ ଅଧକିାରକୁ ଉକ୍ତ ୍ାଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ 

ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନାବଦୟ ବଦୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଆବଶୟକ କାଯତୟ, କାଯତୟ, କାଯତୟ ଏବଂ ଏହା ସହତି 

ଜଡିତ ଜିନିର୍ଷଗଡିୁକ ସଂ୍ାଦନ କରିବା କିମ୍ବା ବନାଟିସ ୍ଏବଂ ଚାହିଦା ୍ ଠାଇବା ସହିତ, ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ବବକୟା (ନଗଦ / ଡ୍ରାଫ୍ଟ  / ବଚକବର) ଗ୍ରହଣ 

କରିବା, ବ ଧ ରସିଦ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଡିସଚାଜତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣତ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଭାବବର ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ 

କାଯତୟ କରିବା ସହିତ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସହିତ ଆବ୍ାର୍ଷ ବୁ ମଣା କରିବା | ଦଳ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ ଉ୍ଯକୁ୍ତ ବିବବଚନା କରି୍ାରନି୍ତ | 

 

w) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସବତଦା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ମତୁୃୟ ସମୟବର ବଦୟ ୍ରିମାଣକୁ ମବନରଖ୍ବିା ୍ାଇ ିଁ ସବତଦା ସ ୍ଧୀନତାବର ରହିବ |  

 

x) ଯଦି ସମ୍ପରି୍ତ୍ଟି ଏକ େିବଜ୍ ହାଲ୍ ଡ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଅବଟ, ବତବବ ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ େିବଜ୍ ହାଲ୍ ଡ ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ ମାଗଣା ବହାଲ୍ଡବର ରୂ୍ାନ୍ତର 

କରିବା ୍ାଇ ିଁ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ୍ଦବକ୍ଷ୍ ବନବାକ ୁଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ (ବଯଉ ିଁ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ୍ାଇ ିଁ େିବଜ୍ ହାଲ୍ ଡରୁ େିବହାଲ୍ଡକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 

ରୂ୍ାନ୍ତର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନର୍ାଏ) ଏବଂ ଏହି ୍ରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର ଏକବଜକୁୟଟ୍ / ଟ୍ରାନ୍ ସଫର ବଡଡ୍ ଏକବଜକୁୟଟ୍ ଏବଂ ୍ ୍ଞି୍ଜକୃତ | କର ଏବଂ ତାହାର 

ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ସରୁ ସଂଯକୁ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ବହନ କର | ଏହି୍ରି ୍ରିବହନ ପ୍ରେିୟା କାଯତୟକାରୀ ବହବା ୍ବର, ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା 

ପ୍ରଦାନକାରୀ (ମାବନ) ତୁରନ୍ତ ବ ଧତା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବର ଏହି୍ରି ୍ରିବହନ ପ୍ରେିୟାର ମଳୂ କ୍ି ତୁରନ୍ତ ଦାଖ୍େ କରିବବ 

| 
 

y) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ନିରା୍ର୍ତ୍ା ପ୍ରାପ୍ତ ବହବା ୍ରି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏହାର ସ ୍ଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ବହବ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା 

ନିଯକୁ୍ତ ଜବଣ ମେୂୟାଙ୍କନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ମେୂୟବାନ ବହବ ଏବଂ ଏହି୍ରି ମେୂୟାଙ୍କନ ୍ାଇ ିଁ ବଦୟ ଏବଂ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ଣଗ୍ରହୀତା (ସରୁକ୍ଷା) ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ 

ବଦୟ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 

 

z) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବଂ ଏହାର ଅଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ସବୁିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ, ବଯ୍ରି ଉ୍ବରାକ୍ତ 

ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟଗଡିୁକ ୍ାଇ ିଁ ଆବଶୟକ ବହାଇ୍ାବର | 
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aa) ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏକ ଦୃ ସଂସ୍ଥାଗଡିୁକ | / ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ ସହଭାଗୀତା ଭାଗିଦାରୀ ଗଠନ କରନି୍ତ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତା ଏକ ଫାମତ / ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ 

ସହଭାଗୀତା ଭାଗିଦାରୀର ଅଂଶୀଦାର ହୁଅନି୍ତ, ବତବବ ଏହି ଫାମତର ସମି୍ବଧାନବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର େିଖ୍ତି ଅନୁମତି ବିନା କ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ 

ବହବ ନାହି ିଁ | ଋଣ ଦେିେଗଡିୁକ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) କିମ୍ବା ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ ଣସି କିମ୍ବା ଅଧକିର ଦାୟିତ୍ କୁ କ୍ଷତି ୍ହଞ୍ଚାଇବ କିମ୍ବା ଡିସଚାଜତ 

କରିବ, କିମ୍ବା ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅଧକିାର ଏବଂ ପ୍ରତିକାରକୁ କ ଉ୍ାୟ ଣସି ପ୍ରକାବର ପ୍ରଭାବିତ କରିବ | 

 

bb) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏଠାବର ରାଜି ହୁଅନି୍ତ, ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ସମୟାନୁସାବର ସି୍ଥର ବହାଇର୍ବିା 

ହାରବର ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଚାଜତ (୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ରୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ ୍ବର ତୁରନ୍ତ ଅଭାବ ୍ରିମାଣକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରି) ବହବ | ଏବସ୍କୋ 

ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ବଡବିଟ୍ ବହାଇଛି ଏବଂ ବଯବତବବବଳ ସମାନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବହତୁ ବହାଇର୍ାଏ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର 

ଅଙ୍କାଯାଇର୍ବିା ବଚକ ୍/ ଡିମାଣ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ  ମାଧ୍ୟମବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ବଦୟ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ବଯ୍ରି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ବହାଇଛି। 

 

cc) ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) ଏଠାବର ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ବଯ ଋଣ ୍ାଇବା ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର ଦାଖ୍େ ବହାଇର୍ବିା ଫବଟାଗ୍ରାଫି / ସତୟ କ୍ିଗଡିୁକ ପ୍ରକୃତ ଅବଟ | 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବଯକ ଣସି ସମୟବର, ବଯକ ଣସି / ଏହି୍ରି କ୍ିଗଡିୁକର ମଳୂର ଯାଞ୍ଚ ୍ାଇ ିଁ କେ୍ କିମ୍ବା ଆବଶୟକ କରି୍ାରନି୍ତ | 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଅଧୀନବର ର୍ବିା ବଯକ ଣସି କ୍ି ବକବଳ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ଧରାଯିବ | 

 

dd) ଇବଭଣ୍ଟ୍ବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଏକ ବିେଡର୍ / ତୃତୀୟ ୍କ୍ଷ / ବବିେତାଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ତର୍ା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ସମ୍ପରି୍ତ୍ର େୟ ମେୂୟ ଏବଂ ଯଦ ି

କ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଣସି ଘଟଣା / ୍ରିସି୍ଥତି ବହତୁ ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବଣ୍ଟ୍ନ କରାଯାଏ | (ଗଡିୁକ) ବାତିେ୍ ବହାଇଛି ଏବଂ ବିେଡର୍ / ତୃତୀୟ ୍କ୍ଷ / ବବିେତା 

ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ୍ରିମାଣ ହରାଇବା ୍ବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ଅର୍ତ ବଫରସ୍ତ କରନି୍ତ, ଣଗ୍ରହୀତା ଭେ ଏବଂ / କିମ୍ବା ବେିଡର 

/ ତୃତୀୟ ୍କ୍ଷ ଦ୍ ରା ନଷ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ୍ରିମାଣକୁ ୍ରିବଶାଧ କରିବାକ ୁପ୍ରତିଶରୁ୍ତି ଦିଅନି୍ତ | ବିବେତା 

 

ee) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସହମତ ହୁଅନି୍ତ, ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ (ମାବନ) ଏବଂ ସ ୍କାର କରନି୍ତ ବଯ ଣଗ୍ରହୀତାମାବନ ଯତ୍ନବାନ ଏବଂ ସତକତତା ଅବେମ୍ବନ କରିଛନି୍ତ 

(ଆବଶୟକ ସ୍ଥବଳ ଟିକସ / ଆଇନଗତ / ଆକାଉଣି୍ଟ୍ଂ / ଆର୍କି ୍ରାମଶତ ୍ାଇବା ସହିତ) / ଅନୟାନୟ ବୃରି୍ତ୍ଗତ) ସମ୍ପକୃ୍ତ ୍ରିଶ୍ରମ ସହିତ ଟାଇଟେ୍ 

ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍, ଅନୁବମାଦନ ଏବଂ ସମ୍ମତି ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବହବା, ସମ୍ପରି୍ତ୍ବର ବିନିବଯାଗ କରିବା ଏବଂ କାଯତୟ କରିବାକୁ ଛାଡିବା ଏବଂ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ଦାୟୀ ନୁବହ ିଁ ବବାେି ସ ୍ଆଗକୁ କାର କବର | ନିମତାଣର ଟାଇଟେ୍ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର କ ଣସି ତ୍ରୁଟି ୍ାଇ ିଁ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ମାେିକାନା / 

ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବାବର, କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଅନୁବମାଦନ / ଅନୁବମାଦନ କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ନିମତାଣର ଗଣୁବର୍ତ୍ା କିମ୍ବା 

ଫିଟବନସ ୍୍ାଇ ିଁ ବିଳମ୍ବବର | ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ବିବେତା ସମ୍ବନ୍ଧବର ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙୁ୍କ) ବଯକ ଣସି ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କବର | 

 

ff) ଣ ଦେିେର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧକ (ଣ), ତାଙ୍କର ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ, ଆଇନଗତ ପ୍ରତିନିଧୀ, କାଯତୟନିବତାହୀ, ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ 

ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀମାବନ ବାଧ୍ୟ ଅଟନି୍ତ | ତର୍ା୍ି, ଋଣ ଦେିେ ଅଧୀନବର ତାଙ୍କର କ ଣସି ଅଧକିାର ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ନୟସ୍ତ କରିବାକ ୁ

ଣଗ୍ରହୀତା (ଙ୍କର) ଅଧକିାର ୍ାଇବବ ନାହି ିଁ | ଏହି ୍ରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର, ଣଗ୍ରହୀତା (ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ) ବସମାନଙ୍କର ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ, ଆଇନ ପ୍ରତିନିଧୀ, 

କାଯତୟନିବତାହୀ, ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ସବନ୍ତାର୍ଷଜନକ ଫମତ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଙ୍ଗବର କାଯତୟାନୁଷ୍ାିନ ଗ୍ରହଣ 

କରିବବ | 

 

gg) ପ୍ରବତୟକ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ଗଡିୁକ) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁର୍ବିା ସରୁକ୍ଷା ଅଧୀନବର ବସମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ ଗଡିୁକ ୍ାଳନ କରନି୍ତ 

ବବାେି ନିଶି୍ଚତ କରିବାକ ୁଣଗ୍ରହୀତାମାବନ ଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ | 

 

hh) ଣଗ୍ରହୀତାମାବନ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ବଯଉ ିଁ ବକ୍ଷତ୍ରବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଏକ ପ୍ଟ୍ି ୍ାଣ୍ଠ ିବଦବା ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ ବହାଇର୍େିା ଏବଂ 

ପ୍ଟ୍ି ଉ୍ବର ନିମତାଣ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଯକିୁ୍ତଯକୁ୍ତ ବବାେି ବିବବଚନା କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଏନଏଚବି ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ରା ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ ତାରିଖ୍ରୁ 

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହି ିଁ | ଋଣ ବଣ୍ଟ୍ନ, ତା୍ବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଅଧକି ସଧୁ ହାର ଧାଯତୟ କରିବାର ଅଧକିାର ୍ାଇବ, ଯାହା ନିଜ 

ଇୋନୁସାବର, ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ | 

 

ii) େିଜ୍ ଭଡା ରିହାତି ସବୁିଧା ବକ୍ଷତ୍ରବର, ଣଗ୍ରହୀତା ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଘଟଣାବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା 

ସଭିସ ୍ରିଜଭତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ରା ନିଦ୍ଧତାରିତ ସବତନିମ୍ ନ ୍ରିମାଣ ବଜାୟ ରଖ୍ବିା ଆବଶୟକ ବହବ | ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧବର 

କଣି୍ଶନ୍ ବେଖ୍ନ୍ତୁ | 
 

jj) ଆବାସିକ ସି୍ଥତରି ପରିବର୍ତ୍ତନ : ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏକ ଏନଆରଆଇ ଅଟନି୍ତ, ବତବବ ଣ କାଯତୟକାଳ ସମୟବର ଯଦି ତାଙ୍କ ଏନଆରଆଇ ର 

ଆବାସିକ ସି୍ଥତି ଭାରତବର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବତବବ ଣଗ୍ରହୀତା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରିବବ | ସମାନ ଭାବବର ଡିଫଲ୍ଟ 

ଭାବବର, ଣଗ୍ରହୀତାମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ବଯକ ଣସି କ୍ଷତି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ବହାଇର୍ବିା କ୍ଷତି ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

କ୍ଷତି୍ରୂଣ ବଦବାକୁ ଅଧକି ଦାୟିତ୍ । ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ | 

 

kk) ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏକ ଏନଆରଆଇ ଅଟନି୍ତ ଏବଂ ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବହବା ବନ୍ଦ କରନି୍ତ ଏବଂ ଅନୟ କ ଣସି ବଦଶର ନାଗରିକତା 

କିମ୍ବା ବିବଦଶୀ ୍ାସବ୍ାଟତ ହାସେ କରନି୍ତ, ବତବବ ଣଗ୍ରହୀତା ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ବବକୟା ଋଣ ୍ରିବଶାଧ କରିବବ | ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଣ ଦେିେ 

ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ରୁ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ସମସ୍ତ ସଧୁ, ମେୂୟ, ବଦୟ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ୍ରିମାଣ | 
 

ll) ନାଗରିକ ସବୁଧିା : ଯଦ ିସମ୍ପରି୍ତ୍ଟି ବଛାଟ ସ୍ଥାନବର ଅବସି୍ଥତ, ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ପ୍ରମାଣ କରିବବ ବଯ ଉକ୍ତ ବଛାଟ ସ୍ଥାନବର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସବୁିଧା 

ଅଛି ବଯ୍ରିକି ବିଦୁୟତ୍, ଟୟା୍ ୍ୱାଟର୍, ବଡ୍ରବନଜ୍ ଏବଂ ନିମତାଣ କ ଣସି ସହିତ ବିବାଦ କରିବ ନାହି ିଁ | ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ସଂସ୍ଥାର 

ବଯାଜନା ଏବଂ ଆବଶୟକ ସମୟବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବିେୟ, ସହଜବର କରାଯାଇ୍ାରିବ | 

 

mm) ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ଆଖ୍ୟା, ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ମେୂୟ ନିଧତାରଣ, ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ମେୂୟ ନିଧତାରଣ, ପ୍ରସୁ୍ତତି, କାଯତୟକାରିତା, କାଯତୟକାରିତା, କାଯତୟକାରିତା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ସହିତ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ବହାଇର୍ବିା ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ୍ରିବଶାଧ କରିବାକ ୁଣଗ୍ରହୀତା ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ | / ଯନ୍ତ୍ର୍ାତିଗଡିୁକ ଏହି ଅନୁଯାୟୀ 

ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ, ଇବେବକ୍ଟ ୋନିକ୍ କିି୍ୟରାନ୍ ସ ସିଷ୍ଟମ,୍ ଦରମା ରିହାତି ଏବଂ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧବର ଅନୟାନୟ ଚାଜତ ହିସାବବର 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଅନୟାନୟ ଚାଜତ ମଧ୍ୟ କାଯତୟକାରୀ ହୁଏ | 

 

nn) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସମସ୍ତ ପ୍ରଯଜୁୟ ଆଇନ (୍ରିବବଶ ଆଇନ ( ୍ରିବବଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ନିରା୍ର୍ତ୍ା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିୟମାବଳୀ (ଇ.ଏଚ.ସ.ସ) ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ 

କରି) ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି) ଋଣ କାଯତୟକାଳ ମଧ୍ୟବର ଇ.ଏଚ.ସ.ସ ନିୟମାବଳୀକୁ ସଂବଶାଧନ କରି) ଏବଂ ଆରବିଆଇକ ୁ୍ ାଳନ କରିବବ। ଏହାର ବୟବସାୟର 

ଆଚରଣ ସଂ୍କତବର ଅର୍ତନ to ତିକ ସଂ୍କତବର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶାବଳୀ ବଯ୍ରିକି ଋଣ / କ.ୟା.ସି ନମତାସ ୍ଏବଂ ବାରି୍ଷକ ଅନୁକରଣ / ବଘାର୍ଷଣା ଏବଂ ଆଇନଗତ 
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ସଂସ୍ଥା ସଂ୍କତବର ଅନୟାନୟ ଆନ୍ତରିକତା) | 

 

oo) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏହାର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ / ଟ୍ରଷି୍ଟ ବବାଡତ / ୍ରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାବର କ ଣସି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ନିଯକୁ୍ତ କରିବବ ନାହି ିଁ, ଯାହାର ନାମ ଆରବିଆଇର 

ଡିଫଲ୍ଟର୍ ତାେିକାବର ବଦଖ୍ାଯାଏ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଅନୟ କ କମ୍ପାନୀ ଣସି କମ୍ପାନୀର ବବାଡତବର ମଧ୍ୟ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ ର୍ାଏ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଡିଫଲ୍ଟ କିମ୍ବା 

ସମୟ ସମୟବର ଆରବିଆଇ ଦ୍ ସି୍ଥର ରା ନିଦ୍ଧତାରିତ ୍ ାରାମିଟର ଅନୁଯାୟୀ ବଯକ ଣସି ବୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ାିନ ଦ୍ ରା ଇୋକୃତ ଡିଫଲ୍ଟର ଭାବବର 

ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ / ଟ୍ରଷି୍ଟ ବବାଡତ / ୍ରିଚାଳନା ୍ରିର୍ଷଦରୁ ବଯକ ଣସି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଅ୍ସାରଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଏ ଯାହାର ନାମ ଚିହ୍ନଟ 

ବହାଇଛି | ଏକ ଡିଫଲ୍ଟର୍ (ସିଆଇବିଆଇଏେ ଅନୁଯାୟୀ) ଏବଂ / କିମ୍ବା ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା 'ଇୋକୃତ ଡିଫଲ୍ଟର୍' କିମ୍ବା ଏହି୍ରି ତାେିକାରୁ ବସମାନଙ୍କ 

ନାମ ହଟାଇବାକୁ ବଚଷ୍ଟା କରିବ | 

 

pp) ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) ଏକ ଅନୁବନି୍ଧତ ଏବଂ / କିମ୍ବା କ ଣସି ବଗାଷ୍ୀି କମ୍ପାନୀ ସହିତ କ ଣସି କାରବାର କରିବବ ନାହି ିଁ, ଯାହା ଏକ ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ 

୍କାଇବ | ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏହାର ସହବଯାଗୀ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଏହାର ଗରୁ୍୍ ୍କମ୍ପାନୀଗଡିୁକ ସହିତ ବାହୁବଳୀର ଦ େମ୍ବ ଘତୟ ଆଧାରବର ସମସ୍ତ 

କାରବାର କରିବବ | 

 

qq) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ, ସ ୍କାର କରନି୍ତ, ସହମତ ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍ (ମାନଙୁ୍କ) ଜଣାଇବବ ବଯ 

କ ଆଗ୍ରହ ଣସି ସଧୁ ହାରବର ବଯକ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏହାର ଅବଧ ିସମୟ କ ଣସି ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍ (ଗଡିୁକ) ଉ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅବଟ | ଏହି୍ରି 

ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍ (ଗଡିୁକ) ଦ୍ ଏକବଜକୁୟଟ୍ ରା କାଯତୟକାରୀ / କାଯତୟକାରୀ ବହବାକୁ ର୍ବିା ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ର ବଯକ ଣସି ଚୁକି୍ତନାମା ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) ତୁରନ୍ତ 

ଏହି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ୍ବର ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍ (ମାନଙୁ୍କ) ଜଣାଇବବ |   

 

rr) ନିମ୍ ନେିଖ୍ତି ବଯକ ଣସି ଘଟଣା ଘଟିବା ୍ବର ଣଗ୍ରହୀତା ତୁରନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସଚୂନା / ବଯାଗାଣ କରିବବ: 

 

i. ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ତୁରନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଜଣାଇବବ, ଯଦ ିଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବର କ ଣସି ମକର୍ଦ୍ଦମା ଦାୟର ବହବାର କ ଣସି 

ବନାଟିସ ୍କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବର କ ଣସି ମକର୍ଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଯଦି କ ଣସି ରିସିଭର୍ ନିଯକୁ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ବତବବ କ ବନାଟିସ ୍

ଣସି ବିଜ୍ଞପି୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବବ | କିମ୍ବା ବସମାନଙ୍କର ବଯକ ଗଣୁଧମତ ଣସି ସମ୍ପରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ବୟବସାୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ ସୀମିତ ନକରି ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରିବା 

୍ାଇ ିଁ ନିଯକୁ୍ତ କରାଯିବା; 

ii. ସମ୍ପରି୍ତ୍ ୍ାଇ ିଁ ନିଆଯାଇର୍ବିା କ ଣସି ବୀମା ଚୁକି୍ତର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବାତିେ କିମ୍ବା ୍ରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇର୍ବିା 

ବଯକ ବନାଟିସ ୍ ଣସି ବିଜ୍ଞପି୍ତ ବିର୍ଷୟବର orr ଣଗ୍ରହୀତା ତୁରନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଜଣାଇବବ; 

 

iii. ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ତୁରନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ େିଖ୍ତି ଆକାରବର ଜଣାଇବବ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଉ୍ବର ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ 

କିମ୍ବା ଋଣ ୍ରିବଶାଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉ୍ବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉ୍ବର, ଏହାର କାରଣଗଡିୁକର ବୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରତିକାର 

୍ାଇ ିଁ ନିଆଯାଇର୍ବିା ୍ଦବକ୍ଷ୍ଗଡିୁକ (ଯଦି ର୍ାଏ); 

iv.  ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ତୁରନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ କ ଣସି କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଗରୁୁତ୍ ୍ରୂ୍ଣ୍ତ କ୍ଷତି ବରି୍ଷୟବର େିଖ୍ତି ଭାବବର ଜଣାଇବବ ଯାହାକି 

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର କ ଣସି ବି୍ଦ କିମ୍ବା ଘଟଣା ବହତୁ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୍ାଖ୍ବର ନାହି ିଁ (ପ୍ରଯଜୁୟ) ) ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ ସୀମିତ ନକରି ଏହାର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବୀମାଭୁକ୍ତ; 

v.  ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ତୁରନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ େିଖ୍ତି ଭାବବର ଜଣାଇବବ ବଯ କ ଣସି ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 

ଭାବବର ଣଗ୍ରହୀତା, କ ଣସି ସମ୍ପରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ବୟବସାୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପରି୍ତ୍ର କ ଣସି ଅଂଶ ହାସେ କରିବାକୁ; 

vi. ଯଦି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କ ଣସି କାରଣରୁ “ତୁମର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଜାଣବିା” କିମ୍ବା ସମାନ ୍ରିଚୟ ପ୍ରଣାଳୀ ୍ାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ବଯଉ ିଁଠାବର 

ଆବଶୟକ ସଚୂନା ଏହା ୍ବୂତରୁ ଉ୍େବ୍ଧ ନର୍ାଏ, ଣଗ୍ରହୀତା ତୁରନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅନୁବରାଧ ଅନୁଯାୟୀ ବଯାଗାଣ (କିମ୍ବା େୟ) 

କରିବବ | ବଯାଗାଣ) ଏହି୍ ରି ଡକୁୟବମବଣ୍ଟ୍ସନ୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପ୍ରମାଣ ବଯ୍ରି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କାଯତୟକାରୀ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ଅନୁବରାଧ 

କରାଯାଏ, ଏବଂ କାରବାରବର ସମସ୍ତ ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ “ତୁମର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଜାଣବିା” କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ସମାନ 

ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଏହା ୍ାଳନ କରାଯାଇର୍ବିାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ | ଋଣ ଦେିେବର ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି; ଏବଂ 

vii. ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ତୁରନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଯକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଣସି ଘଟଣାର ଘଟଣା ବରି୍ଷୟବର େିଖ୍ତି ଭାବବର ଜଣାଇବବ ଯାହା ଏହା 

ସବଚତନ ବହବ ଯାହାକ ିସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ଗଡିୁକ) କିମ୍ବା ଏହାର ସାମର୍ତୟ ଉ୍ବର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ୍କାଇ୍ାବର କିମ୍ବା ସମ୍ପକୃ୍ତ ସରୁକ୍ଷା 

ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ (ଗଡିୁକ) ଅଧୀନବର ଏହାର ଦାୟିତ୍ ପ୍ରଦଶତନ ଗଡିୁକ କାଯତୟକାରୀ କରି୍ାରିବ | 

 

ss) ୋୟିତ୍ ର ପନୁ ସ୍ଥାପନ |: ଘଟଣା ର ଋଣୀ (ଗଡିୁକ) ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଏକ ବଦୟ କରିର୍ାଏ ଏବଂ ଏହା ୍ ରବର୍ତ୍ତୀ ୍ ର୍ରୁ ଜାେି କିମ୍ବା ଅଗ୍ରାଧକିାର 

ୋଗ ୁଆଜ୍ଞା (ଆଇବିସି ଅନୁଯାଇ ଅଧୀନବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ) ଅନୁଯାୟୀ ଭାବବର ବସଟ ବହାଇଛି, ଋଣୀ ର କର୍ତ୍ତବୟ (ଗଡିୁକ ) ୍ରିବଶାଧ ଆଡକୁ ୍ନୁ st 

ସ୍ଥା୍ିତ ବହବ | ଏହି୍ ରି ଏକ ଘଟଣାବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନାବର ମଧ୍ୟ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାନଙ୍କ) ଉ୍ବର ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ 

େଗାଇବାକ ୁହକ୍ଦାର | 

 

tt)  ଦେିେଗଡିୁକର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକର ଅନୁ୍ାଳନକୁ ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏହାର ସ୍ମାରକ୍ତ୍ର ତର୍ା ଆବସାସିଏସନ୍ 

ଅଫ୍ ଆବସାସିଏସବେ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାକୁ ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବବ ଏବଂ ସଂବଶାଧନ କରିବବ ବବାେି ସ ୍ସ୍ୱୀକାର କର | କାର କରନି୍ତ, 

ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ | 
 

uu) ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଧକିାର: ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ସହମତ ଅଟନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଅନୁବମାଦିତ ବଯକ ଣସି 

ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ବର ମାଗଣା ପ୍ରବବଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, କିମ୍ବା ନିମତାଣ / ନବୀକରଣର ଅଗ୍ରଗତିର ତଦାରଖ୍ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ, ଗ୍ରହଣ 

ବଯାଗୟତାର ମେୂୟାଙ୍କନ କରିବବ | ଣର ସଠିକ୍ ଉ୍ବଯାଗକୁ ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ୍ାଇ ିଁ, ଷ୍ଟାଣ୍ାଡତ ଅ୍ବରଟିଂ ୍ଦ୍ଧତି, ଆରବିଆଇ ଗାଇଡୋଇନର 

ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଋଣ ଦେିେ ଏବଂ ବିସୃ୍ତତ ନିୟାମକ ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତା (ନିମତାଣ) ର ନିମତାଣ / ନବୀକରଣର ଖ୍ାତା ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 

ଏବଂ ତା’୍ବର, ବଯକ ଣସି ଋଣ ୍ରିମାଣ ବବକୟା ନବହବା ୍ଯତୟନ୍ତ | ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅନୟ କମ୍ପାନୀ, ବେଡିଟ୍ ବୁୟବରା 

କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ ରା ସମାନ ଯାଞ୍ଚକୁ ଅନୁମତି ବଦବବ ବଯ୍ରି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଋଣ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର ନିଯକୁ୍ତ କିମ୍ବା ଅନୁମତି ବଦଇ୍ାବର | ଣଗ୍ରହୀତା 

(ମାବନ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦାୟିତ୍ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ବସ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ ସମ୍ପରି୍ତ୍ବର ଚାେିର୍ବିା ନିମତାଣର ଫବଟାଗ୍ରାଫ୍ 

ଇତୟାଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମଳୂକ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଜମା କରିବବ | ପ୍ରାଧକୃିତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ୍ରିଦଶତନ ଏବଂ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ଫବଟାଗ୍ରାଫି ବନବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 

ଘଟୁର୍ବିା ସମସ୍ତ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ବହନ କରିବବ | 

 

vv) ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ଆଇନଗତ ଯତ୍ନଶୀଳତା ଏବଂ ବ technical ର୍ଷୟିକ ମେୂୟବବାଧ / ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଧକିାର: orr ଣଗ୍ରହୀତା ରାଜି ବହାଇଛନି୍ତ ଏବଂ ସ ୍

acknowled  ୀକାର କରିଛନି୍ତ ବଯ PNBHFL କିମ୍ବା PNBHFL ଦ୍ authorized  ାରା ଅନୁବମାଦିତ ବଯକ Person ଣସି ବୟକି୍ତ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ଆଇନଗତ 

ଏବଂ ବ technical ର୍ଷୟିକ ମେୂୟାଙ୍କନ / ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଧକିାର ସଂରକ୍ଷଣ କରନି୍ତ, ବଯକ time ଣସି ସମୟବର, ଏହି୍ରି ସମୟ ୍ଯତୟନ୍ତ, PNBHFL 
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ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଦ୍ by  ାରା ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ | ଆଇନଗତ ଯର୍ାର୍ତ ୍ରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ବ technical ର୍ଷୟିକ 

ମେୂୟବବାଧ / ଯା ification  ୍ଚ ସଂ୍କତବର ସମସ୍ତ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ଏବଂ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ orr ଣଦାତା (ଗଡିୁକ) ବହନ କରିବବ | 

 

ଏହି ଜିଟିସି ଦ୍ ଆୋଦିତ ରା ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କବିର୍ଷୟଗଡିୁକ ଣସି ବିର୍ଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧବର ସମସ୍ତ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବରକଡତଗଡିୁକ ସାଧାରଣ ବୟବସାୟ ସମୟବର ବଯକ 

ଣସି ସମୟବର ଆରବିଆଇ, ନୟାସନାେ ହାଉସିଂ ବବାଡତ କିମ୍ବା ବସମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନମତାନଙ୍କ ନିକଟବର ଉ୍େବ୍ଧ ବହବ, ବଯବତର୍ର ଆରବିଆଇ 

ଆବଶୟକ କବର, ଅଡିଟ୍, ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ତର୍ୟର ଉଦୃ୍ଧତି କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ ସେି୍ସନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରନ୍ତୁ | ଏହି୍ରି ଅଡିଟ୍ ୍ରିସର ଜିଟିସି ଅଧୀନବର 

ର୍ବିା କାଯତୟର ୍ରିସର ଏବଂ ବସବା ସହ ଜଡିତ ଆର୍କି ସଚୂନା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଏବଂ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ ଅନୟାନୟ ଆବଶୟକତା ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରିବ | 

କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷ ବଯକ ଣସି ସଚୂନା ବଖ୍ାଜି ୍ାରନି୍ତ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁବାଧ୍ୟ ବହବବ |  

 

5.2  ନକାରାତ୍ମକ ଚୁକି୍ତନାମା : 

 

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ, ବଯ୍ରି ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ବହାଇ୍ାବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚୁକି୍ତ (ଗଡିୁକ) ବଯ ୍ଯତୟନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା 

ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକଙ୍କ ଦ୍ ରା ବଦୟ ପ୍ରଦାନ ନବହବା ୍ଯତୟନ୍ତ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର େିଖ୍ତି ଅନୁମତି ବିନା: 

 

କ) ଅଧକିାର : ଏହି ଧାରା 2.8.7 ର ବୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଛୁଟି କିମ୍ବା ୋଇବସନ୍ ସକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ବଯକ ଣସି ଅଂଶ (ଭବିର୍ଷୟତବର ବହଉ 

କିମ୍ବା ଭବିର୍ଷୟତବର ଘଟିବ) ସମ୍ପରି୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଏହାର କ ଣସି ଅଂଶ | 

 

ଖ୍) ବଟିେଶୀକରଣ ଏବଂ ସହଜତା : ବିେୟ, ବନ୍ଧକ, େିଜ୍, ସବ୍-େିଜ୍, ଆତ୍ମସମ୍ତଣ କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା ବଯକ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଣସି ପ୍ରକାବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ଏହାର କ 

ଣସି ଅଂଶକୁ ବଯକ ଉ୍ାୟ ଣସି ପ୍ରକାବର ବିେିନ୍ନ, ଏନକାଉଣ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା, ସରୁକ୍ଷା କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷା ର ବଯକ ଣସି ଅଂଶ, କିମ୍ବା 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ରାଜି ବହବା ବୟତୀତ ସମ୍ପରି୍ତ୍ବର ବଯକ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ କିମ୍ବା ସଷିୃ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ | ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) କ 

ଣସି ଉ୍ାୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ଅନୟ କ ଣସି ସବୁିଧା ସଷିୃ୍ଟ କରିବବ ନାହି ିଁ | 

 

ଗ)  ଚୁକି୍ତନାମା : ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର, ବଯକ ଣସି ପ୍ରକାବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସହିତ କାରବାର 

କରିବାକ ୁକ ଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ସ୍କ୍ଷବର, ଣଗ୍ରହୀତା କ ଣସି ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ବଯ୍ରିକି ୍ି.ଓ.ଏ, କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ସମାନ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ କାଯତୟ 

କାଯତୟକାରୀ କରିବବ ନାହି ିଁ | ସମ୍ପରି୍ତ୍ େୟ ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ପ୍ରବବଶ ରା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ବିେୟ ବଦୟ / ଚୁକି୍ତନାମା ବିେୟ 

/ ଟାଇଟେ୍ ଡିେ୍ ବାତିେ୍ ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ କ ଣସି ଚୁକି୍ତ କରିବବ ନାହି ିଁ | 

 

ଘ) ବୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ : ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ବୟବହାରର ପ୍ରକୃତି ୍ ରିବର୍ତ୍ତନ କରିବବ ନାହି ିଁ; ଯଦି ସମ୍ପରି୍ତ୍ଟି ଆବାସିକ 

ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ବୟତୀତ ଅନୟ କ ଣସି ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର ବୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହା ବୟତୀତ ଅନୟ କ ଣସି କାଯତୟ ଯାହା ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବର 

ବନଇ୍ାବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବସମାନଙ୍କର ବିବବକ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧକି ସଧୁ ହାର ଧାଯତୟ କରିବାର ଅଧକିାର ୍ାଇବ ବଯବହତୁ ଏହା ଫିଟ୍ ମବନ 

ବହବ | ମାମୋର ୍ରିସି୍ଥତିବର, ଯଦି ଅଧକି ର୍ାଏ ବତବବ ଅଧକି ବଦୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ | 

 

ଇ)  ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ଅମାଲଗାଟମସନ୍ କିମ୍ବ୍ା ବଭିାଜନ ଇତୟାେି: ଅମାେଗାବମଟ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ପରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ଏହାର ବଯକ ଣସି ଅଂଶକୁ ଅନୟ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ 

କର | ଅଧକିନ୍ତୁ, ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର କ ଣସି ମ ଖ୍କି କିମ୍ବା ଅନୟ ବିଭାଜନକୁ କ ପ୍ରଣାଳୀ ଣସି ପ୍ରକାବର ପ୍ରଭାବତି 

କରିବବ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା କ ଣସି ୍ାରିବାରିକ ବୟବସ୍ଥାବର ପ୍ରବବଶ କରିବବ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା ବୟବସାୟ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର କିମ୍ବା ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ବୟତୀତ ଅନୟ କ ଣସି 

ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର ବୟବହାର କରିବବ ନାହି ିଁ |  

 

(ଚ) ସରୁକ୍ଷା କିମ୍ବ୍ା ଗୟାଟରଣି୍ଟ : ବଯକ ଶରୀର ଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ନିଶି୍ଚତତା ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ ଋଣ ଣସି ୍ରିବଶାଧ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ  କିମ୍ବା 

ଅନୟ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର େୟ (କିମ୍ବା ଆର୍କି କ୍ଷତି ବିରୁଦ୍ଧବର ଅନୟ ନିଶି୍ଚତତା) ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ବୟତୀତ | 

 

ଜି) ଭାରତ ଛାଡିବା : ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପି୍ରବ୍ବମଣ୍ଟ୍ ଚାଜତ ସହିତ ସୀମିତ ନୁବହ ିଁ, ତା’୍ବର ବଳବର୍ତ୍ର ରହିବା ଏବଂ ବାସିନ୍ଦା 

ଭାରତୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣ-ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ଚାକିରି / ବୟବସାୟ / ଦୀଘତ ସମୟ ୍ାଇ ିଁ ବିବଦଶବର ରହିବା | ଭାରତୀୟ 

 

ଜ) ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ ି: ବଯକ ଣସି ପ୍ରକାବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସହିତ କାରବାର କରିବାକୁ ବଯକ ଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ସ୍କ୍ଷବର ବଯକ ଣସି ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍, ବଯ୍ରିକି 

୍ାୱାର୍ ଅଫ୍ ଆଟରି୍ଣ୍, କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ସମାନ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ କାଯତୟ କାଯତୟକାରୀ କରନ୍ତୁ | 

 

ମ ିଁ)ୁ ତୃତୀୟ ବୟକି୍ତ ଋଣଗ୍ରହୀତା : ବଯକ ଣସି ଉତ୍ସରୁ ଣ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ର୍ବିା ସମଦୁାୟ ରାଶ ିସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ରୂବ୍ ପ୍ରଦାନ ନବହବା ୍ଯତୟନ୍ତ ବଯକ ଣସି ସମ୍ପରି୍ତ୍ରୁ ଚାଜତ କରନ୍ତୁ | 

 

ବଜ) ବେିୟ କାରବାରର ବାତଲ୍ି କିମ୍ବ୍ା ରୂପାନ୍ତର : ବିେୟ ବଦୟ / ଚୁକି୍ତନାମାକ ୁବାତେ୍ି / ବାତେ୍ି କରିବା ୍ାଇ ିଁ ଚୁକି୍ତନାମାକ ୁବାତିେ୍ କରିବା ଏବଂ / କିମ୍ବା 

ବିେୟ କାରବାର / ଚୁକି୍ତନାମାକ ୁ୍ରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ପ୍ରବବଶ ରା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ଚୁକି୍ତନାମାକ ୁ୍ରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ | ସମ୍ପରି୍ତ୍  

 

ବକ) ସରୁକ୍ଷା କିମ୍ବା ଏହାର ବଯକ ଣସି ଅଂଶକୁ କ ୍ରିବାର ଣସି ୍ାରିବାରିକ ବୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ବିଭାଜନବର ସବବଜକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷାକୁ ଏଚଉଏଫ 

ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବବର ରୂ୍ାନ୍ତର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ପ୍ରକାବର ଏହି୍ରି ସରୁକ୍ଷା ସହିତ ମକୁାବିୋ କରିବାକୁ ଅନୟ କ ଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ 

ସ୍କ୍ଷବର କ ଶକି୍ତ ଣସି ୍ାୱାର୍ ଅଫ୍ ଆଟରି୍ଣ୍ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ସମାନ କାଯତୟ କାଯତୟକାରୀ କରନ୍ତୁ | 

 

ଳ) ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କର ମାେିକାନା କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣବର ବଯକ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ; 

 

ମ) ଏହାର ବମବମାବରଣ୍ମ ୍ଅଫ୍ ଆବସାସିଏସନ୍ ଏବଂ ଆଟିକିେ୍ ଅଫ୍ ଆବସାସିଏସନ୍ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ସାମି୍ବଧାନିକ ଦେିେବର ବଯକ ଣସି 

ସଂବଶାଧନ / ସଂବଶାଧନ କରିବା; 

 

ଙ) ବଯକ ଣସି ଡିଭିବଡଣ୍ ବଘାର୍ଷଣା କର ଯଦି ମଖୂ୍ୟ କିମ୍ବା ସଧୁ ପ୍ରତି କ ଣସି କିସି୍ତ ଏହାର ଧାଯତୟ ତାରିଖ୍ବର ଅନାବଦୟ ରହିର୍ାଏ; 

 

ଓ) ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଅମାଲଗାଟମସନ୍ : ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ୍ବୂତ େିଖ୍ତି ସମ୍ମତି ବିନା ମିଶ୍ରଣ, ମିଶ୍ରଣ, ଆବ୍ାର୍ଷ ବୁମଣା କିମ୍ବା ୍ନୁ 

ନିମତାଣର କ ଣସି ବଯାଜନାବର ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରବବଶ କରନ୍ତୁ; 
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୍ି) ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବହବେ, ଏହାର ହିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ବଯକ ଣସି ବତିରଣ କର, ବଯ୍ରି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମ୍ପରି୍ତ୍ / ଟ୍ରଷ୍ଟ ୍ାଣ୍ଠ ିକିମ୍ବା ଏହାର କ ଣସି 

ଅଂଶ, ଏହାର ହିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟ୍ନ କର | ଏହି ଆଟିକିେ୍ ବିରୁଦ୍ଧବର କରାଯାଇର୍ବିା ବଯକ ଣସି ବିତରଣ / ବଣ୍ଟ୍ନ କିମ୍ବା ବଦୟ ଶନୂୟ ବହବ 

ଏବଂ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସମାନ ଆେମଣ କରିବାକ ୁହକ୍ଦାର ବହବ ଏବଂ ଟ୍ରଷି୍ଟ / ହିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ ଏହି୍ରି ବିତରଣ / ବଣ୍ଟ୍ନକୁ ଓେଟ୍ାେଟ କରିବାକ ୁ

୍ଡିବ | 

 

5.3  ବଯ୍ଯତୟନ୍ତ ରାଶ ି୍ରିମାଣ କିମ୍ବା ଏହାର କ ଣସି ଅଂଶ ବବକୟା ରହିର୍ାଏ କିମ୍ବା ଅନାଦାୟ ରହିର୍ାଏ, ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ତାହା କରିବବ ନାହି ିଁ: 

 

କ) େିଖ୍ତି ଆକାରବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସହମତି ବିନା ବଯକ ଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ସ୍କ୍ଷବର ସରୁକ୍ଷା ଉ୍ବର ଏନକୁୟମ୍ବୋନ୍ ସ (ଗଡିୁକ) ସଷିୃ୍ଟ କରନ୍ତୁ; ଏବଂ 

 

ଖ୍) ସରୁକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ଯ ଗିକ କିମ୍ବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ୍ବୂତ େିଖ୍ତି ସମ୍ମତି ବିନା ସମାନ ୍ନୁରୁଦ୍ଧାରବର ବାଧା ସଷିୃ୍ଟ 

ବହାଇ୍ାବର ଏବଂ ବସମାନଙ୍କ ବୟବସାୟର ହିସାବର ସଠିକ୍ ୍ ସୁ୍ତକ ରଖ୍ବି ଏବଂ ବଯବତବବବଳ ଆବଶୟକ ହୁଏ ଯାଞ୍ଚ ୍ ାଇ ିଁ ଏହି୍ରି ୍ ସୁ୍ତକ ଉତ୍ପାଦନ 

କରିବ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ (ଏହାର କମତଚାରୀ ଏବଂ ଏବଜଣ୍ଟ୍ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର) ଏର୍ବିର ପ୍ରବବଶ କରିବାକ ୁ

ଏବଂ ବସର୍ରୁି ନକେ କିମ୍ବା ବାହାର କରିବାକ ୁଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ | 

 

ଆଟିକିଲ୍: 6 

ଟବାରଟୱରର ପ୍ରତନିଧିୀତା ଏବଂ ୱାଟରଣି୍ଟଗଡୁିକ | 

ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ବଯଉ ିଁଠାବର ଆବଶୟକ ଏବଂ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଭାବବର ଏହା ପ୍ରତିନିଧତ୍ି, କବର, ୱାବରଣ୍ଟ୍ କବର ଏବଂ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ: 

 

6.1 ସମି୍ବ୍ଧାନ ଏବଂ ପ୍ରାଧକିରଣ : 

 

(କ)    ବଯଉ ିଁଠାବର ଣଗ୍ରହୀତା ଏକ ସହଭାଗୀତା ସଂସ୍ଥା:  

 

i. ଏହାର ସହଭାଗୀତା କାରବାରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀବର ଏହା ଋଣ / ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ସହଭାଗୀତା କାରବାର କିମ୍ବା ଇଣି୍ଆନ୍ 

୍ାଟତନରସି୍ ୍ଆକ୍ଟ, 1932 କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ନିୟମ ପ୍ରଯଜୁୟ ୍ାଇ ିଁ କ ଣସି ବବିାଦ କବର ନାହି ିଁ;  

 
 

 

ii. ଣର ୋଭ / ସିକୁୟରିଟି ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ ରା ଏବଂ ତରଫରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ବହଉଛି (ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙୁ୍କ ମିଳିତ ଭାବବର 

ଏବଂ ୍ରୃ୍କ ଭାବବର ବାନୁ୍ଧଛି), ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ବଳବର୍ତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ବିଦୟମାନ ଅଛି, ଏବଂ ଋଣ/ ସିକୁୟରିଟିର ସଷିୃ୍ଟ ବହଉଛି | ସମସ୍ତ 

ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଦ୍ ରା ମିଳିତ ଏବଂ ଗରୁୁତର ଭାବବର ଅନୁବମାଦନ କରାଯାଇଛି; 

 

iii. ଭାଗିଦାରୀର ୋଭ ୍ାଇ ିଁ କ ଣସି ନାବାଳକକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା ଋଣ ଦେିେଗଡିୁକର କାଯତୟକାରିତା ଦିନ ଭାଗିଦାରୀବର କ 

ନାବାଳକ ଣସି ବଛାଟ ଆଗ୍ରହ ନାହି ିଁ |  

 

iv. ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ / ଅନୟ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କମ୍ପାନୀର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ ବବାଡତବର କ ସହଭାଗୀଗଣ ଣସି ଅଂଶୀଦାର / ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ ନୁହ ିଁନି୍ତ; 

 

v. କ ସହଭାଗୀଗଣ ଣସି ଅଂଶୀଦାର ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ / ଅନୟ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କମ୍ପାନୀର କ ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ ିଅଧକିାରୀଙ୍କ ସମ୍ପକତୀୟ 

ନୁହ ିଁନି୍ତ; 

 

vi. ଆରବିଆଇ / ଇସିଜିସି / ଆର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ାିନ / ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ତାେିକାବର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ ଣସି ଅଂଶୀଦାର ଡିଫଲ୍ଟର / 

ଇୋକୃତ ଡିଫଲ୍ଟର ଭାବବର ବଦଖ୍ାଯାଏ ନାହି ିଁ; 

 

vii. ସିଆଇବିଆଇଏେ / ଆରବିଆଇ ଡିଫଲ୍ଟର ତାେିକା ଅନୁଯାୟୀ (କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା) କ ଣସି ଅଂଶୀଦାର ଡିଫଲ୍ଟର୍ / ଅସାଧ ୁଡିଫଲ୍ଟର୍ ନୁହ ିଁନି୍ତ 

ଏବଂ ଅଣ-ପ୍ରଦଶତନ ସମ୍ପରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ଏକ ର୍ର ସମାଧାନ ସହିତ ଜଡିତ ଅନୟ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ ନୁହ ିଁନି୍ତ; ଏବଂ 

 

viii. ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ତୁରନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଏହାର ସହଭାଗୀତାର ସମି୍ବଧାନର ବଯକ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ 

ବିର୍ଷୟବର ଅବଗତ କରାଇବବ କିମ୍ବା ନୂତନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଆଡମିଶନ ବହଉ କିମ୍ବା କ ଣସି ଅଂଶୀଦାରର ଅବସର, ମତୁୃୟ କିମ୍ବା ଅସମର୍ତତା 

ବହତୁ କ ଣସି ଅଂଶୀଦାର ଗ୍ରହଣ କରିବବ ନାହି ିଁ | ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର କାଯତୟକାଳ ମଧ୍ୟବର ବଯକ ଣସି ସମୟବର ସହଭାଗୀତା 

ବିବୋ୍ ୍ାଇ ିଁ ବଯକ ୍ଦାଙ୍କ ଣସି ୍ଦବକ୍ଷ୍ | 

 

(ଖ୍)  ବଯଉ ିଁଠାବର ଣଗ୍ରହୀତା ଏକ କମ୍ପାନୀ, ଏହା ନିଶି୍ଚତ କବର: 

 

(i)  ସିକୁୟରିଟି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ ଣସି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଅଧନିିୟମ, 2013 ଅଧୀନବର ଋଣ / ସିକୁୟରିଟି ସଷିୃ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚତି ନୁହ ିଁନି୍ତ;  

 

(ii) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ / ଅନୟ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କମ୍ପାନୀର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ ବବାଡତବର କ ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ / ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ ନୁହ ିଁନି୍ତ; 

 

(iii) କ ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ / ଅନୟ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କମ୍ପାନୀର କ ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ ିଅଧକିାରୀଙ୍କ ସମ୍ପକତୀୟ ନୁହ ିଁନି୍ତ; 

 

(iv) ଆରବିଆଇ / ଇସିଜିସି / ଆର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ାିନ / ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ତାେିକାବର କ ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ ଡିଫଲ୍ଟର / ଇୋକୃତ ଡିଫଲ୍ଟର ଭାବବର 

ବଦଖ୍ାଯାନି୍ତ ନାହି ିଁ; 

 

(v) ସିଆଇବିଆଇଏେ / ଆରବିଆଇ ଡିଫଲ୍ଟର ତାେିକା ଅନୁଯାୟୀ (କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା) କ ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ ଡିଫଲ୍ଟର୍ / ଅସାଧ ୁଡିଫଲ୍ଟର୍ ନୁହ ିଁନି୍ତ ଏବଂ 

ଅଣ-ପ୍ରଦଶତନ ସଂ୍ରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ଏକ ର୍ର ସମାଧାନ ସହିତ ଜଡିତ ଅନୟ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ ନୁହ ିଁନି୍ତ; 

 

(vi) ସ ୍ କୃତି ବଦବା ୍ାଇ ିଁ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ କବ୍ତାବରଟ୍ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଆବଶୟକୀୟ କାଯତୟାନୁଷ୍ାିନ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର 
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କବ୍ତାବରଟ୍ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଋଣ ୍ାଇବା ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ କରିବାକ ୁକ୍ଷମତା ଅଛି; ଏବଂ  

 

(vii) ଣର ୋଭ ଏବଂ ସିକୁୟରିଟି ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ସ୍ମାରକ୍ତ୍ରର କ ଣସି ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା କମ୍ପାନୀର ଆବସାସିଏସନର ଆଟିକିେ୍, କିମ୍ବା କ 

ନିୟମଣସି ଆଇନ, ନିୟମାବଳୀ କିମ୍ବା ଚୁକି୍ତନାମା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଉ୍ବର ପ୍ରଭାବ 

୍କାଇବ ନାହି ିଁ |  

 

(ଗ)    ବଯଉ ିଁଠାବର ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ଏକ ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ ସହଭାଗୀତା, ଏହା ନିଶି୍ଚତ କବର: 

 

(i) ଋଣ / ସିକୁୟରିଟିର ସଷିୃ୍ଟକର୍ତ୍ତା ଠାରୁ ସୀମିତ ଉର୍ତ୍ରଦାୟିତ୍ୱ ଭାଗୀଦାରୀ ଅଧନିିୟମ, 2008 ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରି କ ନିୟମ ଣସି ଆଇନ୍ ଅଧୀନବର 

ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହି ିଁ;  

 

(ii) ପ୍ରାଧକିରଣ ୍ାଇ ିଁ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକ କବ୍ତାବରଟ୍ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଆବଶୟକୀୟ କାଯତୟାନୁଷ୍ାିନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର 

କବ୍ତାବରଟ୍ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଧକିାର ଅଛି, ଋଣ ୍ାଇବାକୁ ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ କରିବାକ;ୁ ଏବଂ  

 

(iii) ଣର ୋଭ ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ ସହଭାଗୀତା ଭାଗିଦାରୀ ଚୁକି୍ତନାମା କିମ୍ବା କ ଣସି ଆଇନ, ନିୟମାବଳୀ କିମ୍ବା ଚୁକି୍ତଭିରି୍ତ୍କ 

ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ୍ାଇ ିଁ କ ବୟବସ୍ଥା ଣସି ନିୟମକୁ ବିବରାଧ କବର 

ନାହି ିଁ |  

 

(ଘ)  ବଯଉ ିଁଠାବର ଣଗ୍ରହୀତା ଏକ ସମବାୟ ସମାଜ କିମ୍ବା ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶି୍ଚତ କବର: 

 

(i) ଏଠାବର ଦଶତାଯାଇର୍ବିା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଚୁକି୍ତନାମା ଉ୍ବର ଋଣ / ସିକୁୟରିଟିର ସଷିୃ୍ଟ ଏହାର ସାମି୍ବଧାନିକ ଦେିେ / ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଡଡ୍ ୍ରିସର 

ମଧ୍ୟବର ଅଛି ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଡଡ୍ / ବାଇ-ଆଇନ୍ / ନିୟମାବଳୀର ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୍ଯତୟନ୍ତ ବଳବର୍ତ୍ର ନୁବହ ିଁ; 

 

(ii) ସମବାୟ ସମିତି କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ ରା ଋଣ / ସିକୁୟରିଟିର ସଷିୃ୍ଟକରିବା ଏବଂ ସମବାୟ ସମିତି କିମ୍ବା ଏକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ 

ବଳବର୍ତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଋଣ / ସଷିୃ୍ଟର ୋଭ ବହଉଛି | ଉ୍ଯକୁ୍ତ ସଂକଳ୍ପ / ପ୍ରାଧକିରଣ ଦ୍ ରା ସରୁକ୍ଷା ଅନୁବମାଦନ କରାଯାଇଛି; ଏବଂ 

 

(iii) ଋଣ / ସିକୁୟରିଟିର ସଷିୃ୍ଟକୁ ଉ୍ଯକୁ୍ତ ଭାବବର ଅନୁମତି ଦଆିଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଳବର୍ତ୍ର ର୍ବିା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଡଡ୍ / ବାଇ-ଆଇନ୍ / 

ନିୟମାବଳୀର କ ବୟବସ୍ଥା ଣସି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନାହି ିଁ, କିମ୍ବା କ ଣସି ଆଇନ, ନିୟମାବଳୀ କିମ୍ବା ଚୁକି୍ତନାମା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା 

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା | ୍ାଣ୍ଠ ିକିମ୍ବା ଏହାର ସମ୍ପରି୍ତ୍ | 

 

(ଇ)    ବଯଉ ିଁଠାବର ଣଦାତା (ଗଡିୁକ) ଏକ ଏଚଉଏଫ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଶି୍ଚତ କବର:  

 

i. କ ନାବାଳକ ଣସି ସାମାନୟ ଆଗ୍ରହ ଜଡିତ ନୁବହ ିଁ ଏବଂ କାଟତା ବଘାର୍ଷଣା କରିଛି ବଯ ଉ୍ବରାକ୍ତ ପ୍ରବତୟକ ସହ-୍ାସତର୍ ଏବଂ ହିତାଧକିାରୀଙୁ୍କ 

ସମାନ ଭାବବର ବାନ୍ଧନି୍ତ ଏବଂ କ ଣସି ଅଯ କି୍ତକ ବିଳମ୍ବ ବିନା ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ଦସ୍ତଖ୍ତ କରିବବ;  

 

ii. କାଟତା ବଘାର୍ଷଣା କରିଛି ବଯ ଣ ଏଚଉଏଫ ର ପ୍ରବତୟକ ସହକମତୀ ଏବଂ ହିତାଧକିାରୀଙ୍କ ସବୁିଧା ୍ାଇ ିଁ ଅବଟ; 

 

iii. ଣର ୋଭ / ସିକୁୟରିଟିର ସଷିୃ୍ଟ କ ଣସି ଆଇନର କ ବୟବସ୍ଥା ଣସି ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ କିମ୍ବା ଚୁକି୍ତଭିରି୍ତ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 

କିମ୍ବା ବୟକି୍ତ କିମ୍ବା ଏହାର ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କରିବା ଉ୍ବର ପ୍ରଭାବ ୍କାଇବ ନାହି ିଁ ଏବଂ ବସ ଋଣ ୋଭ କରି୍ାରିବବ / ସରୁକ୍ଷା 

ସଷିୃ୍ଟ କରି୍ାରିବବ; 

 

iv. କାଟତା / ଏଚଉଏଫ ର ସଦସୟମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ / ଅନୟ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କମ୍ପାନୀର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ ବବାଡତବର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ ନୁହ ିଁନି୍ତ; 

 

v. କାଟତା / ଏଚଉଏଫ ର ସଦସୟମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ / ଅନୟ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କମ୍ପାନୀର କ ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ ିଅଧକିାରୀଙ୍କ 

ସମ୍ପକତୀୟ ନୁହ ିଁନି୍ତ; 

 

vi. କାଟତାର / ଏଚଉଏଫ ର ସଦସୟମାବନ ଆରବିଆଇ / ଇସିଜିସି / ଆର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ାିନ / ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ତାେିକାବର ଡିଫଲ୍ଟର / ଇୋକୃତ 

ଡିଫଲ୍ଟର ଭାବବର ବଦଖ୍ାଯାଏ ନାହି ିଁ | ଏବଂ 

 

vii. କାଟତା / ଏଚଉଏଫ ର ସଦସୟମାବନ ସିଆଇବିଆଇଏେ / ଆରବିଆଇ ଡିଫଲ୍ଟର ତାେିକା ଅନୁଯାୟୀ (କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା) ଏକ ଡିଫଲ୍ଟର୍ / 

ଅସାଧ ୁଡିଫଲ୍ଟର୍ ନୁହ ିଁନି୍ତ ଏବଂ ଅଣ-ପ୍ରଦଶତନ ସମ୍ପରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ଏକ ର୍ର ସମାଧାନ ସହିତ ଜଡିତ ଅନୟ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ ନୁହ ିଁନି୍ତ | 

 

(ଚ) ବଯଉ ିଁଠାବର ଣଗ୍ରହୀତା ଏକ ବୟକି୍ତ ଅଟନି୍ତ:  

 

i. ନିଶି୍ଚତ କବର ବଯ ତାଙ୍କର ଚୁକି୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି; 

 

ii. ଣର ୋଭ / ସିକୁୟରିଟିର ସଷିୃ୍ଟ କ ଣସି ଆଇନର କ ବୟବସ୍ଥା ଣସି ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ କିମ୍ବା ଚୁକି୍ତଭିରି୍ତ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 

କିମ୍ବା ବୟକି୍ତ କିମ୍ବା ଏହାର ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କରିବା ଉ୍ବର ପ୍ରଭାବ ୍କାଇବ ନାହି ିଁ ଏବଂ ବସ ଋଣ ୋଭ କରି୍ାରିବବ / ସରୁକ୍ଷା 

ସଷିୃ୍ଟ କରି୍ାରିବବ; 

 

iii. ବସ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ / ଅନୟ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କମ୍ପାନୀର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ ବବାଡତବର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ ନୁହ ିଁନି୍ତ; 

 

iv. ବସ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ / ଅନୟ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କମ୍ପାନୀର କ ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ ିଅଧକିାରୀଙ୍କ ସମ୍ପକତୀୟ ନୁହ ିଁନି୍ତ; 

 

v. ତାଙ୍କ ନାମ ଆରବଆିଇ / ଇସିଜିସି / ଆର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ାିନ / ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ତାେିକାବର ଡିଫଲ୍ଟର / ଇୋକୃତ ଡିଫଲ୍ଟର ଭାବବର 

ବଦଖ୍ାଯାଏ ନାହି ିଁ; ଏବଂ 

 

vi. ବସ ଡିଫଲ୍ଟର ସିଆଇବିଆଇଏେ / ଆରବିଆଇ ତାେିକା ଅନୁଯାୟୀ (କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା) ଏକ ଡିଫଲ୍ଟର୍ / ଅସାଧ ୁଡିଫଲ୍ଟର୍ ନୁହ ିଁନି୍ତ ଏବଂ ଅଣ-
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ପ୍ରଦଶତନ ସମ୍ପରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ଏକ ର୍ର ସମାଧାନ ସହିତ ଜଡିତ ଅନୟ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ ନୁହ ିଁନି୍ତ | 

 

(ଛ) ବଯଉ ିଁଠାବର ଣଗ୍ରହୀତା (ଗଡିୁକ) ଏକ ବୟକି୍ତଗତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅବଟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶି୍ଚତ କବର ବଯ ଟ୍ରଷ୍ଟଗଡିୁକର ଋଣ ୍ାଇବା / ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ କରିବାର 

କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ଏହି୍ରି ଋଣ / ସିକୁୟରିଟି ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ଟ୍ରଷ୍ଟ କାଯତୟର କ ବୟବସ୍ଥା ଣସି ନିୟମକୁ ବିବରାଧ କରୁନାହି ିଁ, କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ନିୟମ 

କିମ୍ବା ଚୁକି୍ତଭିରି୍ତ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କିମ୍ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଏହାର ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା |  

 

6.2.  ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ପ୍ରବବଶ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ମାଗଣା ସମ୍ମତିରୁ ସମାନ ଦସ୍ତଖ୍ତ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ଏହା କରିବା ୍ାଇ ିଁ ତାଙ୍କ ଉ୍ବର 

କ ଣସି ଅଯର୍ା ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରାଯାଇ ନାହି ିଁ | 

 

6.3. ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ନିଶି୍ଚତ କରିବବ ବଯ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସରୁକ୍ଷା ଦେିେବର ପ୍ରବବଶ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ ସରୁକ୍ଷା ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 

କାଯତୟ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ସଶକି୍ତକରଣ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ସ ୍କ୍ଷରିତ ବହାଇଛି ଏବଂ ଆଇନଗତ, ବ ଧ 

ଅବଟ। ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ, ବଯ୍ରି ମାମୋଟି ବହାଇ୍ାବର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବର ବସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବର ତାହା 

କାଯତୟକାରୀ ବହବ |  

 

6.4. ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ/ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବଘାର୍ଷଣା କରନି୍ତ, ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ଏବଂ ୱାବରଣ୍ଟ୍ କରନି୍ତ ବଯ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ବକନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ 

କ ଣସି ଆଇନ, ନିୟମାବଳୀ କିମ୍ବା ବାଇ ଆଇନ୍ କିମ୍ବା କ ଣସି ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବା ରାଜସ୍ୱ / ଟିକସ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ପ୍ରାଧକିରଣ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ 

ସହିତ କ ଣସି ବିବାଦ ନାହି ିଁ | , ଯାହା ଣଦାତା ଗଡିୁକ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଉ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅବଟ | ଋଣ ଦେିେ ଅଧୀନବର ର୍ବିା ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା 

ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ବଦୟ ପ୍ରଭାବତି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ମତୁୃୟ ଦ୍ ରା ପ୍ରଭାବିତ ବହବ ନାହି ିଁ।  

 

6.5 ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବଘାର୍ଷଣା କରିଛନି୍ତ ବଯ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା / ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉର୍ବିା ନିଜସ୍ୱ ଅବଦାନର ୍ରିମାଣ 

ସହିତ ଋଣ ୍ାଇ ିଁ ବଯକ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ବ ଆଇନଗତe ଧ ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମବର ବହବ ଏବଂ ତାହା ବହବ ନାହି ିଁ | ମନ ିେଣ୍ରିଂ ଆକ୍ଟ, 2002 ଅଧୀନବର ମନ ି

େଣ୍ରିଂର ଏକ ଅ୍ରାଧ |  

 

6.6 ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗଡିୁକ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ଉ୍ଯକୁ୍ତ ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ କରିବବ ଏବଂ 

ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ କ ଣସି ଏନକୁୟମ୍ବୋନ୍ ସ, ଚାଜତ, େିନ୍, ନିଯକିୁ୍ତ, େିଜ ୍କିମ୍ବା କ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ସଷିୃ୍ଟ କରିବବ ନାହି ିଁ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ୍ବୂତ 

େିଖ୍ତି ସମ୍ମତି ବୟତୀତ, ସିକୁୟରିଟିବର ଯାହା ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇଛି କିମ୍ବା ବସଗଡିୁକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୟ କ ଣସି ବୟକି୍ତ କିମ୍ବା ଶରୀର ସ୍କ୍ଷବର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ | 

ସରୁକ୍ଷା ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦ୍ ରା ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ସରୁକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ବସହି 

ସମୟ ୍ଯତୟନ୍ତ ବଳବର୍ତ୍ର ରହିବ ଏବଂ ଋଣ ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ ବଦୟ ୍ରିମାଣ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ଅନୟ କ ଣସି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ନବହବା ୍ଯତୟନ୍ତ | 

ଡିସଚାଜତ ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ଭାବବର ଡିସଚାଜତ | ସରୁକ୍ଷା ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ସରୁକ୍ଷା ଋଣ 

ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ ପ୍ରଭାବିତ, ଦୁବତଳ କିମ୍ବା ଡିସଚାଜତ ବହବ ନାହି ିଁ (ବବବୋକୃତ କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା) କିମ୍ବା କ 

ଣସି ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ, ୍ନୁ ଷ୍ଟେକ୍ସନ୍ ନିମତାଣ, ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ୍ରିଚାଳନା, ବିବୋ୍ କିମ୍ବା ଜାତୀୟକରଣ (ବଯ୍ରି ବହାଇ୍ାବର) 

ଗ୍ରହଣ କରିବା | 

 

6.7 ଋଣ ପ୍ରଟୟାଗର ନଶିି୍ଚତକରଣ : ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଦିଆଯାଇର୍ବିା ଋଣ ପ୍ରବୟାଗବର ସଚୂନା, ଦେିେ, ବିବୃରି୍ତ୍ / ପ୍ରଦାନ 

କରାଯାଇର୍ବିା ବିବୃରି୍ତ୍ର ସଠିକତା, ପ୍ରାମାଣକିତା, ସତୟତା ଏବଂ ଆଇନଗତ ବ ଧତାକୁ ନିଶି୍ଚତ କବର, କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ / ଣର ସହାୟକ 

ସମୟବର, ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଯକ ଣସି ୍ବୂତ କିମ୍ବା ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସଚୂନା କିମ୍ବା ବୟାଖ୍ୟା, ବଯବତବବବଳ ବି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଇୋ କବର | 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଅଧୀନବର ର୍ବିା ବଯକ ଣସି ସଚୂନା / ଦେିେ / ବବୃିରି୍ତ୍ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ବବିବଚନା କରାଯିବ | 

 

6.8 ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କ ର ଶକି୍ତ: ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୍ାଖ୍ବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ମାେିକାନା ବହବା ଏବଂ ବଯକ ଣସି ବୟବସାୟ ଏବଂ / କିମ୍ବା ବୃରି୍ତ୍ ଯାହା ଣଗ୍ରହୀତା ଅଭୟାସ 

୍ରିଚାଳନା କରନି୍ତ, ଏବଂ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ପ୍ରବବଶ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ପ୍ରାଧକିରଣ ଅଛି | ସରୁକ୍ଷା, ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ / ସରୁକ୍ଷା 

ପ୍ରଦାନକାରୀ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକତା ୍ାଳନ କରନି୍ତ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ଅଧକିାର ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କାଯତୟ କରନି୍ତ | 

 

6.9 ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରୋନକାରୀଙ୍କ ଶକି୍ତ : ତୃତୀୟ ୍କ୍ଷ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ୍ାଖ୍ବର ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ବୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ 

/ କିମ୍ବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ପ୍ରାଧକିରଣ ଅଛି | 

 

6.10 ବ ଧ ୋୟିତ୍ୱ: ଋଣ ଦେିେ ଏବଂ ବଯକ ଣସି ସରୁକ୍ଷା (ଏବଂ ବଯକ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ) ଅଧୀନବର ର୍ବିା ଣଦାତା ଗଡିୁକ ର ଦାୟିତ୍ୱ ବ 

ଧ, ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅବଟ, ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା କିମ୍ବା କ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ କ ଣସି ପ୍ରକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବବ ନାହି ିଁ | ନିୟମ ଣ 

ଦେିେ କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ଅଧୀନବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କିମ୍ବା ଅଧକିାରକୁ ବୟବହାର କରି ଆଇନ, ପ୍ରାଧକିରଣ, ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଚୁକି୍ତନାମା | 

 

6.11 ଟମଟଟରିଆଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ର ଉଦ୍ଘାଟନ: ଋଣ ଅନୁପ୍ରବୟାଗ କୁ ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବକୌଣସି ବମବଟରିଆେ୍ ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ୟୁନିଟ୍ ର ବଚକ / 

ନିମତାଣ ର େୟ ବଦଶ ସମ୍ପରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ଅନୁବରାଧବର ପ୍ରତି ଭାବବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ଋଣ ର ବୃହତ ଆସଛିୁ ଉ୍ବର ପ୍ରଭାବିତ ଇୋ ବସଠାବର 

ବହାଇଛି ଋଣ ପ୍ରବୟାଗବର ଧାରଣ କରିର୍ବିା ଣଗ୍ରହୀତା |  

 

6.12 ଚାଜତ ଏବଂ ଏନକୁୟମ୍ବ୍ରାନ୍ ସ : ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ସଷିୃ୍ଟ / ସଷିୃ୍ଟ ବହବାକୁ ର୍ବିା ଚାଜତ ବୟତୀତ ସମ୍ପରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଉ୍ବର କ ଣସି ପ୍ରକୃତିର 

ଏନକୁୟମ୍ବୋନ୍ ସ ନାହି ିଁ | ଅଧକିନ୍ତୁ, କ ଣସି ଉ୍ାୟ, ଆବୋକ କିମ୍ବା ଜଳ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ସହଜତା କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତା ସମ୍ପରି୍ତ୍ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର 

ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ କିମ୍ବା କ ଣସି ଅଂଶ ଉ୍ବର ସମର୍ତନ କରିବାର ଅଧକିାର ନାହି ିଁ |  

 

6.13 ସମ୍ପରି୍ତ୍ଟର ର୍ଥବିା ତ୍ରୁଟିର ପ୍ରକାଶ : ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ, କ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଣସି ଦେିେ, ବିଚାର କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରେିୟା କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ 

ଚାଜତ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ଉ୍ବର ପ୍ରଭାବ ୍କାଉର୍ବିା କ ଣସି େୁକ୍କାୟିତ କିମ୍ବା ବ୍ବଟଣ୍ଟ୍ ତ୍ରୁଟି ବିର୍ଷୟବର ଅବଗତ ନୁହ ିଁନି୍ତ | 

ସିକୁୟରିଟିବର ର୍ବିା ସମ୍ପରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ସାମଗ୍ରୀର ତ୍ରୁଟି ଯାହା ଅଜ୍ଞାତ ବହାଇ ରହିଆସିଛି ଏବଂ / କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ସ୍ୱାର୍ତ, ଅଧକିାର ଏବଂ 

ଦାବି ଉ୍ବର ପ୍ରଭାବ ୍କାଇ୍ାବର କିମ୍ବା ଏହା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଏହି ଜିଟିସି ବର ପ୍ରବବଶ ନକରିବା କିମ୍ବା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିନ୍ାବର | 

 

6.14 ଆଇନର ମକେମା ଏବଂ ଉେଂଘନ : ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ କ / ଣସି ମବକାର୍ଦ୍ଦମା ୍ାଇ ିଁ ୍କ୍ଷ ନୁହ ିଁନି୍ତ କିମ୍ବା କ ଣସି ମକର୍ଦ୍ଦମା ଦାୟର 

କରିବାର କ ତର୍ୟଗଡିୁକ ଣସି ତର୍ୟ ବରି୍ଷୟବର ଅବଗତ ନୁହ ିଁନି୍ତ ଯାହା ଦ୍ ରା ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବର ସାମଗ୍ରୀକ ଦାବ ି

ବହାଇ୍ାବର। ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧବର ଅଧକିନ୍ତୁ, ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ ବନ୍ଧକ ରଖ୍ବିାକୁ ର୍ବିା ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧବର କ ପ୍ରାଧକିରଣ ଣସି କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷ, କାଯତୟାଳୟ 

କିମ୍ବା ଅନୟ କ ବକାଟତ ଣସି ଅଦାେତବର କ ସଟ୍ୁ ଣସି ମକର୍ଦ୍ଦମା କିମ୍ବା ପ୍ରେିୟା ବିଚାରାଧୀନ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙୁ୍କ କ ବନାଟିସ ୍ଣସି 

ବିଜ୍ଞପି୍ତ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ସହିତ ଣସି ବସବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହି ିଁ | ଆଇନର ଧାରା କିମ୍ବା କ ଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରାଧକିରଣର ଉଲ୍ଲଂଘନ ୍ାଇ ିଁ ପ୍ରେିୟା | 
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6.15 ପ୍ରାଧକିରଣରୁ ପ୍ରତରିକ୍ଷା : ଋଣ ଦେିେର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ନିଷ୍ପାଦନ ରା ନିବତାହ ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ସରୁକ୍ଷା ଦସ୍ତାବିଜ ବସହି ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ 

୍ାଇ ିଁ କରାଯାଇର୍ବିା କାଯତୟ କରିର୍ାଏ ଏବଂ ବଯଉ ିଁର୍ ି୍ ାଇ ିଁ ଋଣ ମାଗିର୍ବିେ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍େିା | ଗଡିୁକ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଋଣ 

ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷା ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧବର ବଯକ ଣସି ପ୍ରେିୟାବର ମକର୍ଦ୍ଦମା, ନିଷ୍ପାଦନ, ସଂେଗ୍ନ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରେିୟାରୁ ନିଜ ୍ାଇ ିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର 

କ ଣସି ସମ୍ପରି୍ତ୍ ୍ାଇ ିଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦାବି କରିବାର ଅଧକିାର ୍ାଇବବ ନାହି ିଁ | 

 

6.16 ଟ୍ରଷି୍ଟ କିମ୍ବ୍ା ଏଟଜଣ୍ଟ : ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ଏହି ଜିଟିସି ବର ପ୍ରବବଶ କରୁନାହ ିଁାନି୍ତ କିମ୍ବା ଟ୍ରଷି୍ଟ, ଏବଜଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ନାମାଙ୍କନ ଭାବବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ 

କାରବାର କରୁନାହ ିଁାନି୍ତ | 

 

6.17 ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଉପଟର ପ୍ରଭାବ ପକାଉର୍ଥବିା ସାବତଜନୀନ ଟଯାଜନାଗଡୁିକ : ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ କ ଣସି ବଯାଜନା କିମ୍ବା ଉନ୍ନତି ଟ୍ରଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନୟ କ 

ଜନସାଧାରଣ ଣସି ସାବତଜନୀନ ସଂସ୍ଥା, ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା କ ଣସି ବଯାଜନା ଅଧୀନବର ସଡକ ନିମତାଣ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ନିମତାଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପରି୍ତ୍ 

ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବିତ ନୁବହ ିଁ | ବଯକ ଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରାଧକିରଣର | ଣଗ୍ରହୀତା (ମାବନ) ପ୍ରମାଣ କରନି୍ତ ବଯ ଣ ବନବା ୍ବୂତରୁ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ତ ଏବଂ 

ସଂ୍ରୂ୍ଣ୍ତ ଅଗଣତି ଅବଟ ଏବଂ ଏହା ବସହି ସ୍ଥାନବର ଅବସି୍ଥତ ଯାହାକି କିଛି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥା୍ିତ ଏକ ମୟୁନିସି୍ାେିଟି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ୍ରିବବର୍ଷଣ 

କରାଯାଇର୍ାଏ | 

 

6.18  ଡିଫଲ୍ଟର : ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କ ନାମ ଏବଂ / କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନାମ କ / ଣସି ଡିଫଲ୍ଟର ତାେିକାବର ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ ନୁବହ ିଁ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତା 

ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙୁ୍କ ଏକ ଇୋକୃତ ଡିଫଲ୍ଟର ଭାବବର ବଘାର୍ଷଣା କରାଯାଇ ନାହି ିଁ | 

 

6.19  ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ସହତି ସମ୍ପକତ : ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ କିମ୍ବା ଏହାର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ / ସହଭାଗୀ / ଟ୍ରଷି୍ଟ / କାଯତୟନିବତାହୀ ସଦସୟ / କିମ୍ବା କ ଣସି ସରୁକ୍ଷା 

ପ୍ରଦାନକାରୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ ିଅଧକିାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜବଣ ନୁହ ିଁନି୍ତ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ ି

ଅଧକିାରୀଙ୍କ ସହିତ କ ଣସି ସମ୍ପକତ ନାହି ିଁ | କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଗହୃ ଣସି ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ ସ କମ୍ପାନୀ / ବୟାଙ୍କର ବଯକ ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ (ବଯକ ଣସି ନିଦ୍ଧତାରିତ 

ସମବାୟ ବୟାଙ୍କ, ଟ୍ରଷି୍ଟ ଫଣ୍, ମୟୁଚୁଆେ୍ ଫଣ୍ କିମ୍ବା ବଭଞ୍ଚର କୟା୍ିଟାେ୍ ଫଣ୍କୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରି) | 

 

6.20  ସାବତଜନୀନ ତର୍ଥା ଅନୟାନୟ ୋବଗିଡୁିକର ଟେୟ ଟେୟ : ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ ଏବଂ ଋଣ ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ 

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ର୍ବିା ରାଶ ି୍ରିବଶାଧ ନବହବା ୍ଯତୟନ୍ତ, ଧାଯତୟ ସମୟବର ବଦବବ, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି ବଯ୍ରିକି | 

ଆୟକର ଏବଂ ଅନୟ ସମସ୍ତ ଟିକସ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବଯକ ଣସି ରାଜୟର ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙୁ୍କ କିମ୍ବା କ ଣସି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ 

ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧବର କ ଣସି ଟିକସ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱର ବବକୟା ନାହି ିଁ | 

  

ଆଟିକିଲ୍: 6A 

6A.1 େସ ୍ବନ୍ଧକକରଣ | 

 

ବଯକ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ଣଗ୍ରହୀତା / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ାଏ , ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ ପ୍ରବବଶ କରିବାକୁ / କିମ୍ବା ଅନୟ କ 

ଣସି ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଯାୟୀ, କିମ୍ବା ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ ଣସି ବଗାଷ୍ୀି କମ୍ପାନୀ, ଏହାର ସହବଯାଗୀମାବନ ସରୁକ୍ଷା ଭାବବର ବିବବଚିତ ବହବବ | ) ଋଣ 

ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସଂ୍କୃ୍ତ ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବଯକ ଣସି କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଅଧକିାର ବୟବହାର କରିବାକୁ ହକ୍ଦାର ବହବ, କିନ୍ତୁ 

ବର୍ତ୍ତମାନର ଋଣ ସବମତ ବଯକ ଣସି ଋଣ ଅନ୍ତଗତତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଉ୍େବ୍ଧ କ ଣସି ସରୁକ୍ଷା / ଚାଜତ / ବନ୍ଧକ ଉ୍ବର ଅଧକିାର ବୟବହାର 

କରିବାବର ସୀମିତ ନୁବହ ିଁ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା | ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ସହମତ ଅଟନି୍ତ ବଯ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକ ଉ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା 

ସରୁକ୍ଷା, ଅନୟ ଋଣ ଗଡିୁକ ଉ୍ବର / ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ଉ୍େବ୍ଧ / ୍ାଇବାକୁ ର୍ବିା ନିରା୍ର୍ତ୍ା ଜାରି ଭାବବର ବିବବଚନା କରାଯିବ। ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ଏବଂ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ତୃପି୍ତ କୁ ଡିସଚାଜତ ବହାଇର୍ାଏ ବଯ୍ରିକି ଋଣ ଗଡିୁକ ସମୟ ସମସ୍ତ ୍ୟତୟନ୍ତ discharged ହବ ନାହି ିଁ। 

 

6A.2 ଲିଏନ୍ ଏବଂ ଟସଟ୍ ଅଫ୍ ର ଅଧକିାର | 

 

ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏର୍ବିର ସହମତ, ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ଣର ମଦୁ୍ରା ସମୟବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ଏବସ୍କୋ 

ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଉ୍ବର ଏକ ୋଇନ୍ / ଚାଜତ ରହିବ କିମ୍ବା ଣଦାତାଙୁ୍କ ବନାଟିସ ୍ସହତି ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବସଟ୍ କରିବାର ଅଧକିାର ରହିବ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା 

ମାନଙ୍କ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଧାଯତୟ ସମୟ ୍ାଇ ିଁ ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଯକ ଣସି ବର୍ଣ୍ତନାର ସମସ୍ତ ଚଳନ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଉ୍ବର ମଧ୍ୟ ଚାଜତ ରହିବ | 

ସାଧାରଣତ କୁ ଖ୍ଣ୍ନ ନକରି, ଭାରତବର କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ସ୍ଥାନବର ଅନୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକକ ଭାବବର କିମ୍ବା ମିଳିତ ଭାବବର, ବଯକ any ଣସି ବମାନି 

ର୍ଷଣ।୍, ଜମା, ଜମା ରସିଦ, ବପ୍ରାବମାସିରି ବନାଟ୍, ବିେ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସବଚଞ୍ଜ,୍ ବଚକ,୍ ବରଳ ରସିଦ, ସରକାରୀ ବିେ୍ ଏବଂ ପ୍ରବତୟକ ବର୍ଣ୍ତନାର ଅନୟାନୟ ଦେିେ 

| 

ଆଟିକିଲ୍: 7 

ଡିଫଲ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତକିାରର ଘଟଣା | 

7.1  ନିମ୍ ନେିଖ୍ତି ଘଟଣା / କାଯତୟଗଡିୁକ ଏହି ଜିଟିସି ଅଧୀନବର ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଗଠନ କରିବ: 

 

a) ରାଶ ିଟେୟ ପ୍ରଦାନ ନକରିବା: ଋଣ ଦେିେବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ଧାଯତୟ ତାରିଖ୍ କିମ୍ବା ଧାଯତୟ ତାରିଖ୍ ୍ବୂତରୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଦୟ 

ପ୍ରଦାନର ଡିଫଲ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ବଦୟ ବଦୟ; 

 

b) ଅଣ - ସଷିୃ୍ଟ ଏବଂ ନରିାପର୍ତ୍ାର ସିର୍ଦ୍ଧତା : ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟବର କିମ୍ବା ବଦି୍ଧତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟବର, ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନିରା୍ର୍ତ୍ା ସଷିୃ୍ଟ 

ଏବଂ ସିଦ୍ଧତା | 
 

c) ଚୁକି୍ତନାମାଗଡୁିକର ଅଣ-କାଯତୟଦକ୍ଷତା: ଋଣ ଦେିେ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଚୁକି୍ତନାମା / ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ ଋଣ ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ 

ରା କ ଣସି ଚୁକି୍ତନାମାର କାଯତୟଦକ୍ଷତା, ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କିମ୍ବା ୱାବରଣି୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଚୁକି୍ତନାମା | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର 

କାଯତୟକାରୀ ବହାଇର୍ବିା ଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କିମ୍ବା ଚୁକି୍ତନାମା / ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ / କାଯତୟ / ବଣ୍ ଇତୟାଦ ିମଧ୍ୟବର କାଯତୟ / ବଣ୍ 

ଇତୟାଦି | 
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d) ବଭି୍ରାନ୍ତକିର ସଚୂନା ଟଯାଗାଣ : ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ତାଙ୍କ ଋଣ ଆବବଦନ, କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ଆର୍କି, ଏବଂ 

/ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ / ସାଟିଫିବକଟ୍ / ରସିଦ / ବିବୃରି୍ତ୍ ଇତୟାଦି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଦିଆଯାଇର୍ବିା ସଚୂନା ମିଳିବ | କ ସାମଗ୍ରୀ 

ଣସି ବସୁ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧବର ବିଭ୍ରାନି୍ତକର କିମ୍ବା ଭୁେ କିମ୍ବା ଏହି ଜିଟିସି ର ଧାରା 6 ବର ଦଶତାଯାଇର୍ବିା କ ଯଦୁ୍ଧ ଣସି ୱାବରଣି୍ଟ୍ ଭୁେ୍ ବବାେି ଜଣା୍ଡିଛି; 
 

e) େସ ୍ଡି ଇଫଲ୍ଟ : ନିମ୍ ନେିଖ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କ ଣସିଟିର ଘଟଣା: 

 

(i) ଧାଯତୟ ସମୟବର କିମ୍ବା କ ଣସି ମଳୂ ପ୍ରଯଜୁୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଅବଧ ିମଧ୍ୟବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର କ ଣସି ରୂଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହି ିଁ; 

 

(ii) ଯକିୁ୍ତଯକୁ୍ତ ଆଶଙ୍କା ବଯ ଣଗ୍ରହୀତାମାବନ ବସମାନଙ୍କର ଅନୟ ଣ ୍ରିବଶାଧ କରିବାବର ଅସମର୍ତ;  

 

(iii)  ଡିଫଲ୍ଟର ବଯକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଣସି ଘଟଣା କିମ୍ବା ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ସମ୍ଭାବୟ ଘଟଣା (ତର୍ା୍ି ବରି୍ଣ୍ତ), ଯାହା ସମୟ ସହିତ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞପି୍ତ ପ୍ରଦାନ ସହତି 

ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ବହାଇ୍ାବର, ବଯକ ଣସି ରୂଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚୁକି୍ତନାମା କିମ୍ବା ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ଘଟିର୍ାଏ | 

 

(iv) ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ (ତର୍ା୍ି ବରି୍ଣ୍ତ) ୍ ରି ଏକ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ବଯକ ଣସି ରୂଣ ୍ ାଇ ିଁ କ ଣସି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବାତିେ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖ୍ାଯାଏ; 

 

(v) ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କ ର ବଯକ ଣସି ଣଦାତା ଏହାର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ୍ବୂତରୁ ବଦୟ ଏବଂ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁବଘାର୍ଷଣା କରିବାକୁ ହକ୍ଦାର ହୁଅନି୍ତ |  

ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଘଟଣାର ୍ରି୍କ୍ ତା (ତର୍ା୍ି ବରି୍ଣ୍ତ); 

 

(vi) ଅନୟ କ ଣସି ବେଡିଟ୍ ସବୁିଧା ଚୁକି୍ତନାମା କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କିମ୍ବା ଏହାର ଗରୁ୍୍ ୍କମ୍ପାନୀ, ଅନୁବନି୍ଧତ କିମ୍ବା ଏହାର ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ-

ଇନ୍-ଇନ୍ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ବୟାଙ୍କ / ଆର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ାିନ / ଅଣ-ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆର୍କି କମ୍ପାନୀ / ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ ସ କମ୍ପାନୀ, ଅନୟ କ ଣସି ବେଡିଟ୍ 

ସବୁିଧା ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ବଯକ ଣସି ଡିଫଲ୍ଟ | ଣଦାତା ଗଡିୁକ ଏବଂ / କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ; ଏବଂ 

 

(vii) ଅନୟ ରୂଣ ଣକୁ ସରୁକି୍ଷତ ରଖ୍ବିା ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତା / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ବଯକ ଣସି ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଉ୍ବର ବଯକ ଣସି ଏନକାଉଣ୍ଟ୍ର ୋଗ ୁହୁଏ 

| 
 

f) ନରିାପର୍ତ୍ାର ଅବନତ ି : ଯଦି କ ଣସି ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଉ୍ବର ଋଣ ୍ାଇ ିଁ ସିକୁୟରିଟି ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ ବତବବ ଏହାର ମେୂୟ ମେୂୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ ବଯ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ମତବର ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ଅତରିିକ୍ତ ନିରା୍ର୍ତ୍ା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚତି ବଦୟ ରାଶ ିଏବଂ 

ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ମାବନ ଏ୍ରି ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାବର ମନା କରନି୍ତ କିମ୍ବା ଅବବହଳା କରନି୍ତ କିମ୍ବା କ ଣସି କାରଣରୁ 

ଏ୍ରି ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାବର ଅସମର୍ତ ହୁଅନି୍ତ; 

 

g) ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବେିୟ କିମ୍ବ୍ା ବସିଜତନ କିମ୍ବ୍ା ଏଲିଏଟନସନ୍ : ଯଦି ସିକୁୟରିଟି କିମ୍ବା ସିକୁୟରିଟିର କ ଣସି ଅଂଶକୁ ଛୁଟି କିମ୍ବା ୋଇବସନ୍ ସବର ଦିଆଯାଏ, 

ବିେୟ, ନିଷ୍କାସନ, ଚାଜତ, ଏନକାଉଣ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ପ୍ରକାବର ବିେିନ୍ନ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର େିଖ୍ତି ଅନୁମତି ବିନା | ; 
 

h) ସରୁକ୍ଷା ଉପଟର ସଂଲଗ୍ନତା କିମ୍ବ୍ା ବଭି୍ରାଟ : ଯଦି ସରୁକ୍ଷା କିମ୍ବା ଏହାର କ ଣସି ଅଂଶ ଉ୍ବର ଏକ ସଂେଗ୍ନକ, ଜବତ କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାଟ ଆଦାୟ 

କରାଯାଏ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କ ରୁ କ ଣସି ବଦୟ ୍ନୁରୁଦ୍ଧାର ୍ାଇ ିଁ କାଯତୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ; 
 

i) ଟବଆଇନ ଉଟେଶୟ : ଯଦି କ ଣସି ବଧି,ି ବିଜ୍ଞପି୍ତ, ବୃର୍ତ୍ାକାର କିମ୍ବା ଅଡତର ଇତୟାଦିର କ ଣସି ପ୍ରଚାର, ସଂବଶାଧନ, ସଂବଶାଧନ କିମ୍ବା ୍ନୁ - 

ପ୍ରଣୟନ ବହତୁ ବଯଉ ିଁ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇଛି ତାହା ବବଆଇନ ବହାଇଯାଏ; 
 

j) ସଂପକୃ୍ତ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଟଯାଜନାରୁ ବିଚୁୟତ: ଯଦ ିସମ୍ପରି୍ତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧବର ସମ୍ପକୃ୍ତ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷ ଦ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ରା ଅନୁବମାଦିତ / ଅନୁବମାଦନ 

ବଯାଜନାରୁ କ ଣସି ବିଚୁୟତି ଅଛି; 
 

k) ରସିଟଭବଲ୍ସର ଜମା ନବହବା: ଯଦି ରିସିବଭବେ୍ ଗଡିୁକ େିଜ୍ ଧାରୀ / ଭିକାରୀ / ୋଇବସନ୍ ସ ପ୍ରାପ୍ତ / ଦଖ୍େକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର 

ଜମା କରାଯାଏ ନାହି ିଁ; 
 

l) ସଚୂନା / େଲିଲ / ପି.ଡ.ସି / ଏନଏସିଏଚ କିମ୍ବ୍ା ଅନୟ କ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ିଣସି ଗ୍ରହଣୀୟ ଋଣ ପରିଟଶାଧ ଟମାଡ୍ ପ୍ରୋନ କରିବାଟର 

ବଫିଳତା : ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନାବର ଆବଶୟକ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଆବଶୟକ ଅନୁଯାୟୀ 

କ ଣସି ସଚୂନା / ଦେିେ / ୍ି.ଡ.ସି / ଏନଏସିଏଚ ପ୍ରଦାନ କରିବାବର ବିଫଳ ହୁଅନି୍ତ | ଯାହା ବି ବହଉ କାରଣ; 
 

m) ଟଚକ୍ ର ଅଣ-ଟେୟ / ନବୀକରଣ : ଯଦି କ ଣସି ମାସିକ ବଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧବର ଏକ ବଚକ ୍ଏହାର ତାରିଖ୍ ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା 

ବଯଉ ିଁଠାବର ବଚକ ୍ ର କ ଣସି ଅସମ୍ମାନ ଅଛି, ବସହି ସ୍ଥାନ ସହିତ ବଯକ ଣସି ବଚକ ୍ ନବୀକରଣ ବହାଇନର୍ାଏ | ଦେିେ କିମ୍ବା 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା କାଯତୟକାରୀ ବହାଇର୍ବିା ଅନୟ କ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଣସି ଦେିେ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ବଦୟ ୍ ରିବଶାଧ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ 

ଦ୍ ରା ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ ରା ଅଙି୍କତ ଏବଂ କାଯତୟକାରୀ କରାଯାଏ 

| ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ; 
 

n) ଲିଜ୍ ଭଡା ରିହାତ ିସବୁଧିା ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଡିଫଲ୍ଟ : ଯଦ ିଣଗ୍ରହୀତା ଧାରା 5.1 (ii) ବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ତି ଡ.ସ ିଁ.ର.ଏ ବର ସବତନିମ୍ ନ ୍ରିମାଣ ବଜାୟ 

ରଖ୍ବିାବର ବିଫଳ ହୁଅନି୍ତ କିମ୍ବା େିଜ୍ ଭଡା ରିହାତି ସବୁିଧା ବକ୍ଷତ୍ରବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଖ୍ାେି ରଖ୍ନି୍ତ; 
 

o) ଡିଫଲ୍ଟର ଇଟଭଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବାଟର ବଫିଳତା : ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସଚୂନା ବଦବାବର ବିଫଳ ହୁଅନି୍ତ, ଡିଫଲ୍ଟର କ ଣସି 

ଇବଭଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା କ ଣସି ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଯାହା ବଜି୍ଞପି୍ତ ୍ବର, କିମ୍ବା ସମୟ ସମାପ୍ତ ବହବା, କିମ୍ବା ଉଭୟ, ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ବହାଇଯିବ; 
 

p) ବାଲାନ୍ସ ନଶିି୍ଚତକରଣ ପ୍ରୋନ କରିବାଟର ବଫିଳତା : ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଦସ୍ତଖ୍ତ କରିବାବର ଏବଂ ବିତରଣ 

କରିବାବର ବିଫଳ ହୁଅନି୍ତ, ବଯବତବବବଳ ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କ ର ନିଶି୍ଚତକରଣ ୍ାଇ ିଁ ସମୟ ସମୟବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଆବଶୟକ 

ହୁଏ; 
 

q) ସରୁକ୍ଷା ଅନାବଶୟକ ଟହାଇଯାଉଛ ି: ଯଦି କ ଣସି ସରୁକ୍ଷା କିମ୍ବା ଗୟାବରଣି୍ଟ୍, ବୟକି୍ତଗତ ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ ବହଉ କିମ୍ବା କବ୍ତାବରଟର ଗୟାବରଣି୍ଟ୍, 

ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ ଅତିରିକ୍ତ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ୍ରିମାଣର ୍ରିବଶାଧକ ୁସରୁକି୍ଷତ ରଖ୍ବିା ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର ଅତିରିକ୍ତ 



Page 30 of 41 

 

ସିକୁୟରିଟି ଭାବବର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଅବାଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଅସହବଯାଗୀ ବହାଇଯାଏ | ବଯକ କାରଣ ଣସି କାରଣରୁ ଣଗ୍ରହୀତା କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି 

ବୟକି୍ତ କ ବକାଟତ ଣସି ଅଦାେତ, ଟି୍ରବୁୟନାେ୍, କ୍ୱାସି-ନୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା, ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧକିରଣ ଇତୟାଦି ଦ୍ ରା ଚୟାବେଞ୍ଜ କରାଯାଏ; 
 

r) ଟେୟ ରାଶ ିସହତି ସ୍ଵଳ୍ପ ଟେୟ : ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ରା ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଉଠାଯାଇର୍ବିା ବଯକ ଚାହିଦା ଣସି 

ଚାହିଦାର କ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଣସି ସ୍ୱଳ୍ପ ବଦୟ; 
 

s) ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ମାନଙ୍କ ର ମତୁୃୟ : ଯଦି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ମାବନ ମରିଯାଆନି୍ତ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ, ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ ଏବଂ 

ନୟସ୍ତମାବନ କ ଣସି କାରଣରୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଫମତାଟବର ଏକ ସପି୍ବିମଣ୍ଟ୍ାରୀ ଚୁକି୍ତନାମା କାଯତୟକାରୀ କରିବାବର ବିଫଳ 

ହୁଅନି୍ତ | , ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ବସମାନଙ୍କର ବିବବକ ଅନୁଯାୟୀ ଧାଯତୟ ସମୟ ମଧ୍ୟବର, ମତୃ ଅବେିଗର୍ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନବର ନିଜକ ୁ

ବଦଳାଇବାକୁ ରାଜି ବହବା; 
 

t) ନମିତାଣ କାଯତୟ ଆରମ୍ଭବର ବିଳମ୍ବ: ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତାମାବନ ନିମତାଣ କାଯତୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାବର ବିଫଳ ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଋଣ 

ପ୍ରବୟାଗବର ଜଣାଇବେ; 
 

u) ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ନମିତାଣ ପରିତୟାଗ ଇତୟାେି : ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ନିମତାଣ କାଯତୟ ସମାପ୍ତ ବହବା ୍ ବୂତରୁ ୍ ରିତୟାଗ କରାଯାଇର୍ାଏ କିମ୍ବା ବଯଉ ିଁଠାବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ର 

ନିମତାଣ ଏକ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ବଶର୍ଷ ବହବାକୁ ୍ବଡ, ବସହି ନିଦ୍ଧତାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ନିମତାଣ କାଯତୟ ସମାପ୍ତ ବହାଇନାହି ିଁ | , 

ବଯ୍ଯତୟନ୍ତ ଏହି୍ରି ବିସ୍ତାର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ବେଖ୍ବିା ରା େିଖ୍ତି ଭାବବର ସହମତ ବହାଇନାହି ିଁ, ଏବଂ ଏହି୍ ରି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅନୟ 

କ ବଳ ଣସି ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁବହ ିଁ; 
 

v) େକ୍ଷ ଅଧକିାରୀଙ୍କ େ୍ ରା ଆବଶୟକ ଅନୁମତ ିପ୍ରତୟାହାର : ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ନିମତାଣ ସଂ୍କତବର ଦକ୍ଷ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ଦ୍  ରା ଜାରି କରାଯାଇର୍ବିା 

ଅନୁମତି ଅନୁମତି, ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ଇତୟାଦ ି୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତୟାହାର; 
 

w) ଟେବାଳିଆ କିମ୍ବ୍ା ଅସମର୍ତତା: ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏକ ଅସମର୍ତୟ କାଯତୟ କରନି୍ତ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା 

ପ୍ରଦାନକାରୀ ନିଜକ ୁଅସମର୍ତ ବଘାର୍ଷଣା କରିବା ୍ାଇ ିଁ କିମ୍ବା ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା ବଘାର୍ଷଣା କରିବା ୍ାଇ ିଁ ଏକ ଆବବଦନ କରନି୍ତ; ଗଡିୁକ / ନିରା୍ର୍ତ୍ା 

ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏକ ଅସମର୍ତ / ବଦବାଳିଆ ଭାବବର ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ବଯକ ଆବଦଶ ଣସି ଅଦାେତ / ଟି୍ରବୁୟନାେ୍ / କ୍ୱାସି-ନୟାୟିକ ପ୍ରାଧକିରଣ 

/ ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙୁ୍କ ଅସମର୍ତତା କିମ୍ବା ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ / ଅସମର୍ତ କିମ୍ବା ବଦବାଳିଆ ବଘାରି୍ଷତ ବହାଇଛି 

କିମ୍ବା ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା ସମ୍ପରି୍ତ୍/ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ କ ଣସି ସମ୍ପରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଉ୍ବର ଏକ ରିସିଭର୍ କିମ୍ବା ଅଫିସିଆେ୍ ନୟସ୍ତକାରୀ ନିଯକୁ୍ତ 

ହୁଅନି୍ତ; 

 

x) ମକେମା : ଯଦି କ ଣସି ମବକାର୍ଦ୍ଦମା କିମ୍ବା ପ୍ରେିୟା (ଆବବିଟ୍ରସନ୍ କିମ୍ବା ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରେିୟା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରେିୟା ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି) ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ, 

ପ୍ରବୟାଗ କିମ୍ବା ଧମକ ଦଆିଯାଏ କିମ୍ବା କ ଣସି ଆବଦଶ କିମ୍ବା ଆବଦଶ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କିମ୍ବା ଦ୍ ରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇର୍ାଏ; 

 

y) ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଗଡିୁକ ର ମଧବୁମହ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଅକ୍ଷମତା ଉ୍ବର; 

 

z) ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସରୁକ୍ଷା ଉ୍ବର କ ଣସି ଏନକୁୟମ୍ବୋନ୍ ସ ସଷିୃ୍ଟ କରନି୍ତ, କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ୍ବୂତ େିଖ୍ତି 

ସମ୍ମତି ବିନା ସରୁକ୍ଷା ଉ୍ବର ଏହି୍ରି ଏନକୁୟମ୍ବୋନ୍ ସ ସଷିୃ୍ଟ ଦିଗବର କ କାଯତୟ ଣସି ୍ଦବକ୍ଷ୍ ନିଅନି୍ତ; 

 

aa) ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ କାଯତୟ କରନି୍ତ କିମ୍ବା କ ଣସି ପ୍ରକାବର କାଯତୟ କରିବାକ ୁବାରଣ କରନି୍ତ ଯାହା ସରୁକ୍ଷା, ଅଧକିାର, 

ଆଖ୍ୟା କିମ୍ବା ୍ି.ଓ.ଏ ଅଧୀନବର ର୍ବିା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଉ୍ବର ଦଆିଯାଇର୍ବିା କ୍ଷମତାକୁ ବକବଳ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଅଭୟାସ 

କରାଯିବା (ପ୍ରାଧକୃିତ ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର କାଯତୟ କରିବା) ବି୍ଦବର ୍କାଇବ | ; 

 

bb) ଯଦି ଏଠାବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଗଡିୁକ ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ / ଋଣ ପ୍ରବୟାଗବର କ ଣସି ଉ୍ସ୍ଥା୍ନା କିମ୍ବା ବିବୃରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟତା ଭୁେ ବବାେି ଜଣା୍ବଡ 

କିମ୍ବା ଏହି ଚୁକି୍ତନାମାକ ୁ ୍ାଳନ କରିବା କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କରିବା କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷା କିମ୍ବା ସଷିୃ୍ଟ କରୁର୍ବିା କ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଣସି ଦେିେକ ୁ

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅବଟ | ଏହି ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଗଡିୁକ ମଧ୍ୟବର ଅନୟ କ ଣସି 

ଚୁକି୍ତନାମା କିମ୍ବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ରଖ୍ବିା କିମ୍ବା କାଯତୟକାରୀ କରିବାବର ବିଫଳ; 

 

cc) ଯଦି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ମାବନ ର ଆର୍କି ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ୋଭ କିମ୍ବା ବୟବସାୟ ଉ୍ବର ତର୍ା କ ଣସି ସାମଗ୍ରୀକ ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ଉ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 

ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ବଭାଗନି୍ତ; 

 

dd) ଯଦି କ ଣସି ଅ୍ରାଧକି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତା କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବଦାର୍ଷୀ ସାବୟସ୍ତ ହୁଅନି୍ତ; 

 

ee) ଯଦି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଗଡିୁକ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ୍ବୂତ େିଖ୍ତି ଅନୁବମାଦନ ବିନା ଏହାର ୍ନୁ ସଂଗଠନ ୍ାଇ ିଁ କାଯତୟାନୁଷ୍ାିନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ 

କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଗଡିୁକ ର ମାେିକାନା ସଂରଚନାବର କ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି; 

 

ff) ଯଦି ବଯଉ ିଁ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ୍ାଇ ିଁ ଋଣ ଉ୍େବ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ / କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷା ବହଉଛି: (i) ବଯକ ଣସି କାରଣରୁ ମରାମତି ବାହାବର ନଷ୍ଟ ବହାଇଯାଏ; 

(ii) ବଯକ ଣସି ବବଆଇନ କିମ୍ବା ବବଆଇନ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର ବୟବହୃତ ହୁଏ; କିମ୍ବା (iii) ସଂେଗ୍ନ କିମ୍ବା ଜବତ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଆଇନଗତ 

ପ୍ରେିୟାର ଏକ ଅଂଶ ବହାଇଯାଏ; 

 

gg) ଜବଣ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବୟକି୍ତ ଏହାର ବୟବସାୟ ଜାରି ରଖ୍ବିା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନି୍ତ କିମ୍ବା ଧମକ ଦିଅନି୍ତ; 

 

hh) ଜବଣ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ ଣସି ଠବକଇର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା; 

 

ii) ଯଦି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଗଡିୁକ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର “ତୁମର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଜାଣ” (“ କ.ୟା.ସି  ”) ଆବଶୟକତା ୍ରୂଣ କରିବାବର ବିଫଳ ହୁଏ କିମ୍ବା 

ସମୟ ସମୟବର ଆରବିଆଇ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ରା ଧାଯତୟ ବହାଇ୍ାବର | 

  

jj) ଅନୟାନୟ ବକ୍ଷତ୍ରବର / ୍ରିସି୍ଥତିବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଫିଟ୍ ଏବଂ ଉ୍ଯକୁ୍ତ ବବାେି ବିବବଚନା କରି୍ାରନି୍ତ | 
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7.2  ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଇଟଭଣ୍ଟ ଗଡୁକି ର ଘଟଣା ବଷିୟଟର ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ କୁ ବଜି୍ଞପି୍ତ : ଯଦି ଡିଫଲ୍ଟର କ ଣସି ଇବଭଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଡିଫଲ୍ଟର ସମ୍ଭାବୟ 

ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଘଟିଛି, ବତବବ ଣଗ୍ରହୀତା ଡିଫଲ୍ଟ ଏହି୍ରି ଡିଫଲ୍ଟ ଇବଭଣ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର େିଖ୍ତି ଭାବବର ୍ିଏନବଏିଚଏଫଏେ କୁ ବନାଟିସ ୍ବଦବବ 

| , କିମ୍ବା ଡିଫଲ୍ଟର ସମ୍ଭାବୟ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରତିକାର / ଯାଞ୍ଚ ୍ାଇ ିଁ ୍ଦବକ୍ଷ୍ ନିଆଯାଉଛି | 

 

7.3 ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଣକୁ ମବନରଖ୍ବିା ୍ାଇ ିଁ ନିଜର ଶକି୍ତ ବୟବହାର କରୁର୍ବିା ଘଟଣାବର, ଣଗ୍ରହୀତା ଏର୍ବିର ରାଜି ହୁଅନି୍ତ, ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ 

କରନି୍ତ ବଯ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉର୍ବିା ଅବଧ ି ନିବିବଶର୍ଷବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍କୁ ବଡବିଟ୍ କରିବାର ଅଧକିାର ଅବଟ | ବଦୟ 

୍ରିମାଣ ଇବଭଣ୍ଟ୍ବର, ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍କୁ ମିଛ ଏବଂ ବେଡିଟ୍ ୍ରିମାଣ ଉବଲ୍ଲଖ୍ନୀୟ ରାଶ ିବଦବାକୁ ୍ଯତୟାପ୍ତ ନୁବହ ିଁ; ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତ 

କରଣ ୍ବର ଣଦାତାମାବନ ଏହି ଅଭାବକୁ ୍ରୂଣ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅଭାବ ୍ରିମାଣକୁ ବଦବବ | 

 

7.4 ଡିଫଲ୍ଟର ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଗଡିୁକ ବର, ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବସମାନଙ୍କର / ବସମାନଙ୍କ ବୟାଙ୍କଙ୍କତୁ ଆବଶୟକୀୟ ଅ୍ରୂଣୀୟ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା 

ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁଅନୁମତି ଦିଅନି୍ତ ଯାହା ସହିତ ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ର୍ବିା ୍ରିମାଣର ବଡବିଟ୍ ୍ାଇ ିଁ ରକ୍ଷଣାବବକ୍ଷଣ କରାଯାଏ | ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଏବଂ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସମାନ ବଦୟ ଦିଅ | 

 

7.5 ଉ୍ବରାକ୍ତ ଧାରା 7.3 କିମ୍ବା 7.4 ର ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବା ଉ୍ବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ନିଜ ଇୋନୁସାବର, ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ 

ବଚକ କିମ୍ବା ପ୍ରଯଜୁୟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ  ମାଧ୍ୟମବର ବଦୟ ରାଶ ିବଦବାକୁ କହି୍ାବର | ବଦୟ ୍ରିମାଣ 

 

7.6  ଡିଫଲ୍ଟ ଘଟଣାର ଘଟଣାର ପ୍ରତକିାର : 

 

         ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅଧକିାରକୁ କ ଣସି ବଭଦଭାବ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବତି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ 

ନକରି, ଯଦି ଡିଫଲ୍ଟର କ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ଣସି ଘଟଣା ଘବଟ କିମ୍ବା ବବକୟା ହୁଏ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ) ବଯକ ଣସି ସମୟବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକଙୁ୍କ େିଖ୍ତି 

ଆକାରବର ବିଜ୍ଞପି୍ତ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ୍କାଇ୍ାବର | :            

 

a) ଋଣ ବାତିେ୍ କରନ୍ତୁ, ବଯଉ ିଁର୍ବିର ଣର ଆଉ କ ଣସି ଉ୍ବଯାଗ ବହାଇ୍ାରିବ ନାହି ିଁ | ଏବଂ / କିମ୍ବା 

 

b) ଋଣ ଅଧୀନବର ର୍ବିା ସମସ୍ତ ରାଶ ିବଦୟ, ବବକୟା କିମ୍ବା ବବକୟା (ତାହାବହବେ ଅନୟର୍ା ବଦୟ ବହଉ) ତୁରନ୍ତ ଧାଯତୟ ଏବଂ ବଦୟମକୁ୍ତ କିମ୍ବା ଚାହିଦା 

ଅନୁଯାୟୀ ବଦୟମକୁ୍ତ ବବାେି ବଘାର୍ଷଣା କର | ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ବି୍ରୀତ କ କିଛି ଣସି ଜିନିର୍ଷକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଣକୁ 

ପ୍ରତୟାହାର କରିବାର ଅଧକିାର କ ଣସି ବଭଦଭାବ ବିନା ବହବ ଏବଂ ଏହି ଜଟିିସି ଅନୁଯାୟୀ ଓଭରଡୁୟ ଚାଜତ ବଦବାର ଅଧକିାର ସହିତ; 

 

c) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସ୍କ୍ଷବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କ ଦ୍ ରା ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ସରୁକ୍ଷାକୁ କାଯତୟକାରୀ କରିବା; 

 

d) ସରୁକ୍ଷା ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ବଯକ ଣସି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧକିାରକୁ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ; 

 

e) ପ୍ରବବଶ କର ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଅଧକିାର କର; କିମ୍ବା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପରି୍ତ୍ େିଜ୍ କିମ୍ବା ଛୁଟି ଏବଂ ୋଇବସନ୍ ସ କିମ୍ବା ବିେୟ 

ଦ୍ ରା ବଯକ ଣସି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ; 

 

f) ବଯକ ଣସି ବୟକି୍ତବିବଶର୍ଷଙୁ୍କ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଦଅି, ଯିଏ ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ବଯକ ଣସି ବଦୟ ବଦବାକୁ ଦାୟୀ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସିଧାସଳଖ୍ ବଦୟ ବଦବାକୁ; 

 

g) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନାବର ପ୍ରଯଜୁୟ ଆଇନ (ସ.ଏ.ଆର.ଏଫ.ଏ.ଇ.ସ.ଆଇ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଆଇବିସି ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି ସମୟାନୁସାବର 

ସଂବଶାଧତି) ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ କିମ୍ବା ଉ୍େବ୍ଧ ର୍ବିା ଅନୟାନୟ ପ୍ରତିକାରକୁ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ; 

 

h) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କିମ୍ବା ଆରବିଆଇ / ଏନଏଚବି ର ଡିଫଲ୍ଟର ବିବରଣୀ ଏବଂ ଖ୍ବରକାଗଜବର କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଆନୁସଙି୍ଗକ ବିବରଣୀ ସହିତ 

ଡିଫଲ୍ଟର ଡିଫଲ୍ଟର ବିବରଣୀ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶନ କରିବାର ଅବଯାଗୟ ଅଧକିାର ରହିବ | ବଯବହତୁ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କିମ୍ବା ଆରବିଆଇ / ଏନଏଚବି ବସମାନଙ୍କର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ବିବବଚନାବର ଫିଟ୍ ମବନ ହୁଏ; 

 

i) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏହାର ଅଧକିାରକୁ ବୟବହାର କରିବାର ଅଧକିାର ଏବଂ ବଳବର୍ତ୍ର ର୍ବିା ସମୟ ୍ାଇ ିଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉ୍େବ୍ଧ ଅନୟ କ ଣସି 

ପ୍ରତିକାରର ଉ୍ବଯାଗ କରିବାର ଅଧକିାର ରହିବ; 

 

j) ୍ରିବଶାଧର ୍ନୁ ନିଧତାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙୁ୍କ ଇଏମଆଇ ତୁଳନାବର ଅଧକି ସମାନ ମାସିକ କିସି୍ତ ୍ରିବଶାଧ କରିବାକୁ ଆବଶୟକ କରନି୍ତ 

(ବଯ୍ରି ଏହା ୍ବୂତରୁ ବୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି) ଏବଂ ଏହି୍ ରି ଚାହିଦା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରାପ୍ତ ବହବା ୍ବର, ଏହି୍ ରି ଅଧକି ମାସିକ କିସି୍ତ ବଦୟମକୁ୍ତ 

ବହବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସହିତ | ବିଜ୍ ବିଜ୍ଞପି୍ତ ପି୍ତବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ସମୟ କିମ୍ବା ଏ୍ରି କ ଣସି ଉବଲ୍ଲଖ୍ର ଅନୁ୍ସି୍ଥତିବର, ଏ୍ରି ବିଜ୍ ବିଜ୍ଞପି୍ତ 

ପି୍ତ ତାରିଖ୍ରୁ; 

 

k) ଋଣ ଉ୍ବର ସଧୁ ହାର ବ ଇବାକୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅଧକିାର ରହିବ ଏବଂ ସଧୁର ସଂବଶାଧତି ହାର ଅନୁଯାୟୀ ଣ ୍ରିବଶାଧ କରିବାକ ୁ

ଣଗ୍ରହୀତା ଦାୟୀ ରହିବବ; 

 

l) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଅନୟ କ ଅବସ୍ଥା ଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଗଡିୁକ ଧାଯତୟ କରିବାର ଅଧକିାର ୍ାଇବ ବଯବହତୁ ବସମାବନ ଫିଟ୍ ମବନ କରିବବ | 
 

m) ସରୁକ୍ଷା ନୟିମ : 

 

(i) ସରୁକ୍ଷା କାଯତୟକାରୀ ବହବା୍ବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ବସମାନଙ୍କର ଅନୟ ଅଧକିାର ଏବଂ ପ୍ରତିକାରର କ ice ଣସି ବଭଦଭାବ ନକରି, 

ନିରା୍ର୍ତ୍ା କିମ୍ବା ବିେୟ କିମ୍ବା ବିସଜତନ ୍ାଇ ିଁ ବିବବକ ବୟବହାର କରିବାର ଅଧକିାର ଏବଂ ଅଧକିାର ୍ାଇବ ଏବଂ ସବତସାଧାରଣ ନିୋମ ଦ୍ 

ରା ଏହାର ସମାନ ଅଂଶ କିମ୍ବା ଏହାର ଏକ ଅଂଶକୁ ବୟବହାର କରିବ | ବୟକି୍ତଗତ ଚୁକି୍ତନାମା ଦ୍, ରା, (ବଯବତ ସମ୍ଭବ) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 

ଉ୍େବ୍ଧ ପ୍ରତିକାର ଅନୁଯାୟୀ ଅଦାେତର ହସ୍ତବକ୍ଷ୍ ବିନା ସ.ଏ.ଆର.ଏଫ.ଏ.ଇ.ସ.ଆଇ ଅଧନିିୟମ, 2002 ଅନୁଯାୟୀ, ଏବଂ ବଯବତବବବଳ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବସମାନଙ୍କର ବିବବକ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଟ୍ ମବନ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରବୟାଗ ହୁଏ | ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବବର ଏହି୍ରି ବିେୟର ନିଟ୍ ଆୟ 

ଏ୍ଯତୟନ୍ତ ସମାନ ୍ ରିମାଣର େିକୁୟବଡସନ୍ ଆଡକୁ ବିସ୍ତାର କବର | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଣସି ବିଜ୍ଞପି୍ତ କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା 

ପ୍ରଦାନକାରୀଙୁ୍କ ୍ନୁବତାର ସଚୂନା ବିନା ସରୁକ୍ଷା ସ୍ଥାନାନ୍ତର / ବିେୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ | ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏଠାବର 

ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ସରୁକ୍ଷା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ / ବିସଜତନ କରାଯାଉର୍ବିା ସମୟ / ୍ଦ୍ଧତି / ମେୂୟ ଉ୍ବର କ ଣସି ବିବାଦ 
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ସଷିୃ୍ଟ ନକରିବାକ ୁଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରିବବ ବଯ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ କ ଣସି ବବିାଦ ସଷିୃ୍ଟ କରିବବ ନାହି ିଁ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା 

ନିଆଯାଇର୍ବିା ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ଚୂଡାନ୍ତ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ | ଏହି ଆଟିକିେ ଅନୁଯାୟୀ ସରୁକ୍ଷା ବିେୟ 

କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବହତୁ କ ଣସି କ୍ଷତି ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହି ିଁ | 

 

(ii) ଏହି ଆଟିକିେର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କ ଣସି କାଯତୟକାରିତାକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି, ଏହି ଜିଟିସିର ସମସ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ବଳବର୍ତ୍ର ରହିବ ଏବଂ 

ମୟୁଟାଟିସ ୍ମୟୁଟାଣି୍ସ ୍ପ୍ରଭାବିତ ବହବ ବଯ୍ଯତୟନ୍ତ ଧାଯତୟ ୍ରିମାଣ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ୍ରିବଶାଧ ବହବ |  

 

(iii) ଯଦ ିଋଣ ୍ାଇ ିଁ ପ୍ରଯଜୁୟ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିେୟ ଦ୍ ରା ହାସେ ବହାଇର୍ବିା ନିଟ୍ ରାଶ ିଣଗ୍ରହୀତା ରାଶ ିର 

୍ରିମାଣର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ୍ରିମାଣ ଭରିବା ୍ାଇ ିଁ ୍ଯତୟାପ୍ତ ନୁବହ ିଁ, ବତବବ ଣଗ୍ରହୀତା ଅବ୍କ୍ଷା ନକରି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଦବାକୁ ରାଜି ହୁଅନି୍ତ 

| ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଚାହିଦା ୍ାଇ ିଁ ବଯ୍ରି ୍ରିମାଣ ଅଭାବ ବହବ | 

 

(iv) ସ ୍େତା ୍ାଇ ିଁ, ଏହା ଦ୍ ରା ଦଶତାଯାଇଛି ବଯ ଉ୍ବରାକ୍ତ ଧାରା 7.6 (ଖ୍) ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଆରମ୍ଭ ବହାଇର୍ବିା ବଯକ ଣସି 

କାଯତୟାନୁଷ୍ାିନ, ଣଗ୍ରହୀତା / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଉ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ।  

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା କାଯତୟକାରୀ କାଯତୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି | 

 

7.7  ଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ସଂଗ୍ରହର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସଂରକ୍ଷଣର ଖ୍ର୍ଚ୍ତ : ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଇବଭଣ୍ଟ୍ ୍ବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଆଇନଗତ ମେୂୟ / ଓକିେଙ୍କ ବଦୟ 

ସହିତ ସମସ୍ତ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ: 

 

(କ) ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସହିତ ଣଗ୍ରହୀତା / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସଂରକ୍ଷଣ; ଏବଂ / କିମ୍ବା 

 

(ଖ୍) ଋଣ ଅଧୀନବର କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧବର ବଦୟ ସଂଗ୍ରହ |  

 

ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙୁ୍କ ଉ୍ବର ଚାଜତ କରାଯିବ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରିବ ବଯ୍ରି ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଫରସ୍ତ 

କରାଯିବ | 

 

7.8 ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କି ନାହି ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ଚୂଡାନ୍ତ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ | 

 

 

 

ଆଟିକିଲ୍: 8 

କ୍ଷତପିରୂଣ 

8.1 ଏହି ଚୁକି୍ତନାମା କିମ୍ବା ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅନୟାନୟ ଅଧକିାରକୁ କ୍ଷରୁ୍ଣ୍ ନକରି, ଣଗ୍ରହୀତା ମିଳିତ ଭାବବର ଏବଂ ଗରୁୁତର 

ଭାବବର କ୍ଷତି୍ରୂଣ, କ୍ଷତି୍ରୂଣ ରଖ୍ବିା ଏବଂ ନିରର୍ତକ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ବସମାନଙ୍କର ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ, କମତଚାରୀ, ଅଧକିାରୀ, ପ୍ରତିନିଧୀ ଏବଂ 

ଏବଜଣ୍ଟ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ବଯକ ବି୍କ୍ଷବର ଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବର ରାଜି ହୁଅନି୍ତ | ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, ବଦୟ, ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, କ୍ଷତି, ଟିକସ (ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡୁୟଟି ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ 

କରି), କ୍ଷତି, ଦଣ୍, ଦାବି, କାଯତୟ, ବିଚାର, ସଟ୍ୁ, ପ୍ରେିୟା, ଦାୟିତ୍ (ଆଇନଗତ ଶଳୁ୍କ ଏବଂ ୍ବକଟ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି ) (“କ୍ଷତି”) କାରଣରୁ କିମ୍ବା ଏହ ି

ଚୁକି୍ତନାମା ସହିତ କିମ୍ବା କ ଣସି କାରବାର ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର କିମ୍ବା କ େିୟା ଣସି କାଯତୟ, କିମ୍ବା ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇର୍ବିା ୍ଦବକ୍ଷ୍ଗଡିୁକ 

ସହିତ, ଏହାର ଫଳାଫଳକୁ ବନଇ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି:  

(a) ବଯକ ଣସି ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ଦିଆଯାଇର୍ବିା ଉ୍ସ୍ଥା୍ନା ଏବଂ ୱାବରଣି୍ଟ୍ ମିର୍ୟା କିମ୍ବା ଅସତୟ କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାନି୍ତକର; 

(b) ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ ବଯକ ଣସି ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଆଇନର ନିୟମାବଳୀକୁ କାଯତୟକାରୀ କରିବାବର ବିଫଳ; 

(c) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ସବମତ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ବଯକ ଣସି ଅଂଶର ସରୁକ୍ଷା ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ ଆବଶୟକ ୍ଦବକ୍ଷ୍ ବନବାକ ୁ

ବିଫଳ; 

(d) ଏହି ଜିଟିସି ଏବଂ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ନିୟମାବଳୀକୁ ୍ାଳନ କରିବାବର ବଯକ ଣସି ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଉ୍ବର ଅବବହଳା କିମ୍ବା ଡିଫଲ୍ଟ; 

(e) ବଯକ ଣସି ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ; 

(f) ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ଘଟଣା କିମ୍ବା ଡିଫଲ୍ଟର ଏକ ସମ୍ଭାବୟ ଘଟଣା; 

(g) ଏହି ଜିଟିସି ଏବଂ ଋଣ ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତା ଙ୍କ ଦ୍ ରା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଦୟ ବା ବଫରସ୍ତବଯାଗୟ ବଯକ ଣସି ରାଶ ିପ୍ରଦାନବର 

ବଯକ ଣସି ବିଳମ୍ବ; 

(h) ଏହି ଜିଟିସି ଅଧୀନବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ବଯକ ଣସି ଅଧକିାରର ପ୍ରବୟାଗ କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଏହି ଜଟିିସି 

ଅଧୀନବର କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର କ ଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ ବହତୁ; 

(i) ବଯକ ଣସି ଋଣ ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ବଯକ ଣସି ସରୁକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ଧାରଣ, ସରୁକ୍ଷା କିମ୍ବା କାଯତୟକାରୀ କରିବା; 

(j) ବଯକ ଣସି ଋଣ ଦେିେର ପ୍ରବବଶ ଏବଂ / କିମ୍ବା କାଯତୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଜଡିତ ବଯକ ଣସି ଆଇନଗତ ପ୍ରେିୟା କିମ୍ବା ଣର ଆୟର ବୟବହାର ସହିତ 

ଜଡିତ | 

(k) ବଯକ ଣସି କର ଣ ଦେିେକ ୁନିୟମିତ କରିବା କିମ୍ବା ସଂ୍ରୂ୍ଣ୍ତ କରିବା ସଂ୍କତବର ବଯକ କର ଣସି ଟୟାକ୍ସର କ ଣସି ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ ରା 

ଆଦାୟ, କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ଋଣ ଦେିେକୁ ପ୍ରମାଣବର ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିମ୍ବା କ ଣସି ଦାବିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ବଯକ ଣସି ଋଣ ଦେିେ ଉ୍ବର 

ନିଭତର କରିବା; 

(l) ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ବଯକ ଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ / କିମ୍ବା ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକର ଉଲ୍ଲଂଘନ; 

(m) ସରୁକ୍ଷା, ଅଧକିାର ଏବଂ ଆଗ୍ରହବର ବଯକ ଣସି ତ୍ରୁଟି; 

(n) ଜାେିଆତି, ଭୁେ ଉ୍ସ୍ଥା୍ନା ଏବଂ / କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଦ୍ ରା ବଯକ ଣସି ତ୍ରୁଟି ବକ୍ଷତ୍ରବର | 

 

8.2 ଫୟାକ୍ସ ଏବଂ ଇଟମଲ କ୍ଷତପିରୂଣ | 
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8.2.1 ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ ଏଠାବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଅନୁବରାଧ କରନି୍ତ ଏବଂ ଅନୁମତି ଦିଅନି୍ତ, ସମୟ ସମୟବର ( ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର 

ଇୋନୁସାବର), ବଯକ  ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ, ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ବଯାଗାବଯାଗ ଅନୁଯାୟୀ କାଯତୟ କରିବାକ ୁକିମ୍ବା କାଯତୟ କରିବାକ ୁଛାଡିଦିଅ | 

ଏହି ଜିଟିସି ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ସହିତ, ଣଗ୍ରହୀତା (କିମ୍ବା) ଙ୍କ ଦ୍ ରା ଫୟାକ୍ସମାଇେ / ଇବମେ ଦ୍ ରା, ସମୟ ସହିତ, କିମ୍ବା ପ୍ରଦାନ 

କରାଯିବା | 

8.2.2 ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ: 

(a) ଫୟାକ୍ସମାଇେ / ଇବମେ / ଅନୟାନୟ ଇବେବକ୍ଟ ୋନିକ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସଚୂନା ୍ଠାଇବା ସଚୂନା ୍ଠାଇବା ଏକ ସରୁକି୍ଷତ ମାଧ୍ୟମ ନୁବହ ିଁ; 

(b) ଫୟାସିମାଇେ୍ / ଇବମେ୍ / ଅନୟ କ ଣସି ଇବେବକ୍ଟ ୋନିକ୍ ବମାଡ୍ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା ୍ଠାଇବାବର ଜଡିତ ର୍ବିା ବି୍ଦ ବରି୍ଷୟବର ଣଗ୍ରହୀତା 

ଅବଗତ ଅଛନି୍ତ, ବଯଉ ିଁର୍ବିର ଫୟାକ୍ସମାଇେ୍ / ଇବମେ୍ / ଅନୟ କ ଣସି ବ ଦୁୟତକି ବମାଡ୍ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା ରହି୍ାବର | 

(i) ଜାେିଆତି କିମ୍ବା ଭୁେ୍ ଭାବବର ବେଖ୍, ୍ରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ୍ଠାଯିବା; ଏବଂ 

(ii) ଉରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ କିମ୍ବା ଆଂଶକି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହି ିଁ; 

(c) ଫୟାକ୍ସମାଇେ୍ / ଇବମେ୍ / ଅନୟ କ ଇବେବକ୍ଟ ୋନିକ୍ ଣସି ବ ଦୁୟତିକ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ କାଯତୟ କରିବାକୁ ୍ିଏନବଏିଚଏଫଏେ କୁ 

ଅନୁବରାଧ ବକବଳ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସବୁିଧା ଏବଂ ୋଭ ୍ାଇ ିଁ | 

8.2.3  ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ଏଠାବର ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟବର ଇବମେ ଠିକଣାରୁ ଇବମେ ବଯାବଗ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

କୁ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ୍ଠାଇବାକୁ ଦାୟିତ୍ । ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ | ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ବୁ ନି୍ତ ବଯ ଇଣ୍ଟ୍ରବନଟ୍ / ଇବମେ୍ ଏନେିପ୍ଟ ବହାଇନାହି ିଁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସରୁକି୍ଷତ 

ମାଧ୍ୟମ ନୁବହ ିଁ | ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ସ ୍କାର କରନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ଏହି୍ରି ଏକ ଅସରୁକି୍ଷତ ଟ୍ରାନ୍ ସମିସନ୍ ୍ଦ୍ଧତିବର ତର୍ୟର ସମ୍ଭାବୟ ଅନଧକୃିତ 

୍ରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଏହାର ଅନଧକୃିତ ବୟବହାର ବହବାର ବି୍ଦ ରହିର୍ାଏ | ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଏ୍ରି ଅ୍ବୟବହାର 

ଏବଂ ସଚୂନା ଗ୍ରହଣ ୍ାଇ ିଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ ଠାରୁ ମକୁ୍ତ କରନି୍ତ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ କ ଣସି ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, ଦାୟିତ୍ , କ୍ଷତି, ବିଚାର, ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, କିମ୍ବା କ୍ଷତି ୍ାଇ ିଁ 

ଅନିଷ୍ଟହୀନ ଭାବବର ଧାରଣ କରନି୍ତ | ପ୍ରସାରଣବର ବଯକ ଣସି ତ୍ରୁଟି, ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ସମସୟା କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା ଇଣ୍ଟ୍ରବନଟ୍ / ଇବମେ୍କୁ ପ୍ରସାରଣର 

ମାଧ୍ୟମ ଭାବବର ବୟବହାର କରି | 

8.2.4 ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ବଘାର୍ଷଣା କରନି୍ତ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ବଯ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସବୁଧିା ୍ାଇ ିଁ ଏବଂ ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ତ ଭାବବର ଅବଗତ ବହବା ୍ବର ଏବଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ 

ବି୍ଦଗଡିୁକ (ଯାହା ବି୍ଦଗଡିୁକ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ତ ଭାବବର ବହନ କରାଯିବ), ଅନୁବରାଧ ଏବଂ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ 

ଉ୍ବର ନିଭତର କରିବାକ ୁଏବଂ କାଯତୟ କରିବାକ ୁଯାହା ସମୟ ସମୟବର, ଉ୍ବରାକ୍ତ ୍ରି ଫୟାକ୍ସମାଇେ୍ / ଇବମେ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇ୍ାବର | ଣଗ୍ରହୀତା 

ଗଡିୁକ ଆହୁରି ବଘାର୍ଷଣା କରନି୍ତ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ବଯ ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ଜାଣଛିନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବକବଳ ଫୟାକ୍ସମାଇେ୍ / ଇବମେ୍ ଦ୍ 

ନିବର୍ଦ୍ଦତଶାବଳୀ ରା ଦିଆଯାଇର୍ବିା ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଆଧାରବର କାଯତୟ କରିବାକ ୁରାଜି ବହାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଧାରାକୁ କାଯତୟକାରୀ କରୁର୍ବିା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଉ୍ବର 

ନିଭତର କବର। ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ରାଜି ବହବା, ନିଶି୍ଚତ କରିବା, ବଘାର୍ଷଣା କରିବା ଏବଂ କ୍ଷତି୍ରୂଣ ବଦବା, ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ଏହାର ଅନୁ୍ସି୍ଥତିବର ତାହା କରିନର୍ାନ୍ତା | ଜିଟିସି ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ସହିତ ବଯକ ସବୁବବବଳ ଣସି ବିର୍ଷୟ, ବଯାଗାବଯାଗ, ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଏବଂ 

ନିବର୍ଦ୍ଦତଶାବଳୀ ୍ାଇ ିଁ ଏହି ଧାରାର ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରଯଜୁୟ ବହବ | 

8.2.5 ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ହୁଏତ (କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ ନାହି ିଁ) ଆବଶୟକ କବର ବଯ କ ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଏହି୍ରି ଧାରଣକାରୀ ସଂବକତ କିମ୍ବା ୍ରୀକ୍ଷଣ 

ସହିତ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ, ବଯବହତୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସମୟ ସମୟବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରି୍ାବର ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ବଯକ ଣସି ଭୁେ ବୟବହାର ୍ାଇ ିଁ 

ଦାୟୀ ରହିବବ | ଏହି୍ରି ବକାଡ୍ କିମ୍ବା ୍ରୀକ୍ଷଣର | 

8.2.6 ଏଠାବର କିମ୍ବା ଅନୟ କ କିଛି ଣସି ଜିନିର୍ଷ ଧାରଣ କରିର୍ବିା ସର୍୍ତ୍ , ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କ ଣସି ଇବମେ୍ / ଫୟାକ୍ସବର ର୍ବିା ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା କିମ୍ବା ନିବର୍ଦ୍ଦତଶର 

ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ କିମ୍ବା କ ଣସି ଅଂଶ ଅନୁଯାୟୀ କାଯତୟ କରିବାକ ୁବାଧ୍ୟ ବହବ ନାହି ିଁ ଏବଂ ବସମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିବବଚନା ଏବଂ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ନିଷ୍ାି ଅନୁଯାୟୀ କାଯତୟ 

କରିବାକ ୁପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଛାଡି୍ାବର | ବଯକ ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, କିମ୍ବା କ ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଅନୁଯାୟୀ କାଯତୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖ୍ବିା, ଏବଂ ସମାନ 

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବି୍ଦବର ରହିବ ଏବଂ କାଯତୟ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖ୍ବିା ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବଏିଚଏଫଏେ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହି ିଁ | 

8.2.7 ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଆକି୍ଟଂ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଏହି ବେଖ୍ାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାଯତୟ କରିବାକ ୁରାଜି ବହବା ଏବଂ / କିମ୍ବା ଏହି ବେଖ୍ାବର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ବଯକ 

ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଣଗ୍ରହୀତା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କ୍ଷତି୍ ରୂଣ ବଦବାକୁ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସବତଦା କ୍ଷତି୍ରୂଣ ବଦବାକୁ ରାଜ ି

ହୁଅନି୍ତ | କାଯତୟ, ମକର୍ଦ୍ଦମା, ପ୍ରେିୟା, ଯକିୁ୍ତଯକୁ୍ତ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, ଦାବି, ଦାବି, ଚାଜତ, ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, କ୍ଷତ ିଏବଂ ଦାୟିତ୍ ,, ଯାହା ବ ିବହଉ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ ଜଡିତ 

କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ପ୍ରକାବର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇର୍ବିା କ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶାବଳୀଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଅନୁଯାୟୀ କାଯତୟ କରିବାକ ୁବା ଛାଡ ିଦଆିଗୋ | ଫୟାକ୍ସ / ଇବମେ୍ | 

8.2.8 ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ପ୍ରାପ୍ତ ବହବା ୍ବର , ପ୍ରବତୟକ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଗଠନ ବହବ, ଏବଂ (ଏହା ପ୍ରକୃତବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରାରମ୍ଭ ବହାଇଛି କିମ୍ବା 

ପ୍ରସାରିତ ବହାଇଛି କି ନାହି ିଁ ନିବିବଶର୍ଷବର) ବିବବଚନା କରାଯିବ (ଯଦ ି୍ିଏନବଏିଚଏଫଏେ ସମାନ କାଯତୟ କରିବାକ ୁମବନାନୀତ ହୁଏ) ସଂ୍ରୂ୍ଣ୍ତ ଭାବବର 

ଗଠନ କରିବାକ,ୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଣଗ୍ରହୀତା ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଏର୍ବିର ର୍ବିା ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଏବଂ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ କାଯତୟ କରିବାକୁ ବା ଛାଡିବଦବାକୁ 

ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଦିଅନି୍ତ, ଯଦିଓ ଏହି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶଟି ସ ୍ କୃତପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇନର୍ାଇ୍ାବର କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଜାେିଆତ ି କିମ୍ବା ପ୍ରସାରିତ ବହାଇର୍ାଇ୍ାବର | ଅନୟର୍ା 

ଣଗ୍ରହୀତା (କିମ୍ବା) ଙ୍କ ଦ୍ ରା କିମ୍ବା ନିଯକୁ୍ତ ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ ଦ୍ରା ସ ୍କୃତପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା ବଯାଗାବଯାଗ ପ୍ରେିୟାବର କ ଣସି ପ୍ରକାବର ୍ରିବର୍ତ୍ତନ, ଭୁେ 

ବୁ ମଣା କିମ୍ବା ବିକୃତ ବହାଇର୍ାଇ୍ାବର | 

8.2.9 ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବଯକ ଣସି ସମୟବର ଫୟାକ୍ସମାଇେ / ଇବମେ ଦ୍ ରା କ  ଣସି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶନାମା ୍ାଇବା ୍ ାଇ ିଁ କ ଣସି ବିବଶର୍ଷ ସବୁିଧା ବଜାୟ ରଖ୍ବିା 

୍ାଇ ିଁ କିମ୍ବା ଏହି୍ ରି କ ଣସି ଉ୍କରଣ / ପ୍ରଯକିୁ୍ତର ନିରନ୍ତର କାଯତୟ କିମ୍ବା ଉ୍େବ୍ଧତାକୁ ନିଶି୍ଚତ କରିବା ୍ାଇ ିଁ କ ଣସି ଦାୟିତ୍ ତବଳ ଅଧୀନବର ରହିବ 

ନାହି ିଁ | 

8.3 ଟିକସ କ୍ଷତପିରୂଣ : ଧାରା 10.16 (ଟିକସ ରିହାତି) ର କ ଣସି ବଭଦଭାବ ବିନା, ଯଦି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କ ଣସି ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ଟୟାକ୍ସ 

ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର କିମ୍ବା an ଣ ଦେିେ ଅଧୀନବର କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ ବଯାଗୟ ରାଶ ିସହିତ (ବଯକ ଣସି ରାଶ ିଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ) ୍ିଏନବଏିଚଏଫଏେ ଦ୍ କର ଟୟାକ୍ସର 

ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ବହବା ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର, ପ୍ରକୃତବର ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣବଯାଗୟ ନୁବହ ିଁ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବିରୁଦ୍ଧବର ଯଦି କ ଣସି ବଦୟ 

ସମ୍ବନ୍ଧବର କ ଣସି ଦାୟିତ୍ ନିଶି୍ଚତ, ଧାଯତୟ, ଆଦାୟ କିମ୍ବା ମେୂୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ, ବତବବ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ 
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ତୁରନ୍ତ କରିବବ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଏହି୍ରି ବଦୟ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ ସହିତ ବଯକ ଆଗ୍ରହ ଣସି ସଧୁ, ଜରିମାନା, ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ଏବଂ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ସହିତ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ କିମ୍ବା 

କ୍ଷତି୍ରୂଣ ସହିତ କ୍ଷତି୍ରୂଣ ଦିଅ | ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ: ଏବଂ (ii) ତୁରନ୍ତ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଯକ ଣସି କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ 

ବିରୁଦ୍ଧବର କ୍ଷତି୍ରୂଣ ଦିଅ, ଯାହା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ତ କିମ୍ବା ଆଂଶକି ବଦୟ ନବଦବା ୍ରି ୍ରିଣାମ ଅବଟ, ବସହି କରଗଡିୁକର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ 

ଦ୍ ବଦୟ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶୟକ | ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ | 

 

8.4 ଏହି ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର କ୍ଷତି୍ରୂଣ ଅଧକିାର ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସହିତ ଏହି୍ରି |  

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ରି ଅଧକିାର ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଆଇନ୍ କିମ୍ବା ଇକି୍ୱଟିବର କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା, ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କାଯତୟଦକ୍ଷତା, ୍ନୁ ଉଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ 

ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ରିେିଫ୍ ବଖ୍ାଜିବାର ଅଧକିାରକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରି୍ାବର, ଯାହା ଦ୍ ରା କ ଠିକ୍ ଣସି ଅଧକିାର କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଭାବିତ ବହବ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ 

ବହବ ନାହି ିଁ | 

 

8.5 ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ଖ୍ାତା ରା ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ବଯକ ଖ୍ାତା ଣସି ୍ରିମାଣର କ ଣସି ରାଶ,ି ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରତିବଯାଗୀତା, ପ୍ରତିବାଦ ନକରି ପ୍ରର୍ବମ 

ଦାବି କରିବାକ ୁଣଗ୍ରହୀତା ତୁରନ୍ତ ଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ | 
 

ଆଟିକିଲ୍: 9 

ଜିଟିସି ର କଟମନ୍ସଟମଣ୍ଟ ତାରିଖ୍ | 

 

  ଜିଟିସି ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ବିତରଣ ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଜିଟିସି ବଳବର୍ତ୍ର ରହିବ ଏବଂ ଋଣ ଦେିେ ଅଧୀନବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ଯତୟନ୍ତ 

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ର୍ବିା ସମସ୍ତ ଅର୍ତ ବଳବର୍ତ୍ର ରହିବ। ଅନୟ କ ଣସି ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଗଡିୁକ ଯାହାକି ଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ମଧ୍ୟବର ସହାୟକ / ଏକବଜକୁୟଟ୍ ବହାଇ୍ାବର, ତାହା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ରୂବ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ାଏ କିମ୍ବା ୍ବୂତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀବର ସମାପ୍ତ 

ବହାଇର୍ାଏ | 

 
 

 

ଆଟିକିଲ୍: 10 

ବବିଧି ନୟିମାବଳୀ | 

10.1 ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ େ୍ ରା ଟେୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଟମାଡ୍: 

 

କ)  ଋଣ ଦେିେ ଅଧୀନବର କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଦୟ ଏବଂ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉର୍ବିା ସମସ୍ତ ଅର୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ 

ଏବସ୍କୋ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମବର ଏନ.ଏ .ଗ .ଏଚ / ନ.ଇ .ଫ.ତ ସବୁିଧା ଦ୍ ରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା 

ସଚୂିତ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଅନୟ କ ପ୍ରଣାଳୀ ଣସି ଉ୍ାୟବର | ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବମାଦିତ | ବଚକ୍ / ବୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ  ଦ୍ୱାରା 

ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ ତିଆରି ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ସମସ୍ତ ବଦୟ ୍ାଇ ିଁ ବେଡିଟ୍ ବକବଳ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ବାସ୍ତବ ରା ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ବହବ 

| 

 

ଖ୍) ତର୍ା୍ି, ଇଏମଆଇ କିମ୍ବା ସଧୁର ବଯକ ଣସି ବଦୟ କିମ୍ବା ଏହାର ଅଂଶ ଏକ / ଅଧକି ଯଗୁ୍ ମ / ସହ- ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ତିଆରି ରା ଦିଆଯାଇର୍ବିା ଣର ୋଭ ଏବଂ 

ବାୋନ୍ ସ ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ନିଶି୍ଚତକରଣ ଚିଠିକୁ ଏକକ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଭାବବର କାଯତୟକାରୀ କରାଯାଇର୍ବିା ବଯକ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଣସି ଦେିେକ ୁକାଯତୟକାରୀ 

କରାଯାଏ | ଏକ କିମ୍ବା ଅଧକି ଯଗୁ୍ ମ / ସହ-ଣଗ୍ରହୀତା ସମସ୍ତ ମିଳିତ ସହ-ଣଦାତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ବମଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଗଡିୁକ ଭାବବର ବୁ ଯିବ ଏବଂ 

ବଦୟ / କାଯତୟକାରିତା ୍ ରି ସମସ୍ତ ମିଳିତ / ସହ-ଣଦାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବର କାଯତୟକାରୀ ବହବ | ସମସ୍ତ ମିଳିତ / ସହ- ଣଦାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଛି 

| 
 

10.2 ଧ୍ୟାନ େିଅନ୍ତୁ | 

 

a) ବଯକ ଣସି ବିଜ୍ଞପି୍ତ, ଚାହିଦା, ବିବୃରି୍ତ୍ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙୁ୍କ ବଯାଗାବଯାଗ: -  

 

i) ବୟକି୍ତଗତ ବିତରଣ, ବ୍ାଷ୍ଟ, ଏସଏମଏସ, ଏମଏମଏସ, ହ୍ ଟସଆ୍, ଇ-ବମେ, ଫୟାକ୍ସମାଇେ, ବୱବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଇବେବକ୍ଟ ୋନିକ୍ 

ବଯାଗାବଯାଗର ଅନୟ େିଖ୍ତି କିମ୍ବା ବରକଡତ ବହାଇର୍ବିା ଫମତ ଦ୍ ରା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବୟକି୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ୍ଠାଯାଇ୍ାବର କିମ୍ବା ଋଣ 

ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ବସଟ୍ ବହାଇର୍ବିା ଠିକଣାବର ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ବହବ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଶର୍ଷବର 

ଜଣାର୍ବିା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କର ଠିକଣା;  

ii) ଯଦି ଭାରତର ଏକ ଠିକଣାକୁ ଡାକ ଦ୍ୱାରା ୍ଠାଯାଏ, ବତବବ ବ୍ାଷି୍ଟଂର ଚାଳିଶ ଆଠ (48) ଘଣ୍ଟ୍ା ୍ବର ୍ରିବବରି୍ଷତ ବହବ ଏବଂ ଯଦ ି

ଭାରତ ବାହାବର ଏକ ଠିକଣାକୁ ଡାକ ଦ୍ୱାରା ୍ଠାଯାଏ, ବତବବ ସତୁରି (72) ୍ରିବବରି୍ଷତ ବହବ | ) ବ୍ାଷି୍ଟଂର ଘଣ୍ଟ୍ା ୍ବର; ଏବଂ  

iii) ଯଦି ଫୟାକ୍ସମାଇେ, ଏସଏମଏସ, ଏମଏମଏସ, ହ୍ ଟସଆ୍, ଇ-ବମେ କିମ୍ବା ଇବେବକ୍ଟ ୋନିକ୍ ବଯାଗାବଯାଗର ଅନୟ େିଖ୍ତି କିମ୍ବା ବରକଡତ 

ବହାଇର୍ବିା ଫମତ ଦ୍ ରା ୍ଠାଯାଏ, ତାହା ୍ଠାଇବା ସମୟବର ୍ରିବବର୍ଷଣ କରାଯାଏ |  

 

b) ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କ ଦ୍ ରା ବଯକ ଣସି ବିଜ୍ଞପି୍ତ କିମ୍ବା ବଯାଗାବଯାଗ େିଖ୍ତି ଆକାରବର ବହବ, ବକବଳ ବୟକି୍ତଗତ ବିତରଣ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

କୁ ପି୍ର-ବ୍ଡ୍ ବ୍ାଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ୍ଠାଯାଇ୍ାରିବ ଯାହା ଦ୍ ରା ସମ୍ପକୃ୍ତ ଋଣ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତବର 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ୍ବର କାଯତୟକାରୀ ବହବ | କ ଣସି ମ ଖ୍କି ବଯାଗାବଯାଗ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବାନି୍ଧବ ନାହି ିଁ | 

  

c) ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ବଯ ବଯକ ଣସି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକଙୁ୍କ ୍ଠାଯାଇର୍ବିା କ ବନାଟିସ ୍ଣସି ବିଜ୍ଞପି୍ତ କିମ୍ବା ବଯାଗାବଯାଗ ଅନୟ 

ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ ୍ଠାଯାଇଛି ରା ୍ଠାଯାଇର୍ବିା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇର୍ବିା ୍ରି ଧରାଯିବ | 

 

10.3 ଅନୟାନୟ ଚୁକି୍ତନାମା | 

 

କ) ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ ଣସି ବି୍ରୀତ ୍ରାମଶତ / ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସର୍୍ତ୍ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସରୁକ୍ଷାକୁ ବଫରାଇ ବଦଇ୍ାବର | 
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ଖ୍) ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ର୍ବିା କ କିଛି ଣସି ଜିନିର୍ଷକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ଜାଣଛିନି୍ତ ବଯ ଆୟକର ଅଧନିିୟମ, 1961 ଅନୁଯାୟୀ ୋଭ ୍ାଇବା 

/ ଦାବି କରିବା ୍ାଇ ିଁ, (ସମୟ ସମୟବର ବଳବର୍ତ୍ର) ମାର୍ଚ୍ତ 31 ୍ଯତୟନ୍ତ ଅବଧ ି୍ାଇ ିଁ ସମସ୍ତ ବଦୟ | ପ୍ରତିବର୍ଷତ ମାର୍ଚ୍ତ 31 କିମ୍ବା ତା’୍ବୂତରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ ରା 

ତାଙୁ୍କ ବଦୟ ବଦବାକୁ ୍ଡିବ ଯାହା ଦ୍ ରା ସମ୍ପକୃ୍ତ ଆର୍କି ବର୍ଷତ ୍ାଇ ିଁ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବଷ୍ଟଟବମଣ୍ଟ୍ବର ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ବହାଇ୍ାରିବ |  

 

ଗ) ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ଏଠାବର ରାଜି ହୁଅନି୍ତ, ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ବଯ ବଯକ ଣସି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡୁୟଟି, ଆଇନ ଶଳୁ୍କ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଟିକସ 

/ ଶଳୁ୍କ, ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧବର କିମ୍ବା ଋଣ କିମ୍ବା ୍ ରିମାଣ ବଦୟ କିମ୍ବା କ ଦଣ୍ ଣସି ଜରିମାନା ପ୍ରମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦେିେ ସମ୍ବନ୍ଧବର | ) ଯାହା ୋଗ ୁବହାଇ୍ାବର, 

କ ଣସି ବସଟ୍ ଅଫ୍, କାଉଣ୍ଟ୍ର ଦାବି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଇତୟାଦି ଦାବି ନକରି ବକବଳ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ବହନ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ | ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା 

ମାବନ ସମାନ ୍ରିବଶାଧ କରିବାବର ବିଫଳ ହୁଅନି୍ତ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କରିବ |  

ଏହି୍ରି ବଦୟ, ବଯଉ ିଁର୍ବିର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ବଦୟ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ୍ରିମାଣ ୍ରିମାଣ ଣର ଏକ ଅଂଶ ବହବ | 

 

ଘ) ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ରାଜି ହୁଅନି୍ତ, ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କର କରନି୍ତ ବଯ ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ / ବଣ୍ଟ୍ନ ୍ବର ବସବା ୍ାଇବା ୍ାଇ ିଁ ଚାଜତର ସଚୂୀ ଅନୁଯାୟୀ 

ଫି / ଅନୟାନୟ ଚାଜତ ବଦବାକୁ ୍ଡିବ। ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ବୁ ନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଚାଜତର କାଯତୟସଚୂୀ ସମୟ ସମୟବର ସଂବଶାଧତି ବହବ 

ଏବଂ ଏହି୍ରି ସଂବଶାଧନ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ | 

 

ଇ)  ଣଗ୍ରହୀତା ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକ ୍ାଳନ କରିବାକ ୁରାଜି ହୁଅନି୍ତ, କିନ୍ତୁ ସ ୍ତନ୍ତ୍ର ସର୍ତ୍ତବର ସୀମିତ ନୁବହ ିଁ, ଯଦ ିର୍ାଏ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ 

ରା ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ବିତରଣ ୍ତ୍ରବର ଧାଯତୟ କରାଯାଇର୍େିା ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇର୍େିା। 

 

10.4 ପ୍ରକାଶ 

 

a) ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ) ବୁ ନି୍ତ ବଯ ଏକ କଣି୍ଶନ୍ ପି୍ରସିବଡଣ୍ଟ୍ ଭାବବର, ଣଗ୍ରହୀତା ଦ୍ ରା ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ପ୍ରକାଶ ୍ାଇବା ୍ାଇ ିଁ ବସମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି, 

ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚୂନା ଏବଂ ତର୍ୟ, ବେଡିଟ୍ ସବୁିଧା ଉ୍େବ୍ଧ | ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ ରା, ହିତାଧକିାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ରା ଏହାର 

ଦାୟିତ୍ ଏବଂ ଡିଫଲ୍ଟ ସଂ୍କତବର, ଯଦି ଡିଫଲ୍ଟବର, ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରା କରାଯାଇର୍ବିା ଦାୟିତ୍। ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା / ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା | 

 

b) ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ଏର୍ବିର ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ସମସ୍ତ କିମ୍ବା ଏହି୍ରି ପ୍ରକାଶ ୍ାଇ ିଁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ: (i) ଣଗ୍ରହୀତା / 

ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚୂନା ଏବଂ ତର୍ୟ; (ii) ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ Security ରା ସରୁକ୍ଷା ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି ଉ୍େବ୍ଧ ବହବାକୁ ର୍ବିା କ ଣସି 

ବେଡିଟ୍ ସବୁିଧା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚୂନା କିମ୍ବା ତର୍ୟ; (iii) ବଯକ ଣସି ତୃତୀୟ ୍କ୍ଷ ୍ାଇ ିଁ ବେଡିଟ୍ ବରଫବରନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ, ଯାଞ୍ଚ ଇତୟାଦି ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ ପ୍ରଯଜୁୟ 

ସଚୂନା; ଏବଂ (iv) ଆରବିଆଇ / ଏନଏଚବି / ଅନୟ କ ଣସି ଦକ୍ଷ ବିଧଗିତ ପ୍ରାଧକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବମାଦିତ ଅନୟ ଏବଜନ୍ି ସ / ବେଡିଟ୍ ବୁୟବରା | 

 

c) ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସମୟ ସମୟବର, ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବଯକ ଣସି ସଚୂନା ଏବଂ ତର୍ୟ (ବୟକି୍ତଗତ ସବମ୍ବଦନଶୀଳ 

ତର୍ୟ କିମ୍ବା ସଚୂନା ଏବଂ ସଚୂନା ପ୍ରଯକିୁ୍ତବିଦୟା ଅଧନିିୟମ, 2008 ଏବଂ / କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ମତ ିଆବଶୟକ କରୁର୍ବିା) ପ୍ରକାଶ 

କରିବାକ ୁ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଅନୁମତି ଦିଅନି୍ତ | ଏବଂ / କିମ୍ବା ଣ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ସବୁିଧାଗଡିୁକ ଦ୍ ରା ଆଇବିସିର ଧାରା 3 (13) ବର ବୟାଖ୍ୟା 

କରାଯାଇର୍ବିା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ତର୍ା / କିମ୍ବା 'ଆର୍କି ସଚୂନା' କ India ଣସି ବିଜ୍ଞପି୍ତ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆବଶୟକତା ବିନା ଭାରତବର କିମ୍ବା ବାହାବର ଉ୍େବ୍ଧ:  

 

i) ଏହାର ବଯକ ଣସି ସହବଯାଗୀ, ବଗାଷ୍ୀି କମ୍ପାନୀ, ବସମାନଙ୍କର କମତଚାରୀ, ଏବଜଣ୍ଟ୍, ପ୍ରତିନିଧୀ ଇତୟାଦିକୁ; 

ii) ବସବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ମାବକତଟିଂ ୍ରି ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ନିବୟାଜିତ ତୃତୀୟ ୍କ୍ଷଙୁ୍କ; 

iii) ବଯକ ଣସି ମେୂୟାୟନ ଏବଜନ୍ି ସ, ବୀମାକାରୀ କିମ୍ବା ବୀମା ଦୋେ, କିମ୍ବା୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବେଡିଟ୍ ଣ ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରତୟକ୍ଷ କିମ୍ବା 

୍ବରାକ୍ଷ ପ୍ରଦାନକାରୀଙୁ୍କ; 

iv) ବଯକ ଣସି ବେଡିଟ୍ ବୁୟବରା, ଡାଟାବବସ ୍/ ଡାଟାବୟାଙ୍କ, କବ୍ତାବରଟ୍, ବୟାଙ୍କ, ଆର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ାିନ ଇତୟାଦିକୁ; 

v) ପ୍ରଯଜୁୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବଯକ ଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରାଧକିରଣ କିମ୍ବା ଅନୟ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ; 

vi) ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙ୍କ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ କିମ୍ବା ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ ଅନୁଯାୟୀ ବଯକ ଣସି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ; 

vii) ବଯକ ଣସି ବେଡିଟ୍ ସଚୂନା କମ୍ପାନୀ, ଅନୟାନୟ ଏବଜନ୍ି ସ କିମ୍ବା କ ଣସି ସଚୂନା ଉ୍ବଯାଗୀତା କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କର ଅନୟ 

ଣଦାତାମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶତି ସଚୂନା ଏବଂ ତର୍ୟକ ୁବସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫିଟ୍ ବବାେି ବିବବଚନା କରାଯାଏ, ଏବଂ 

କିଏ ବିଚାର ୍ାଇ ିଁ କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା ପ୍ରଦାନ କରି୍ାରନି୍ତ | ଏହି୍ରି ପ୍ରେିୟାକୃତ ସଚୂନା ଏବଂ ତର୍ୟ କିମ୍ବା ଏହାର ଉତ୍ପାଦଗଡିୁକ ବୟାଙ୍କ / ଆର୍କି 

ପ୍ରତିଷ୍ାିନ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ବେଡିଟ୍ ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍ କିମ୍ବା ୍ଞ୍ଜୀକୃତ ଉ୍ବଭାକ୍ତାଙୁ୍କ, ବଯ୍ରି ଆରବିଆଇ / ଏନଏଚବି ଦ୍ୱାରା ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ 

କରାଯାଇ୍ାବର | 

viii) ବଯକ ଣସି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ (କିମ୍ବା ମାଧ୍ୟମବର) ଯାହାଙୁ୍କ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ନୟସ୍ତ କବର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କବର କିମ୍ବା ନବକବଳବର କବର (କିମ୍ବା 

ସମ୍ଭାବୟ ନୟସ୍ତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ନବକବଳବର କରି୍ାବର) ଋଣ ଦେିେ / ଋଣ ଅଧୀନବର ଏହାର ସମସ୍ତ ଅଧକିାର ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ; 

ix) ଋଣ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍ୟର ପ୍ରେିୟାକରଣ କିମ୍ବା ୍ରିଚାଳନା ଅନୁଯାୟୀ ବଯକ ଣସି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ; 

x) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବଯ୍ରି ଅନୟ କ ଣସି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଫିଟ୍ ମବନ କରି୍ାରନି୍ତ | 

 

d) ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ବଘାର୍ଷଣା କରନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ସଚୂନା ଏବଂ ତର୍ୟ ସତୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅବଟ 

| ଣଗ୍ରହୀତାମାବନ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ:  

 

(i) ଏହି୍ରି ଏବଜନ୍ି ସ / ସଂସ୍ଥା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶତି ସଚୂନା ଏବଂ ତର୍ୟକ ୁବସମାନଙ୍କ ଦ୍ ରା ଫିଟ୍ ବବାେି ବୟବହାର କରି୍ାରନି୍ତ; 

ଏବଂ 

 

(ii) ଏହି୍ରି ଏବଜନ୍ି ସ / ସଂଗଠନଗଡିୁକ ବିଚାର ୍ାଇ ିଁ, ପ୍ରେିୟାକୃତ ସଚୂନା ଏବଂ ତର୍ୟ କିମ୍ବା ବସମାନଙ୍କ ଦ୍ ଉତ୍ପାଦଗଡିୁକ ରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଉତ୍ପାଦ, ବୟାଙ୍କ 

/ ଆର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ାିନ ଏବଂ ଅନୟ ବେଡିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ର୍ କିମ୍ବା ୍ଞ୍ଜୀକୃତ ଉ୍ବଭାକ୍ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରି୍ାରନି୍ତ, ବଯ୍ରି ଆରବିଆଇ / ଏନଏଚବି ଦ୍ୱାରା 

ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ କରାଯାଇ୍ାବର | 

 

e) ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ଆହୁରି ସ ୍କାର କରନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ମଧ୍ୟ ଏହି୍ରି ନିବର୍ଦ୍ଦତଶ / ଆବଶୟକ ବହବେ ଉ୍ବରାକ୍ତ ବଯକ ସଚୂନା ଣସି ବକାଟତ, 

ଟି୍ରବୁୟନାେ୍, ଆବିବଟ୍ରଟରଙୁ୍କ ଉ୍ବରାକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଚୂନା / ଦେିେ ଇତୟାଦ ିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧକିାର ୍ାଇବ | 

 

f) ଣଗ୍ରହୀତା ଏହା ଦ୍ ରା ଆହୁରି ସହମତ ଅଟନି୍ତ ବଯ ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା ଙ୍କର ବଦୟ ବଦବାବର ବିଫଳ ହୁଅନି୍ତ କିମ୍ବା ଧାଯତୟ ତାରିଖ୍ କିମ୍ବା ଏହାର ସଧୁ 

୍ରିବଶାଧବର ଡିଫଲ୍ଟ କରନି୍ତ। ଆରବିଆଇର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ଅଣ-ପ୍ରଦଶତନକାରୀ ସମ୍ପରି୍ତ୍ବର ୍ରିଣତ ହୁଅନି୍ତ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ପି୍ରଣ୍ଟ୍ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଇବେବକ୍ଟ ୋନିକ୍ ମିଡିଆବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ଫବଟାଗ୍ରାଫ୍ , ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ଏସ ୍ପ୍ରକାଶ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶନ କରିବାର ସ ୍ଧୀନତା ୍ାଇବ 
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| ଗଡିୁକ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଏହି୍ରି ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ର୍ବିା ବବକୟା ବଦୟର ବିବରଣୀ ସହିତ ଇୋକୃତ ଡିଫଲ୍ଟର୍ ଭାବବର 

|                  
 

g) ଣଗ୍ରହୀତାମାବନ ବୟକି୍ତଗତ ଭାବବର ବଗା୍ନୀୟତା, ବୟକି୍ତଗତତା ଏବଂ ବଦନାମ ବହବାର ଅଧକିାରକୁ ବିବଶର୍ଷ ଭାବବର ଛାଡ କରନି୍ତ | ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା 

ଭବିର୍ଷୟତବର ଉ୍ବରାକ୍ତ ସଚୂନା ବାଣି୍ଟ୍ବା କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ କିମ୍ବା ଅନୟମାନଙ୍କ ଦ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଭାଗିବେ ରା ବହାଇର୍ବିା 

କ ଣସି ୍ରିଣାମ ୍ାଇ ିଁ ଣଗ୍ରହୀତା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଦାୟୀ କରିବବ ନାହି ିଁ | ଏହି ଆଟିକିେର ବୟବସ୍ଥାଗଡିୁକ ବହବ |  

ଏହି ଜିଟିସି ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ ଋଣ ଦେିେଗଡିୁକର ଅବଧ ି/ ସମାପି୍ତ ୍ବର ମଧ୍ୟ ବ ବଞ୍ଚାଅ ନ୍ତୁ 

 

h) ବଯକ ଣସି ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ଡିଫଲ୍ଟ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବୟ ଇବଭଣ୍ଟ୍ବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅଧକିାରକୁ କ୍ଷରୁ୍ଣ୍ ନକରି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ନିଯକିୁ୍ତଦାତା 

/ ନିବର୍ଦ୍ଦତଶକ / ସହଭାଗୀ / ଣଗ୍ରହୀତା ସଦସୟ ଙ୍କ ସଦସୟଙୁ୍କ ଏହି୍ରି ଡିଫଲ୍ଟ ବିର୍ଷୟବର ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ବହବ | ବଯ୍ରି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

ଫିଟ୍ ବହବ | 

 

i) ବଯକ ଣସି ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ଡିଫଲ୍ଟ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବୟ ଇବଭଣ୍ଟ୍ବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅଧକିାରକୁ କ୍ଷରୁ୍ଣ୍ ନକରି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏ୍ରି ବୟକି୍ତ 

କିମ୍ବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହାୟତା ୍ ାଇବାକୁ େକ୍ଷୟ ରଖ୍ ିବଯକ ଣସି ବୟକି୍ତ କିମ୍ବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହ ବଯାଗାବଯାଗ କରିବାର ଅଧକିାର ୍ ାଇବ | ଡିଫଲ୍ଟ ରାଶ ି୍ ନୁରୁଦ୍ଧାର 

କରିବାବର | ଅଧକିନ୍ତୁ, ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ପ୍ରତିନିଧୀ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର କ ଣସି କାଯତୟ ସ୍ଥାନ ୍ ରିଦଶତନ କରିବାର ଅଧକିାର ୍ ାଇବବ 

| 
 

j) ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ବକ.ୟା.ସି ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଆବଶୟକୀୟ ଯାଞ୍ଚଗଡିୁକ ୍ ାଇ ିଁ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ ବଯ୍ରିକି ପ୍ରଯଜୁୟ ଆଇନ 

ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇ୍ାବର, ବକ.ୟା.ସି ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟବର ଦାଖ୍େ ବହାଇର୍ବିା ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ପ୍ରାମାଣକିିକରଣ / ଯାଞ୍ଚ, ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା 

ଅନୟାନୟ ଦ୍ୱାରା ୍ରିଚାଳିତ ଡାଟାବବସ ୍ଠାରୁ ତର୍ୟ ଆବକ୍ସସ ୍ ଏବଂ େୟ କରିବା | ସରକାରୀ ପ୍ରାଧକିରଣ | ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ େଷ୍ଟ ଭାବବର 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ବସବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କିମ୍ବା ଏବଜଣ୍ଟ୍ମାନଙୁ୍କ ମାବକତଟିଂ, ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ୍ନୁରୁଦ୍ଧାର ଏବଜଣ୍ଟ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇ-ବମେ, 

ବଟେିବଫାନ୍, ବାର୍ତ୍ତା, ଏସଏମଏସ, ହ୍ ଟସ ୍ଆ୍ ୍କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ପ୍ରବୟାଗ ମାଧ୍ୟମବର େଷ୍ଟ ଭାବବର ସ ୍କୃତି ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ | ମାବକତଟିଂ ସି୍କମ,୍ ବିଭିନ୍ନ 

ଆର୍କି ଏବଂ / କିମ୍ବା ବିନିବଯାଗ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ବସବା ଅଫର୍, ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବଦୟ ୍ରିମାଣ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଦିଗ 

ବିର୍ଷୟବର ଅବଗତମାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇବା ୍ାଇ ିଁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କର ନାମ କେ୍ କରନ୍ତୁ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହି ିଁ | ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କ 

ଦ୍ ରା ବଯକ ଣସି ସବୁିଧା ଉ୍େବ୍ଧ ବହବ | ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ମଧ୍ୟ େଷ୍ଟ ଭାବବର ବଘାର୍ଷଣା କରିଛନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବଏିଚଏଫଏେ ର ବଟେି କେର୍, 

ଏବଜଣ୍ଟ୍ ଏବଂ / କିମ୍ବା ବସବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ତର୍ା ଏହାର ସହବଯାଗୀ, ଆଫିେିଏଟ୍ ସ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଗରୁ୍୍ ୍ କମ୍ପାନୀଗଡିୁକରୁ ଏହି୍ରି ଇ-ବମେ୍, 

ବଟେିବଫାନିକ୍ କେ୍, ବାର୍ତ୍ତା, ଏସଏମଏସ, ହ୍ ଟସ ୍ଆ୍ ୍ଇତୟାଦି | ବସମାନଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ଏବଂ / କିମ୍ବା ବସମାନଙ୍କ ୍ରିବାର ସଦସୟଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ଅସବୁିଧା | 

ବସବାୟତ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବର ବଯକ ଣସି ଦାବ ି୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହି ିଁ ଏବଂ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ର୍ବିା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 

(କିମ୍ବା ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ) ଣସି) ବସବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ / କିମ୍ବା ବଟେି-କେଙ୍କତ ବିରୁଦ୍ଧବର ବହବ ବବାେି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ େଷ୍ଟ ଭାବବର ଏବଂ 

ଅ୍ରୂଣୀୟ ଭାବବର ସହମତ ଅଟନି୍ତ | ବଯାଗାବଯାଗକାରୀମାବନ ସଚୂନା କିମ୍ବା ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ବାଣି୍ଟ୍ବା ୍ାଇ ିଁ ଇ-ବମେ, ବାର୍ତ୍ତା, ଏସଏମଏସ, ହ୍ ଟସ ୍ଆ୍ ୍

ଏବଂ / କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ପ୍ରବୟାଗର ବୟବହାରବର ସହମତ ଅଟନି୍ତ, ଏହି୍ରି ପ୍ରବୟାଗଗଡିୁକର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ୍ାଳନ କରିବାକୁ ସହମତ ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ 

ଏହି୍ରି ପ୍ରବୟାଗଗଡିୁକ ସହିତ ଜଡିତ ବି୍ଦକ ୁସହମତ ହୁଅନି୍ତ | କିମ୍ବା ବସମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର ସଚୂନା ଅଂଶୀଦାର କରିବା | 

 

10.5 ସଂଗ୍ରହ ଏଟଜଣ୍ଟମାନଙ୍କର ନଯିକିୁ୍ତ | 

 

ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ େଷ୍ଟ ଭାବବର ସ ୍ଚହି୍ନିବା କାର କରନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ନିବଜ କିମ୍ବା ବସମାନଙ୍କ ଅଧକିାରୀ କିମ୍ବା 

ବସବକମାନଙ୍କ ଦ୍ ଏହି୍ରି ରା ଏ୍ରି କାଯତୟ କରିବାର ଅଧକିାରକୁ କ୍ଷରୁ୍ଣ୍ ନକରି, ଏକ କିମ୍ବା ଅଧକି ଦଳକୁ ୍ାରେରିକ ନିଯକୁ୍ତ କରିବାର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ ଅଧକିାର 

ଏବଂ ଅଧକିାର ଅଛି | ) ବସମାନଙ୍କର ୍ସନ୍ଦ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଅନାବଦୟ ବଦୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଯତୟ , କାଯତୟ 

, କାଯତୟ ଏବଂ କାଯତୟ ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ କାଯତୟକାରୀ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ଏହି୍ରି ୍ାଟତୀ କୁ ଅଧକିାର ଏବଂ ଅଧକିାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧୀ କରିବା | ଗଡିୁକ 

ଏହା ସହିତ ସଂଯକୁ୍ତ କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ ଜଡିତ, ଚାହିଦା ବନାଟିସ ୍୍ଠାଇବା, ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଷ୍ଟାଣି୍ଂ (ନଗଦ / ଡ୍ରାଫ୍ଟ  / ବଚକ)୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ 

ସହିତ ଆବ୍ାର୍ଷ ବୁ ଭିତରକୁ ମଣା କରିବା, ଏକ ବ ଧ ରସିଦ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କବର | ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙୁ୍କ ଡିସଚାଜତ କରିବା 

ଏବଂ ସାଧାରଣତ ତୃତୀୟ ୍କ୍ଷ ଗଡିୁକ ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ ଉ୍ଯକୁ୍ତ ବିବବଚନା କରିର୍ବିାରୁ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ କାଯତୟ କରିବା | 

 

10.6 ପ୍ରତନିଧିତ୍ି କରିବାର ଅଧକିାର | 
 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ନିବଜ କିମ୍ବା ଏହାର ଅଫିସ ୍କମତଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ ରା ଏ୍ରି କାଯତୟକଳା୍ କରିବାର ଅଧକିାରକୁ କ୍ଷରୁ୍ଣ୍ ନକରି, ଜବଣ କିମ୍ବା ଅଧକି ବୟକି୍ତ (“ 

ଟସବା ପ୍ରୋନକାରୀ ”) ନିଯକୁ୍ତ କରିବାର ଅଧକିାର ୍ାଇବ ବଯବହତୁ ୍ିଏନବଏିଚଏଫଏେ ଚୟନ କରି୍ାରିବ ଏବଂ ଏହି୍ରି ୍ାଟିକୁ ସମସ୍ତ କିମ୍ବା ବଯକ 

ଣସି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରତିନିଧତ୍ି। କରିବ | ଏହାର କାଯତୟ, ଅଧକିାର ଏବଂ କ୍ଷମତା ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ର୍ବିା ସମସ୍ତ ରାଶରୁି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ତରଫରୁ 

ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧକିାର ଏବଂ ଅଧକିାର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ କାଯତୟ, କାଯତୟ, ବିର୍ଷୟ ଏବଂ ଜିନିର୍ଷଗଡିୁକ ସଂ୍ାଦନ କରିବା ଏବଂ 

କାଯତୟକାରୀ କରିବା | ବସବାୟତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବର ବଯକ ଣସି ଦାବି ୍ ାଇ ିଁ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହି ିଁ ଏବଂ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ର୍ବିା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 

ଦାବି ବକବଳ ବସବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧବର ବହବ ବବାେି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ େଷ୍ଟ ଭାବବର ଏବଂ ଅ୍ରୂଣୀୟ ଭାବବର ସହମତ ଅଟନି୍ତ | 
 

10.7 ଯାଞ୍ଚ ଅଧକିାର | 

 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ବଯକ ଣସି ନାମାଙ୍କନ, ବିନା କ ବନାଟିସ ୍ଣସି ବିଜ୍ ବନାଟିସ ୍ପି୍ତବର ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କର ବି୍ଦ ଏବଂ ଖ୍ର୍ଚ୍ତବର, ସରୁକ୍ଷା, 

ଯା ମେୂୟ, ବୀମା, ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଯା ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଦେିେ ଏବଂ ସଚୂନା ଯା କରିବା ୍ାଇ ିଁ ସବୁ ସମୟବର ସରୁକ୍ଷା ୍ାଇ ିଁ ପ୍ରବବଶ କରିବାର 

ଅଧକିାର ୍ାଇବବ | 

 

10.8 ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ଏବଂ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ 

 

a) ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ଏର୍ବିର ସହମତ ଅଟନି୍ତ ବଯ ପ୍ରେିୟାକରଣ ଶଳୁ୍କ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ଅନୟାନୟ ଶଳୁ୍କ ଏବଂ ବଦୟ 

ପ୍ରକୃତିର ବଫରସ୍ତ ବହାଇନର୍ାଏ ଏବଂ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ୍ରି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ବଦୟ, ବଦୟ, ବଦୟ ଇତୟାଦ ିବଦବବ | 

ଏହା ସହିତ, ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ସମସ୍ତ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, ବଦୟ, ବଦୟ (ଆଟରି୍ଣ୍ ଫି ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି), ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, ଅଗ୍ରୀମ, ଡୁୟଟି, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡୁୟଟି (ବଯକ ଣସି ବୃଦି୍ଧ କିମ୍ବା 

ଡିବଫରିଏେ୍ ଡୁୟଟି ଏବଂ ଏକ ଉ୍କରଣ କିମ୍ବା ଏହାର କ୍ି ବହତୁ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକ ୁଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରିବବ) ବ ଇବେବକ୍ଟ ୋନିକ୍ ଦୁୟତିକ ବରକଡତ 

ବଯଉ ିଁଠାବର ସମାନ କାଯତୟ କରାଯାଇର୍େିା ତାହା ବୟତୀତ ଅନୟ କ ଣସି ରାଜୟବର ଅଣାଯାଉଛି), ୍ଞ୍ଜୀକରଣ ଫି / ଚାଜତ, ବକାଟତ ଫି, ଜରିମାନା ଇତୟାଦ ି

ବଯ୍ରି ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି ବୁ ମଣା, ସଂରକ୍ଷଣ, କାଯତୟଦକ୍ଷତା, କାଯତୟକାରିତା, କାଯତୟକାରିତା ଏବଂ / ୍ାଇ ିଁ ପ୍ରଯଜୁୟ ବହାଇ୍ାବର | କିମ୍ବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ: (i) ଋଣ ଦେିେ 
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ଅଧୀନବର, ଏବଂ / କିମ୍ବା (ii) ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧବର, ଏବଂ / କିମ୍ବା (iii) ବଯକ ଣସି ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ମାେିକାନା ତର୍ା ରକ୍ଷଣାବବକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧବର ଯାହା ସରୁକ୍ଷା ଭାବବର 

ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ୍ାବର | ସମୟ ସମୟବର ଇତୟାଦ ି| ଯଦି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଆବଶୟକ ହୁଏ, ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ଏହାର ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ବଦୟ 

ପ୍ରଦାନ କରିବବ | 

 

b) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ଏହା କରିବାକ ୁବାଧ୍ୟ ନବହାଇ, ନିଜସ୍ୱ ବବିବଚନାବର ସମ୍ପରି୍ତ୍, ସରୁକ୍ଷା, ପ୍ରସୁ୍ତତି, କାଯତୟକାରିତା, ଣର ୍ଞ୍ଜୀକରଣ ୍ାଇ ିଁ ବଯକ ଣସି 

ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, ଟିକସ, ବଦୟ, ବଦୟ (ଆଟରି୍ଣ୍ ଫି ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି) ବହନ କରି୍ାରିବ | ସରୁକ୍ଷା ଦେିେ, ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, ଅଗ୍ରଗତି, କର୍ତ୍ତବୟ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡୁୟଟି, ୍ଞ୍ଜୀକରଣ ଫି / ଚାଜତ, 

ବକାଟତ ଫି, ଜରିମାନା ଇତୟାଦି ଉ୍ବରାକ୍ତ ଧାରା 10.8 (କ) ବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ତୁରନ୍ତ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ବଦୟ 

ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା / ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ସମସ୍ତ ରାଶ ିବଫରସ୍ତ କରିବବ। ଏହି୍ରି ସମସ୍ତ ରାଶ ି୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ବଦୟ ତାରିଖ୍ ଠାରୁ 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସଧୁ ହାରବର ଧାଯତୟ ସଧୁ ଏବଂ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ୍ଯତୟନ୍ତ ସଧୁ ବହନ କରିବ | ଏହି ଉବର୍ଦ୍ଦଶୟ ୍ାଇ ିଁ, 

ଏହାର ଅନୟ କ ଣସି ଅଧକିାରକୁ କ୍ଷରୁ୍ଣ୍ ନକରି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ନୁରୁଦ୍ଧାର ବିଚାରାଧୀନ ର୍ବିା ବୟକି୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍କୁ ବଡବିଟ୍ କରିବାର ଅଧକିାର 

୍ାଇବ | 

 

c) ଯଦି ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ ବଦୟ ବଦବାବର ବିଫଳ ହୁଅନି୍ତ, ବଯବତବବବଳ ଧାଯତୟ ହୁଏ, ବଯକ ଣସି ରାଶ ିଯାହା ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏବଂ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ 

୍ରିବଶାଧ କରିବାକ ୁଆଇନଗତ ପ୍ରେିୟା ଆରମ୍ଭ କରିର୍ୋ, ଣଗ୍ରହୀତାମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି, ବଦୟ, ମେୂୟ ଏବଂ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ 

କରିବବ | ଣ ଦେିେ ଅଧୀନବର ଦଆିଯାଇର୍ବିା ବଯକ ଣସି ଅଧକିାର, କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାର ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଆଇନଗତ ଫି ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ, 

କିମ୍ବା ଏହି୍ରି ସମସ୍ତ ରାଶ ିଏଠାବର ସରୁକି୍ଷତ ୍ରିମାଣର ଏକ ଅଂଶ ବହବ ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ | ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ ରା 

ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବଡମର୍ୁ ବିନା | 

 

d) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବଯକ at ଣସି ସମୟବର ଋଣ ସଂ୍କତବର ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକ ୁର୍ବିା ବଦୟ ଏବଂ ବଦୟକୁ ବଯାଗ, ପ୍ରତୟାହାର 

କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା ବଦଳାଇ୍ାବର | ଚାଜତବର ବଯକ ଣସି ସଂବଶାଧନ ବକବଳ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଉ୍ବର ପ୍ରଯଜୁୟ ବହବ |  

 

10.9 ଆସାଇନଟମଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର | 

 

a) ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ୍ବୂତ େିଖ୍ତି ସମ୍ମତି ବିନା ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ବସମାନଙ୍କର କ ଣସି ଅଧକିାର କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 

କରିବବ ନାହି ିଁ | 

 

b) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବିେୟ, ନୟସ୍ତ, ନବକବଳବର, ସରୁକି୍ଷତ କିମ୍ବା ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ବସମାନଙ୍କର ଅଧକିାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ କୁ ବସମାନଙ୍କ 

ସ୍କ୍ଷବର ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ସରୁକ୍ଷା ସହିତ (ସମସ୍ତ ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କରି) ବଯକ ଣସି ବୟକି୍ତ, ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗଠନ, ବଡ ିକବ୍ତାବରଟ୍, ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କିମ୍ବା 

ନୁବହ ିଁ, କ ଣସି କମ୍ପାନୀ, ଫାଇନାନ୍ ସର୍, ଆର୍କି ସଂସ୍ଥା, ଅଣ-ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆର୍କି କମ୍ପାନୀ ଇତୟାଦି ବସମାନଙ୍କର ୍ସନ୍ଦର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ କିମ୍ବା ଆଂଶକି ଏବଂ ଏ୍ରି 

ପ୍ରଣାଳୀ ଙ୍ଗବର ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଭଳି ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗଡିୁକ ଉ୍ବର ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ବହାଇ୍ାବର | ଏହି୍ରି ବଯକ ଣସି ବିେୟ, ଆସାଇନବମଣ୍ଟ୍, 

ସିକୁୟରିଟିବଜସନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ ସଫର ନିଶି୍ଚତ ଭାବବର ଣଗ୍ରହୀତା ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଅଧୀନବର ଦାବ ିକରୁର୍ବିା ଅନୟ ସମସ୍ତ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ 

ବାନି୍ଧବ | 

 

c) ବକା-ବେଣି୍ଂ ବେମୱାକତ ଚୁକି୍ତବର ର୍ବିା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ବଯକ ଣସି ବୟାଙ୍କ / ଆର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ାିନକୁ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ 

ହକ୍ଦାର ବହବ | ଏହା େଷ୍ଟ ବହାଇଛି ବଯ ବକା-ବେଣି୍ଂ ବେମୱାକତ ଚୁକି୍ତନାମାବର ର୍ବିା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଚୁକି୍ତନାମା ଉ୍ବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା 

ପ୍ରଦାନକାରୀ କିମ୍ବା ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ନିରା୍ର୍ତ୍ାକୁ ଜାରି ରଖ୍ବି | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ (ରା (ନିବଜ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଣଦାତାଙ୍କ 

୍ାଇ ିଁ) କିମ୍ବା ଆକବସଡିଂ ଣଦାତା ଦ୍ ରା ସରୁକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବା ସହିତ (ଣଦାତାଙ୍କ ନିବତାଚନବର) ନିଜ ତର୍ା ଆକି୍ସଡିଂ ଣଦାତାଙ୍କ ୋଭ ୍ାଇ ିଁ ବିଶ ୍ସ 

କରନ୍ତୁ |  

 

d) ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ବିନା ସର୍ତ୍ତବର ବକା-ବେଣି୍ଂ ବେମୱାକତ ଚୁକି୍ତବର ର୍ବିା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବରି୍ତ୍ତ 

ବଯକ ଣସି ଫଳାଫଳ / ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଡକୁୟବମବଣ୍ଟ୍ସନ୍ ସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ | ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ଏହି୍ରି ଆସାଇନବମଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଆକି୍ସଡିଂ 

ଣଦାତାଙ୍କ ବଯାଗଦାନକୁ ବିବାଦ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ସମସ୍ତ ଅଧକିାର ଏବଂ ପ୍ରତିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନି୍ତ | 

 

e) ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ଅନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର ଏବଂ ବିନା ସର୍ତ୍ତବର ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ଏହି୍ ରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ଆସାଇନବମଣ୍ଟ୍ ସର୍୍ତ୍ 

ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଦ୍ ରା ବସମାବନ ବନ୍ଧା ରହିବବ। 

 

f) ଏହି୍ରି କ ଣସି କାଯତୟ ଏବଂ ବଯକ ଣସି ବିେୟ, ଆସାଇନବମଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ ସଫର ଅନୟ ଦଳ କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବବର କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ସହିତ ମିଳିତ 

ଣଦାତା ଭାବବର କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅଧକିାର ସହିତ ଏକ ଣଦାତା ଭାବବର ଗ୍ରହଣ କରିବାକ ୁଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀଙୁ୍କ ବାନି୍ଧବ | 

ଅନୟ ସମସ୍ତ ୍କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ ରା ଏଠାବର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା (ଏବଂ ବକା-ବେଣି୍ଂ ବେମୱାକତ ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଉ୍େବ୍ଧ ଅଧକିାରଗଡିୁକ) ଜାରି ରଖ୍ନ୍ତୁ ଏବଂ 

ଅନୟ କ ଣସି ଦଳ ବଯ୍ରିକି କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ବନଇର୍ବିା ୍ରି ବବକୟା ଏବଂ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ | ବସମାନଙ୍କର ଅଧକିାରକୁ 

କାଯତୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ବବକୟା ଏବଂ ବଦୟ ୍ ନୁରୁଦ୍ଧାର ୍ାଇ ିଁ ଅନୟ ୍କ୍ଷ କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ ରା ବଯକ ଣସି ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର 

ରହିବ |  ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ / ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସ ୍କାର କରନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ବଯ ଏହି୍ ରି ବିେୟ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଆସାଇନବମଣ୍ଟ୍ ୍ବର ବସ ଅନୟ 

୍କ୍ଷକୁ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ସମସ୍ତ ବଦୟ ପ୍ରଦାନ ଜାରି ରଖ୍ବିବ | ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ, ବକା-ବେଣି୍ଂ ବେମୱାକତ ଚୁକି୍ତନାମାବର ର୍ବିା 

ଚୁକି୍ତନାମା ଉ୍ବର ଣର ଏକ ଅଂଶ ନୟସ୍ତ ବହବା ବକ୍ଷତ୍ରବର, ବଦୟ ପ୍ରଦାନର ବଦୟ ବଯକ ଣସି ସାଙ୍ଗବର ର୍ବିା ଡକୁୟବମବଣ୍ଟ୍ସନ୍ ସହିତ ୍ ଯାଇର୍ବିା ବକା-

ବେଣି୍ଂ ବେମୱାକତ ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଯାୟୀ ୍ରିଚାଳିତ ବହବ | (ବଯ୍ରିକି ଆସାଇନବମଣ୍ଟ୍ / ଆବକ୍ସସନ୍ ଆଡକୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ ରା 

ଅନୁବମାଦିତ) ବକା-ବେଣି୍ଂ ବେମୱାକତ ଚୁକି୍ତନାମା କିମ୍ବା ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାରବର ଆକି୍ସଡିଂ ଣଦାତାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ | 

 

g) ଉ୍ବରାକ୍ତ ସାଧାରଣତାକୁ କ୍ଷରୁ୍ଣ୍ ନକରି, ଯଦି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏନଏଚବି ରୁ ଋଣ ସହାୟତା ୍ାଇର୍ାଏ, ବତବବ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇର୍ବିା ସରୁକ୍ଷା 

ସହାୟତା ଉ୍ବର ଏକ ଚାଜତ, ବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ସଧୁ ସଷିୃ୍ଟ କରି ଏହାର ୋଭ / ୋଭ ୍ାଇବାକୁ ସରୁକି୍ଷତ ରହିବ | ଋଣ ବିରୁଦ୍ଧବର 

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କଠାରୁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ | ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାବନ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଏନଏଚବି ସ୍କ୍ଷବର ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 

କରିବାକ ୁଅନୁମତି ଦିଅନି୍ତ | 

   

10.10 ଛାଡ 
 

ବୟାୟାମ କରିବାବର କ ଣସି ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବୟାୟାମବର କ ଣସି ବିଳମ୍ବ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବର କ ଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ କିମ୍ବା ଡିଫଲ୍ଟ ଣ ଦେିେ କିମ୍ବା ଅନୟ 

କ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଣସି ଦେିେ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଫଲ୍ଟ ଉ୍ବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ପ୍ରତିକାର, ବସ୍ରି କ ଣସି ଅଧକିାର, କ୍ଷମତାକୁ କ୍ଷତି ୍ହଞ୍ଚାଇବ ନାହି ିଁ |  
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କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ପ୍ରତିକାର, କିମ୍ବା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଯକ ଣସି ଡିଫଲ୍ଟବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର କ ଣସି ଅଧକିାର, ଶକି୍ତ କିମ୍ବା 

ପ୍ରତିକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ୍ହଞ୍ଚାଇବା ୍ାଇ ିଁ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ପ୍ରତକିାର କିମ୍ବା ଏହାର କ ଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ବବାେି ବିବବଚନା କରାଯିବ | 
 

10.11 ଶାସନ ନୟିମ ଏବଂ ଅଧକିାର 

 

a) ଏହି ଜିଟିସି, ଏହାର ବ ଧତା, ନିମତାଣ, କାଯତୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାଯତୟକାରିତା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ବିର୍ଷୟକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 

୍ରିଚାଳିତ ବହବ ଏବଂ ବୁ ଯିବ |  

 

b) ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ସହମତ ଅଟନି୍ତ ବଯ କ ଣସି ଟି୍ରବୁୟନାେ୍ କିମ୍ବା ବକାଟତବର | ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଏହି ଜଟିିସି ସମ୍ବନ୍ଧବର କ ଣସି ବବିାଦର ସମାଧାନ ୍ାଇ ିଁ ଭାରତର 

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧକିାର ରହିବ ଏବଂ ବସହ ିଅନୁଯାୟୀ, ଋଣ ଦେିେଗଡିୁକ ସହିତ ଜଡିତ ର୍ବିା କ ଣସି ମକେମା, କାଯତୟ କିମ୍ବ୍ା ପ୍ରେିୟା (ଏକତ୍ର “ଟପ୍ରାସିଡିଙ୍ଗସ”୍ 

ଭାବଟର କୁହାଯାଏ) ଏହପିରି ଅଣାଯାଇପାଟର | ଅଦାେତ କିମ୍ବା ଟି୍ରବୁୟନାେ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ନିଜ ୍ାଇ ିଁ ତର୍ା ଏହାର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଉ୍ବର ସାଧାରଣତ ଏବଂ 

ସର୍ତ୍ତମଳୂକ ଭାବବର ବସହି ଅଦାେତ କିମ୍ବା ଟି୍ରବୁୟନାେର ଅଧକିାରକୁ ଦାଖ୍େ କରନି୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ |   

 

c) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବଯକ ଣସି ଟି୍ରବୁୟନାେ କିମ୍ବା ବକାଟତବର ବଯକ ଣସି ପ୍ରେିୟାକରଣର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥା୍ନ କରିବା ୍ାଇ ିଁ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ଭବିର୍ଷୟତବର 

ବଯକ ଣସି ଆ୍ରି୍ତ୍ ପ୍ରତୟାହାର କରିବନବବ ଏବଂ ଏ୍ରି ଏକ ପ୍ରେିୟା ଏକ ଅସବୁିଧାଜନକ ବଫାରବେ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଭାବବର 

ସହମତ ବହବ ବଯ ଏକ ବିଚାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀବର କ ଣସି ଟି୍ରବୁୟନାେ ଏବଂ ବକାଟତବର ଅଣାଯାଇର୍ବିା ବଯକ ଣସି ପ୍ରେିୟାବର ଏହା ଏକ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଏବଂ 

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ ଏବଂ ଏହା ଅନୟ କ ଣସି ଅଦାେତର ଅଦାେତବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହାଇ୍ାବର, ଯାହାର ଏକ ସାଟିଫିବକଟ୍ କ୍ି ଏ୍ରି ବିଚାରର 

ଚରମ ପ୍ରମାଣ ବହବ କିମ୍ବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ଅନୟ କ ପ୍ରଣାଳୀ ଣସି ପ୍ରକାବର | ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା | 

 

d) ଏହି ଧାରାବର ର୍ବିା କ ଣସି ବିର୍ଷୟ, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅନୟ କ ବକାଟତ ଣସି ଅଦାେତ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଧକିରଣର ଟି୍ରବୁୟନାେବର ପ୍ରେିୟା ଗ୍ରହଣ 

କରିବାର ଅଧକିାରକୁ ସୀମିତ କିମ୍ବା କ୍ଷତିକାରକ କିମ୍ବା ପ୍ରାଧାନୟ ବଦବ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା ଏକ କିମ୍ବା ଅଧକି ପ୍ରାଧକିରଣବର ପ୍ରେିୟା ଗ୍ରହଣକୁ ଅନୟ କ ଣସି ପ୍ରେିୟାକୁ 

ବରାକିବ ନାହି ିଁ | ପ୍ରାଧକିରଣ, ଏକକାଳୀନ ବହଉ ବା ନ ବହଉ, ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ନିଜ ୍ାଇ ିଁ ତର୍ା ଏହାର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଉ୍ବର, ସାଧାରଣତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତମଳୂକ 

ଭାବବର, ଏହି୍ରି ବକାଟତ କିମ୍ବା ଟି୍ରବୁୟନାେର ଅଧକିାର, ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ବଯକ ଣସି ଆ୍ରି୍ତ୍ ପ୍ରତୟାହାର କରିବନବବ | ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ଭବିର୍ଷୟତବର, ବଯକ 

ଣସି ପ୍ରେିୟାକରଣର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥା୍ିତ ବହାଇ୍ାବର ଏବଂ ବଯକ ଣସି ପ୍ରେିୟା ଏକ ଅସବୁିଧାଜନକ ବଫାରବେ ଅଣାଯାଇର୍ବିାର ଦାବି ବହାଇ୍ାବର | 

 

e) ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ସାଧାରଣତ ବଯକ ଣସି ପ୍ରେିୟାର ଇସୟୁ ସହିତ ବଯକ ଣସି ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ବଯକ ଣସି ପ୍ରେିୟା ସମ୍ବନ୍ଧବର, ସାଧାରଣତ 

ସହମତ ହୁଅନି୍ତ, ଏହି୍ ରି ପ୍ରେିୟା ସହିତ, ସୀମିତତା ବିନା, ତିଆରି, କାଯତୟକାରୀ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପରି୍ତ୍କୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରି | ବଯକ ଣସି ଆବଦଶ କିମ୍ବା ବିଚାରର ଯାହା 

ବହଉ (ଏହାର ବୟବହାର କିମ୍ବା ଉରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ବୟବହାର ନିବିବଶର୍ଷବର) ଯାହା ଏହି୍ରି ପ୍ରେିୟାବର ଦିଆଯାଇ୍ାବର କିମ୍ବା ଦଆିଯାଇ୍ାବର | 

 

f) ବଯଉ ିଁ ୍ରିମାଣବର ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ନିଜ ୍ାଇ ିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ସମ୍ପରି୍ତ୍ ୍ାଇ ିଁ, ମକର୍ଦ୍ଦମା, କାଯତୟକାରିତା, ସଂେଗ୍ନକରୁ ପ୍ରତିବରାଧକତା (ନିଷ୍ପରି୍ତ୍କୁ ସାହାଯୟବର 

ବହଉ, ବିଚାର ୍ବୂତରୁ କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା) କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଆଇନଗତ ପ୍ରେିୟା ଏବଂ ବଯକ ଣସି ବକ୍ଷତ୍ରବର ତାହା ଦାବି କରି୍ାରନି୍ତ | ଏହି୍ରି ଅଧକିାରକୁ ନିବଜ 

କିମ୍ବା ଏହାର ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ୍ାବର, ଏହି୍ରି ଇମୟୁନିଟି (ଦାବି ବହଉ କିମ୍ବା ନ ବହଉ), ଣଗ୍ରହୀତା ଦାବୀ ଦାବି ନକରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ 

ଋଣ ଦେିେରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରେିୟା ସହିତ ଏହି୍ରି ଇମୟୁନିଟି ଛାଡନି୍ତ | 

 

10.12 ବବିାେର ସମାଧାନ | 

 

a) ଋଣ ଦେିେରୁ ବା ସଂ୍କୃ୍ତ ବଯକ ଣସି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିବାଦ, ଦାବି, ୍ାର୍ତକୟ ଏବଂ ଋଣ ଦେିେର କାଯତୟଦକ୍ଷତା ଆବିବଟ୍ରସନ୍ ଦ୍ ରା ସମାଧାନ ବହବ ଏବଂ 

ଆବିବଟ୍ରସନ୍ ର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯକୁ୍ତ ବହବାକୁ ର୍ବିା ଏକମାତ୍ର ଆବବିଟ୍ରଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ୍ଠାଯିବ | ସମନ୍ୱୟ ଅଧନିିୟମ, 1996 ଏବଂ ଏହାର କ 

ଣସି ବିଧଗିତ ସଂବଶାଧନ (“ ଆକ୍ଟ ”) ଏବଂ ୍ରୁସ୍କାର, ୍କ୍ଷମାନଙ୍କ ୍ାଇ ିଁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ | ଆବିଟରର ସ୍ଥାନ, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆସନ ଦିଲ୍ଲୀବର ବହବ | 

ଇଂରାଜୀ ଭାର୍ଷାବର ଆବିବଟ୍ରସନ୍ ପ୍ରେିୟା କରାଯିବ | ଆବଟିରର ଫିସ ଏବଂ ଆବଟିରର ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ସହିତ ଆବିଟରର ମେୂୟ, ଣଦାତା ଗଡିୁକ ବହନ କରିବବ |  

 

b) ଏଠାବର ର୍ବିା ଏହି ଆଟିକିେ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ଆହୁରି ସହମତ ଅଟନି୍ତ ବଯ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇର୍ବିା କାରବାର / କାରବାର 

ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଦାବି, ୍ାର୍ତକୟ ଏବଂ ବିବାଦ, ଏହି୍ରି କାରବାର, କାରବାର ବହାଇଛି କି ନାହି ିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ | ବକବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଦାେତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 

ଅଧକିାର ଅଧୀନବର ରହିବ କିମ୍ବା ନାହି ିଁ | 

 

c) ଏହା େଷ୍ଟ ବହାଇଛି ବଯ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ନିଜ ଇୋନୁସାବର, ବଯକ ଣସି ଆବିଟାେ୍ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରେିୟାକୁ ଏକ କିମ୍ବା ଅଧକି ଅଧୀନବର ଆରମ୍ଭ 

କରିବାକ ୁକିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବଯକ ଣସି ଆବିଟାେ୍ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରେିୟାକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ଅଧକିାର ୍ାଇବ | ଅନୟ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ 

| 
 

d) ଏଠାବର ର୍ବିା କ ଣସି ଜିନରି୍ଷ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଅଧକିାର ଏବଂ ପ୍ରତିକାରକୁ େିଭାଇବା, ସୀମିତ କରିବା କିମ୍ବା ବହଷି୍କାର କରିବା ଭଳି ବୁ ଯିବ ନାହି ିଁ, 

ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ଭବିର୍ଷୟତବର ଣଗ୍ରହୀତା, ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଗୟାବରଣ୍ଟ୍ର୍, ଯଦି କ ଣସି ଏବଂ / କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ବୟକି୍ତ, କିମ୍ବା 

ସ.ଏ.ଆର.ଏଫ.ଏ.ଇ .ସ .ଆଇ ଅଧନିିୟମ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଆଇବିସି, ଏବଂ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବସମାନଙ୍କର ବଯକ ଣସି ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, 

ବ୍ବଣ୍ନ୍ି ସ, କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଆବଟିାେ୍ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ପ୍ରେିୟା ଜାରିରଖ୍ବିା ସବେ ବସ୍ରି ଅଧକିାର / ପ୍ରତିକାର ୍ାଇ ିଁ ସଂ୍ରୂ୍ଣ୍ତ ଅଧକିାର ୍ାଇବ | 

 

10.13 ବଚି୍ଛନି୍ନତା | 

 

ଋଣ ଦେିେଗଡିୁକର ବଯକ ଣସି ବୟବସ୍ଥା, ଏହି ଜିଟିସି ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ, ଯାହା କ ଣସି ଅ ଳବର ନିବର୍ଷଧ କିମ୍ବା ଅଯର୍ା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ, ଏ୍ରି ଅଧକିାର 

୍ରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର, ନିବର୍ଷଧାବଦଶ କିମ୍ବା ଅ୍ରିହାଯତୟତା ୍ରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର ପ୍ରଭାବହୀନ ବହବ କିନ୍ତୁ ଋଣ ଦେିେର ଅବଶଷି୍ଟ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଅବ ଧ କରିବ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା 

ଏ୍ରି ପ୍ରଭାବ ୍କାଇବ ନାହି ିଁ | ଅନୟ କ ଣସି ଅଧକିାରବର ବୟବସ୍ଥା | 

 

10.14 ସଂଟଶାଧନ 

 

ଏହି ଜିଟିସି ବର ଅନୟର୍ା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ବୟତୀତ, ଏହ ିଜିଟିସି ବର କ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସଂବଶାଧନ କିମ୍ବା ଏଠାବର ର୍ବିା କ  ଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ 

ବ ଧ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବହବ ନାହି ିଁ ଯଦି େିଖ୍ତି ଆକାରବର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇ ନାହି ିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ୍କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ ରା ଠିକ୍ ଭାବବର କାଯତୟକାରୀ ବହବ ନାହି ିଁ। 

 

10.15 ଲିଏନ୍ ଏବଂ ଟସଟ୍ ଅଫ୍ | 
 



Page 39 of 41 

 

a) ଏର୍ବିର ର୍ବିା କ କିଛି ଣସି ଜିନିର୍ଷକୁ ଖ୍ାତିର ନକରି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କ ର ସମସ୍ତ ସରୁକ୍ଷା ବମାନି ଉ୍ବର ଏକ ଓଭରବ୍ରିଡ୍ ୋଇନ୍ 

ରହିବ, ଯାହା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, ଏହାର ଗରୁ୍୍ ୍କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସହବଯାଗୀମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣବର ଅଛି | େିଏନ୍ ର ଏହି ଅଧକିାର କ ଣସି କାରଣରୁ 

ପ୍ରଭାବିତ ବହବ ନାହି ିଁ | 

 

b) ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ଏଠାବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବଯକ ଣସି ବେଡିଟ୍ ବାୋନ୍ ସ ପ୍ରବୟାଗ କରିବାକ ୁଅନୁମତି ଦିଅନି୍ତ ବଯଉ ିଁର୍ବିର ଣଗ୍ରହୀତା ବଯକ ଣସି 

ଋଣ ଅଧୀନବର ହକଦାର ବହାଇ୍ାରନି୍ତ, ଏଠାବର ବଯକ ୍ରିମାଣ ଣସି ରାଶ ିଏବଂ ବଦୟମକୁ୍ତ ବହାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବହାଇନର୍ାଏ | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବଯକ 

ଣସି / ସମସ୍ତ ଣବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବହବାକୁ ର୍ବିା ଣଗ୍ରହୀତା ମାନଙ୍କର ବେଡିଟ୍ ଉ୍ବର ଛିଡା ବହାଇର୍ବିା ଅର୍ତ ଉ୍ବର 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ  ବସଟ୍ କରିବାର ଅଧକିାର ମଧ୍ୟ ରହିବ | 

 

c) ଏହା ଦ୍ ରାଜି ବହବେ ରା ଏହା ସହମତ ବହାଇଛି ଏବଂ ବୁ ୍ଡୁଛି ବଯ ଏଠାବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ବବକୟା ତର୍ା ଅନୟାନୟ ବଦୟ ପ୍ରଦାନବର 

ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ ଡିଫଲ୍ଟ ଗଡିୁକ, ତା’ବହବେ ଏଠାବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ସମାପି୍ତ ଅଧକିାରକୁ କ ଣସି ବଭଦଭାବ ନକରି, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏହାର 

ବଦୟ ଧାଯତୟ କରିବାର ଅଧକିାର ୍ାଇବ | ଏହାର ଅଧକିାର / ନିୟନ୍ତ୍ରଣବର ର୍ବିା ବଯକ ଣସି ଟଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧବର ଏବଂ ଏର୍ରୁି ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଜମା ମାଧ୍ୟମବର 

କିମ୍ବା ଅନୟର୍ା | 

 

10.16 ଟିକସ ହ୍ରାସ | 
 

a) ଋଣ ଦେିେ ଅଧୀନବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଗଡିୁକ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକ ୁର୍ବିା ସମସ୍ତ ବଦୟ ଟିକସରୁ ମକୁ୍ତ ଏବଂ କ ସଫା ଣସି 

ଟିକସ ରିହାତି ବିନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯଦି ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟିକସ ରିହାତି ଆବଶୟକ ନହୁଏ। 

b) ଯଦି ଜବଣ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବୟକି୍ତ ଏକ ଟିକସ ରିହାତ ି ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ ଯାହା ପ୍ରଯଜୁୟ ଆଇନ ଦ୍ ରା ଆବଶୟକ ହୁଏ ନାହି ିଁ, ବଯବତବବବଳ କି 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ କ ଣସି ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କବର, ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏକ ରାଶ,ି ବଯକ ଣସି ଟୟାକ୍ସର ସନିୁଶି୍ଚତତା ନିଶି୍ଚତ କରିବାକ ୁଆବଶୟକୀୟ 

୍ରିମାଣବର ବୃଦି୍ଧ କରାଯିବ | ରିହାତି, ରାଶ ିସହିତ ସମାନ ଯାହା କ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଣସି ଟିକସ ରିହାତି ବହାଇନର୍ାନ୍ତା | 

c) ଜବଣ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବୟକି୍ତ ତୁରନ୍ତ ସବଚତନ ବହବା ୍ ବର ଏହା ନିଶି୍ଚତ କରିବବ ବଯ ଏହା ନିଶି୍ଚତ ଭାବବର ଟିକସ ରିହାତି (କିମ୍ବା ହାରବର କ ଣସି ୍ ରିବର୍ତ୍ତନ 

ଅଛି କିମ୍ବା ଟିକସ ରିହାତିର ଆଧାର) ବସହି ଅନୁଯାୟୀ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ସଚୂିତ କରିବ | 

d) ଯଦି କ ଣସି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବୟକି୍ତ ଟିକସ ରିହାତି ୍ାଇ ିଁ ଆବଶୟକ କରନି୍ତ, ବତବବ ତୁରନ୍ତ ବସହି ଟିକସ ରିହାତ ିସହିତ ସମ୍ପକୃ୍ତ କର୍ତ୍ତୃ ୍କ୍ଷଙୁ୍କ ଆବଶୟକ ବଦୟ 

ପ୍ରଦାନ କରିବବ, ଯାହା ପ୍ରଯଜୁୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ବହବ | 

e) ଏକ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଗଡିୁକ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବବ, ଆୟକର ଅଧନିିୟମ, 1961 (“ଆଇଟି ଆକ୍ଟ”) ର ଫମତ ନମ୍ବର 16A ବର ର୍ବିା ଟି.ଡି.ସ 

ସାଟିଫିବକଟ୍ ବକବଳ ଟି.ଡି.ସ ୍ନୁ ସମନ୍ୱୟ ବିବେର୍ଷଣ ଏବଂ ସଂବଶାଧନ ସାମର୍ତୟ ସିଷ୍ଟମ (“ଟି.ର.ଏ.ସି .ଇ.ସ”) ବୱବସାଇଟରୁ ଡାଉନବୋଡ୍ ବହବ | 

ସଂ୍କୃ୍ତ ତ୍ର ମାସିକର ବଶର୍ଷରୁ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟବର ତ୍ର ମାସିକ ଭିରି୍ତ୍ ଏବଂ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଆଇଟି ଅଧନିିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 

ଫମତ 26AS ବଷ୍ଟଟବମଣ୍ଟ୍ବର ଟି.ଡି.ସ ୍ରିମାଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ବହାଇଛି ବବାେି ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ | ଯଦି ଉ୍ବରାକ୍ତ ବିର୍ଷୟଗଡିୁକ ୍ାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ 

ବଯଉ ିଁଠାବର ଜବଣ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବମାଟ ସଧୁ ରାଶ ିପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ, ୍ିଏନବଏିଚଏଫଏେ ଟି.ଡି.ସ ସାଟିଫିବକଟ୍ ୍ାଇବା ୍ବର ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର 

ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟବର ଏହି୍ ରି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଦ୍ ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ଟି.ଡି.ସ ରାଶ ିସହିତ ସମାନ ୍ରିମାଣ ବଫରସ୍ତ କରିବ | । 

f) ଅବଶୟ, ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍କି ବର୍ଷତର ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ଦଆିଯାଇର୍ବିା ସମୟସୀମା ୍ବର ଟି.ଡି.ସ (୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୍ରିଭାରି୍ଷତ) ବଫରସ୍ତ ଦାବ ି

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ଚିର୍ତ୍ାକର୍ଷତକ ବହବ ନାହି ିଁ | 

g) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଆଇଟି ଅଧନିିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଫମତ 26AS ବଷ୍ଟଟବମଣ୍ଟ୍ବର ପ୍ରତିଫଳିତ ବହାଇର୍ବିା “ଏଫ” ସି୍ଥତିବର ୍ ରବର୍ତ୍ତୀ ୍ ରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବେ, 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ତୁରନ୍ତ ଟି.ଡି.ସ ରାଶ ିବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍କୁ ବଡବିଟ୍ କରିବାର ଅଧକିାର ୍ାଇବ ଏବଂ ସମାନ ୍ରିମାଣକୁ ବଦୟ ୍ରି 

ବିବବଚନା କରାଯିବ | ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସଧୁ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପ୍ରଯଜୁୟ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, ବଦୟ ଏବଂ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ ସହିତ ୍ନୁରୁଦ୍ଧାରବଯାଗୟ ବହବ | 

h) ବଯଉ ିଁଠାବର ଜବଣ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଉତ୍ସ (“ଟି.ଡ.ିସ ”) ବର ରିହାତି ରିହାତି ୍ବର ନିଟ୍ ସଧୁ ରାଶ ିପ୍ରଦାନ କବର, ଏହି୍ରି 

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟବର ଟି.ଡି.ସ କୁ ସରକାରୀ ବଟ୍ରବଜରୀବର ଜମା କରିବବ ଏବଂ ଫମତ 16A ବର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ, 

ଟି.ଡି.ସ ସାଟିଫିବକଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବବ | ସମ୍ପକୃ୍ତ ତ୍ର ମାସିକର ବଶର୍ଷରୁ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ବର ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟବର ପ୍ରବତୟକ ତ୍ର ମାସିକ ୍ାଇ ିଁ ଆଇଟି 

ଅଧନିିୟମ | ଏହି୍ରି ସମୟ ମଧ୍ୟବର, ଏହି୍ରି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ନିଶି୍ଚତ କରିବବ ବଯ “ଏଫ” ସି୍ଥତି ସହିତ ୍ ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ର ଆଇଟି ଅଧନିିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 

ଫମତ 26AS ବଷ୍ଟଟବମଣ୍ଟ୍ବର ଟି.ଡି.ସ ୍ରିମାଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ବହାଇଛି | ଯଦି ଏ୍ରି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଉ୍ବରାକ୍ତ କାଯତୟଗଡିୁକ ୍ାଳନ କରିବାବର ବିଫଳ ହୁଏ, 

୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଏହି୍ରି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ସଂ୍କୃ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ଟି.ଡି.ସ ରାଶ ିବଡବିଟ୍ କରିବାର ଅଧକିାର ସଂରକ୍ଷଣ କବର ଏବଂ ସମାନ ୍ରିମାଣ 

୍ରି ବିବବଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସଧୁ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପ୍ରଯଜୁୟ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, ବଦୟ ସହିତ ୍ନୁରୁଦ୍ଧାରବଯାଗୟ ବହବ | ଏବଂ ଖ୍ର୍ଚ୍ତ 

i) ଏହି୍ରି ଏକ ଘଟଣାବର, ଜବଣ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବୟକି୍ତ ଆଗାମୀ ଆର୍କି ବର୍ଷତର ଋଣ ଦେିେବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇର୍ବିା ଦିନଠାରୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଟି.ଡି.ସ 

ସାଟିଫିବକଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ଟି.ଡି.ସ ୍ରିମାଣର ବେଡିଟ୍ ୍ାଇ ିଁ ଅନୁବରାଧ କରି୍ାରନି୍ତ | ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ବଯ ଅତିରିକ୍ତ ସଧୁ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପ୍ରଯଜୁୟ, ଖ୍ର୍ଚ୍ତ, 

ବଦୟ ଏବଂ ଏହି୍ ରି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ବର ବଡବିଟ୍ ବହାଇର୍ବିା କ ଣସି ବଫରସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହି ିଁ | 
 

10.17 ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଧାରା | 

 

ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ କିମ୍ବା ଋଣ ଦେିେଗଡିୁକର ବ ଧତା କିମ୍ବା କାଯତୟକାରୀତା ଦ୍ ରା ପ୍ରାଧାନୟ, ପ୍ରଭାବତି କିମ୍ବା ଡିସଚାଜତ ବହବ ନାହି ିଁ:  

a) ବସର୍ବିର ଦଶତାଯାଇର୍ବିା ବଯକ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଣସି ଦେିେର ସଂବଶାଧନ, ୍ ରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ୍ ରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି୍ରି ଦେିେର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶୟକତା 

ଅନୁଯାୟୀ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହମତି ଅନୁଯାୟୀ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବବର ୍ରିବରି୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ୍ରିବରି୍ତ୍ତ ୍ରିମାଣ ବୟତୀତ;  
 

b) ଜବଣ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କବ୍ତାବରଟ୍ ଗଠନର ବଯକ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ୍ନୁ ନିମତାଣ;  

 

c) ଋଣ ଦେିେଗଡିୁକବର ୍କ୍ଷମାନଙ୍କର କ ଣସି ଦାୟିତ୍ୱବବାଧ ବା ଦାୟିତ୍ୱବବାଧର ଅବ ଧତା, ଅନିୟମିତତା କିମ୍ବା ଅସମର୍ତତା;  

 

d) ଋଣ ଦେିେ ଅଧୀନବର ର୍ବିା କ  ଣସି ଦାୟିତ୍ ଭିତରକୁ ବର ପ୍ରବବଶ କିମ୍ବା ସଂ୍ାଦନ କରିବାକ ୁବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କର କ୍ଷମତାର କ 

ଣସି ଅଭାବ କିମ୍ବା ଏହାର କାଯତୟବର କ ଣସି ଅନିୟମିତତା କିମ୍ବା ଏହାର ନାମବର କାଯତୟ କରିବାକ ୁକ ଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ ପ୍ରାଧକିରଣ ରା ଅଧକିାରର ଅଭାବ;  

 

e) ଅସମର୍ତତା କିମ୍ବା ବାତିେତା କିମ୍ବା କ ଣସି ଅକ୍ଷମତା, ଅକ୍ଷମତା, ମତୁୃୟ କିମ୍ବା ସୀମିତତା କିମ୍ବା ସମି୍ବଧାନର ସି୍ଥତି, ସି୍ଥତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିମ୍ବା ମାେିକାନା କିମ୍ବା ଅନୟ 

କ ଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କର ବଯକ ଣସି ୍ରିବର୍ତ୍ତନ, ବଯ୍ରି ବହାଇ୍ାବର;  

 

f) ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ୍ାଇ ିଁ ଉ୍େବ୍ଧ ର୍ବିା ଅନୟ କ ଣସି ଚାଜତ, ଗୟାବରଣି୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଅଧକିାର କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାର ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପରୁ୍ଣ୍ତ କିମ୍ବା ଆଂଶକି 

ଶନୂୟ, ଶନୂୟ, ଅସମର୍ତ କିମ୍ବା ଦୁବତଳ ବହାଇ ବଯକ ଣସି ସମୟବର ରିେିଜ୍, ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ, ଭିନ୍ନ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଉ୍ାୟବର କିମ୍ବା ବଯକ ଣସି ଶକି୍ତ ସହତି 

କାରବାର କରିବାକୁ ବାରଣ କବର | , ଠିକ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାର ଯାହା ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟବର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କିମ୍ବା ଅନୟ 
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କ ଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧବର କିମ୍ବା ବି୍କ୍ଷବର ବହାଇ୍ାବର |  

 

g) ବଯକ ଣସି କାଯତୟ, ତୟାଗ, ଘଟଣା କିମ୍ବା ୍ରିସି୍ଥତି ଯାହାକ ିଏହି ବୟବସ୍ଥା ୍ାଇ ିଁ ଋଣ ଦେିେ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ କୁ ପ୍ରାଧାନୟ ବଦବା, 

ପ୍ରଭାବିତ କରିବା କିମ୍ବା କାଯତୟକାରୀ କରିବା ୍ାଇ ିଁ କାଯତୟ କରିର୍ାଏ, ବଯବହତୁ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଅନୟ କ ଣସି ଅଧକିାର, ଶକି୍ତ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାର 

ଅଧୀନବର ବହାଇ୍ାବର | ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ କୁ ଋଣ ଦେିେ କିମ୍ବା କ ଣସି ପ୍ରଯଜୁୟ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି; କିମ୍ବା  

 

h) ଅନୟ କ ଣସି ବିର୍ଷୟ ବା ଜିନିର୍ଷ ଯାହା ବ ିବହଉ | 
 

10.18 ସାଧାରଣ ଧାରା | 

  

ନିମ୍ ନେିଖ୍ତି ଭାବବର ଣଗ୍ରହୀତା ରାଜି ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରନି୍ତ: 

(a) ବଯ ଣଗ୍ରହୀତା ଗଡିୁକ ସଧୁ ହାର, ଧାଯତୟ ଚାଜତ ଏବଂ ଏହାର ଗଣନା ପ୍ରଣାଳୀ, ଅନୟାନୟ ଚାଜତ ଏବଂ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ଗଡିୁକର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ 

କରାଯିବାକ ୁର୍ବିା ଅନୟାନୟ ୍ରିମାଣ ଯକିୁ୍ତଯକୁ୍ତ ଏବଂ ଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ପ୍ରବତୟକ ସର୍ତ୍ତର ଅର୍ତ ବୁ ଛନି୍ତ ଏବଂ ଆର୍କି ପ୍ରଭାବ, ବଦୟ ୍ରିମାଣ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ 

ଏବଂ ଏଠାବର ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଋଣ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ୍ ଅଧୀନବର ସଷିୃ୍ଟ ବହାଇର୍ବିା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକତା | 

(b) ଏହି ଜିଟିସି, ବଯ୍ରି ୍ିଏନବିଏଚଏଫଏେ / ବଯାଗଦାନ ଣଦାତା ଦ୍ ରା ଉ୍ଯକୁ୍ତ / ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଭାବବର ବିବବଚନା କରାଯାଏ, ବେମୱାକତ ଚୁକି୍ତନାମା ଏବଂ 

ବେମୱାକତ ଚୁକି୍ତନାମା ସହିତ ବଯକ ଣସି ଡକୁୟବମବଣ୍ଟ୍ସନ୍ ସହିତ ଏହା କାଯତୟକାରୀ ବହବ | ବେମୱାକତ ଚୁକି୍ତବର ବକବଳ ପ୍ରବବଶ ଏବଂ ବେମୱାକତ 

ଚୁକି୍ତନାମା ସହିତ ର୍ବିା ବଯକ ଣସି ଡକୁୟବମବଣ୍ଟ୍ସନ୍ ଏଠାବର ର୍ବିା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ମାନଙୁ୍କ ମକୁ୍ତ କରିବ ନାହି ିଁ |  

(c) ଋଣଗ୍ରହୀତା ମାବନ ଏହି ଜଟିିସିର ଚୁକି୍ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ୍ଢିଛନି୍ତ ଏବଂ ବୁଝିଛନି୍ତ ଏବଂ ଏହାର ବୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ବହବାକୁ ରାଜି ବହାଇଛନି୍ତ | ଇବଭଣ୍ଟ୍ବର 

ଣଗ୍ରହୀତା ଅଶକିି୍ଷତ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ ଭାର୍ଷା ୍ ୍ାରିବବ ନାହି ିଁ, ଏହି ଜଟିିସି ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ୍ ଯାଇଛି, ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 

ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଭାର୍ଷା ଭାର୍ଷାବର ବିସୃ୍ତତ ଭାବବର ବର୍ଣ୍ତନା କରାଯାଇଛି | 

 

ଏହି ସାଧାରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଚୁକି୍ତନାମା (“GTC”) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ / ଦିଲ୍ଲୀବର ସବ୍-ବରଜିଷ୍ଟୋର୍ VII ଙ୍କ କାଯତୟାଳୟବର ୍ଞ୍ଜୀକୃତ ବହାଇଛି, 24 ଜୁନ୍, 2022 ବର ବୁକ୍ 

ନମ୍ବର 4, ଭେମ ୍ବର ବରଜିବଷ୍ଟେସନ୍ ନମ୍ବର 392 ରହିଛି। ୍ଷୃ୍ାି ନମ୍ବର 63 ରୁ 106 ବର ନମ୍ବର 1733 ଏବଂ GTC କୁ ଆଗକୁ ବ which    ାଉଛି ଯାହାକି 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ / ଦିଲ୍ଲୀର ସବ୍-ବରଜିଷ୍ଟୋର୍ VII କାଯତୟାଳୟବର ୍ଞ୍ଜୀକୃତ ବହାଇଛି, ଅଗଷ୍ଟ 03, 2021 ବର ବୁକ୍ ନମ୍ବର 4, ଭେମ ୍ବର ବରଜିବଷ୍ଟେସନ୍ ନମ୍ବର 294 ଅଛି 

| ୍ଷୃ୍ାି ନମ୍ବର 114 ରୁ 157 ବର ନମ୍ବର 1708 ଏବଂ ସବ୍-ବରଜିଷ୍ଟୋର୍ ଭି ଏ କାଯତୟାଳୟବର, ହାଉସ ଖ୍ାଜ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ / ଦିଲ୍ଲୀବର, ବମ 03, 2019 ବର ବୁକ୍ ନମ୍ବର 

4, ଭେମ ୍ବର ବରଜିବଷ୍ଟେସନ୍ ନମ୍ବର 867 ଅଛି | ବ୍ଜ୍ ନମ୍ବର 98 ରୁ 151 ବର ନମ୍ବର 463 ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ / ନୂଆଦିଲ୍ଲୀବର ସବ୍-ବରଜିଷ୍ଟୋର୍ VII ଙ୍କ କାଯତୟାଳୟବର, 

ଡିବସମ୍ବର 09, 2016 ବର ବୁକ୍ ନମ୍ବର 4, ଭେମ ୍ବର ବରଜିବଷ୍ଟେସନ୍ ନମ୍ବର 979 ଅଛି | ବ୍ଜ ୍ନମ୍ବର 57 ରୁ 103 ବର ନମ୍ବର 1614 ଏବଂ ହରିୟାଣାର କର୍ଣ୍ତାେବର 

ସବ୍-ବରଜିଷ୍ଟୋରଙ୍କ କାଯତୟାଳୟବର ମଧ୍ୟ ଡିବସମ୍ବର 04, 2014 ବର ବୁକ୍ I, Vol। ୍ଷୃ୍ାି ନମ୍ବର 82 ବର ନମ୍ବର 534 ଏହା ବରଜିଷ୍ଟର ବହାଇଛି | | 

 
 
______________________                                                                 ___________________ 

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସ ୍କ୍ଷର PNBHFL ର ଦସ୍ତଖ୍ତ |  

 
 
 

 

 

 

  


