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ଦୟାକରି ପନୁର୍ବାର କୁହନ୍ତୁ | ସଂଶ ାଧନ | ସାମଗ୍ରୀ  
ଓଡଶିା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ା କର (େଂସଶାଧନ) ବ୍ସିଧୟକ, 2019 

 
 

ଓଡଶିା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ାକର ଅଧିନୟିମ, 2017 କୁ ଅଧିକତର େଂସଶାଧନ 
କରବି୍ା େକାସଶ 

ଏକ 
ବ୍ସିଧୟକ 

 ଭାରତ ଗଣରାଜ୍ୟର େତୁରତିମ ବ୍ର୍ଷସର ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟର ବ୍ଧିାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ନମିନମସତ 
ଅଧିନୟିମିତ ସେଉ :- 

1.(1) ଏେ ିଅଧିନୟିମଟ ିଓଡଶିା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ାକର  (େଂସଶାଧନ) ଅଧିନୟିମ, 2019 
ଭାସବ୍ ଅଭିେତି ସେବ୍ । 

(2) ଅନୟଥା ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିସେ ଏେ ି ଅଧିନୟିମର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାମାନ, ରାଜ୍ୟ 
େରକାର ଅଧିେୂଚନା ଦ୍ୱାରା ସଯଉଁ ତାରଖି ନୟିତ କରସିବ୍, ସେେ ିତାରଖିଠାରୁ ବ୍ଳବ୍ତ୍ତର ସେବ୍ : 

ପରନୁ୍ତ ଏେ ିଅଧିନୟିମର ବ୍ଭିିନ୍ନ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାପାଇଁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ତାରଖି ନୟିତ କରାଯାଇପାରବି୍ 
ଏବ୍ଂ ଏେ ି ଅଧିନୟିମସର ସେେ ି ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପ୍ରତ ି ସକୌଣେ ି େୂଚନାଥିସେ, ତାୋକୁ ଉକ୍ତ 
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ବ୍ଳବ୍ତ୍ତର ସେବ୍ା ତାରଖି ପ୍ରତ ିେୂଚନାସବ୍ାେି ବୁ୍ଝାଯିବ୍ । 

େଂକି୍ଷପ୍ତ ନାମ 
ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭ 

2017 ର 
ଓଡଶିା 
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2. ଓଡଶିା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ାକର ଅଧିନୟିମ, 2017 (ଏୋପସର ମୂଳ ଅଧିନୟିମଭାସବ୍ 
ଉଲି୍ଲଖିତ) ର ଧାରା 2 ର ଖଣ୍ଡ (4) ସର “ଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ” ଶବ୍ଦଗୁଡକି ପସର 
“ଜ୍ାତୀୟ ଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣ” ଶବ୍ଦଗୁଡକି ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍ । 

3. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 10 ସର, - 
(କ) ଉପଧାରା (1) ର ଦ୍ୱତିୀୟ ପରନୁ୍ତକ ପସର ନମିନେିଖିତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ 

ସେବ୍, ଯଥା:- 
“ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ- ଦ୍ୱତିୀୟ ପରନୁ୍ତକ ଉସେଶୟସର ଜ୍ମା, କରଜ୍ ବ୍ା ଅଗ୍ରୀମ ଆକାରସର 

ସଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଥିବ୍ା ସେବ୍ାର ମକୁ୍ତ ସଯାଗାଣର ମେୂୟ, ଯାୋକ ିେୁଧ ବ୍ା ରେିାତ ିଆକାରସର 
ଦଆିଯାଉଥିବ୍ା ପ୍ରତଫିଳ େେତି େମାନ ସେଉଥିବ୍, ତାୋକୁ ରାଜ୍ୟସର କାରବ୍ାରର ମେୂୟ 
ଅବ୍ଧାରଣ କରବି୍ାପାଇଁ େେିାବ୍କୁ ନଆିଯିବ୍ନାେିଁ।”; 

(ଖ)  ଉପଧାରା (2) ସର, - 
(i)   ଖଣ୍ଡ (ଘ) ସର ସଶର୍ସର ଥିବ୍ା “ଏବ୍ଂ” ଶବ୍ଦଟ ିସୋପ ସେବ୍; 
(ii) ଖଣ୍ଡ (ଙ)ସର “ସୋଇନଥାନ୍ତ”ି ଶବ୍ଦଗୁଡକି ପସର “ସୋଇନଥାନ୍ତ;ି ଏବ୍ଂ”  ଶବ୍ଦଗୁଡକି 

ପ୍ରତସି୍ଥାପିତସେବ୍; 
(iii) ଖଣ୍ଡ (ଙ)ପସର ନମିନେିଖିତ ଖଣ୍ଡଟ ିଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍, ଯଥା:- 
“(ଚ) ଯଦ ି ସେ ଜ୍ସଣ ୋମୟିକ କରସଯାଗୟ ବ୍ୟକି୍ତ ବ୍ା ପ୍ରବ୍ାେୀ କରସଯାଗୟ ବ୍ୟକି୍ତ 

ସୋଇନଥାନ୍ତ;ି” ;  
(ଗ) ଉପଧାରା (2) ପସର ନମିନେିଖିତ ଉପ-ଧାରାଟ ିଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍,ଯଥା: - 
 

“(2କ) ଏେ ିଅଧିନୟିମସର ବ୍ରୁିଦ୍ଧସବ୍ାଧକ ଯାୋକଛି ିଥିବ୍ାେସେ, କନୁି୍ତ ଧାରା 9 ର ଉପ-
ଧାରା (3) ଓ (4) ର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାଗୁଡକି ପ୍ରତେିାସପକ୍ଷ ସୋଇ, ଉପ-ଧାରା (1) ବ୍ା (2) ଅନୁଯାୟୀ 
କର ପ୍ରଦାନ କରବି୍ାପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରବି୍ାକୁ ଅସଯାଗୟ ସଯଉ ଁ ରଜି୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର 
ପୂବ୍ଷବ୍ର୍ଷର େବ୍ଷସମାଟ କାରବ୍ାର ପଚାଶ େକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସୋଇନଥିବ୍, ସେ ଧାରା 9ର ଉପ-
ଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଦୟ କର ବ୍ଦଳସର, ବ୍େିତି ସେବ୍ାମସତ ସେପର ିରୀତସିର 
ଗଣନା କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟସର ତାଙ୍କ କାରବ୍ାରର େବ୍ଷାଧିକ ତନି ିପ୍ରତଶିତ କର ପରମିାଣ ପ୍ରଦାନ 
କରବି୍ାପାଇଁ ନମିନେିଖିତ ସକ୍ଷତ୍ରସର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରପିାରସିବ୍ । 

ଧାରା 10 ର 
େଂସଶାଧନ 

ଧାରା 2ର 
େଂସଶାଧନ 
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 (କ) ସେ ଯଦ ିଏେ ିଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ କର ଅସଯାଗୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ାର ସଯାଗାଣ 
କରବି୍ାସର ନସିୟାଜ୍ତି ସୋଇନଥାନ୍ତ;ି 
 (ଖ) ସେ ଯଦ ିଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ାର ସକୌଣେ ିଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ବ୍େମିଷୁଖୀ ସଯାଗାଣ କରବି୍ାସର 
ନସିୟାଜ୍ତି ସୋଇନଥାନ୍ତ;ି 
 (ଗ) ସେ ଯଦ ି ଧାରା 52 ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ସସର କର ଆଦାୟ କରବି୍ାକୁ ସଯଉ ଁ
ଇସେସକ୍ରାନକି ବ୍ାଣିଜ୍ୟିକ େଂଚାଳକ ଆବ୍ଶୟକ, ତାଙ୍କ ଜ୍ରଆିସର ଦ୍ରବ୍ୟଓ ସେବ୍ାର ସଯାଗାଣ 
କରବି୍ାସର ନସିୟାଜ୍ତି ସୋଇନଥାନ୍ତ;ି 
 (ଘ) ସେ ଯଦ ିପରରି୍ଦର େୁପାରଶି କ୍ରସମ େରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିେୂଚୀତ ସେବ୍ାମସତ 
ସେପର ିଦ୍ରବ୍ୟର ନମିଷାତା ବ୍ା ସେପର ିସେବ୍ାର ସଯାଗାଣକାରୀ ସୋଇନଥାନ୍ତ;ି ଏବ୍ଂ 
 (ଙ) ସେ ଯଦ ି ଜ୍ସଣ ୋମୟିକ କରଦାତା ବ୍ୟକି୍ତ ବ୍ା ଜ୍ସଣ ପ୍ରବ୍ାେୀ କରଦାତା ବ୍ୟକି୍ତ 
ସୋଇନଥାନ୍ତ:ି 
 ପରନୁ୍ତ ସଯସବ୍ ଏକାଧିକ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଆୟକର ଅଧିନୟିମ, 1961 
ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ାର ିକରାଯାଇଥିବ୍ା େମାନ ସ୍ଥାୟୀ େେିାବ୍ େଂଖୟା (PAN) ଥାଏ, ସତସବ୍ ଏେ ିଉପ-
ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସେପର ିସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତମାସନ କର ପ୍ରଦାନ କରବି୍ାକୁ ଇଚ୍ଚା ପ୍ରକଟ ନକସେ, 
ଏେ ିଉପ-ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ ପରକିଳ୍ପନା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରବି୍ାକୁ ସଯାଗୟ 
ସେସବ୍ନାେିଁ ।”; 
 (ଘ) ଉପ-ଧାରା (3) ସର ଉଭୟ ସ୍ଥାନସର ଥିବ୍ା “ଉପଧାରା (1) ଶବ୍ଦ, ବ୍ନ୍ଧନୀ ଓ 
ଅଙ୍କପସର “ବ୍ା ଯଥାସ୍ଥିତ,ି ଉପଧାରା (2କ),” ଶବ୍ଦ, ବ୍ନ୍ଧନୀ ଓ ଅଙ୍କ ଓ ଅକ୍ଷର ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ     
ସେବ୍ ।  

(ଙ) ଉପ-ଧାରା (4) ସର ଥିବ୍ା “ଉପଧାରା (1) ”  ଶବ୍ଦ, ବ୍ନ୍ଧନୀ ଓ ଅଙ୍କପସର “ବ୍ା 
ଯଥାସ୍ଥିତ,ି ଉପଧାରା (2କ),” ଶବ୍ଦ, ବ୍ନ୍ଧନୀ ଓ ଅଙ୍କ ଓ ଅକ୍ଷର ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍ ।  

(ଚ) ଉପ-ଧାରା (5) ସର ଥିବ୍ା “ଉପଧାରା (1) ”  ଶବ୍ଦ, ବ୍ନ୍ଧନୀ ଓ ଅଙ୍କପସର “ବ୍ା 
ଯଥାସ୍ଥିତ,ି ଉପଧାରା (2କ),” ଶବ୍ଦ, ବ୍ନ୍ଧନୀ ଓ ଅଙ୍କ ଓ ଅକ୍ଷର ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍ ।  

(ଛ) ଉପ-ଧାରା (5) ପସର ନମିନେିଖିତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍, ଯଥା:-  
‘ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ – 1. ଏେ ିଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କର ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା ନମିସନ୍ତ ଜ୍ସଣ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ 

ସଯାଗୟତା ଅବ୍ଧାରଣ କରବି୍ା େକାସଶ ତାଙ୍କର େବ୍ଷସମାଟ କାରବ୍ାର ଗଣନା କରବି୍ା 
ଉସେଶୟସର “େବ୍ଷସମାଟ କାରବ୍ାର” ଅଭିବ୍ୟକି୍ତସର ସଗାଟଏି ଆଥକି ବ୍ର୍ଷର ଅସପ୍ରେ ପେେିା 
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ତାରଖିଠାରୁ ଏେ ିଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସଯଉଁତାରଖିସର ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ କରବି୍ାପାଇଁ ବ୍ାଧ୍ୟ 
େୁଅନ୍ତ,ି ସେେ ି ତାରଖି ପଯଷୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବ୍ା ସଯାଗାଣଗୁଡକିର ମୂେୟ 
ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ ସେବ୍ । 

ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ – 2. ଏେ ିଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ସଣ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଦୟ କର ଅବ୍ଧାରଣ 
କରବି୍ା ଉସେଶୟସର “ରାଜ୍ୟସର ବ୍ା େଂଘରାଜ୍ୟ ସକ୍ଷତ୍ରସର କାରବ୍ାର” ଅଭିବ୍ୟକି୍ତସର ନମିନେିଖିତ 
ସଯାଗାଣଗୁଡକିର ମୂେୟ ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ ସେବ୍ନାେିଁ, ଯଥା:- 

 

(i) ଏକ ଆଥକି ବ୍ର୍ଷର ଅସପ୍ରେ ପେେିା ତାରଖିଠାରୁ ଏେ ିଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ସଣ 
ବ୍ୟକି୍ତ ସଯଉଁ ତାରଖିସର ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ କରବି୍ାପାଇଁ ବ୍ାଧ୍ୟେୁଅନ୍ତ,ି ସେେ ି ତାରଖି ପଯଷୟନ୍ତ 
କରାଯାଇଥିବ୍ା ସଯାଗାଣ, ଏବ୍ଂ 

(ii) େୁଧ ବ୍ା ରେିାତ ିଆକାରସର ଦଆିଯାଇଥିବ୍ା ପ୍ରତଫିଳ େେତି େମାନ ମେୂୟର ଜ୍ମା, 
କରଜ୍ ବ୍ା ଅଗ୍ରୀମ ଆକାରସର ସଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଥିବ୍ା ସେବ୍ାର ମକୁ୍ତ ସଯାଗାଣ ।‘ 

4. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 22 ର ଉପ-ଧାରା (1) ର ଦ୍ୱତିୀୟ ପରନୁ୍ତକ ପସର 
ନମିନେିଖିତ ପରନୁ୍ତକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍, ଯଥା:- 

“ପୁନଶ୍ଚ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ େେମତ ି ଓ ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି କ୍ରସମ େରକାର, ସଯଉ ଁ
ସଯାଗାଣକାରୀ ସକବ୍ଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଯାଗାଣ କରୁଥାନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ସକ୍ଷତ୍ରସର େବ୍ଷସମାଟ କାରବ୍ାରକୁ 
ଅଧିେୂଚୀତ ସେବ୍ାମସତ ସେପର ିେତ୍ତଷାବ୍ଳୀ ଓ କଟକଣା ପ୍ରତ ିୋସପକ୍ଷ ସୋଇ, ସକାଡଏି େକ୍ଷ 
ଟଙ୍କାରୁ େବ୍ଷାଧିକ ଚାଳଶି ିେକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯଷୟନ୍ତ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରପିାରସିବ୍ । 

ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ –ଏେ ିଉପ-ଧାରା ଉସେଶୟସର ଜ୍ସଣ ବ୍ୟକି୍ତ େୁଧ ବ୍ା ରେିାତ ିଆକାରସର 
ଦଆିଯାଇଥିବ୍ା ପ୍ରତଫିଳ େେତି େମାନ ମେୂୟର ଜ୍ମା, କରଜ୍ ବ୍ା ଅଗ୍ରୀମଭାସବ୍ ସଯାଗାଇ 
ଦଆିଯାଇଥିବ୍ା ସେବ୍ାର ମକୁ୍ତ ସଯାଗାଣସର ନସିୟାଜ୍ତି ଥିସେ ସେଁ, ସେ ସକବ୍ଳ ମାତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟର 
ସଯାଗାଣର ନସିୟାଜ୍ତି ଅଛନ୍ତ ିସବ୍ାେି ବ୍ସିବ୍ଚତି ସେସବ୍।” 
 5. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 25 ର ଉପ-ଧାରା (6) ପସର ନମିନେିଖିତ ଉପ-ଧାରାଗୁଡକି 
ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍, ଯଥା:- 
 “(6 କ) ପ୍ରସତୟକ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ବ୍େିତି ସେବ୍ାମସତ ସେପର ି ଫମଷସର ଓ 
ରୀତସିର ଓ ସେପର ିେମୟ ମଧ୍ୟସର େତୟତା ପ୍ରତପିାଦନ କରବି୍ାକୁ ପଡବି୍ ବ୍ା ତାଙ୍କ ପାଖସର 
ଆଧାର ନମବର ଥିବ୍ାର ପ୍ରମାଣ ଦାଖେ କରବି୍ାକୁ ପଡବି୍ : 

ଧାରା 22 ର 
େଂସଶାଧନ 

ଧାରା 25 ର 
େଂସଶାଧନ 
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 ପରନୁ୍ତ ଯଦ ି ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ନଥାଏ, ସତସବ୍ ପରରି୍ଦର 
େୁପାରଶିକ୍ରସମ ରାଜ୍ୟ େରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍େିତି ସେବ୍ା ମସତ ସେପର ି ରୀତସିର ତାଙୁ୍କ ଅନୟ 
ସକୌଣେ ିବ୍କିଳ୍ପ ଓ ଯଥାଥଷ ପରଚିୟପତ୍ର ସଦବ୍ାକୁ କୁୋଯିବ୍ : 
 ଅଧିକନୁ୍ତ ଯଦ ିେତୟତା ପ୍ରତପିାଦନ କରବି୍ାସର ବ୍ା ଆଧାର ନମବର ଥିବ୍ା ପ୍ରମାଣ ଦାଖେ 
କରବି୍ାସର ବ୍ା ଅନୟ ସକୌଣେ ିବ୍କିଳ୍ପ ଓ ଯଥାଥଷ ପରଚିୟ ପତ୍ର ଦାଖେ କରବି୍ାସର ଉକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ 
ବ୍ଫିଳ େୁଅନ୍ତ,ି ସତସବ୍ ତାୋଙୁ୍କ ଆବ୍ଣ୍ଟତି ସୋଇଥିବ୍ା ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ ଅସବ୍ୈଧ ସବ୍ାେି ବ୍ସିବ୍ଚତି 
ସେବ୍ ଏବ୍ଂ ଏେ ି ଅଧିନୟିମର ଅନୟ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାମାନ ଏପର ି ୋଗୁସେବ୍, େସତସଯପର ି ଉକ୍ତ 
ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ନକିଟସର ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ ନାେିଁ । 
 

6. (ଖ) ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକରଣ ମଞ୍ଜରୁ ିପାଇ ଁସଯାଗୟ ସେବ୍ା େକାସଶ ପ୍ରସତୟକ ବ୍ୟକି୍ତ  ଅଧିେୂଚନା ଜ୍ାର ି
ସେବ୍ା ତାରଖିସର ଓ ସେେ ି ତାରଖି ଠାରୁ ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି କ୍ରସମ, େରକାର ଉକ୍ତ 
ଅଧିେୂଚନାସର ବ୍ନିେିଷି୍ଟ  କରଥିିବ୍ା ମସତ ସେପର ିରୀତସିର େତୟତା ପ୍ରତପିାଦନ କରସିବ୍ ବ୍ା 
ଆଧାର ନମବର ଥିବ୍ାର ପ୍ରମାଣ ଦାଖେ କରସିବ୍ : 

 ପରନୁ୍ତ  ଯଦ ିସକୌଣେ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଆଧାର ନମବର  ନଥାଏ ସତସବ୍ ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି 
କ୍ରସମ େରକାର ଉକ୍ତ ଅଧିେୂଚନାସର ବ୍ନିେିଷି୍ଟ  କରବି୍ା ମସତ ସେପର ିରୀତସିର  ଅନୟ ସକୌଣେ ି
ବ୍କିଳ୍ପ  ଓ ଯଥାଥଷ  ପରଚିୟ ପତ୍ର ସଦବ୍ା ପାଇ ଁତାଙୁ୍କ କୁୋଯିବ୍ ।  

6. (ଗ) ଅଧିେୂଚନା ଜ୍ାର ି ସେବ୍ା ତାରଖିସର ଓ ସେେ ି ତାରଖିଠାରୁ ଜ୍ସଣ ବ୍ୟକି୍ତ ବ୍ସିଶର୍ଙ୍କ  
ବ୍ୟତୀତ  ଅନୟ େମସ୍ତ  ବ୍ୟକି୍ତ, ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକରଣ ପାଇ ଁ ସଯାଗୟ ସେବ୍ା େକାସଶ ପରରି୍ଦର 
େୁପାରଶି କ୍ରସମ  େରକାର ଉକ୍ତ ଅଧିେୂଚନାସର ବ୍ନିେିଷି୍ଟ  କରଥିିବ୍ା  ମସତ ସେପର ି  ରୀତସିର 
େତୟତା ପ୍ରତପିାଦନ କରସିବ୍ ବ୍ା କତ୍ତଷା, ପରଚିାଳନା ନସିେଷଶକ, ପୂର୍ଣ୍ଷକାଳୀନ ନସିେଷଶକ, ସେପର ି
େଂଖୟକ ଅଂଶୀଦାର, େଂଘର ପରଚିାଳନା କମିଟରି େଦେୟ,ନୟାେୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରତନିଧିି, 
ପ୍ରାଧିକୃତ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ଓ ସେପର ିଅନୟ ସେଣୀର ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ଆଧାର ନମବର ଥିବ୍ାର ପ୍ରମାଣ 
ଦାଖେ କରସିବ୍ : 

 ପରନୁ୍ତ ସଯସବ୍ ସେପର ିବ୍ୟକି୍ତ ବ୍ା ସେପର ିସେଣୀର ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ନ 
ଥାଏ, ସତସବ୍  ସେପର ି ବ୍ୟକି୍ତ  ବ୍ା ସେପର ି ସେଣୀର ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ  ଉକ୍ତ ଅଧିେୂଚନାସର 
ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି କ୍ରସମ େରକାର ବ୍ନିେିଷି୍ଟ  କରଥିିବ୍ା ସେପର ି ରୀତସିର ଅନୟ ସକୌଣେ ି
ବ୍କିଳ୍ପ ଓ ଯଥାଥଷ  ପରଚିୟ ପତ୍ର ସଦବ୍ା ପାଇ ଁକୁୋଯିବ୍ ।  
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6.(ଘ) ଉପଧାରା 6(କ) ବ୍ା ଉପ-ଧାର 6(ଖ) ବ୍ା ଉପଧାରା 6(ଗ)ର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାମାନ, ପରରି୍ଦର 
େୁପାରଶି କ୍ରସମ  େରକାର ଅଧିେୂଚନାସର ବ୍ନିେିଷି୍ଟ କରଥିିବ୍ା ମସତ ସେପର ି ବ୍ୟକି୍ତ ବ୍ା 
ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର ସେଣୀ ବ୍ା ସକୌଣେ ିରାଜ୍ୟ ବ୍ା େଂଘରାଜ୍ୟ ସକ୍ଷତ୍ର  ବ୍ା ତାୋର ସକୌଣେ ିଭାଗ 
ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ  ସେବ୍ ନାେିଁ । 

ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ :- ଏେ ିଧାରା ଉସେଶୟସର “ ଆଧାର ନମବର” ଅଭିବ୍ୟକି୍ତର ଅଥଷ, ଆଧାର  
(ଆଥକି ଓ ଅନୟାନୟ  େୋୟତା, େୁବ୍ଧିା ଓ ସେବ୍ାର େଧିାେଳଖ ପ୍ରଦାନ ) ଅଧିନୟିମ, 2016 
ର ଧାରା 2 ର ଖଣ୍ଡ (କ) ସର ଯାୋ ରେଛି,ି ସେେ ିଏକା ଅଥଷ ସେବ୍ ।” 

 6. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 31 ପସର ନମିନେିଖିତ ଧାରାଟ ି ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍, ଯଥା :- 

 

31 କ. ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି କ୍ରସମ େରକାର ଏପର ିଏକ ସେଣୀର ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ 
ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ବ୍େିତି  କରପିାରସିବ୍ ସଯଉଁମାସନ କ,ି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା  କରାଯାଇଥିବ୍ା ଦ୍ରବ୍ୟ 
ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ସଯାଗାଣର ପ୍ରାପି୍ତକତ୍ତଷାମାନଙୁ୍କ ବ୍େିତି ଇସେକ ସରାନକି ପ୍ରଦାନ 
ମାଧ୍ୟମସର ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କରସିବ୍ ଏବ୍ଂ ବ୍େିତି ସେବ୍ା ମସତ ସେପର ିରୀତସିର 
ଓ ସେପର ି େତ୍ତଷାବ୍ଳୀ ଓ କଟକଣା ପ୍ରତ ି ୋସପକ୍ଷ ସୋଇ, ତଦନୁୋସର ଅଥଷ ପ୍ରଦାନ 
କରବି୍ା ପାଇଁ ସେପର ିପ୍ରାପି୍ତକତ୍ତଷାଙୁ୍କ ବ୍କିଳ୍ପ ସଦସବ୍ ।” 

7. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 39 ସର , - 

 (କ) ଉପଧାରା (1) ଓ (2)  ବ୍ଦଳସର ନମିନେିଖିତ ଉପ-ଧାରାଗୁଡକି ପ୍ରତସି୍ଥାପିତ ସେବ୍, 
ଯଥା:- 

 “ (1) ଜ୍ସଣ ଇନପୁଟ  ସେବ୍ା ବ୍ତିରକ ବ୍ା ଜ୍ସଣ ପ୍ରବ୍ାେୀ କରସଯାଗୟବ୍ୟକି୍ତ ବ୍ା ଧାରା 
10 ବ୍ା ଧାରା 51 ବ୍ା ଧାରା 52 ର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା  ଅନୁୋସର କର ପ୍ରଦାନ  କରୁଥିବ୍ା ଜ୍ସଣ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ 
ଭିନ୍ନ  ଅନୟ ପ୍ରସତୟକ  ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ  ବ୍ୟକି୍ତ , ପ୍ରସତୟକ କୟାସେଣ୍ଡର ମାେ ବ୍ା ତାୋର  ଭାଗ 
ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ  ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ଅନ୍ତମୁଖଷୀ  ଓ ବ୍େମିଷୁଖୀ ସଯାଗାଣ, ପାଇଥିବ୍ା  ଇନ ପୁଟ କର 
ଜ୍ମା, ପ୍ରସଦୟ କର, ପ୍ରଦତ୍ତ କର ଓ ବ୍େିତି ସେବ୍ା  ମସତ ସେପର ିଅନୟ େମସ୍ତ  ବ୍ବି୍ରଣୀ, 

ଧାରା 39ର 

େଂସଶାଧନ 

“ପ୍ରାପି୍ତ କତ୍ତଷାମାନଙୁ୍କ 
ଡଜି୍ଟାେ ଅଥଷ 

ପ୍ରଦାନର େବୁ୍ଧିା” 

ନୂତନ ଧାରା 
31 କ ର 

ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପନ 

2016 ର 18 
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ସେପର ିଫମଷସର ଓ ରୀତସିର ଓ ସେପର ିେମୟ ମଧ୍ୟସର ଇସୋସକ୍ରାନକି ମାଧ୍ୟମସର ଏକ ରଟିର୍ଣ୍ଷ 
ଦାଖେ କରସିବ୍ : 

 ପରନୁ୍ତ ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି କ୍ରସମ , େରକାର ଏପର ିସକସତକ  ସେଣୀର ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ 
ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ଅଧିେୂଚତି  କରପିାରସିବ୍, ସଯଉଁମାସନ କ ିସେଥିସର ବ୍େିତି ସେବ୍ା ମସତ ସେପର ି
େତ୍ତଷାବ୍ଳୀ ଓ କଟକଣା ପ୍ରତ ିୋସପକ୍ଷ  ସୋଇ ପ୍ରସତୟକ ତ୍ରମିାେ ବ୍ା ତାୋର ଭାଗ ପାଇ ଁରଟିର୍ଣ୍ଷ  
ଦାଖେ କରସିବ୍ ।  

(2) ଧାରା 10 ର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ୍ା ଜ୍ସଣ ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ 
ପ୍ରସତୟକ ଆଥକି ବ୍ର୍ଷ ବ୍ା ତାୋର  ଭାଗ ପାଇ ଁରାଜ୍ୟସର ତାଙ୍କର କାରବ୍ାର, ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା 
ଉଭୟର ଅନ୍ତମୁଖଷୀ ସଯାଗାଣ, ପ୍ରସଦୟ କର, ପ୍ରଦତ୍ତ କର ଓ ବ୍େିତି  ସେବ୍ା ମସତ ସେପର ିଅନୟ 
େମସ୍ତ ବ୍ବି୍ରଣୀ ସେପର ି ଫମଷସର ଓ ରୀତସିର ଓ ସେପର ି େମୟ ମଧ୍ୟସର ଇସୋସକ୍ରାନକି 
ମାଧ୍ୟମସର ଏକ ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଦାଖେ କରସିବ୍ ”। 

(ଖ) ଉପଧାରା (7) ବ୍ଦଳସର ନମିନେିଖିତ ଉପଧାରାଟ ି ପ୍ରତସି୍ଥାପିତ ସେବ୍, ଯଥା :-              
(7) ଉପଧାରା (1) ର ପରନୁ୍ତକ ବ୍ା ଉପଧାରା (3) ବ୍ା ଉପଧାରା (5) ସର େୂଚୀତ  
ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ  ଭିନ୍ନ  ଅନୟ ସଯଉଁ  ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତମାସନ ଉପଧାର (1) ଅନୁଯାୟୀ  ରଟିର୍ଣ୍ଷ  
ଦାଖେ କରବି୍ାକୁ ଆବ୍ଶୟକ ସେଉଥିବ୍, ସେମାସନ ପ୍ରସତୟକ  ସଯଉ ଁତାରଖିସର ରଟିର୍ଣ୍ଷ  ଦାଖେ 
କରବି୍ାକୁ  ଆବ୍ଶୟକ ସେଉଥିବ୍, ତାୋର ପରବ୍ତ୍ତଷୀ  ସେଉ ନ ଥିବ୍ା  ତାରଖିସର ସେପର ିରଟିର୍ଣ୍ଷ  
ଅନୁୋସର ସଦୟକର େରକାରଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ  କରସିବ୍ : 

ପରନୁ୍ତ ଉପଧାରା (1) ର ପରନୁ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଦାଖେ କରୁଥିବ୍ା  ପ୍ରସତୟକ 
ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ  ବ୍ୟକି୍ତ, ମାେ ମଧ୍ୟସର  ତାଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର  ଅନ୍ତମୁଖଷୀ  ଓ 
ବ୍େମିଷୁଖୀ ସଯାଗାଣ, ସେ ପାଇଥିବ୍ା ଇନ ପୁଟ କର ଜ୍ମା , ପ୍ରସଦୟ କର ଓ ଅନୟାନୟ 
ବ୍ବି୍ରଣୀମାନ େେିାବ୍କୁ ସନଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦୟ କର, ବ୍େିତି ସେବ୍ା ମସତ ସେପର ିଫମଷ  ଓ 
ରୀତସିର ଓ ସେପର ିେମୟ ମଧ୍ୟସର  େରକାରଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରସିବ୍ :  

ଅଧିକନୁ୍ତ ଉପଧାରା (2) ଅନୁଯାୟୀ ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଦାଖେ କରୁଥିବ୍ା ପ୍ରସତୟକ ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ 
ତ୍ରମିାେ ମଧ୍ୟସର ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସର କାରବ୍ାର, ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ଅନ୍ତଷମଖୁୀ ସଯାଗାଣ 

ଧାରା 44ର 

େଂସଶାଧନ 
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ଓ ସେପର ିଅନୟାନୟ  ବ୍ବି୍ରଣୀମାନ େେିାବ୍କୁ ସନଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା  ସଦୟ କର, ବ୍େିତି ସେବ୍ା 
ମସତ ସେପର ିଫମଷ ଓ ରୀତସିର ଓ ସେପର ିେମୟ ମଧ୍ୟସର େରକାରଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରସିବ୍ ”। 

8. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 44ର ଉପଧାରା (1) ସର ନମିନେିଖିତ ପରନୁ୍ତକମାନ 
ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍ ଯଥା : -  

 “ପରନୁ୍ତ କମିଶନର, ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି କ୍ରସମ ଓ କାରଣ ଉସଲ୍ଲଖ କର ିଅଧିେୂଚନା 
ଦ୍ୱାରା ସେଥିସର ବ୍ନିେିଷି୍ଟ  ସୋଇଥିବ୍ା  ମସତ ସେପର ି ସେଣୀର ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ 
ନମିସନ୍ତ  ବ୍ାର୍କି  ରଟିର୍ଣ୍ଷ  ଦାଖେ କରବି୍ାର େମୟ େୀମାକୁ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରପିାରସିବ୍ :  

 ଅଧିକନୁ୍ତ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର କମିଶନର ଯଦ ି ସକୌଣେ ିେମୟ େୀମାର ବୃ୍ଦ୍ଧକୁି ଅଧିେୂଚୀତ 
କରଥିାନ୍ତ,ି ସତସବ୍ ତାୋ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିେୂଚତି ସୋଇଛ ି ସବ୍ାେି ବ୍ସିବ୍ଚନା କରାଯିବ୍ ’’। 

 9. ମୂଳ ଅଧିନୟିମ ଧାରା 49 ର ଉପ-ଧାରା (9) ପସର ନମିନେିଖିତ ଉପ-ଧାରାମାନ 
ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍ ଯଥା-: 

 “(10) ଜ୍ସଣ ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ କମନ ସପାଟଷାେସର ଏେ ି ଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ  
ଇସେସକ୍ରାନକି କୟାେ ସେଜ୍ରସର  ଉପେବ ଧ ସଯ ସକୌଣେ ିପରମିାଣର କର, େୁଧ, ଶାସି୍ତଧନ, 
ଫିସ୍ ବ୍ା ଅନୟ  ସକୌଣେ ିପରମିାଣ ବ୍େିତି ସେବ୍ା ମସତ ସେପର ିଫମଷସର ଓ ରୀତସିର ଏବ୍ଂ 
ସେପର ିେତ୍ତଷାବ୍ଳୀ ଓ କଟକଣା ପ୍ରତ ିୋସକ୍ଷପ ସୋଇ େମନିବତ କର, ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର, ରାଜ୍ୟକର, 
େଂଘ ରାଜ୍ୟସକ୍ଷତ୍ର କର ବ୍ା ସେସ୍  ନମିସନ୍ତ ଇସୋସକ୍ରାନକି କୟାଶ  ସେଜ୍ରର  ଅନ୍ତରଣ 
କରପିାରସିବ୍ ଏବ୍ଂ ସେପର ି ଅନ୍ତରଣକୁ ଏେ ି ଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଇସେସକ୍ରାନକି କୟାଶ 
ସେଜ୍ରକୁ ସଫରସ୍ତ ସବ୍ାେି ବ୍ସିବ୍ଚନା କରାଯିବ୍ ।  

 (11) ସଯସବ୍ ଏେ ି ଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ସକୌଣେ ିପରମିାଣ ଇସେସକ୍ରାନକି କୟାଶ 
ସେଜ୍ରକୁ ଅନ୍ତରଣ େୁଏ, ସତସବ୍ ତାୋ ଉପଧାରା (1) ସର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ସୋଇଥିବ୍ା ପ୍ରକାସର ଉକ୍ତ 
ସେଜ୍ରସର ଜ୍ମା ସୋଇଛ ିସବ୍ାେି ବ୍ସିବ୍ଚତି ସେବ୍ । ” 

10. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 50ର ଉପ-ଧାରା (1) ସର ନମିନେିଖିତ ପରନୁ୍ତକ ସଯାଗ 
ସେବ୍, ଯଥା : - 

ଧାରା 50 ର  

େଂସଶାଧନ 

ଧାରା 49ର 

େଂସଶାଧନ 
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 “ ପରନୁ୍ତ ଏକ କର ଅବ୍ଧି ମଧ୍ୟସର କରାଯାଇଥିବ୍ା ସଯାଗାଣ େଂକ୍ରାନ୍ତସର ପ୍ରସଦୟ କର 
ଉପସର ଧାରା 39ର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଅନୁୋସର ସଦୟ ତାରଖି ପସର ଦାଖେ କରାଯାଇଥିବ୍ ଉକ୍ତ ଅବ୍ଧି 
ପାଇଁ ରଟିର୍ଣ୍ଷସର ସଘାର୍ଣା କରାଯାଇଥିବ୍ା େୁଧ, ଇସେସକ୍ରାନକି କୟାଶ ସେଜ୍ରରୁ କାଟ ିକରର 
ସେେ ିଭାଗ ଉପସର ଆସରାପ କରାଯିବ୍ । କନୁି୍ତ ଉକ୍ତ ଅବ୍ଧି େଂକ୍ରାନ୍ତସର  ଧାରା 73 ଓ ଧାରା 
74 ଅନୁଯାୟୀ ସକୌଣେ ିକାଯଷୟବ୍ଧିି ଆରମ୍ଭ ସେବ୍ା ପସର ସେପର ିରଟିର୍ଣ୍ଷ ଦାଖେ କରାଯାଇଥିସେ 
, ତାୋକୁ  ଏଥିରୁ ବ୍ାଦ୍ ଦଆିଯିବ୍ ।  

11. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 52 ସର –  

 (କ) ଉପଧାରା (4) ସର ନମିନେିଖିତ ପରନୁ୍ତକମାନ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍, ଯଥା :-  

 “ପରନୁ୍ତ କମିଶନର କାରଣ ଉସଲ୍ଲଖ କର ି ଅଧିେୂଚନା ଦ୍ୱାରା ସେଥିସର ବ୍ନିେିଷି୍ଟ  
ସୋଇଥିବ୍ା ସେପର ିସେଣୀର ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ େମୟ େୀମା ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରପିାରସିବ୍ : 

 ଅଧିକନୁ୍ତ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର କମିଶନର ଯଦ ି  େମୟ େୀମାର ବୃ୍ଦ୍ଧକୁି ଅଧିେୂଚୀତ କରଥିାନ୍ତ,ି 
ସତସବ୍ ତାୋ  କମିଶନଙ୍କ  ଦ୍ୱାରା ଅଧିେୂଚୀତ ସୋଇଛ ିସବ୍ାେି ବ୍ସିବ୍ଚନା କରାଯିବ୍ । ” 

 (ଖ) ଉପଧାରା (5) ସର ନମିନେିଖିତ ପରନୁ୍ତକମାନ ଅନ୍ତସ୍ଥାପିତ ସେବ୍, ଯଥା:-  

 “ପରନୁ୍ତ କମିଶନର, ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି କ୍ରସମ ଓ କାରଣ ଉସଲ୍ଲଖ କର ିଅଧିେୂଚନା 
ଦ୍ୱାରା ସେଥିସର  ବ୍ନିେିଷି୍ଟ  ସୋଇଥିବ୍ା ମସତ ସେପର ି ସେଣୀର ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ 
ନମିସନ୍ତ ବ୍ାର୍ିକ ବ୍ବି୍ରଣୀ ଦାଖେ କରବି୍ାର େମୟ େୀମାକୁ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକର ିପାରସିବ୍ : 

 ଅଧିକନୁ୍ତ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର କମିଶନର ଯଦ ି ସକୌଣେ ିେମୟ େୀମାର ବୃ୍ଦ୍ଧକୁି ଅଧିେୂଚୀତ 
କରଥିାନ୍ତ,ି ସତସବ୍ ତାୋ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧେୂଚତି ସୋଇଛ ିସବ୍ାେି ବ୍ସିବ୍ଚନା କରାଯିବ୍ ।” 

12. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 53 ପସର ନମିନେିଖିତ ଧାରା ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍,            
ଯଥା: -   
 53 କ. ସଯସବ୍ ଏେ ିଅଧିନୟିମ ଅନୁୟାୟୀ ଇସେସକ୍ରାନକି କୟାଶ ସେଜ୍ରରୁ ସକୌଣେ ି
ପରମିାଣ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ବ୍ା େମନିବତ କର ବ୍ା ସେସ୍ ପାଇଁ ଇସେସକ୍ରାନକି କୟାଶ ସେଜ୍ର 
ଅନ୍ତରଣ ସୋଇଥାଏ, ସତସବ୍ େରକାର ବ୍େିତି ସେବ୍ା ମସତ ସେପର ିରୀତସିର ଓ ସେପର ିେମୟ 
ମଧ୍ୟସର  ଇସେସକ୍ରାନକି କୟାଶ ସେଜ୍ରରୁ  ଅନ୍ତରତି ସୋଇଥିବ୍ା ପରମିାଣ େେତି େମାନ 

ନୂତନ ଧାରା 
53 କ ର 

ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପନ 

ଧାରା 52 ର  

େଂସଶାଧନ 

ସକସତକ 
ପରିମାଣର 
ଅନ୍ତରଣ 
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ପରମିାଣ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର େେିାବ୍ ବ୍ା େମନିବତ କର େେିାବ୍ ବ୍ା ସେସ୍ େେିାବ୍କୁ ଅନ୍ତରଣ      
କରସିବ୍ ”। 

13.  ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 54 ର ଉପ-ଧାରା (8) ପସର ନମିନେିଖିତ ଉପଧାରା 
ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍,  ଯଥା: -   

 

 “(8କ)  ସଯସବ୍ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର, ରାଜ୍ୟ େରକାରଙୁ୍କ କରର ସଫରସ୍ତ କରଥିାନ୍ତ,ି ସତସବ୍ 
େରକାର ସେପର ି ସଫରସ୍ତ ସୋଇଥିବ୍ା ପରମିାଣ େେତି େମାନ ପରମିାଣ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙୁ୍କ 
ଅନ୍ତରଣ କରସିବ୍ ।  
 

14. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 95 ସର – 
(i) ଖଣ୍ଡ (କ) ସର –  

(କ) “ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ”, ଶେ ଗୁଡକିପସର “ ବ୍ା ଅପିେ ଜ୍ାତୀୟ ପ୍ରାଧିକରଣ” 
ଶେଗୁଡକି ପ୍ରତସି୍ଥାପିତ ସେବ୍;  
(ଖ) “ଧାରା 100 ର ଉପଧାରା (1)” ଶବ୍ଦ ଓ ଅଙ୍କଗୁଡକି ପସର “ବ୍ା ଧାରା 101   
(ଗ) ଅଙ୍କ ଓ ଅକ୍ଷର  ଅନ୍ତସ୍ଥାପିତ ସେବ୍ , ଯଥା :- 

(ii)  ଖଣ୍ଡ (ଙ) ପସର ନମିନେିଖିତ ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍,ଯଥା :- 
(ଚ) ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଥଷ ଧାରା 101 (କ)ସର େୂଚୀତ ଅଗି୍ରମ ରାୟ 
ନମିସନ୍ତ -“ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣ” । 

15. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 101ପସର ନମିନେିଖିତ ଉପ-ଧାରାମାନ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍ 
ଯଥା:-  
 
 
 101. (କ) ଏେ ି ଅଧ୍ୟାୟର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାଗୁଡକି ପ୍ରତ ି ୋସପକ୍ଷ ସୋଇ ଏେ ି ଅଧନୟିମ 
ଅନୁଯାୟୀ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ାକର ଅଧିନୟିମର ଧାରା 101 (କ) ଅନୁଯାୟୀ ଗଠତି ଅଗି୍ରମ  
ରାୟ ନମିସନ୍ତ ଜ୍ାତୀୟ  ଅପିେ ପ୍ରାଧୀକରଣକୁ ଏେ ିଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ନମିସନ୍ତ 
ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣ ରୂସପ ବ୍ସିବ୍ଚନା କରାଯିବ୍ ।  
 
 101. (ଖ)(1) ସଯସବ୍ ଧାରା 97 ର ଉପଧାରା (2) ସର େୂଚୀତ ସକୌଣେ ିପ୍ରଶନ 
େଂକ୍ରାନ୍ତସର ଧାରା 101ର ଉପଧାରା (1) ବ୍ା ଉପଧାରା (3) ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ବ୍ା ତସତାଧିକ 
ରାଜ୍ୟ ବ୍ା େଂଘ ରାଜ୍ୟ ସକ୍ଷତ୍ରର  ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣ ପରସ୍ପର ବ୍ସିରାଧି ଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିାନ୍ତ,ି ସତସବ୍ ସେପର ିଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ଦ୍ୱାରା  କୁ୍ଷବ ଧ  କମଶିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା  ପ୍ରାଧିକୃତ ସକୌଣେ ି

ଧାରା 54 ର 
େଂସଶାଧନ 

“ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ା 
କର ଅଧିନୟିମ  ଅନୁଯାୟୀ 
ଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ନମିସନ୍ତ 

ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣ 
ଏେ ିଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ 
ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣ ସେବ୍ । 

ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ 

ପ୍ରାଧିକରଣକୁ 
ଅପିେ 

ଧାରା 95 ର 

େଂସଶାଧନ 

ନୂତନ ଧାରା 
101 କ,101 
ଖ ଓ  101 ଗ 
ର ଅନ୍ତସ୍ଥାପନ 
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ଅଧିକାରୀ ବ୍ା ଧାରା 25 ସର େୂଚୀତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ 
ନକିଟସର ଅପିେ କରପିାରସିବ୍ । 

(2) ଏେ ି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସତୟକ ଅପିେ, ସଯଉଁ ରାୟ ବ୍ରୁିଦ୍ଧସର ଅପିେ 
କରାଯାଉଥିବ୍ ତାୋ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ, େଂପକୃ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅଧିକାରତିା େଂପନ୍ନ  ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ଜ୍ଣାଇ ଦଆିଯିବ୍ାର ତରିଶିଦନି ଅବ୍ଧି ମଧ୍ୟସର ଦାଖେ କରାଯିବ୍ :- 

 
 ପରନୁ୍ତ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧିକୃତ ଜ୍ସଣ ଅଧିକାରୀ ସଯଉ ଁରାୟ ବ୍ରୁିଦ୍ଧସର ଅପିେ 
କରାଯିବ୍ାକୁ ଥିବ୍, ତାୋ େଂପକୃ୍ତ  ଅଧିକାରୀ ବ୍ା ଅଧିକାରୀତା େଂପନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଜ୍ଣାଇ 
ଦଆିଯିବ୍ାର ନସବ୍ ଦନି ମଧ୍ୟସର ଅପିେ ଦାଖେ କରପିାରସିବ୍ ।  
 
 ଅଧିକନୁ୍ତ ଯଦ ିଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ େୃଦସବ୍ାଧ େୁଏ ସଯ, ଯସଥଷ୍ଟ  କାରଣ ଥିବ୍ା 
ସେତୁ ଅପିେକାରୀ ଉକ୍ତ ତରିଶି ଦନି, ବ୍ା ଯଥାସ୍ଥିତ,ି ନସବ୍ ଦନି ମଧ୍ୟସର ଅପିେ ଦାଖେ କରପିାର ି
ନ ଥିସେ,  ସତସବ୍ ସେ ଅପିେ ଦାଖେ କରବି୍ା ଅବ୍ଧିକୁ ଆଉ େବ୍ଷାଧିକ ତରିଶି ଦନି ପଯଷୟନ୍ତ ବୃ୍ଦ୍ଧ ି
କରପିାରସିବ୍ ।  
 ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ :- େସେେସମାଚନ ନମିସନ୍ତ  ସ୍ପଷ୍ଟ କରଦିଆିଯାଉଛ ି ସଯ, ସଯଉଁ ସଶର୍ 
ପରସ୍ପର ବ୍ସିରାଧୀ ରାୟ ବ୍ରୁିଦ୍ଧସର ଅପିେ କରାଯିବ୍ାକୁ  ଥିବ୍, ତାୋ ଜ୍ଣାଇ ଦଆିଯିବ୍ା ତାରଖି 
ଠାରୁ ତରିଶି ଦନି ବ୍ା ଯଥାସ୍ଥତି ିନସବ୍ ଦନି ଅବ୍ଧିକୁ ଗଣନା କରାଯିବ୍ ।  
 

(୩) ଏେ ିଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସତୟକ ଅପିେ, ସଯପର ିବ୍େିତି ସେବ୍ ସେପର ିଫମଷସର , 
ସେପର ିଫିସ୍  େେତି ଦାଖେ କରାଯିବ୍ ଓ ସେପର ିରୀତସିର େତୟାପିତ କରାଯିବ୍ । 

 

101 ଗ (1) ଦରଖାସ୍ତକାରୀ, କମିେନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ େମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ 
ମୁଖୟ କମିେନର, େମସ୍ତ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ମୁଖୟ କମିେନର ଓ େମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକର ମଖୁୟ କମିେନର 
ଓ କମିେନର ଏବ୍ଂ େମସ୍ତ େଂଘ ରାଜ୍ୟ ସକ୍ଷତ୍ର କର ମୁଖୟ କମିେନର ଓ କମେିନରମାନଙୁ୍କ 
ଶୁଣାଣରି ଏକ େୁସଯାଗ ସଦବ୍ା ପସର, ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ସିବ୍ଚନ କରବି୍ା 
ମସତ, ସଯଉ ଁରାୟ ବ୍ରୁିଦ୍ଧସର ଅପିେ କରାଯାଇଥିବ୍, ତାୋକୁ କାଏମ୍ ରଖିପାରସିବ୍ ବ୍ା ପରବି୍ତ୍ତଷନ 
କରପିାରସିବ୍ । 

(2) ଯଦ ି ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣର େଦେୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସକୌଣେ ି ପ୍ରେଙ୍ଗସର 
ମତସଭଦ େୁଏ ସତସବ୍ ତାୋ େଂଖୟାଧିକ େଦେୟଙ୍କ ମତ ଅନୁୋସର ନଷି୍ପତ୍ତ ିକରାଯିବ୍ । 

ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ 

ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ 

ଆସଦଶ  

ଆସଦଶ 
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(3) ଉପଧାରା (1) ସର େୂଚତି ଆସଦଶ, ସଯସତଦୂର େମ୍ଭବ୍, ଧାରା 101 ଖ ଅନୁଯାୟୀ 
ଅପିେ ଦାଏର କରାଯିବ୍ା ତାରଖି ଠାରୁ ନସବ୍ ଦନି ଅବ୍ଧି ମଧ୍ୟସର ପାରତି କରାଯିବ୍ । 

(4) ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ସଘାର୍ଣା କରାଯାଇଥିବ୍ା ରାୟର ଏକ ନକେସର 
େଦେୟମାସନ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରସିବ୍ ଓ ତାୋକୁ ବ୍େିତି ସେବ୍ା ମସତ େପର ି ରୀତସିର ପ୍ରମାଣୀକୃତ 
କରାଯିବ୍ ଏବ୍ଂ ସେପର ି ସଘାର୍ଣା କରାଯିବ୍ା ପସର, ଦରଖାସ୍ତକାରୀ, କମିେନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ପ୍ରାଧୀକୃତ ଅଧିକାରୀ, ସବ୍ାଡଷ, େମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ କର ମୁଖୟ କମିେନର ଓ କମିେନର ଏବ୍ଂ 
େମସ୍ତ େଂଘ ରାଜ୍ୟ ସକ୍ଷତ୍ରର େଂଘରାଜ୍ୟ ସକ୍ଷତ୍ର କର ମୁଖୟ କମିେନର ଓ କମେିନର ତଥା 
ପ୍ରାଧିକାରୀ ବ୍ା ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଯିବ୍ ।” 

16.  ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 102 ସର – 
(କ) ଉଭୟ ସ୍ଥାନସର ଥିବ୍ା “ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ” ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି ପସର “ବ୍ା ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ 

ପ୍ରାଧିକାରୀ” ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍; 
(ଖ) “ବ୍ା ଧାରା 101” ଶବ୍ଦ ଅଙ୍କଗୁଡ଼କି ପସର “ବ୍ା ଧାରା 101 ଗ, ଯଥାକ୍ରସମ”, ଶବ୍ଦ, 

ଅଙ୍କ ଓ ଅକ୍ଷର ଅନ୍ତସ୍ଥାପିତ ସେବ୍;  
(ଗ) “ବ୍ା ଅପିେକାରୀ” ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି ବ୍ଦଳସର “ଅପିେକାରୀ, ପ୍ରାଧିକରଣ ବ୍ା ଅପିେ 

ପ୍ରାଧିକରଣ” ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି ପ୍ରତସି୍ଥପିତ ସେବ୍ 
 
 
17. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 103 ସର – 

 (i) ଉପ-ଧାରା (1) ପସର ନମିନେିଖିତ ଉପଧାରା ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍, ଯଥା – 
 “(1କ) ଏେ ି ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ନୟାୟାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ସଘାର୍ଣା 
କରାଯାଇଥିବ୍ା ଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ନମିନେିଖିତ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ଉପସର ଆବ୍ଦ୍ଧକର ସେବ୍ – 
  (କ) ଧାରା 101 ଖ ର ଉପଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ ରାୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥଷନା କରଥିିବ୍ା େମସ୍ତ 
ଦରଖାସ୍ତକାରୀ, ସଯଉମଁାସନ କ ି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକି୍ତ ଅଟନ୍ତ ିଏବ୍ଂ ଆୟ କର ଅଧିନୟିମ, 1961 
ଅନୁଯାୟୀ େମାନ ସ୍ଥାୟୀ େେିାବ୍ େଂଖୟା (PAN) ଥିବ୍ା େମସ୍ତ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ; 

(ଖ) ଖଣ୍ଡ (କ) ସର େୂଚତି ଦରଖାସ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ େଂପକଷସର େଂପକୃ୍ତ େମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ 
ଓ େମସ୍ତ ଅଧିକାରତିା  େମ୍ପନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଏବ୍ଂ ଆୟକର ଅଧିନୟିମ, 1961 ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ାର ି
କରାଯାଇଥିବ୍ା େମାନ ସ୍ଥାୟୀ େେିାବ୍ େଂଖୟା (PAN) ଥିବ୍ା େମସ୍ତ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ;                                                                

ଧାରା 103ର 
େଂସଶାଧନ 

 

ଧାରା 102ର 
େଂସଶାଧନ 

 

1961 ର 43 

1961 ର 43 
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(ii) ଉପଧାରା (2) ସର ଥିବ୍ା “ଉପ-ଧାରା(1)” ଶବ୍ଦ, ବ୍ନ୍ଧନୀ ଓ ଅଙ୍କ ପସର ଓ “ଉପ-
ଧାରା (1କ)” ଶବ୍ଦ, ବ୍ନ୍ଧନୀ ଅଙ୍କ ଓ ଅକ୍ଷର ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍ । 

 

18. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 104ର ଉପ-ଧାରା (1) ସର – 
 (କ) “ପ୍ରାଧିକାରୀ ବ୍ା ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ” ଶବ୍ଦକଗୁଡ଼କି ପସର ବ୍ା ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ 
ପ୍ରାଧିକରଣ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍          

(ଖ)  “ଧାରା 101ର ଉପ-ଧାରା (1)” ଶବ୍ଦ, ଅଙ୍କ ଓ ବ୍ନ୍ଧନୀ ପସର ବ୍ା” “ଧାରା 101 
ଗ” ଶେ, ଅଙ୍କ ଓ ଅକ୍ଷର ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍  

19. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 105 ସର   
 (କ) ପାର୍ଶ୍ଷସ୍ଥ ଶସିରାନାମା ବ୍ଦଳସର ନମିନେିଖିତ ପାର୍ଶ୍ଷସ୍ଥ ଶସିରାନାମା ପ୍ରତସି୍ଥାପିତ ସେବ୍ 
ଯଥା – “ ପ୍ରାଧିକାରୀ, ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ ଓ ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା”।  

20. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 106 ସର – 
(କ) ପାର୍ଶ୍ଷସ୍ଥ ଶସିରାନାମା ବ୍ଦଳସର ନମିନେିଖିତ ପାର୍ଶ୍ଷସ୍ଥ ଶସିରାନାମା ପ୍ରତସି୍ଥାପିତ ସେବ୍, ଯଥା – 
 “ପ୍ରାଧିକାରୀ, ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ ଓ ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ପ୍ରକି୍ରୟା” 
(ଖ) “ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ” ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କ ପସର “ବ୍ା ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣ” ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି 
ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍ । 

   

21. ମୂଳ ଅଧିନୟିମର ଧାରା 171 ର ଉପ-ଧାରା (3) ପସର ନମିନେିଖିତ ଉପ-ଧାରା 
ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ସେବ୍, ଯଥା – 

  “(3କ) ସଯସବ୍ ଉପ-ଧାରା (2) ଅନୁଯାୟୀ ଆବ୍ଶୟକ ସେବ୍ା ମସତ ପରୀକ୍ଷା କରବି୍ା ପସର 
ଉକ୍ତ ଉପ-ଧାରାସର େୂଚତି ପ୍ରାଧିକାରୀ ଏେ ି େଦି୍ଧାନ୍ତସର ଉପନୀତ େୁଅନ୍ତ ି ସଯ, ସକୌଣେ ି
ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ ଉପ-ଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ ଚଢା ଦରସର ବ୍କି୍ରୟ କର ିଅଧିକା ୋଭ କରଛିନ୍ତ,ି 
ସତସବ୍ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ସେପର ି ୋଭ କରଥିିବ୍ା ପରମିାଣର ଶତକଡ଼ା ଦଶ ଭାଗ େେତି େମାନ 
ପରମିାଣ ଶାସି୍ତ ରୂସପ ସଦବ୍ା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରେସିବ୍;                 

      ପରନୁ୍ତ ପ୍ରାଧୀକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସଦଶ ଦଆିଯିବ୍ାର ତରିଶି ଦନି ମଧ୍ୟସର ଯଦ ିଅଧିକ ୋଭ 
ସୋଇଥିବ୍ା ପରମିାଣ ଜ୍ମା କରାଯାଏ, ସତସବ୍ ସକୌଣେ ିଶାସି୍ତ ଆସରାପ କରାଯିବ୍ ନାେିଁ । 

ଧାରା 105ର 
େଂସଶାଧନ 

ଧାରା 104ର 
େଂସଶାଧନ 

 

ଧାରା 106ର 
େଂସଶାଧନ 

 

ଧାରା 171ର 
େଂସଶାଧନ 
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ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ :- ଏେ ିଧାରା ଉସେଶୟସର “ଅଧିକ ୋଭ” ର ଅଥଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର 

ସଯାଗାଣ ଉପସର କର ୋରସର ହ୍ରାେ ସଯାଗୁଁ ସୋଇଥିବ୍ା ୋଭ ବ୍ା ଇନପୁଟ କର ଜ୍ମାର ୋଭ, 
ପ୍ରାପି୍ତକତ୍ତଷାଙୁ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ହ୍ରାେତି ମେୂୟ େେତି େମାନୁପାତକି ୋଭ ନ ସଦବ୍ା 
ସେତୁ, ତାୋ ଉପସର ଅବ୍ଧାରତି ସୋଇଥିବ୍ା ପରମିାଣ ।”। 
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ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ କାରଣ କଥନ 
 
 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟସର ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ସଯାଗାଣ ଉପସର ରାଜ୍ୟ େରକାର କର 
ଆସରାପ କରବି୍ା ଓ ଆଦାୟ କରବି୍ା ନମିସନ୍ତ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କରବି୍ା େକାସଶ ଓଡଶିା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ା 
କର ଅଧିନୟିମ, 2017 ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିୋ । ଏେ ିଅଧିନୟିମକୁ ତା.01.07.2017 ରୁ 
ପ୍ରଚଳତି କରାଗୋ । 
 
2. ସତସବ୍ ନୂତନ କର ପଦ୍ଧତ ିକାଯଷୟକାରୀ ସେବ୍ା ସବ୍ସଳ ସେଥିସର କରଦାତାମାସନ ରଟିର୍ଣ୍ଷ 
ଦାଖେ କରବି୍ା ଓ କର ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା ପ୍ରକି୍ରୟା ସର ସକସତକ ଅେୁବ୍ଧିାର େମ୍ମଖୁୀନ ସେଉଥିବ୍ା 
େୃଦ୍ ସବ୍ାଧ ସେୋ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତତି ବ୍ଭିିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏେ ିଅଧିନମି 
ଏବ୍ଂ ନୟିମାବ୍ଳସିର ଅଧିେୂଚନା ଗୁଡକିର ବ୍ଭିିନ୍ନ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାର ବ୍ୟାଖୟା ଗୁଡକିର ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ 
ପ୍ରାଧିକାରଙି୍କ ଦ୍ୱାରା େମାଧାନ ସେବ୍ । 
 
3. ପ୍ରସ୍ତାବ୍ତି ଓଡଶିା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ାକର (େଂସଶାଧନ) ବ୍ସିଧୟକ, 2019 ସର ଅନୟାନୟ 
ବ୍ରି୍ୟ ମଧ୍ୟସର ନମିନେିଖିତ ବ୍ରି୍ୟସର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ରେଛି ି, ଯଥା :- 
 

(i) ଧାରା 10ର େଂସଶାଧନ କର ି ପୂବ୍ଷବ୍ତ୍ତଷୀ ବ୍ର୍ଷସର ସମାଟ କାରବ୍ାର 50େକ୍ଷ 
ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ସୋଇଥିସେ, ଉଭୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ାର ସରଜ୍ରି୍୍ରୀକୃତ 
ସଯାଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ନମିସନ୍ତ ସଯାଜ୍ନାର ପରେିରକୁ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରବି୍ା; 

(ii) ଧାରା 22ର େଂସଶାଧନ କର ିସକବ୍ଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଯାଗାକାରୀ ମାନଙ୍କ ନମିସନ୍ତ 
କରଦାତାମାନଙ୍କ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାରମି୍ଭକ େୀମାକୁ 20େକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 40 
େକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରବି୍ା; 

(iii) ଧାରା 25ର େଂସଶାଧନ କର ିପ୍ରସତୟକ ସରଜ୍ଷିି୍ଟି୍ରକୃିତ ବ୍ୟକି୍ତ ଆଧାର େଂଖୟା 
ବ୍ୟବ୍ୋର କର ି େତୟାପନ କରବି୍ାକୁ ଓ କପିର ି ଭାସବ୍ ଆଧାରର େତୟତା 
ପ୍ରତପିାଦନ କରବି୍ାକୁ ସେବ୍, ତାୋ ବ୍େିତି କରବି୍ା; 

(iv) ଏକ ନୂତନ ଧାରା 31 କ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପନ କର ି ସକସତକ ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ 
ସଯାଗାଣକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପି୍ତ କତ୍ତଷାମାନଙୁ୍କ ବ୍େିତି ଇସେସରାନକି ମାଧ୍ୟମସର 
କପିର ିଅଥଷ ପ୍ରଦାନ କରସିବ୍ ତାୋର ସବ୍ୈକଳ୍ପକି ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କରବି୍ା; 

(v) ଅଧିନୟିମର ଧାରା 39ର େଂସଶାଧନ କର ି ସତ୍ରୈମାେକି କର ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା 
ସବ୍ସଳ ବ୍ାର୍କି ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଦାଖେ କରବି୍ା ପାଇଁ କରଦାତାମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିସଦବ୍ା 
ଏବ୍ଂ ଅନୟ ବ୍ନିେିଷି୍ଟ କରଦାତାମାସନ ସଯପର ିତ୍ରମିାେ ପାଇଁ ବ୍ା ପ୍ରତ ିମାେସର 
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ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଦାଖେ କରପିାରସିବ୍ ବ୍ା କର ପ୍ରଦାନ କରପିାରସିବ୍ ସେଥିପାଇ ଁ
ସେମାନଙୁ୍କ ବ୍କିଳ୍ପ ସଦବ୍ା; 

(vi) ଅଧିନୟିମର ଧାରା 44ର ଧାରା େଂସଶାଧନ କର ିରାଜ୍ୟ କର / ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର 
କମିଶନରଙୁ୍କ ବ୍ାର୍ିକ ରଟିର୍ଣ୍ଷର ଧାଯଷୟ ତାରଖିକୁ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରବି୍ା େକାସଶ କ୍ଷମତା 
ସଦବ୍ା; 

(vii) ଅଧିନୟିମର ଧାରା 49ସର ଉପଧାରା(10) ଓ ଉପଧାରା (11) ଭାସବ୍ 
ଦୁଇସଗାଟ ି ନୂତନ ଉପଧାରା ସଯାଗ କର ି କରଦାତା େୁବ୍ଧିାସର କର, େୁଧ, 
ଶାସି୍ତଧନ, ଫିସ୍ ବ୍ା ଇସେସକ୍ରାନକି କୟାଶ ସେଜ୍ରସର ଉପେବ୍ଧ ଅନୟ ସକୌଣେ ି
ପରମିାଣର ଅନ୍ତଃଋଣକୁ େୁଗମିତ କରବି୍ା ଯଦ୍ୱାରା େମନିବତ କର, ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର, 
ରାଜ୍ୟ କର, େଂଘରାଜ୍ୟ ସକ୍ଷତ୍ର କର ବ୍ା ସେସ୍ ଅଧୀନସର ଥିବ୍ା େଠକି ଶୀର୍ଷକୁ 
ଅନ୍ତରତି ସୋଇପାରବି୍; 

(viii) ଅଧିନୟିମର ଧାରା 50(i) ସର ଏକ ପରନୁ୍ତକ ସଯାଗ କର ିସକବ୍ଳ ନଗଦ କର 
ଦାୟିତ୍ୱ ଉପସର େୁଧ ଚାଜ୍ଷ କରବି୍ା; ଏେ ିବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଓଡଶିା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ା କର 
ଅଧିନୟିମ, 2017 ର ଧାରା 73 ବ୍ା74 ଅନୁୟାୟୀ ସକୌଣେ ିକାଯଷୟବ୍ଧିି ଆରମ୍ଭ 
ସୋଇୋରଥିିବ୍ା ପସର ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଦାଖେ କରାଯାଇଥିବ୍ା ସ୍ଥସଳ ୋଗୁ ସେବ୍ ନାେିଁ । 

(ix) ଅଧିନୟିମର ଧାରା 52(4) ଓ 52(5) ସର ନୂତନ ପରନୁ୍ତକ ସଯାଗ କର ି
ଉତ୍ସସର କର୍ ଆଦାୟ କରୁଥିବ୍ା ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାେକି ଓ ବ୍ାର୍କି ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଦାଖେ 
କରବି୍ା ନମିସନ୍ତ ସଦୟ ତାରଖିର େୀମାକୁ ବୃ୍ଦ୍ଧ ି କରବି୍ା ପାଇଁ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର 
କମିଶନରଙୁ୍କ କ୍ଷମତା ସଦବ୍ା; 

(x) ଏକ ନୂତନ ଧାରା 53A ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପନ କର ିସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଇସେସକ୍ରାନକି 
କୟାଶ ସେଜ୍ରସର ଥିବ୍ା ପରମିାଣକୁ ସଗାଟଏି ଶୀର୍ଷରୁ  ଅନୟ ଶୀର୍ଷକୁ ଅନ୍ତରଣ 
ପାଇଁ ଅନୁମତ ିସଦବ୍ା ନମିସନ୍ତ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କରବି୍ା; 

(xi) ନୂତନ ଧାରା 101 କ, 101 ଖ, 101 ଗ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପନ କର ି ଅଗ୍ରୀମ ରାୟ 
ନମିସନ୍ତ ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧୀକରଣର ପ୍ରତଷି୍ଠା, ତାୋର େଦେୟ ମାନଙ୍କ  
ସଯାଗୟତା, ନଯୁିକି୍ତ, କାଯଷୟକାଳ ଏବ୍ଂ  ଅପିେ ଦାୟର କରବି୍ା େଂକ୍ରାନ୍ତସର 
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କରବି୍ା; 

(xii) ଅଧିନୟିମର ଧାରା 102ର େଂସଶାଧନ କର ି ଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧୀକରଣ 
ସଦଇଥିବ୍ା ସକୌଣେ ିଆସଦଶସର ସ୍ପଷ୍ଟରୂସପ ପ୍ରତୀୟମାନ ସେଉଥିବ୍ା ସକୌଣେ ି
ତୁଟକୁି ଆସଦଶ ଦଆିଯିବ୍ାର ଛଅ ମାେ ମଧ୍ୟସର େଂସଶାଧନ କରବି୍ା ପାଇ ଁ
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କରବି୍ା; 
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(xiii) ଅଧିନୟିମର ଧାରା 104 ର େଂସଶାଧନ କର ିଜ୍ାତୀୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧୀକରଣଙ୍କ 
ଠାରୁ ପ୍ରବ୍ଞ୍ଚନା କର ିବ୍ା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ତଥୟ େୁଚାଇ ବ୍ା ତଥୟର ମିଥୟା ବ୍ର୍ଣ୍ଷନା କର ି
ଯଦ ି ସକୌଣେ ି ଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ୋେେ କରାଯାଇଥାଏ, ସତସବ୍ ସେ ସଘାର୍ଣା 
କରଥିିବ୍ା ରାୟକୁ ବ୍ୟଥଷ କରବି୍ା ପାଇଁ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କରବି୍ା; 

(xiv) ଅଧିନୟିମର ଧାରା 105 ର େଂସଶାଧନ କର ିଅଧିନୟିମ ଅନୁୟାୟୀ ଜ୍ାତୀୟ 
ଅପିେ ପ୍ରାଧିକରଣ ନଜି୍ର କ୍ଷମତା ପ୍ରସୟାଗ କରବି୍ା ସବ୍ସଳ ତାଙ୍କ ଠାସର େଭିିେ 
ପ୍ରକି୍ରୟା େଂେତିା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ େଭିିେ ନୟାୟାଳୟର େମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଅପଷଣ 
କରବି୍ା; 

(xv) ଅଧିନୟିମର ଧାରା 106 ର େଂସଶାଧନ କର ି ଜ୍ାତୀୟ ପ୍ରାଧୀକରଙୁ୍କ ନଜି୍ର 
ପ୍ରକି୍ରୟା ବ୍ନିୟିମିତ କରବି୍ା ପାଇଁ କ୍ଷମତାପନ୍ନ  କରବି୍ା; 

(xvi) ଅଧିନୟିମର ଧାରା 171ର ଉପଧାରା (3) ପସର ଏକ ନୂତନ ଉପଧାରା (3କ) 
ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ କର ିଜ୍ାତୀୟ ମୁନାଫାସଖାର ନସିରାଧୀ ପ୍ରାଧୀକରଣ (ଅଧିନୟିମର 
ଧାରା 171ର ଉପଧାରା (2) ଅନୁଯାୟୀ ଗଠତି)କୁ ୋଭ ପରମିାର ଶତକଡା 
10 ଭାଗ େେତି େମାନ ପରମିାଣ ଶାସି୍ତ ଆସରାପ କରବି୍ା ପାଇଁ କ୍ଷମତାପନ୍ନ 
କରବି୍ା; 

4. ଉପସରାକ୍ତ ଉସେଶୟ ୋଧନ ୋଗି ବ୍ସିଧୟକଟ ିଉେଷି୍ଟ । 
 

(ନରିଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ) 
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସଦସୟ 
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ଅନୁଲଗ୍ନ 
ଓଡଶି୍ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଦ୍ଦସବ୍ା କର ଅଧିନୟିମ, 2017 

(2017ର ଓଡଶି୍ା ଅଧିନୟିମ 7) ରୁ ଉଦୃ୍ଧତ 
 
2.  ପ୍ରେଙ୍ଗ ଅନୟଥା ଆବ୍ଶୟକ କରୁନଥିସେ ଏେ ିଅଧିନୟିମସର - 
 (4) “ନୟାୟ ନରି୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରାଧିକାରୀ” ଅଥଷ ଏେ ିଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ସକୌଣେ ିଆସଦଶ 
ବ୍ା ନଷି୍ପତ୍ତ ିସଦବ୍ା ପାଇଁ େକ୍ଷମ ସକୌଣେ ିପ୍ରାଧିକାରୀ, କନୁି୍ତ କମିଶନର, ପୁନରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକାରୀ, 
ଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ପ୍ରାଧିକାରୀ, ଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ, ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ, ଅପିେ 
ନୟାୟାଧିକରଣ ଓ ଧାରା 171 ର ଉପଧାରା (2) ସର େୂଚୀତ ପ୍ରାଧିକାରୀ ଏଥିସର ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ 
ସେସବ୍ ନାେିଁ; 
 

X     X     X  X  X 
 

ଅଧ୍ୟାୟ III 
କର ବ୍ସାଣ ଓ ଅସୁଲ 

 
10.(1) ଏେ ିଅଧିନୟିମସର ଯାୋ କଛି ିଥିବ୍ା େସେ, କନୁି୍ତ ଧାରା 9 ର ଉପଧାରା (3) ଓ (4) ର 
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାଗୁଡକି ପ୍ରତ ି ୋସପକ୍ଷ ସୋଇ, ପୂବ୍ଷବ୍ତ୍ତଷୀ ବ୍ର୍ଷ ସଯଉ ଁ ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ େବ୍ଷସମାଟ 
କାରବ୍ାର ପଚାଶ େକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସୋଇନଥାଏ, ସେ ଧାରା 9 ର ଉପଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ 
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଦୟ କର ବ୍ଦଳସର ବ୍େିତି ସେବ୍ା ମସତ ସେପର ି ୋରସର ଗଣନା 
କରାଯାଇଥିବ୍ା ପର ିକର ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା ପାଇ ଁଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରପିାରସିବ୍, ଯାୋକ ିବ୍େିତି ସେବ୍ା 
ମସତ ସେପର ିେତ୍ତଷାବ୍ଳୀ ଓ କଟକଣା ପ୍ରତ ିୋସପକ୍ଷ ସୋଇ ନମିନେିଖିତ ୋର ଠାରୁ ଅଧିକ ସେଉ        
ନଥିବ୍ – 

(କ) ନମିଷାତାଙ୍କ ସ୍ଥସଳ ରାଜ୍ୟସର କାରବ୍ାରର ଏକ ପ୍ରତଶିତ 
(ଖ) ଅନୁେୂଚୀ II ର ପାରା 6 ର ଖଣ୍ଡ (ଖ) ସର େୂଚୀତ ସଯାଗାଣ କରବି୍ାସର ନସିୟାଜ୍ତି 
ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ସ୍ଥସଳ ରାଜ୍ୟସର କାରବ୍ାରର ଦୁଇ ଓ ଅଧା (ଅସଢଇ) ପ୍ରତଶିତ, ଏବ୍ଂ 
(ଗ) ଅନୟ ସଯାଗାଣକାରୀଙ୍କ ସକ୍ଷତ୍ରସର ରାଜ୍ୟସର କାରବ୍ାରର ଅଧା ପ୍ରତଶିତ: 
 
 

େଂଜ୍ଞା 

 

େମି୍ମେିତ କର 
ବ୍ୋଣ 
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 ପରନୁ୍ତ େରକାର ଅଧିେୂଚନା ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ପଚାଶ େକ୍ଷ ଟଙ୍କା େୀମାକୁ ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି 
କ୍ରସମ ଏକ ସକାଟ ିପଚାଶ େକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯଷୟନ୍ତ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରପିାରସିବ୍ : 

ଅଧିକନୁ୍ତ ସଯଉ ଁବ୍ୟକି୍ତ ଖଣ୍ଡ (କ) ବ୍ା ଖଣ୍ଡ (ଖ) ବ୍ା ଖଣ୍ଡ (ଗ) ଅନୁଯାୟୀ କର ପ୍ରଦାନ 
କରବି୍ାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରସିବ୍ ସେ (ଅନୁେୂଚୀ II ର ପାରା 6 ର ଖଣ୍ଡ (ଖ) ସର େୂଚୀତ ସେବ୍ା 
ଗୁଡକି ବ୍ୟତୀତ) ପୂବ୍ଷବ୍ତ୍ତଷୀ ଆଥକି ବ୍ର୍ଷସର ଏକ ରାଜ୍ୟ ବ୍ା େଂଘ ରାଜ୍ୟ ସକ୍ଷତ୍ରସର କାରବ୍ାରର 
େବ୍ଷାଧିକ ଦଶ ପ୍ରତଶିତ ବ୍ା ପାଞ୍ଚ େକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଦୁଇଟ ିମଧ୍ୟରୁ ସଯଉଁଟ ିଅଧିକ ସେତକି ିମେୂୟର 
ସେବ୍ା ସଯାଗାଣ କରପିାରସିବ୍ । 
 

(2) ଜ୍ସଣ ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ ଉପ-ଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ ନମିନେିଖିତ ସ୍ଥସଳ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ 
କରବି୍ାକୁ ସଯାଗୟ ସେସବ୍,- 

 (କ) ଯଦ ିସେ ଅନୁେୂଚ ୀ II ର ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 6 ର ଖଣ୍ଡ (ଖ) ସର େୂଚ ତି ସଯାଗାଣ ଭିନ୍ନ 
ଅନୟ ସକୌଣେ ିସେବ୍ାର ସଯାଗାଣସର ନସିୟାଜ୍ତି ନଥାନ୍ତ;ି  

 (ଖ) ଯଦ ିସେ ଏେ ିଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ କର ଆସରାପଣୀୟ ସେଉନଥିବ୍ା ସକୌଣେ ି
ଦ୍ରବ୍ୟ ସଯାଗାଣସର ନସିୟାଜ୍ତି ନଥାନ୍ତ;ି 

 (ଗ) ଯଦ ିସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବ୍େମିଷୁଖୀ ସଯାଗାଣସର ନସିୟାଜ୍ତି ନଥାନ୍ତ;ି 

 (ଘ) ଯଦ ି ସେ ଧାରା 52 ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ସସର କର ଅେୁେ କରବି୍ାକୁ ଆବ୍ଶୟକ 
ସେଉଥିବ୍ା ଜ୍ସଣ ଇସେସକ୍ରାନକି ବ୍ାଣଜି୍ୟ େଂଚାଳକଙ୍କ ଜ୍ରଆିସର ସକୌଣେ ି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଯାଗାଣ 
କରବି୍ାସର ନସିୟାଜ୍ତି ନଥାନ୍ତ;ି ଏବ୍ଂ 

 (ଙ) ଯଦ ିସେ ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି କ୍ରସମ େରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିେୂଚ ତି ସେବ୍ା ମସତ 
ସେପର ିଦ୍ରବ୍ୟର ନମିଷାତା ସୋଇ ନଥାନ୍ତ ି: 

 ପରନୁ୍ତ ସଯସବ୍ ଏକାଧିକ ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର େମାନ ସ୍ଥାୟୀ େେିାବ୍ େଂଖୟା 
(ଆୟକର ଅଧିନୟିମ, 1961 ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ାର ି କରାଯାଇଥିବ୍ା) ଥିବ୍, ସତସବ୍ େମସ୍ତ 
ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ, ଉକ୍ତ ଉପ-ଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ କର ପ୍ରଦାନ କରବି୍ାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ନ 
କସେ, ସେେ ି ଉପ-ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ ଉକ୍ତ ପରକିଳ୍ପନା ପାଇ ଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ 
କରବି୍ାକୁ ସଯାଗୟ ସେସବ୍ ନାେିଁ । 
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(3) ସଗାଟଏି ଆଥକି ବ୍ର୍ଷସର ଜ୍ସଣ ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର େସବ୍ଷାସମାଟ କାରବ୍ାର, ଉପ-
ଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ନିେିଷି୍ଟ େୀମା ଠାରୁ ସବ୍ଶୀ ସେସେ, ସେେ ିଦନି ଠାରୁ ସେ ଉପ-ଧାରା 
(1) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଟ କରଥିିବ୍ା ଇଚ୍ଛା ଅକାମୀ ସୋଇଯିବ୍ । 

(4) ଉପ-ଧାରା (1) ର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାଗୁଡ଼କି ସଯଉଁ କରସଯାଗୟ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିୋଗୁ ସେଉଥାଏ, 
ସେ କରଥିିବ୍ା ସଯାଗାଣ ଉପସର ପ୍ରାପି୍ତକତ୍ତଷାଙ୍କ ଠାରୁ କର ଅେୁେ କରସିବ୍ ନାେିଁ କ ିସକୌଣେ ିଇନ-
ପୁଟସର ଜ୍ମା ପାଇଁ େକଦାର ସେସବ୍ ନାେିଁ  । 

(5) ଯଦ ିଉଚ ତି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ରି୍ଶ୍ାେ କରବି୍ାକୁ କାରଣ ଥାଏ ସଯ, ଜ୍ସଣ କରସଯାଗୟ ବ୍ୟକି୍ତ 
କର ପ୍ରଦାନ କରବି୍ାକୁ ସଯାଗୟ ସେଉନଥିସେ ସେ,ଁ ସେ ଉପ-ଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ କର ପ୍ରଦାନ 
କରଛିନି୍ତ,ି ସତସବ୍ ସେ, ଏେ ିଅଧିନୟିମର ଅନୟ ସକୈାଣେ ିବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଦୟ 
ସକୌଣେ ିକର େେତି ଶାସି୍ତ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରବି୍ାକୁ ଦାୟୀ ସେସବ୍ ଏବ୍ଂ ଧାରା 73 ବ୍ା ଧାରା 
74 ର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାମାନ ଯସଥାଚ ତି ପରବି୍ତ୍ତଷନ େେ କର ଓ ଶାସି୍ତ ଧନ ଅବ୍ଧାରଣ କରବି୍ା ପାଇ ଁ
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେବ୍ । 

X X x 

ଅଧ୍ୟାୟ-VI 

ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକରଣ 

22 (1)ଯଦ ି ସକୌଣେ ି ସଯାଗାଣକାରୀଙ୍କର  ସଗାଟଏି ଆଥକି ବ୍ର୍ଷସର େବ୍ଷସମାଟ 
କାରବ୍ାର ସକାଡଏି େକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସେଉଥିବ୍, ସତସବ୍ ସେପର ି ପ୍ରସତୟକ 
ସଯାଗାଣକାରୀ ରାଜ୍ୟସର କରସଯାଗୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ସଯାଗାଣ ନମିସନ୍ତ 
ଏେ ିଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ସେବ୍ାପାଇଁ ଦାୟୀସେସବ୍: 

 ପରନୁ୍ତ ସେପର ିବ୍ୟକି୍ତ ସକୌଣେ ିବ୍ସିଶର୍ ବ୍ଗଷର ରାଜ୍ୟରୁ କରସଯାଗୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା 
ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ସଯାଗାଣ କରୁଥିବ୍ା ସ୍ଥସଳ, ଯଦ ିସଗାଟଏି ଆଥକି ବ୍ର୍ଷସର ତାଙ୍କର 
େବ୍ଷସମାଟ କାରବ୍ାର ଦଶ େକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସେଉଥାଏ, ସତସବ୍ ସେ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ 
ସେବ୍ାପାଇଁ ଦାୟୀସେସବ୍ ।  

 ଅଧିକନୁ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଗଷ ରାଜ୍ୟର ଅନୁସରାଧ ଏବ୍ଂ ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି କ୍ରସମ 
େରକାର ପ୍ରଥମ ପରନୁ୍ତକସର ଉଲି୍ଲଖିତ ସମାଟ କାରବ୍ାରକୁ ଦଶ େକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ େବ୍ଷାଧିକ 

ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକରଣ 
ପାଇଁ ଦାୟୀ 

ବ୍ୟକି୍ତ । 
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ସକାଡଏି େକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯଷନ୍ତ, ଅଧିେୂଚତି ସେବ୍ାମସତ ସେଭଳ ିେତ୍ତଷାବ୍ଳୀ ଓ କଟକଣା ପ୍ରତ ି
ୋସପକ୍ଷସୋଇ, ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରପିାରସିବ୍ । 

 25 (1) ଧାରା 22 ର ଉପଧାରା 24 ଅନୁଯାୟୀ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀ ସେବ୍ା ପାଇଁ ଦାୟୀ ପ୍ରସତୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ବ୍େିତି 
ସେବ୍ା ମସତ ସେପରି ସେପରି ରୀତସିର  େତ୍ତଷାବ୍ଳୀର ୋସପକ୍ଷତାସର ସଯଉଁ ତାରିଖ ଠାରୁ ସେ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ 
ପାଇଁ ଦାୟୀ ସେଉଥିସବ୍ ସେେ ିତାରିଖଠାରୁ ତରିିଶ ଦନି ମଧ୍ୟସର  ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ  ଆସବ୍ଦନ କରିସବ୍ :  

 ପରନୁ୍ତ ସକୌଣେି ୋମୟିକ କରସଯାଗୟ ବ୍ୟକି୍ତ ବ୍ା ପ୍ରବ୍ାେୀ କରସଯାଗୟ ବ୍ୟକି୍ତ ବ୍ୟବ୍ୋୟ ପ୍ରାରମ୍ଭର ଅତ ି
କମ୍ ସର  ପାଞ୍ଚଦନି ପୂବ୍ଷରୁ ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକରଣ ପାଇଁ ଆସବ୍ଦନ କରିସବ୍ ।  

 ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ –ଭାରତର ସକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଜ୍ଳଭାଗରୁ ସଯାଗାଣ କରୁଥିବ୍ା  ପ୍ରସତୟକ ବ୍ୟକି୍ତ େମୁଚତି ଆଧାର 
ସରଖାର ପାଖାପାଖି ପଏଣ୍ଟସର ଥିବ୍ା ଉପକୂଳବ୍ତ୍ତଷୀ ରାଜ୍ୟରୁ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ  ୋେେ କରିସବ୍ ।  

(2) ଏେ ିଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ ଚାେୁଁଥିବ୍ା ସକୌଣେି ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ସଗାଟଏି ମାତ୍ର  ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ 
ମଞ୍ଜରୁ କରାଯିବ୍ : 

 ପରନୁ୍ତ ରାଜ୍ୟସର ଏକାଧିକ ବ୍ୟବ୍ୋୟ ଭଟକିାେ ଥିବ୍ା ସକୌଣେି ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ବ୍େିତ ସେବ୍ା ମସତ ସେପର ି
େତ୍ତଷାବ୍ଳୀର ୋସପକ୍ଷତାସର ପ୍ରସତୟକ ବ୍ୟବ୍ୋୟ ଭଟକିାେ ପାଇଁ ପଥୃକ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ ମଞ୍ଜରୁ  
କରାଯାଇପାରବି୍ ।  

(3) ଧାରା 22 ବ୍ା ଧାରା 24 ଅନୁଯାୟୀ ସକୌଣେି ବ୍ୟକି୍ତ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରକୃତ  ସେବ୍ାକୁ  ଦାୟୀ ସୋଇ ନ ଥିସେ ମଧ୍ୟ 
ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃ୍ତ୍ତ ଭାସବ୍ ନଜି୍କୁ  ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ  କରି ପାରିସବ୍ ଏବ୍ଂ ଏେ ି ଅଧିନୟିମର େମସ୍ତ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଜ୍ସଣ 
ସରସଜ୍ଷ୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ସଯପରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ େୁଏ , ଉକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ସେପରି ୋଗୁ ସେବ୍ ।  

(4) ସକୌଣେି ରାଜ୍ୟ ବ୍ା ସକନ୍ଦ୍ର ଶାେିତ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ା ଏକରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ବ୍ା ସକନ୍ଦ୍ରଶାେିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକାଧିକ 
ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ ପାଇଥିବ୍ା ବ୍ା ପାଇବ୍ାକୁ ଆବ୍ଶୟକ ସେଉଥିବ୍ା ସକୌଣେି  ବ୍ୟକି୍ତ ସେପରି ପ୍ରସତୟକ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ 
େଂକ୍ରାନ୍ତସର ଏେ ିଅଧିନୟିମ ଉସେଶୟସର ଜ୍ସଣ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକି୍ତ ରୂସପ ପରିଗଣିତ ସେସବ୍ ।  

(5) ସଯସତସବ୍ସଳ ସକୌଣେି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ େଂପକଷସର ସକୌଣେି ରାଜ୍ୟ ବ୍ା ସକନ୍ଦ୍ରଶାେିତ ଅଞ୍ଚଳସର 
ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ  ପାଇଥିବ୍ା ବ୍ା ପାଇବ୍ାକୁ ଆବ୍ଶୟକ ସେଉଥିବ୍ା ସକୌଣେି ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଅନୟ ରାଜ୍ୟ ବ୍ା ସକନ୍ଦ୍ର 
ଶାେିତ ଅଞ୍ଚଳସର ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଥାଏ, ତାୋସେସେ ସେପରି  ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଏେ ି ଅଧିନୟିମର ଉସେଶୟସର ଭିନ୍ନ 
ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ରୂସପ ପରିଗଣିତ  ସେବ୍ ।   

(6) ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣ ମଞ୍ଜରୁୀ ପାଇଁ ସଯାଗୟ ସେବ୍ା େକାସଶ ପ୍ରସତୟକ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଆୟକର ଅଧିନୟିମ, 
1961 ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ାରି କରାଯାଇଥିବ୍ା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ େେିାବ୍ େଂଖୟା ରେବି୍ : 

 ପରନୁ୍ତ ଧାରା 51 ଅନୁଯାୟୀ କର କାଟବି୍ାକୁ ଆବ୍ଶୟକ ସେଉଥିବ୍ା ସକୌଣେି ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ 
େେିାବ୍ େଂଖୟା ପରିବ୍ସତ୍ତଷ , ଉକ୍ତ ଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ାରି କରାଯାଇଥିବ୍ା ଏକ କର କଟାଣ ଓ ଅେୁେ େେିାବ୍ 
େଂଖୟା ଥିସେ , ସେ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକରଣର ମଞ୍ଜରୁ ପାଇଁ ସଯାଗୟ ସୋଇପାରିସବ୍ ।  

X X X 

ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକରଣ 
ପ୍ରକି୍ରୟା 
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ଅଧ୍ୟାୟ-IX 

ରଟିର୍ଣ୍ଷ 

X  X  X   

 39. (1) ଜ୍ସଣ ଇନପୁଟ ସେବ୍ା ବ୍ତିରକ ବ୍ା ଜ୍ସଣ ଅପ୍ରବ୍ାେୀ କରସଯାଗୟ ବ୍ୟକି୍ତ 
ବ୍ା ଧାରା 10 ବ୍ା ଧାରା 51 ବ୍ା ଧାରା 52ର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ୍ା  ଜ୍ସଣ 
ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନୟ େମସ୍ତ ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ, ପ୍ରସତୟକ  କୟାସେଣ୍ଡର ମାେ ବ୍ା ତାୋର ଭାଗ 
ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ଅନ୍ତମଷୁଖୀ ଓ ବ୍େମିଷୁଖୀ ସଯାଗାଣ, ଉପସଭାଗ କରଥିିବ୍ା 
ଇନପୁଟ କର ଜ୍ମା, ପ୍ରସଦୟ କର, ପ୍ରଦତ୍ତ କର ଓ ବ୍େିତି ସେବ୍ା ମସତ ସେପର ିଅନୟ େମସ୍ତ 
ବ୍ବି୍ରଣୀର ଏକ ରଟିର୍ଣ୍ଷ, ଉକ୍ତ କୟାସେଣ୍ଡର ମାେ ବ୍ା ତାୋର ଭାଗର ପରବ୍ତ୍ତଷୀ ମାେର ବ୍ଂିଶ 
ଦବି୍େସର ବ୍ା ତା ପୂବ୍ଷରୁ ବ୍େିତି ସେବ୍ା ମସତ ସେପର ିଫମଷସର ଓ ରୀତସିର ଇସେସକ୍ରାନକି 
ମାଧ୍ୟମସର ଦାଖେ କରସିବ୍ ।  

 ପରନୁ୍ତ, ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି କ୍ରସମ େରକାର, ସକସତକ ସେଣୀର ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ, 
ସଯଉମଁାସନ ପ୍ରତ ି ତ୍ରମିାେସର କମିବା ତାୋର ଭାଗପାଇ ଁ ସେଥିସର ବ୍ନିେିଷି୍ଟ ସେପର ି େତ୍ତଷାବ୍ଳୀ 
ଏବ୍ଂ େୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ ିୋସପକ୍ଷ ସୋଇ ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଦାଖେ କରସିବ୍ ତାୋ ଅଧିେୂଚତି କରପିାରସିବ୍; 

 (2) ଧାରା 10 ର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ୍ା ଜ୍ସଣ ସରଜ୍ଷିି୍ଟ୍ରକୃତ 
ବ୍ୟକି୍ତ, ପ୍ରସତୟକ ତ୍ରମିାେ ବ୍ା ତାୋର ଭାଗ ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟସର ସୋଇଥିବ୍ା କାରବ୍ାର, ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା 
ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ଅନ୍ତମଷୁଖୀ ସଯାଗାଣ, ପ୍ରସଦୟ କର ଓ ପ୍ରଦତ୍ତ କରର ଏକ ରଟିର୍ଣ୍ଷ, ଉକ୍ତ ତ୍ରମିାେ 
େମାପ୍ତ ସେବ୍ା ପସର ଅଠର ଦନି ମଧ୍ୟସର ବ୍େିତି ସେବ୍ା ମସତ ସେପର ିଫମଷସର ଓ ରୀତସିର 
ଇସେସକ୍ରାନକି ମାଧ୍ୟମସର ଦାଖେ କରସିବ୍ । 

X  X  X  X X 

 (7) ସଯଉଁ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ ଉପ-ଧାରା (1) ବ୍ା ଉପ-ଧାରା (2) ବ୍ା ଉପ-ଧାରା 
(3) ବ୍ା ଉପ-ଧାରା  (5) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଦାଖେ କରବି୍ା ପାଇଁ ଆବ୍ଶୟକ ସେଉଥିବ୍, ସେ 
ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଦାଖେ କରବି୍ାପାଇଁ ଆବ୍ଶୟକ ସେଉଥିବ୍ା ସଶର୍ ତାରଖିର ପରବ୍ତ୍ତଷୀ ସେଉନଥିବ୍ା 
ତାରଖିସର, ଉକ୍ତ ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଅନୁୋସର ବ୍ସକୟା କର େରକାରଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରସିବ୍: 

ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଦାଖେ 
କରବି୍ା  
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 ପରନୁ୍ତ ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଅନୁୋସର ସଯଉଁ ସେଣୀର ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତମାସନ େରକାରଙୁ୍କ 
ସଦୟକର ବ୍ା ତାୋର ଭାଗ, ସେ ଉକ୍ତ ରଟିର୍ଣ୍ଷ ଦାଖେ କରବି୍ା ପାଇ ଁଆବ୍ଶୟକ ସେଉଥିବ୍ା ସଶର୍ 
ତାରଖିସର ବ୍ା ତା’ ପୂବ୍ଷରୁ ଅଧିେୂଚ ନାସର ବ୍ନିେିଷି୍ଟ େତ୍ତଷାବ୍ଳୀ ଓ େୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ ିୋସପକ୍ଷ ସୋଇ 
ଦାଖେ କରସିବ୍, ତାୋ ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି କ୍ରସମ େରକାର ଅଧିେୂଚ ତି କରପିାରସିବ୍ ।  

X  X  X  

44.(1) ଜ୍ସଣ ଇନପୁଟ ସେବ୍ା ବ୍ତିରକ, ଧାରା 51 ବ୍ା ଧାରା 52 ଅନୁଯାୟୀ କର 
ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ୍ା ପ୍ରସତୟକ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନୟ ପ୍ରସତୟକ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ, ଜ୍ସଣ ୋମୟିକ 
କରସଯାଗୟ ବ୍ୟକି୍ତ ଏବ୍ଂ  ଜ୍ସଣ ପ୍ରବ୍ାେୀ କରସଯାଗୟ ବ୍ୟକି୍ତ , ପ୍ରସତୟକ ଆଥକି ବ୍ର୍ଷ ନମିସନ୍ତ, ଉକ୍ତ 
ଆଥକି ବ୍ର୍ଷ େମାପ୍ତ ସେବ୍ାର ପରବ୍ତ୍ତଷୀ ଡସିେମବର ମାେର ଏକତରିଶି ତାରଖି ଦନି ବ୍ା ତା ପୂବ୍ଷରୁ 
ବ୍େିତି ସେବ୍ାମସତ ସେପର ିଫମଷସର ଓ ରୀତସିର ଇସେସକ୍ରାନକି ମାଧ୍ୟମସର ଏକ ବ୍ାର୍କି ରଟିର୍ଣ୍ଷ 
ଦାଖେ କରସିବ୍ ।   

ଅଧ୍ୟାୟ-X 

କର ପ୍ରଦାନ 

 49.(1)ସକୌଣେ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଇଣ୍ଟରସନଟ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗି୍  ବ୍ା ସକ୍ରଡଟି୍ ବ୍ା ସଡବ୍ଟି୍ କଡଷ 
ଦ୍ୱାରା ବ୍ା ଜ୍ାତୀୟ ଇସେକସରାନକି ଫଣ୍ଡ ରାନ େଫର ବ୍ା ରଅିଲ୍ ଟାଇମ ଗ୍ରସ୍ ସେସଟେସମଣ୍ଟ ବ୍ା 
ସେପର ି ଅନୟ ସକୌଣେ ି ଢଙ୍ଗସର ଏବ୍ଂ ସଯପର ି ବ୍େିତି ସୋଇପାସର ସେପର ି େତ୍ତଷାବ୍ଳୀ ଓ 
କଟକଣା ପ୍ରତ ିୋସପକ୍ଷ ସୋଇ, କର, େୁଧ, ଶାସି୍ତଧନ, ଫିସ୍ ବ୍ା ଅନୟ ସଯ ସକୌଣେ ିପରମିାଣ 
େଂକ୍ରାନ୍ତସର କରାଯାଇଥିବ୍ା ପ୍ରସତୟକ ଜ୍ମା, ସଯପର ି ବ୍େିତି ସୋଇପାସର ସେପର ି ରୀତସିର 
ରଖାଯାଇଥିବ୍ା ସେେ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଇସେକସରାନକି କୟାେ ସେଜ୍ରସର ଜ୍ମା କରାଯିବ୍ । 

 
(2) ଧାରା 41 କମିବା ଧାରା 43 କ ସର ଥିବ୍ା ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଅନୁୟାୟୀ ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ 

ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ରଟିର୍ଣ୍ଷସର ସ୍ୱ-ନଦି୍ଧଷାରତି ଇନ ପୁଟ୍ କର ଜ୍ମା, ତାୋଙ୍କ ଇସେକସରାନକି ସକ୍ରଡଟି୍ 
ସେଜ୍ରସର ଜ୍ମା କରାଯିବ୍ ଓ ସଯପର ିବ୍େିତି ସୋଇପାସର ତାୋ ସେପର ିରୀତସିର ରଖାଯିବ୍ । 

 
(3) ସଯପର ି ବ୍େିତି ସୋଇପାସର ସେପର ି ରୀତସିର ଓ ସେପର ି େତ୍ତଷାବ୍ଳୀ ପ୍ରତ ି

ୋସପକ୍ଷ ସୋଇ, ଓ ସେପର ି େମୟ ମଧ୍ୟସର ଏେ ି ଅଧିନୟିମ ବ୍ା ତଦଧୀନ ପ୍ରଣୀତ 
ନୟିମାବ୍ଳୀସର ଥିବ୍ା ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସଦୟ କର, େୁଧ, ଶାସି୍ତଧନ, ଫିସ୍ ଅନୟ ସଯ 

କର, େୁଧ, 
ଶାସି୍ତଧନ ଅନୟାନୟ 
ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ 

ବ୍ାରି୍କ ରିଟର୍ଣ୍ଷ 
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ସକୌଣେ ି ପରମିାଣ େଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଥଷ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଇସେକସରାନକି କୟାସ୍ ସେଜ୍ରସର ଥିବ୍ା 
ପରମିାଣ ବ୍ୟବ୍େୃତ ସୋଇପାରବି୍ । 

 
(4) ସଯପର ିବ୍େିତି ସୋଇପାସର ସେପର ିରୀତସିର ଓ ସେପର ିେତ୍ତଷାବ୍ଳୀ ପ୍ରତ ିୋସପକ୍ଷ 

ସୋଇ ଓ ସେପର ିେମୟ ମଧ୍ୟସର ଏେ ିଅଧିନୟିମ ବ୍ା ଏକୀକୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ା କର ଅଧିନୟିମ 
ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦନ କର ,େଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସଯ ସକୌଣେ ିଅଥଷ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଇସେକ ସରାନକି ଜ୍ମା 
ସେଜ୍ସର ଥିବ୍ା ପରମିାଣ ବ୍ୟବ୍େୃତ ସୋଇପାରବି୍ । 

(5) ସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଇସେକ ସରାନକି ସକଡ୍ରିଟ୍ ସେଜ୍ରସର ଇନ ପୁଟ କର ଜ୍ମାସର 
ଥିବ୍ା ପରମିାଣ । 

(କ) ଏକୀକୃତ କର ସଯାଗୁଁ ଜ୍ମା ସୋଇଥିସେ ତାୋ ପ୍ରଥସମ ଏକୀକୃତ କର ପ୍ରଦାନ 
ୋଗି ବ୍ନିସିଯାଗ କରାଯିବ୍ ଏବ୍ଂ ଯଦ ିସକୌଣେ ିପରମିାଣ ବ୍ଳକା ରେବି୍ ସତସବ୍ ତାୋ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
କର ଓ ରାଜ୍ୟକର ବ୍ା ଯଥାସ୍ଥିତ,ି ସକନ୍ଦ୍ର ଶାେତି ଅଂଚଳ େଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କର ପ୍ରଦାନ ୋଗି ବ୍ନିସିଯାଗ 
ସୋଇପାରବି୍; 

(ଖ) ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ସଯାଗୁଁ ଜ୍ମା ସୋଇଥିସେ ତାୋ ପ୍ରଥସମ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ପ୍ରଦାନ 
ୋଗି ବ୍ନିସିଯାଗ କରାଯିବ୍ ଏବ୍ଂ ଯଦ ିପରମିାଣ ବ୍ଳକା ରେବି୍ ସତସବ୍ ତାୋ ଏକାକୃତ କର 
ପ୍ରଦାନ ୋଗି ବ୍ନିସିଯାଗ ସୋଇପାରବି୍ ; 

(ଗ) ରାଜ୍ୟ କର ସଯାଗୁଁ ଜ୍ମା ସୋଇଥିସେ ତାୋ ପ୍ରଥସମ ରାଜ୍ୟ କର ପ୍ରଦାନ ୋଗି 
ବ୍ନିସିଯାଗ କରାଯିବ୍ ଏବ୍ଂ ଯଦ ିସକୌଣେ ିପରମିାଣ ବ୍ଳକା ରେବି୍ ସତସବ୍ ତାୋ ଏକୀକ ୃତ କର 
ପ୍ରଦାନ ୋଗି ବ୍ନିସିଯାଗ ସୋଇପାରବି୍; 

 “ପରନୁ୍ତ, ସଯଉଁସ୍ଥସଳ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କରର ଇନପୁଟ କର ଜ୍ମାର ଅବ୍ସଶର୍ ଏକୀକୃତ 
କର ପ୍ରଦାନପାଇଁ ଉପେବ୍ଧ ସେଉନଥିବ୍, ସେେସି୍ଥସଳ ରାଜ୍ୟ କର ଇନପୁଟ କର ଜ୍ମା ପ୍ରଥସମ 
ସକବ୍ଳ ଏକୀକୃତ କର ପ୍ରଦାନପାଇଁ ବ୍ନିସିଯାଗ କରାଯିବ୍;” ; 

 
(ଘ) ସକନ୍ଦ୍ର ଶାେତି ଅଞ୍ଚଳ କର ସଯାଗୁଁ ଜ୍ମା ସୋଇଥିସେ ତାୋ ପ୍ରଥସମ ସକନ୍ଦ୍ର 

ଶାେତି ଅଞ୍ଚଳ କର ପ୍ରଦାନ ୋଗି ବ୍ନିସିଯାଗ କରାଯିବ୍ ଏବ୍ଂ ଯଦ ିସକୌଣେ ିପରମିାଣ ବ୍ଳକା 
ରେବି୍ ସତସବ୍ ତାୋ ଏକୀକୃତ କର ପ୍ରଦାନ ୋଗି ବ୍ନିସଯାଗ ସୋଇପାରବି୍ 

“ପରନୁ୍ତ, ସଯଉଁସ୍ଥସଳ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ଇନପୁଟ କର ଜ୍ମାର ଅବ୍ସଶର୍ ଏକୀକୃତ କର 
ପ୍ରଦାନପାଇଁ ଉପେବ୍ଧ ସେଉନଥିବ୍, ସେେସି୍ଥସଳ ସକନ୍ଦ୍ରଶାେତି ଅଞ୍ଚଳ କରର ଇନପୁଟ କର ଜ୍ମା 
ପ୍ରଥସମ ସକବ୍ଳ ଏକୀକୃତ କର ପ୍ରଦାନପାଇ ଁବ୍ନିସିଯାଗ କରାଯିବ୍;” ; 

(ଙ) ରାଜ୍ୟ କର ବ୍ା ସକନ୍ଦ୍ରଶାେତି ଅଞ୍ଚଳ କର ପ୍ରଦାନ ୋଗି ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ବ୍ନିସିଯାଗ 
କରାଯିବ୍ ନାେିଁ ; ଏବ୍ଂ 
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(ଚ) ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ପ୍ରଦାନ ୋଗି ରାଜ୍ୟ କର ବ୍ା ସକନ୍ଦ୍ର ଶାେତି ଅଞ୍ଚଳ କର 
ବ୍ନିସିଯାଗ କରାଯିବ୍  ନାେିଁ । 

(6) ଏେ ି ଅଧିନୟିମ ବ୍ା ତଦଧୀନ ପ୍ରଣୀତ ନୟିମାବ୍ଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସଦୟ କର, 
େୁଧ, ଶାସି୍ତଧନ, ଫିସ୍ ବ୍ା ଅନୟ ସଯ ସକୌଣେ ିପରମିାଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ୍ା ପସର ଇସେକସରାନକି 
କୟାସ୍ ବ୍ା ସକ୍ରଡଟି୍ ସେଜ୍ରସର ଥିବ୍ା ବ୍ଳକା ପରମିାଣ, ଧାରା 54 ସର ଥିବ୍ା ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଅନୁୟାୟୀ 
ସଫରସ୍ତ କରାଯାଇପାରବି୍ । 

(7) ଏେ ି ଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ସକୌଣେ ି କରସଯାଗୟ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର େମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, 
ସଯପର ିବ୍େିତି ସୋଇପାସର ସେପର ିରୀତସିର ଏକ ଇସେକ ସରାନକି ୋଇବ୍େିିଟ ିସରଜ୍ଷି୍ଟରସର 
ଉସଲ୍ଲଖ କରାଯିବ୍ ଓ ରଖାଯିବ୍ । 

(8) ପ୍ରତୟକ କରସଯାଗୟ ବ୍ୟକି୍ତ, ଏେ ିଅଧିନୟିମ ବ୍ା ତଦଧୀନ ପ୍ରଣୀତ ନୟିମାବ୍ଳୀ 
ଅନୁଯାୟୀ ନସିମନାକ୍ତ କ୍ରମସର ତାୋଙ୍କ କର ତଥା ଅନୟାନୟ ସଦୟ ଦାଖେ କରସିବ୍, ତାୋ        
ସେୋ :- 
 (କ) ସ୍ୱନଦି୍ଧଷାରତି କର ଓ ପୂବ୍ଷରୁ ଥିବ୍ା କର ଅବ୍ଧିର ରଟିର୍ଣ୍ଷ େଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅନୟାନୟ ସଦୟ; 
 (ଖ) ସ୍ୱନଦି୍ଧଷାରତି କର ଓ ୋଂପ୍ରତକି କର ଅବ୍ଧିର ରଟିର୍ଣ୍ଷ େଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅନୟାନୟ ସଦୟ; 
 (ଗ) ଏେ ିଅଧିନୟିମ ବ୍ା ତଦଧୀନ ପ୍ରଣୀତ ନୟିମାବ୍ଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସଦୟ ଅନୟ ସଯ 
ସକୌଣେ ିପରମିାଣ େସମତ ଧାରା 73 ବ୍ା ଧାରା 74 ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଦାବ୍ ି। 
 

(9) ପ୍ରସତୟକ ବ୍ୟକି୍ତ ସଯ କ ିଏେ ିଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟ 
ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ା ଉପସର କର ପ୍ରଦାନ କରଥିିସବ୍ ଏବ୍ଂ ତାୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତକୂିଳାତ୍ମକ କଛି ିପ୍ରମାଣିତ 
ସୋଇନଥିସେ ସେପର ିକରର େଂପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାର, ସେେ ିଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ପ୍ରାପି୍ତକତ୍ତଷାକୁ 
ପାରତି ସୋଇଛ ିସବ୍ାେି ବ୍ସିବ୍ଚତି ସେବ୍ । 
 

ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, - ଏେ ିଧାରା ଉସେଶୟସର 
 

(କ) ପ୍ରାଧିକୃତ ବ୍ୟାଙ୍କସର େରକାରଙ୍କ େେିାବ୍ସର ଜ୍ମା ତାରଖିକୁ ଇସେକ ସରାନକି କୟାେ 
ସେଜ୍ରସର ଜ୍ମା ତାରଖି ଭାବ୍ସର ବ୍ସିବ୍ଚନା କରାଯିବ୍; 
(ଖ)(i)  “କର ସଦୟ” ଅଭିବ୍ୟକି୍ତର ଅଥଷ ଏେ ିଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସଦୟ କର ଏବ୍ଂ ତେିଁସର 
େୁଧ, ଫିସ୍ ଓ ଶାସି୍ତଧନ ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ ନୁସେଁ; ଏବ୍ଂ 
(ii) “ଅନୟାନୟ ସଦୟ” ଅଥଷ ଏେ ିଅଧିନୟିମ୍ ବ୍ା ତଦଧୀନ ପ୍ରଣୀତ ନୟିମାବ୍ଳୀ ଅନୁୟାୟୀ 
ପ୍ରସଦୟ େୁଧ,ଶାସି୍ତଧନ, ଫିସ୍ ବ୍ା ଅନୟ ସଯ ସକୌଣେ ିପରମିାଣ । 
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50(1) ପ୍ରସତୟକ ବ୍ୟକି୍ତ, ସଯ କ ି ଏେ ି ଅଧିନୟିମ ବ୍ା ତଦଧୀନ ପ୍ରଣୀତ ନୟିମାବ୍ଳୀ 
ଅନୁଯାୟୀ କର ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା କଥା କନୁି୍ତ ସେ ନଦି୍ଧଷାରତି ଅବ୍ଧି ମଧ୍ୟସର ସେେ ିକର ବ୍ା ତେିଁର 
ସକୌଣେ ିଅଂଶ ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତ ିସେପରସି୍ଥସଳ ସେ ସଯଉଁ ଅବ୍ଧି ପାଇଁ ସେପର ିକର ବ୍ା ତେିଁସର 
ସକୌଣେ ିଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରନିଥିସବ୍, ସେେ ିଅବ୍ଧି ପାଇ ଁପରରି୍ଦର େୁପାରସି୍ କ୍ରସମ, େରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରା ଅଧିେୂଚୀତ ସୋଇ ପାରବି୍ା ମସତ ଶତକଡା ଅଠର ଭାଗରୁ ଅଧିକ ସେଇ ନଥିବ୍ା ୋରସର 
ତାୋଙୁ୍କ େୁଧ ସଦବ୍ାକୁ ସେବ୍ । 

50(2)  X  X  X 
 

  52. (1)  X  X  X 

       (2)  X  X  X 
       (3)  X  X  X 
       (4) ପ୍ରସତୟକ ଅପସରଟର, ସଯ କ ିଉପଧାରା (1) ସର ଉଲି୍ଲଖିତ ପରମିାଣ ଅେୁେ 
କରସିବ୍, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ବ୍ାେୟ ସଯାଗାଣର ବ୍ସୃି୍ତତ ବ୍ବି୍ରଣୀ େସମତ ତାୋଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରା ଏକମାେ ମଧ୍ୟସର ସଫରସ୍ତ ସୋଇଥିବ୍ା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ସଯାଗାଣ ତଥା  
ଉପଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ ସଯପର ିବ୍େିତି ସୋଇପାସର ସେପର ିଫମଷ ଓ ସେପର ିରୀତସିର ସେେ ି
ମାେ ସଶର୍ ସେବ୍ାର ଦଶଦନି ମଧ୍ୟସର ଅେୁେ ସୋଇଥିବ୍ା ପରମିାଣ ଦଶଷାଉଥିବ୍ା ଏକ ବ୍ବୃି୍ତ ି
ଇସେସକ୍ରାନକି ମାଧ୍ୟମସର ଦାଖେ କରସିବ୍ । 
 (5) ପ୍ରସତୟକ ଅପସରଟର ସଯ କ ି ଉପଧାରା (1) ସର ଉଲି୍ଲଖିତ ପରମିାଣ ଅେୁେ 
କରଥିିସବ୍, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ବ୍ାେୟ ସଯାଗାଣର ବ୍ସୃି୍ତତ ବ୍ବି୍ରଣୀ େସମତ 
ତାୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମାେ ମଧ୍ୟସର ସୋଇଥିବ୍ା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର ସଯାଗାଣ ତଥା ଉକ୍ତ 
ଉପଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଥକି ବ୍ର୍ଷ ମଧ୍ୟସର ସଯପର ି ବ୍େିତି ସୋଇପାସର ସେପର ି ଫମଷ ଓ 
ସେପର ିରୀତସିର ସେେ ିଆଥକି ବ୍ର୍ଷର ପରବ୍ତ୍ତଷୀ ଡସିେମବର ମାେ 31 ତାରଖି ପୂବ୍ଷରୁ ଅେୁେ 
ସୋଇଥିବ୍ା ପରମିାଣ ଦଶଷାଉଥିବ୍ା ଏକ ବ୍ାର୍କି ବ୍ବୃି୍ତ ି ଇସେସକ୍ରାନକି ମାଧ୍ୟମସର ଦାଖେ  
କରସିବ୍ । 

  

  

ଉତ୍ସସର କର ଆଦାୟ  

ବ୍ଳିମି୍ବତ କର ପ୍ରଦାନ 
ଉପସର େୁଧ 
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ଅଧ୍ୟାୟ-XI 

ସଫରସ୍ତ 

54(1)  X  X  X 

54(2)  X  X  X 

54(3)  X  X  X 

54(4)  X  X  X 

54 (5) ସେପର ି ସକୌଣେ ି ଦରଖାସ୍ତ ପାଇବ୍ା ପସର ଯଦ ି େମଚୁତି  ଅଧିକାରୀଙ୍କର 
େୃଦସବ୍ାଧ େୁଏ ସଯ ସଫରସ୍ତ ରୂସପ ଦାବ୍ ି କରାଯାଉଥିବ୍ା ପରମିାଣର େମଗ୍ର ବ୍ା ଆଂଶକି 
ପରମିାଣ ସଫରସ୍ତ  ସଯାଗୟ ସତସବ୍  ସେ ତଦନୁଯାୟୀ ଏକ ଆସଦଶ ସଦଇପାରସିବ୍ ଓ 
ସେଭାସବ୍ ନଦି୍ଧଷାରତି ପରମିାଣ, ଧାରା 57 ସର ଉଲି୍ଲଖିତ ଫଣ୍ଡସର ଜ୍ମା କରାଯିବ୍ ।  

54(6)  X  X  X 

54(7)  X  X  X 

(8) ଉପଧାରା (5) ସର ଯାୋ କଛି ି ଥିବ୍ା େସେ, ସଫରସ୍ତସଯାଗୟ ପରମିାଣ ଯଦ ି
ନସିମନାକ୍ତ  େଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସୋଇଥିବ୍ ସତସବ୍ ସେପର ିସ୍ଥସଳ ତାୋ ପାଣ୍ଠସିର ଜ୍ମା ସେବ୍ା ପରବି୍ସତ୍ତଷ 
ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ୍ :- 

(କ) ରପ୍ତାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ େବୁ୍ ବ୍ାବ୍ଦସର ବ୍ୟବ୍େୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର 
ସଯାଗାଣ ଉପସର ବ୍ା ସେପର ିସଯାଗାଣ କରବି୍ାସର ବ୍ୟବ୍େୃତ ଇନ ପୁଟ୍ େ ବ୍ା ଇନ ପୁଟ ସେବ୍ା 
ଉପସର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ୍ା କର ସଫରସ୍ତ;  

(ଖ) ଉପଧାରା (3) ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ନିସିଯାଗ ସୋଇନଥିବ୍ା ଇନ ପୁଟ୍ କର ଜ୍ମାର ସଫରସ୍ତ: 

(ଗ) ସକୌଣେ ିସଯାଗାଣ ଯାୋ ଉପସର କ ିେମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଭାବ୍ସର ବ୍ା ଆଂଶକି ଭାବ୍ସର କର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ୍ାର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା  ନାେିଁ  ଏବ୍ଂ ସଯଉଁ ସ୍ଥସଳ ସଯାଗାଣ ପାଇଁ ଇନଭଏେ 
ଦଆିଯାଇନାେିଁ ବ୍ା ସଯଉଁସ୍ଥସଳ ସଫରସ୍ତ  ଭାବ୍ସର ଦଆିଯାଇଛ ିସେପର ିସ୍ଥସଳ ସଯାଗାଣ ଉପସର 
କର ସଫରସ୍ତ ; 

(ଘ) ଧାରା 77 ଅନୁଯାୟୀ କର ସଫରସ୍ତ ;  

କର ସଫରସ୍ତ  
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(ଙ) ସକୌଣେ ିଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦ ିଥାଏ, ସତସବ୍ କର ଓ େୁଧ ବ୍ା ଅନୟାନୟ 
ସକୌଣେ ିପରମିାଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ୍ ଏବ୍ଂ ସେ ସେପର ିକର ଓ େୁଧର ଭାର ଅନୟ ସକୌଣେ ି
ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ସଦଇ ନ ଥିସବ୍ ; ବ୍ା  

(ଚ) ପରରି୍ଦର ପରାମଶଷକ୍ରସମ, ରାଜ୍ୟ େରକାର, ଅଧିେୂଚନା ଦ୍ୱାରା, ସଯପର ିବ୍ନିେିଷି୍ଟ  
କରପିାରସିବ୍ ସେପର ିଅନୟାନୟ  ବ୍ଗଷର ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍େନ କରାଯାଇଥିବ୍ା କର ଓ 
େୁଧ : 

   54 (9)  X X X 

ଅଧ୍ୟାୟ-XVII 

ଆଗୁଆ ରାୟ 

     95- ପ୍ରେଙ୍ଗ ଅନୟଥା ଆବ୍ଶୟକ କରୁନଥିସେ, ଏେ ିଅଧ୍ୟାୟସର,- 

 (କ) “ଅଗ୍ରୀମ ରାୟ” ଅଥଷ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟ କାଯଷୟ କରୁଥିବ୍ା 
ବ୍ା କରବି୍ାର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଥିବ୍ା େମ୍ପକଷସର ଧାରା 97 ର ଉପ-ଧାରା (2) ବ୍ା ଧାରା 100 ର ଉପ-
ଧାରା (1) ସର େୂଚ ୀତ ବ୍ରି୍ୟ ବ୍ା ପ୍ରଶନ ଉପସର ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରାଧିକାରୀ ବ୍ା ଅପିେ 
ପ୍ରାଧିକାରୀ ସଦଇଥିବ୍ା ନଷି୍ପତ୍ତ;ି 

X   X   X 

 102- ପ୍ରାଧିକାରୀ ବ୍ା ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ, ଧାରା 98 ବ୍ା ଧାରା 101 ଅନୁଯାୟୀ ସଯଉ ଁ
ତାରଖିସର ତାୋଙ୍କ ଆସଦଶ ସଦସବ୍ ସେେ ିତାରଖି ଠାରୁ ଛଅ ମାେ ମଧ୍ୟସର ତାଙ୍କ ଆସଦଶସର 
ଯଦ ି ନସିଜ୍ ସକୌଣେ ି ତୁଟ ି ପରେିକି୍ଷତ କରନ୍ତ ି ବ୍ା େଂପକୃ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବ୍ା ଅଧିକାରତି େଂପନ୍ନ 
ଅଧିକାରୀ ବ୍ା ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ବ୍ା ଅପିେକାରୀ ସକୌଣେ ିତୁଟ ିଥିବ୍ା ଦଶଷାନ୍ତ,ି ସତସବ୍ ପ୍ରାଧିକାରୀ ବ୍ା 
ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ ସରକଡଷସର ସ୍ପଷ୍ଟଭାସବ୍ ପ୍ରତୀତ ସେଉଥିବ୍ା ତୁଟକୁି େଂସଶାଧନ କରପିାରସିବ୍: 

 ପରନୁ୍ତ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ବ୍ା ଅପିେକାରୀଙୁ୍କ ଶୁଣାଣୀର ଏକ େୁସଯାଗ ନସଦଇ କର ପ୍ରଦାନ 
ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ଢାଇ ବ୍ା ଗ୍ରେଣୀୟ ପ୍ରତସିଦୟ କର ପରମିାଣ କମାଇ ସକୌଣେ ି ତୃଟ ି େଂସଶାଧନ 
କରାଯିବ୍ନାେିଁ । 

ଅଗ୍ରୀମ ରାୟର 
େଂସଶାଧନ  

େଂଜ୍ଞା 
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103. (1) ଏେ ି ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଧିକାରୀ ବ୍ା ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ସଘାର୍ିତ 
ଆଗୁଆ ରାୟ ସକବ୍ଳ, -  

(କ) ଆଗୁଆ ରାୟପାଇଁ ଧାରା 97 ର ଉପଧାରା (2) ସର େୂଚତି ସକୌଣେ ି ବ୍ରି୍ୟ 
େଂକ୍ରାନ୍ତସର ତାୋ ଚାେିଁଥିବ୍ା ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ;ି 

(ଖ) ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ େଂବ୍ନ୍ଧସର େଂପକୃ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବ୍ା ଅଧିକାରତିା େମ୍ପନ୍ନ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିବ୍ାଧ୍ୟକର ସେବ୍ ।  
 (2) ଯଦ ି ମୂଳ ଆଗୁଆ ରାୟକୁ େମଥଷନ କରୁଥିବ୍ା ବ୍ଧିି, ତଥୟ ବ୍ା ପରସି୍ଥତିସିର 
ପରବି୍ତ୍ତଷନ ନ େୁଏ, ସତସବ୍ ଉପ-ଧାରା (1) ସର େୂଚ ୀତ ଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ବ୍ାଧ୍ୟକର ସେବ୍ । 

 104 (1) ଯଦ ିପ୍ରାଧିକାରୀ ବ୍ା ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ ଆସେ ସଯ, ଦରଖାସ୍ତକାରୀ 
ବ୍ା ଅପିେକାରୀ ପ୍ରବ୍ଞ୍ଚନା କର ିବ୍ା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ତଥୟ େୁଚ ାଇ ବ୍ା ତଥୟର ମିଥୟା ବ୍ର୍ଣ୍ଷନା କର ିସେ 
ଧାରା 98 ର ଉପ-ଧାରା (4) ବ୍ା ଧାରା 101 ର ଉପ-ଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ ସଦଇଥିବ୍ା ଅଗ୍ରୀମ 
ରାୟଟ ିୋେେ କରଛିନ୍ତ,ି ସତସବ୍ ସେ ଆସଦଶ ସଦଇ ସଘାର୍ଣା କରପିାରସିବ୍ ସଯ, ଉକ୍ତ ରାୟ 
ଆରମ୍ଭରୁ ଅସବ୍ୈଧ ଅସଟ ଓ ତାୋପସର ଏେ ିଅଧିନୟିମ ବ୍ା ତଦଧୀନ ପ୍ରଣୀତ ନୟିମାବ୍ଳୀର 
େମସ୍ତ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ବ୍ା ଅପିେକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଏପର ି ୋଗୁ ସେବ୍, େସତ ସଯପର ି
ସେପର ିଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ସକସବ୍ବ୍ ିଦଆିଯାଇନଥିୋ: 

 ପରନୁ୍ତ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ବ୍ା ଅପିେକାରୀଙୁ୍କ ଶଣୁାଣିର ଏକ େୁସଯାଗ ନ ସଦଇ ଏେ ିଉପ-
ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସକୌଣେ ିଆସଦଶ ଦଆିଯିବ୍ ନାେିଁ । 

 ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:- ସେପର ିଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ସଯଉ ଁତାରଖିସର ଦଆିଯିବ୍, ସେେ ିତାରଖି ଓ ଏେ ି
ଉପ-ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସଯଉଁ ତାରଖିସର ଆସଦଶ ଦଆିଯିବ୍ ସେେ ି ତାରଖିର ମଧ୍ୟବ୍ତ୍ତଷୀ 
କାଳାବ୍ଧିକୁ ଧାରା 73ର ଉପ-ଧାରା (2) ଓ (10) ବ୍ା ଧାରା 74 ର ଉପ-ଧାରା (2) ଓ (10) 
ସର ବ୍ନିେିଷି୍ଟ କାଳାବ୍ଧିର ଗଣନା କୋସବ୍ସଳ ତେିଁରୁ ବ୍ାଦ୍ ଦଆିଯିବ୍ । 

(2)   X X X X X X 

 105.(1) ପ୍ରାଧିକାରୀ ବ୍ା ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ, ତାୋଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରସୟାଗ କରବି୍ା 
ଉସେଶୟସର  ନମିନେିଖିତ ସକ୍ଷତ୍ରସର, େଭିିେ ପ୍ରକି୍ରୟା େଂେତିା, 1908 ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଏକ 
େଭିିେ ନୟାୟାଳୟର େମସ୍ତ କ୍ଷମତା ରେବି୍- 
 (କ) ସଖାଜ୍ ିବ୍ାୋର କରବି୍ା ଓ ନରିୀକ୍ଷଣ କରବି୍ା;  

ଅଗ୍ରୀମ ରାୟର 
ପ୍ରସଯାଜ୍ୟତା 

ସକସତକ ପରିସ୍ଥିତସିର 
ଅଗ୍ରୀମ ରାୟ ଅସବ୍ୈଧ 

ସେବ୍ 

 

ପ୍ରାଧିକାରୀ ଓ ଅପିେ 
ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା 
ମାନ 

ସେବ୍ 
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 (ଖ) ୋଜ୍ର ସେବ୍ା ପାଇ ଁ ସଯ ସକୌଣେ ିବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ବ୍ାଧ୍ୟକରବି୍ା ଓ ତାଙୁ୍କ ଶପଥ ପୂବ୍ଷକ 
ପରୀକ୍ଷା ନରିୀକ୍ଷା କରବି୍ା; 
 (ଗ) କମିେନ ପଠାଇବ୍ା ଓ େେିାବ୍ ପୁସି୍ତକା ତଥା ଅନୟାନୟ ସରକଡଷ ସପଶ କରବି୍ାକୁ ବ୍ାଧ୍ୟ 
କରବି୍ା । 
 (2) ଧାରା 195 ଉସେଶୟସର ପ୍ରାଧିକାରୀ ବ୍ା ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ ଏକ େଭିିେ ନୟାୟାଳୟ 
ଭାସବ୍ ବ୍ସିବ୍ଚତି ସେସବ୍, କନୁି୍ତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକି୍ରୟା େଂେତିା, 1973 ର ଅଧ୍ୟାୟ XXVI ଉସେଶୟସର 
ସେଭାସବ୍ ବ୍ସିବ୍ଚ ତି ସେସବ୍ ନାେିଁ ଓ ପ୍ରାଧିକାରୀ ବ୍ା ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ େମକ୍ଷସର 
ବ୍ଚିାରାଧୀନ ପ୍ରସତୟକ କାଯଷୟବ୍ଧିି ଧାରା 193 ଓ 228 ର ଅଥଷ ଅନୁୋସର ଓ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ 
େଂେତିାର ଧାରା 196 ଉସେଶୟସର ଏକ ନୟାୟିକ କାଯଷୟବ୍ଧିି ସବ୍ାେି ବ୍ସିବ୍ଚ ତି ସେବ୍ ।  

106. ଏେ ିଅଧ୍ୟାୟର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାଗୁଡ଼କି ପ୍ରତ ିୋସପକ୍ଷ ସୋଇ, ପ୍ରାଧିକାରୀ ବ୍ା ଅପିେ ପ୍ରାଧିକାରୀ 
ତାଙ୍କ ନଜି୍ ପ୍ରକି୍ରୟା ନସିଜ୍ ବ୍ନିୟିମିତ କରସିବ୍ । 

X X X 

ଅଧ୍ୟାୟ –XXI 

ବ୍ବି୍ଧି 

171. (1) ସକୌଣେ ିଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବ୍ାର ସଯାଗାଣ ଉପସର କର ୋରସର ହ୍ରାେସେସେ ବ୍ା 
ଇନପୁଟ କର ଜ୍ମାର େୁବ୍ଧିା, ଦାମସର ଅନୁରୂପ ହ୍ରାେକର ିପ୍ରାପି୍ତକତ୍ତଷାଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ୍ ।  

 (2) ସକୌଣେ ିସରଜ୍ଷି୍ଟ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ ଉପସଭାଗ କରଥିିବ୍ା ଇନପୁଟ କର ଜ୍ମା ବ୍ା 
କର ୋରସର ହ୍ରାେ ଫଳସର, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଯାଗାଣ କରାଯାଇଥିବ୍ା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ା ସେବ୍ା ବ୍ା ଉଭୟର 
ଦାମ୍ ସର ଅନୁରୂପ ସୋଇଛ ି କ ି ନାେିଁ, ତାୋ ପରୀକ୍ଷା କରବି୍ାପାଇଁ ପରରି୍ଦର େୁପାରଶି କ୍ରସମ 
ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଅଧିେୂଚନା ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ କରପିାରସିବ୍ ବ୍ା ତତେମସୟ 
ବ୍ଳବ୍ତ୍ତର ଥିବ୍ା ସକୌଣେ ି ବ୍ଧିି ଅନୁଯାୟୀ ଗଠତି ଏକ ବ୍ଦିୟମାନ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ କ୍ଷମତାପନ୍ନ 
କରପିାରସିବ୍ । 

(3) ସକୌଣେ ି ଉପଧାରା (2) ସର େୂଚୀତ ପ୍ରାଧିକରଣ ବ୍େିତି ସେବ୍ାମସତ ସେପର ି
କ୍ଷମତାମାନ ପ୍ରସୟାଗ କରସିବ୍ ଓ ସେପର ିକୃତୟମାନ େମ୍ପାଦନ କରସିବ୍ ।  

 *   *   *   * 

ପ୍ରାଧିକାରୀ ଓ ଅପିେ 
ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା  

ସେବ୍ 

 

ମୁନାଫା ସଖାର 
ନସିରାଧୀ ଉପାୟ 
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