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ଆଦଶ� ଭଡ଼ାଘର ଅ�ନୟିମ, 2020
ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର� �ାଥ�ର ସରୁ�ା ଲାଗି ପରସିରକୁ ଦଆିଯାଇ�ବା ଓ ଭଡ଼ା ସଂ�ା�େର ବନିୟିମିତ କରବିା 
ଘରଭଡ଼ା �ା�କରଣ �ତ�ିା କରବିା ଏବଂ ବବିାଦଗୁଡ଼କିର ଫଇସଲା ନମିେ� �ରତି ନ�ାୟ ନ�ି�ୟ ପାଇଁ ବ�ବ�ା 
କରବିାକୁ ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ଓ ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ �ତ�ିା କରବିା ସକାେଶ ତ�  ସଂପ�ୃ ବା ତ�  ଆନୁଷ�ିକ 
ବଷିୟଗୁଡ଼କି ନମିେ� ବ�ବ�ା କରବିା ସକାେଶ ଏକ ଅ�ନୟିମ।

ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ�ର ଏକ�ରୀତମ ବଷ�େର ଏହା ଓଡ଼ଶିା ରାଜ�ର ବଧିାନମ�ଳ �ାରା ନମି�ମେତ ଅ�ନୟିମିତ େହଉ:

ଅ�ାୟ I

�ାର�ିକ
ସଂ�ି� ନାମ, ବ�ିାର ଓ �ାର�

1. (1) ଏହ ିଅ�ନୟିମ, ଓଡ଼ଶିା ରାଜ� ଭଡ଼ାଘର ଅ�ନୟିମ, 2020 ରୂେପ ଅଭିହତି େହବ।

(2) ଏହା ସମ� ଓଡ଼ଶିା ରାଜ�ରା ବ�ିାରତି ଅେଟ।

(3) ରାଜ� ସରକାର ସରକାରୀ େଗେଜଟେର ଅ�ସଚୂନା �ାରା େଯଉଁ ତାରଖି ଧାଯ�� କରେିବ, ଏହା େସହ ିତାରଖି ଠାରୁ 
ବଳବ�ର େହବ ଏବଂ ଏହ ିଅ�ନୟିମର ବଭିି� ବ�ବ�ା ପାଇଁ ଭି�ଭି� ତାରଖି ଧାଯ�� କରାଯାଇପାରବି।

ସଂ�ାଗୁଡ଼କି:

2. �ସ� ଅନ�ଥା ଆବଶ�କ କରୁ ନ�େଲ, ଏହ ିଅ�ନୟିମେର –

(କ) "ଘରମାଲିକ", ଯିଏକ ିଲି� ଦାତା, ଘରମାଲିକ କମି�ା ଅନ� େକୗଣସ ିନାମେର ପରଚିତି େହାଇଥାଆ�ୁ ନା କାହ�କ,ି ଅଥ� 
ଜେଣ ବ��ି େଯକ,ି େକୗଣସ ି ପରସିର ଜେଣ ଭଡ଼ାଦାର�ୁ ଭଡ଼ାେର ଦଆିଯାଇ�େଲ ନେିଜ େସହ ି ପରସିରର ଭଡ଼ା 
ପାଇଥାଆ� ିବା  ପାଇବାକୁ ହ� ଦାର େହାଇଥାଆ� ିଏବଂ େସ�େର ଅ�ଭ�ୁ � େହେବ –

(i) ତା� ଉ�ରା�କାରୀ; ଏବଂ -

(ii) ଚୁ�ି କରବିାକୁ ଅସମଥ� ଜେଣ ନାବାଳକ ବା ବକୃିତ ମ�ି� ବ��ି� ପର ିଅନ� େକୗଣସ ିବ��ି� ପାଇଁ ବା ତା� 
ତରଫରୁ ବା ତା� ହତି ପାଇଁ େକୗଣସ ିପରସିରର ଭଡ଼ା ପାଇବାକୁ ହ� ଦାର େହାଇ�ବା ଜେଣ ନ�ାସୀ ବା ଅଭିଭାବକ ବା 
�ହଣକାରୀ;

(ଖ) "�ାନୀୟ କ��ୃ ପ�" ଅଥ� ଏକ �ାମ ପ�ାୟତ କମି�ା ପ�ାୟତ ସମିତ ିକମି�ା ଜଲିା ପରଷିଦ କମି�ା େପୗର ନଗିମ କମି�ା 
ଏକ େପୗର ପରଷିଦ କମି�ା ନଗର ପ�ାୟତ କମି�ା େଯାେକୗଣସ ି ନାମେର ନାମିତ େହାଇଥାଉ ନା କାହ�କ,ି ଉ�ୟନ 
�ା�କରଣ, କମି�ା କ�ା�ନେମ� େବାଡ�, ବା ଯଥା�ତି ିଏକ କ�ା�ନେମ� ଅ�ନୟିମ, 2006ର ଧାରା 47 ଅନୁଯାୟୀ 
ନଯୁି� େବସାମରକି େ�� କମିଟ,ି କମି�ା ତ� ସମେୟ ବଳବ�ର �ବା େକୗଣସ ିଆଇନ ବଳେର ଗଠତି ଅନ� େକୗଣସ ି
ନକିାୟ ଯାହା େକୗଣସ ିନଗର ବା ସହରେର �ାନୀୟ କ��ୃ ପ� ଭାବେର କାଯ�� କରବିାକୁ ଅ�କାର�ା�;



(ଗ) “ଅ�ସଚୂନା”ଅଥ� େହଉଛ ି ରାଜ�ର ସରକାରୀ ରାଜପ�େର �କାଶତି ଏକ ଅ�ସଚୂନା ଏବଂ “ଅ�ସଚୂତି 
କରବିା”ଅଭିବ��ି ଏହାର ବ�ାକରଣଗତ ପରବି��ନ ଏବଂ ସମଧାତୁ ନ�ି� ଅଭିବ��ି ଅନୁଯାୟୀ ବ�ାଖ�ା କରାଯିବ;

(ଘ) "ପରସିର" ଅଥ� େକୗଣସ ିେକାଠାଘର କମି�ା ଏକ େକାଠାଘରର କଛି ିଅଂଶ ଯାହା ଶ�ି ବ�ବହାର ବ�ତୀତ, ବାସ�ାନ 
ଉେ�ଶ�େର କମି�ା ବାଣିଜ�ିକ କମି�ା ଶ�ିାଗତ ବ�ବହାର ପାଇଁ ଭଡ଼ାେର ଲଗାଯାଇଛ ିବା ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଏ�େର ଅ�ଭ�ୁ � 

(i) େସଭଳ ିଘର ସହ ଲାଗିକର ିରହ�ିବା ବା େକାଠାଘରର ଅଂଶବେିଶଷ େହାଇ�ବା ବଗିଚା, ଗ�ାେର�  ବା 
ଆବ� ପାକ�ଂ ଅ�ଳ, ପଡ଼ଆିଗୁଡ଼କି ଏବଂ ପଦାଘରଗୁଡ଼କି, 

(ii) େସପର ିେକାଠା ସହ �ବା ବା ଅଂଶବେିଶଷ େହାଇ�ବା ହତିଦାୟକ େଭାଗ� ଫିଟଂିଗୁଡ଼କି, କ�ୁି େହାେଟଲ, 
ଲଜଂି ହାଉ� , ଅତ�ିଶାଳା, ଧମ�ଶାଳା ଭଳ ିପରସିରଗୁଡ଼କି ଏ�େର ଅ�ଭ�ୁ � ନୁେହଁ;

(ଙ) "ବହିତି" ଅଥ� ଏହ ିଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ� ସରକାର� �ାରା �ଣୀତ ନୟିମାବଳୀ �ାରା ବହିତି;

(ଚ) "ସ�� ିପରଚିାଳକ" ଅଥ� ଜେଣ ବ��ି ବା ସଂ�ା ଯିଏ ଭଡ଼ା ଏେଜ� ସେମତ ଘର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଘରମାଲିକ� 
�ାରା ପରସିରର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ �ମତା�ା� ଏବଂ ଯିଏ ଘରମାଲିକ� କାରବାରେର �ତନି�ି� କର ିଭଡ଼ାଦାର� ସହ 
େଯାଗାେଯାଗ ର�ଥାଆ�;ି

(ଛ) "ଭଡ଼ା ଏେଜ�" ଅଥ� େକୗଣସ ିବ��ି, ଯିଏ ଘରମାଲିକ କମି�ା ଭଡ଼ାଦାର� ତରଫରୁ ବା ଉଭୟ� ତରଫରୁ ବୁଝାମଣା 
କର� ି କମି�ା କାଯ�� କର� ି କମି�ା େକୗଣସ ି ପରସିରର ଭଡ଼ା କାରବାରେର କାଯ�� କର� ି ଏବଂ ତା� େସବା ପାଇ ଁ
ପାରେିତାଷକି ବା ଫି�  କମି�ା ଅନ� େକୗଣସ ି ପାଉଣା �ହଣ କର�,ି ଯାହା କମିଶନ ି ଆକାେର ବା ଅନ� ଆକାେର 
େହାଇପାେର ଏବଂ ଜେଣ ବ��ି�ୁ ସାମିଲ କରଥିାଆ� ି ଯିଏ େକୗଣସ ି ମା�ମେର �ଗତଶିୀଳ ଘରମାଲିକ ଏବଂ 
ଭଡ଼ାଦାର� ମ�େର ଭଡ଼ା େଦଣେନଣେର ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ପରଚିତି କରା� ିଏବଂ ଏ�େର ସ�� ିଡଲିର, ଦଲାଲ କମି�ା 
ମ�� ିବା ଏଭଳ ିେଯଉଁ ଶ�େର କହାଯାଉ�ବା ବ��ି�ୁ ଏ�େର ଅ�ଭ�ୁ � କେର।

(ଜ) “ଘରଭଡ଼ା �ା�କରଣ”ଅଥ� ଧାରା 29 ଅଧୀନେର ନଯୁି� ଜେଣ ଅ�କାରୀ;  

(ଝ) "ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ" ଅଥ� ଧାରା 32 ଅଧୀନେର ଗଠତି ଏକ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ;

(ଞ) େକୗଣସ ିପରସିରର ସଂପକ�େର “ଭଡ଼ା େଦୟ”ଅଥ� ଧାରା 8େର ନଧି�ାରତି େହାଇ�ବା ଭଡ଼ା;

(ଟ) “ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ”ଅଥ� ଧାରା 33 ଅଧୀନେର ଗଠତି ଏକ ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ;

(ଠ) “ଅନୁସଚୂୀ”ଅଥ� ଏହ ିଅ�ନୟିମ ସହତି ସଂଲ� େହାଇ�ବା ଏକ ଅନୁସଚୂୀ;

(ଡ) "ଉପଭଡ଼ାଦାର" ଅଥ� େସହ ିବ��ି, ଯାହା�ୁ ଭଡ଼ାଦାର ନଜି ଚୁ�ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଦଖଲ କର�ିବା ପରସିରକୁ ସଂପ�ୂ� 
ଭାେବ କମି�ା ଆଂଶକି ଭାେବ ଏକ ଅତରି�ି ଚୁ�ିନାମା ବଳେର ହ�ା�ର କର� ିବା ନ�� କର� ି;

(ଢ) “ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ି”ଅଥ� ଏହ ିଅ�ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର� ମ�େର �ା�ରତି େହାଇ�ବା ଲି�ତ 
ଚୁ�ିନାମା;  

(ଣ) ଲି� ଧାରୀ ବା ଅନ� େଯେକୗଣସ ିନାମେର ନାମିତ େହାଇଥାଆ�ୁ ନା କାହ�କ ି“ଭଡ଼ାଦାର’’ ଅଥ� ଏକ ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ି 
ଅନୁସାେର ଘରମାଲିକ�ୁ େଦୟ େକୗଣସ ି ପରସିରର ଭଡ଼ା େଯଉଁ ବ��ି� �ାରା, ବା େଯଉଁ ବ��ି� ପାଇଁ ବା େଯଉଁ 
ବ��ି� ତରଫରୁ �ଦାନ କରାଯାଉ�ବ, େସପର ିଜେଣ ବ��ି ତଥା ଉ� ପରସିରର ଦଖଲେର �ବା ଜେଣ ଉପଭଡ଼ାଦାର 
ଏବଂ ଅ�ନୟିମର �ାର� ପବୂ�ରୁ େହଉ କ ି ପେର େହଉ, ତା�ର ଚୁ�ି ଅବ� ସମା� େହବା ପେର ମ� ପରସିରକୁ 
ଦଖଲ କର ିଆସ�ୁବା ବ��ି ମ� ଏହାର ଅ�ଭ�ୁ �, କ�ୁି େଯଉଁ ବ��ି� ବେିରାଧେର ଉେ�ଦ କରବିା ନମିେ� ଆେଦଶ ବା 
ଡ�ିି ଜାର ିକରାଯାଇ�ବ, େସପର ିେକୗଣସ ିବ��ି ଏ�େର ଅ�ଭ�ୁ � ନୁହ�।ି

ଏ ଅ�ନୟିମ େକେତକ ପରସିରେର ଲାଗୁ େହବ ନାହ�

3. (1) ଏହ ିଅ�ନୟିମେର େକୗଣସ ିଅଂଶ ନେିମ�ା� �ତ ି�ଯୁଜ� େହବ ନାହ� –

(କ) େକ� ସରକାର କମି�ା ରାଜ� ସରକାର କମି�ା େକ�ଶାସତି ଅ�ଳ �ଶାସନ କମି�ା �ାନୀୟ କ��ୃ ପ� କମି�ା ଏକ 
ସରକାର� ଆୟ�ାଧୀନ ବା ଉେଦ�ାଗ ବା ଏକ େବଧୖାନକି ସଂ�ା କମି�ା କ�ା�ନେମ� େବାଡ� ମାଲିକାନାେର �େଲ  ବା 



�େୟାଗ େହଉ�େଲ;

(ଖ) ଚାକରି ିସ��ାବଳୀର ଅଂଶ ଭାବେର େକୗଣସ ିକ�ାନୀ, ବ�ିବଦି�ାଳୟ, ଅନୁ�ାନ କମି�ା ସଂଗଠନର ମାଲିକାନାେର 
�ବା ପରସିରକୁ ନଜିର କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ ଭଡ଼ାେର େଦଇ�େଲ;

(ଗ) ଧାମ�କ ବା ଦାତବ� ଅନୁ�ାନର ମାଲିକାନାେର �େଲ ବା ରାଜ� ସରକାର/ େକ�ଶାସତି ଅ�ଳ �ଶାସନର ବ�ି�ି 
ଅନୁଯାୟୀ ନଧି�ାରତି �କାେର େକୗଣସ ିପରସିର;

(ଘ) ୱାକଫ ଅ�ନୟିମ 1995 ଅଧୀନେର ପ�ିକୃତ େକୗଣସ ି ୱାକଫ େବାଡ� ମାଲିକାନାେର �ବା କମି�ା ରାଜ� / 
େକ�ଶାସତି ଅ�ଳ �ଶାସନ �ାରା �ଣୀତ େକୗଣସ ି କାଯ���ମ ସବ�ସାଧାରଣ �� ଆଇନ ଅଧୀନେର ପ�ିକୃତ 
େକୗଣସ ି��୍  ମାଲିକାନାେର �ବା ପରସିର;

(ଙ) ରାଜ� ସରକାର ବା େକ�ଶାସତି ଅ�ଳ �ଶାସନର ବ�ି�ି ଅନୁଯାୟୀ ଅନ� େକାଠା ବା ନଧି�ାରତି ବଗ�ମାଳାର 
େକାଠାଗୁଡ଼କୁି ସବ�ସାଧାରଣ� �ୀତ�େଥ� ଛାଡ କରାଯାଇଛ।ି

(2) ଉପଧାରା(1)େର ନ�େଲ ସ�ୁା ଯଦ ିେକୗଣସ ିପରସିରର ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର, ଅନୁେ�ଦ(କ) ରୁ ଅନୁେ�ଦ(ଙ) 
ପଯ��� େସଇ ସମାନ ଉପଧାରା ଅଧୀନେର ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମା କରୁଥାଆ�,ି େତେବ େସହ ିଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର 
ଏହ ିଅ�ନୟିମର ବ�ବ�ା ଅଧୀନେର ନୟି�ତି େହେବ, େତେବ େସଭଳ ିଘରମାଲିକ ଧାରା 4 ଅନୁଯାୟୀ େସହ ିଭଡ଼ାଘର 

ଚୁ�ିନାମା କଲା େବେଳ ଘରଭଡ଼ା �ା�କରଣ�ୁ ଅବଗତ କରପିାର�।ି

ଅ�ାୟ II

ଭଡ଼ାଘର ଲଗାଣ
ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମା

4. (1) ଏହ ିଅ�ନୟିମ ବା ତ� ସମେୟ ବଳବ�ର �ବା ଅନ� େକୗଣସ ିବ�ିେର ଯାହା କଛି ି�ବା ସେ�, ଏହ ିଅ�ନୟିମ 
ଲାଗୁ େହଲା ପେର େକୗଣସ ିବ��ି ଏକ ଲି�ତ ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମା ବନିା େକୗଣସ ିପରସିରକୁ ଭଡ଼ାେର େନଇପାରେିବ 
ନାହ� ଏବଂ େସଇ ଚୁ�ିନାମା ସଂ�ାେ� ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର ମିଳତି ଭାେବ ଘରଭଡ଼ା �ା�କରଣ�ୁ ଚୁ�ିନାମା 
�ା�ରତି େହବାର ଦୁଇ ମାସ ମ�େର, ନଧି�ାରତି �ଥମ ଅନୁସଚୂୀ ଜରଆିେର ଅବଗତ କରେିବ।

(2) େଯଉଁଠାେର ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର ମିଳତି ଭାବେର ଉପଧାରା(1)େର ଦଶ�ାଯାଇ�ବା ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମା 
କରାଯାଇଛ ିେବାଲି ଜଣାଇବାେର ବଫିଳ ହୁଅ�,ି େତେବ ଉପଧାରା(1)େର ଦଶ�ାଯାଇ�ବା ଅବ�ର େଶଷ ତାରଖି ପରୂବିା 
ଗଡ଼ଯିିବା ପବୂ�ରୁ ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର ପଥୃ�  ଭାବେର ଏକ ମାସ ମ�େର ଘରଭଡ଼ା କ��ୃ ପ��ୁ ଭଡ଼ା ଚୁ�ିନାମା 
କାଯ��କାରୀ କରାଯିବା ସଂ�ା�େର ଅବଗତ କରେିବ।  

(3) ଘରଭଡ଼ା �ା�କରଣ ନଯୁି� େହବା ତାରଖି ଠାରୁ ତନିମିାସ ମ�େର �ାନୀୟ େଲାକ� ଭାଷାେର କମି�ା ରାଜ� / 
ଭାଷାେର ଏକ ଡଜିଟିା� ମ� �ାପନ କରେିବ, ଯାହାକ ି ହୁଏତ ଏକ ନଧି�ାରତି ଫମ�େର ଏବଂ ଢ�େର ଦଲିଲ ଦାଖଲ 
କରବିାକୁ ସମଥ�  କରବି।

(4) �ଥମ ଅନୁସଚୂୀେର ଉ�ି�ତ ଦଲିଲଗୁଡ଼କି ସହତି ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମାର କାଯ��କାରତିା ବଷିୟେର ସଚୂନା ପାଇବା 
ପେର, ଘରଭଡ଼ା �ା�କରଣ ଏହା କରପିାର�,ି -

(କ) ଭଡ଼ାଘରର ପ�ମାନ�ୁ ଅନନ� ଚ�ିଟ ସଂଖ�ା �ଦାନ ଏବଂ  

(ଖ) ନଜିର େୱ� ସାଇ� େର �ାନୀୟ କ�ତ ଭାଷାେର ବା ରାଜ� ଭାଷାେର ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମାର ସବେିଶଷ 
ତଥ�,

େସଭଳ ିସଚୂନା ପାଇବାର ସାତ ଦନି ମ�େର େସ ଉପଯୁ� ମେନ କରବିା ମେତ େସପର ିରୀତେିର ଓ େସପର ି ଦଲି�  
ସହତି ଅ� େଲା�  କରେିବ।



(5) ଘରମାଲିକ ଯଦ ିଭଡ଼ାଦାର� ସହ କାରବାର ପାଇଁ େକୗଣସ ିସ�� ିପରଚିାଳକ�ୁ �ମତା େଦଇ�ବାର ସତ� ର� 
ଥାଆ�,ି  େତେବ ତାହା ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମାର ଆେପାସ ସହମତ ିସ��ାବଳୀ ଆଧାରେର େହବ।  

(6) ଉପଧାରା (1) ଓ (2) ଅଧୀନେର �ଦାନ କରାଯାଇ�ବା ସଚୂନାକୁ ଭଡ଼ାଦାର� ସଂ�ା� ସବ�େଶଷ �ମାଣ ଭାବେର 
ଏବଂ େସହ ିସଂ�ା� ତଥ� ରୂେପ �ହଣ କରାଯିବ; େକୗଣସ ିସଚୂନାର ବବୃିତ ିଅଭାବରୁ ହୁଏତ ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର 
ଏହ ିଅ�ନୟିମର �ାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ େକୗଣସ ି�କାର ଆ��ି/ ରହିାତ ିପାଇବାକୁ ହ� ଦାର େହେବ ନାହ�।

ଭଡ଼ାଘର ଲଗାଣର ଅବ�

5. (1) ଏହ ିଅ�ନୟିମ ଲାଗୁ େହବା ପେର �ା�ରତି େହାଇ�ବା �େତ�କ ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମାେର ଘରମାଲିକ ଏବଂ 
ଭଡ଼ାଦାର� ମ�େର ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ାେର ଘର େନବାର �� ଅବ� ଉେ�ଖ ରହବି;

(2) ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ି ନବୀକରଣ କମି�ା ସ�ସାରଣ ପାଇଁ ଯଦ ିଭଡ଼ାଦାର� ଅନୁେରାଧ �େମ ଘରମାଲିକ ରାଜ ିଥାଆ�,ି 
େତେବ େସ�ପାଇଁ ଆେପାସ ସହମତ ିଭି�କି ସ��ାବଳୀ ଆଧାରେର ଏକ ନୂଆ ଚୁ�ିନାମା କରପିାର�।ି

(3) େଯଉଁଠାେର ଏକ ନ�ି�� ଅବ� ପାଇଁ ଏକ ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ି େଶଷ େହଉଥାଏ ଏବଂ ନବୀକରଣ େହାଇନଥାଏ କମି�ା 
େସହ ିଭଡ଼ାଦାର ଭଡ଼ାଘର ଖାଲି କରବିାକୁ ବଫିଳ ହୁଅ�,ି େତେବ େସପର ିଭଡ଼ାଦାର ଧାରା 22େର �ଦ� ବ��ତ ଭଡ଼ା  
େଦବାକୁ ଦାୟୀ ରହେିବ ।

ମତୁୃ� େ��େର ଉ�ରା�କାରୀ� ଅ�କାର ଓ ଦାୟି�

6. ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର� ମ�େର େହାଇ�ବା ଚୁ�ିନାମା ମ� େସମାନ� ଉ�ରା�କାରୀମାନ� ପାଇଁ ବଳବ�ର 
ରହବି, ଯଦ ିଘରମାଲିକ ବା ଭଡ଼ାଦାର କାହାର ବ ିମତୁୃ� ଘେଟ, ଏବଂ େସଭଳ ିପର�ିତିେିର ଚୁ�ିନାମାର ଅବଶ�ି ଅବ� 
ପାଇଁ ମତୃ ଘରମାଲିକ କମି�ା ଭଡ଼ାଦାର�ର ସମାନ ଅ�କାର ଓ ଦାୟି� ରହବି, ଯାହା ଯାହା େସଇ ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମାେର 
ସହମତ ିଭି�କି ସତ�ାବଳୀ ରୂେପ ଉେ�ଖ �ବ।

ଭଡ଼ାଦାର ଆଉ ଜଣ�ୁ ଭଡ଼ାେର େଦବା ଉପେର କଟକଣା

7.(1) ଏହ ିଅ�ନୟିମ କାଯ��ାର� କରବିା ପେର, େକୗଣସ ିଭଡ଼ାଦାର ସଂପ�ୃ ଚୁ�ିନାମା ଉପେର ଏକ ଅତରି�ି ଚୁ�ିନାମା 
ନକର ିଆଉ କାହାକୁ େସଇ ଭଡ଼ାଘରକୁ ପଣିୁ ଭଡ଼ାେର ଲଗାଇ ପାରେିବ ନାହ� -

(କ) ଭଡ଼ାେର େନଇ�ବା ପରସିରକୁ େସ ଭଡ଼ାଦାର ରୂେପ ସଂପଣୂ� ବା ଆଂଶକି ଭାେବ ଉପଭଡ଼ାେର ଲଗାଇବା;

(ଖ) ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମାେର �ବା ତା�ର ଅ�କାରଗୁଡ଼କୁି ବା ତହ�ର ଅଂଶକୁ ହ�ା�ର କରବିା ବା ନ�� 
କରବିା।

(2) େଯଉଁଠାେର ଉପଧାରା(1)େର ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମା ଉପେର ଅନ� ଏକ ଅତରି�ି ଚୁ�ିନାମା ବଳେର 
ଉପଭଡ଼ାେର ଲଗାଯାଏ, ତାହାକୁ ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର ମିଳତି ଭାେବ େସଇ ଚୁ�ିନାମା କାଯ��କାରୀ େହବା ତାରଖିର 
ଦୁଇ ମାସ ମ�େର ଉପଭଡ଼ା ବଷିୟେର ଘରଭଡ଼ା �ା�କରଣକୁ �ଥମ ଅନୁସଚୂୀେର ନଧି�ାରତି ଫମ�େର ଅବଗତ କରେିବ। 

ଅ�ାୟ III

ଘରଭଡ଼ା  
େଦୟ ଭଡ଼ା

8. େଦୟ ଭଡ଼ା ଅଥ� ଯାହା ଏକ ପରସିରର ଭଡ଼ାେର ଲାଗିବା ପାଇଁ ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର ରାଜ ି େହାଇ କର�ିବା 
ଚୁ�ିନାମାେର ଉେ�ଖ �ବା ଭଡ଼ା ପରମିାଣ।

ଭଡ଼ା ସଂେଶାଧନ

9.(1) ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର ମ�େର େହାଇ�ବା ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମାେର �ବା ସ��ାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ାର 
ସଂେଶାଧନ େହବ।



(2) େଯଉଁଠାେର, ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିର ଅବ� ଆର� େହବା ପେର, ଭଡ଼ାଦାର� ସହ ଲି�ତ ଆକାେର ଏକ ବୁଝାମଣା କର ି
ଘରମାଲିକ େସଇ ଭଡ଼ାଘେର ଧନ ବ�ୟ କର ିେକୗଣସ ିମରାମତ,ି ଉ�ତ,ି ସଂଯୁ�ି କମି�ା ଢା�ାଗତ ପରବି��ନ କରଛି�,ି 
ଯାହା ଧାରା 15 ଅନୁଯାୟୀ ଜରୁରୀ ମରାମତ ି ଅ�ଭ�ୁ � ନୁେହଁ, ଘରମାଲିକ େସଇ ଘରର ଭଡ଼ା ପରମିାଣ କଛି ି ବୃ� ି  
କରପିାର�,ି ଯାହା ଉପେର ଉଭୟ ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର ରାଜ ି େହାଇ�େବ ଏବଂ େସଭଳ ି କାମ ସରବିାର ମାସକ 
ପେର ହ� ବ��ତ ଭଡ଼ା ଲାଗୁ େହବ।

ବବିାଦ େଦଖାେଦେଲ, ସଂେଶା�ତ ଘରଭଡ଼ା ଧାଯ�� କରବିାକୁ ଘରଭଡ଼ା �ା�କରଣ

10. ଯଦ ିଭଡ଼ା ସଂେଶାଧନ �ସ�େର ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର� ମ�େର େକୗଣସ ିବବିାଦ ହୁଏ, େତେବ ଘରମାଲିକ 
କମି�ା ଭଡ଼ାଦାର� �ାରା କରାଯାଇ�ବା ଏକ ଆେବଦନ ଆଧାରେର ଘରଭଡ଼ା �ା�କରଣ ବଚିାର କର ିସଂେଶା�ତ ଭଡ଼ା 
ଓ ଭଡ଼ାଦାର� ଅନ�ାନ� ଶୁ� େଦୟ ନଣି�ୟ କରେିବ ଏବଂ େସଭଳ ିସଂେଶା�ତ ଭଡ଼ାଦ ିେକଉଁ ତାରଖିରୁ େପଠୖ କରବିାକୁ 
େହବ ତାହା ମ� ଧାଯ�� କରେିବ।

�ତଭୂିତ ିଜମାରାଶ.ି

11. (1) ଭଡ଼ାଦାର �ତଭୂିତ ି ଜମାରାଶ ି ଅ�ୀମ ଆକାେର େପଠୖ କରେିବ, ଯାହା ଉପେର ଚୁ�ିନାମାେର ଉଭୟ 
ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର ହୁଏତ ରାଜ ିେହାଇ�େବ, ତାହା -

(କ) ଦୁଇ ମାସର ଭଡ଼ା ପରମିାଣରୁ ଅ�କ େହବ ନାହ�, ଯଦ ିତାହା ଆବାସକି ପରସିର େହାଇଥାଏ; ଏବଂ

(ଖ) ଏକ ମାସର ଭଡ଼ା ପରମିାଣରୁ କ�  େହବ ନାହ�, ଯଦ ିଅଣଆବାସକି ପରସିର େହାଇଥାଏ।

(2) େସଇ ଜମାରାଶ ି ଭଡ଼ାଦାର�ୁ ଘରମାଲିକ େଫର� କରେିବ େସଇ ତାରଖିେର, େଯେବ ଭଡ଼ାଦାର ଦଖଲେର 
ର��ବା ସଂପ�ୃ ଘରକୁ ଖାଲି କରେିଦେବ; େତେବ ଘରମାଲିକ�ର ଯଦ ିଭଡ଼ାଦାର� ଠାରୁ କଛି ିପାଇବାକୁ ଥାଏ ତହ�ରୁ 
େସ କାଟ ିର�େବ।  

ଅ�ାୟ IV     

ଘରମାଲିକ�ର ଓ ଭଡ଼ାଦାର�ର ଅ�କାର ଓ ଦାୟି�

ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର� ପାଖେର ମଳୂ ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମା ରହବି

12. ସମାନ ଦୁଇ କତିା ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମାେର ଉଭୟ ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର ଦ�ଖତ କରେିବ ଏବଂ େସଇ ଅସଲି 
ଦ�ଖତ େହାଇ�ବା ଚୁ�ିନାମାରୁ କତିାଏ େଲଖାଏଁ ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର� ପାଖେର ରହବି।  

ଭଡ଼ା ଓ ଅନ�ାନ� ଶୁ� େଦୟ ଏବଂ ତହ�ର େପଠୖ ପାଇଁ ରସଦି.

13. (1) �େତ�କ ଭଡ଼ାଦାର ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମାେର ରାଜ ିେହାଇ�ବା �କାେର ନ�ି�� ସମୟସୀମା ମ�େର ଘରଭଡ଼ା ଓ 

ଅନ�ାନ� େଦୟ େପଠୖ କରେିବ।

(2) �େତ�କ ଘରମାଲିକ କମି�ା ତା� ସ�� ି ପରଚିାଳକ ନଦି�� ସମୟସୀମା ମ�େର ଘରଭଡ଼ା ଓ ଅନ�ାନ� ଶୁ� 
ବାବେଦ ସଂପ�ୃ ଭଡ଼ାଦାର� ଠାରୁ �ହଣ କର�ିବା ଅଥ�ରାଶରି �ା�ି�ୀକାର ଆକାେର ସଂପ�ୃ ଅଥ� ପରମିାଣ �ା�ି 
ନମିି� ସହ ିଦ�ଖତ େହାଇ�ବା ରସ�ି  ଅେଟ:

ପର�ୁ େଯଉଁଠାେର ଭଡ଼ା ବା ଅନ�ାନ� େଦୟ ଇେଲେକ��ାନ�ି  ଜରଆିେର ଭଡ଼ାଦାର େପଠୖ କରୁ�େବ, େସଠାେର  ବ�ା�୍  
େଦଉ�ବା �ା�ି�ୀକାେରା�ି ହ� େସଭଳ ିେପଠୖର ଚୂଡ଼ା� �ମାଣ ରୂେପ ଧରାଯିବ।  

ଭଡ଼ା �ା�କରଣ� ପାଖେର ଭଡ଼ା ଜମା

14. (1) େଯଉଁଠାେର ଘରମାଲିକ େକୗଣସ ିଭଡ଼ା ଓ ଅନ�ାନ� େଦୟ �ହଣ କରବିାକୁ ମନା କର� ିକମି�ା ରସଦି େଦବାକୁ 
ମନା କର�,ି େସହ ି�ତିେିର ହାକ ମନଅିଡ�ର ଜରଆିେର କମି�ା ଅନ� ପ�ତେିର ଘରମାଲିକ� ପାଖକୁ ଭଡ଼ା ଓ ଅନ�ାନ� 
େଦୟ �ଦାନ କରାଯିବ, ଏଭଳ ି�ମାଗତ ଦୁଇ ମାସ ଚାଲିପାରବି, ଏବଂ ଏହା ପେର ଯଦ ିଘରମାଲିକ ଭଡ଼ା ଓ ଅନ�ାନ� 



େଦୟ �ହଣ କରବିାକୁ ମନା କର�,ି େତେବ େସଭଳ ି�ତିେିର ଭଡ଼ାଦାର େସଇ ସମାନ ପରମିାଣ ଅଥ�କୁ ଭଡ଼ା କ��ୃ ପ�� 
ନକିଟେର ନଧି�ାରତି �କାେର ଜମା କରପିାରେିବ।

(2) େଯଉଁଠୁ ଭଡ଼ା ଜମା େହାଇଛ,ି ଭଡ଼ା �ା�କରଣ େସଇ ମାମଲାର ତଦ� କର ିେସଇ ଅଥ�ରାଶ ିଯାହା�ର �ାପ� ତା�ୁ 
ଠାବ କର ିତଥ��ମାଣ ଆଧାରେର ଉପଯୁ� ଆେଦଶନାମା ଜାର ିକରେିବ।

(3) ଉପଧାରା(1) ଅନୁଯାୟୀ ଜମା େହାଇ�ବା ଭଡ଼ା ଓ ଅନ�ାନ� େଦୟେଯାଗ� ରାଶରି ଉଠାଣ ଆେପ ଆେପ 
ଘରମାଲିକ� ବେିରାଧେର ଏକ ବବୃିତ ିଭାବେର କମି�ା ଭଡ଼ାଦାର� �ାରା କରାଯାଇ�ବା େକୗଣସ ିଦାବ ିଭାବେର କାଯ�� 
କରବି ନାହ�, ଯଦ ିଘରମାଲିକ ଏହାକୁ ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ା ବାବଦେର ଉଠାଇ େନେବ।

ସ��ରି ମରାମତ ିଓ ର�ଣାେବ�ଣ

15. (1) ଲି�ତ ଆକାରେର େକୗଣସ ି ଚୁ�ିନାମାେର ଥାଉ କ ି ନଥାଉ, ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର ସଂପ�ୃ ଭଡ଼ାଘର 
 ପରସିରକୁ େଯମିତ ିେହଉ ଭଲ ଅବ�ାେର ର�େବ, �ାଭାବକି ଅସଆି ମସଆି ହବା ବ�ତୀତ ଚୁ�ିନାମା ଆର� େବେଳ 
ଠ�ି  େଯମିତ ି�ଲା େସମିତ ିର�ବାକୁ ମରାମତ ିଓ ର�ଣାେବ�ଣ ପାଇଁ ଯଥାରୀତ ିଉଭୟ ଦାୟୀ ରହେିବ, ଯାହା ଭଡ଼ାଘର 
ଚୁ�ିନାମାର �ତିୀୟ ଅନୁସଚୂୀେର ଉେ�ଖ କରାଯାଇଛ ିକମି�ା ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମାେର ଆେପାସ ବୁଝାମଣା େହାଇଛ ି।

(2) ଭଡ଼ାଦାରମାନ� ମ�େର ବା ଘରମାଲିକ� ସହ ସମାନ ସବୁଧିାଗୁଡ଼କିର ବ�ବହାର କରାଯାଉ�େଲ, ବନିମିୟ କମି�ା 
ଘରମାଲିକ� ସହ ସାଧାରଣ ସବୁଧିା ବା�େିଲ, େସହ ି ସବୁଧିାଗୁଡ଼କିର ମରାମତ ି ଏବଂ ର�ଣାେବ�ଣ ପାଇଁ ସଂପ�ୃ 
ଭଡ଼ାଦାର ଓ ଘରମାଲିକ�ର ଦାୟି� ରହବି, ଯାହାକ ିଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିେର ଉେ�ଖ କରାଯାଇପାେର।

(3) ଯଦ ି ଉପଧାରା(1) କମି�ା ଉପଧାରା(2) େର ଦଶ�ାଯାଇ�ବା ମରାମତ ି କାଯ�� କରବିାକୁ ଭଡ଼ାଦାର ବଫିଳ ହୁଅ� ି
 କମି�ା ମନା କର�,ି େତେବ ଘରମାଲିକ ହୁଏତ ମରାମତ ିକାଯ�� କରପିାରେିବ ଏବଂ �ତଭୂିତ ିଜମାରାଶରୁି ମରାମତ ିବାବଦ 
ବ�ୟ େହାଇ�ବା ଅଥ�କୁ େସ କାଟ ିର� ପାରେିବ:

ସ��ାନୁଯାୟୀ ଯଦ ି ଏହପିର ି ମରାମତ ି ପାଇଁ ଖ��, �ତଭୂିତ ି ଜମାରାଶ ି ପରମିାଣକୁ ଅତ�ିମ କେର, େତେବ େସହ ି
ଘରମାଲିକ େସ ସଂ�ା�େର େଦଇ�ବା େନାଟ�ି ର ଏକ ମାସ ମ�େର ଭଡ଼ାଦାର ଅତରି�ି ଖଚ�ରାଶ ିଘରମାଲିକ�ୁ େପଠୖ 
କରେିବ।

(4) ଯଦ ିଘରମାଲିକ ଉପଧାରା (1) କମି�ା ଉପଧାରା (2) େର ଦଶ�ାଯାଇ�ବା ମରାମତ ିକାଯ�� କରବିାକୁ ମନା କର�,ି 
େତେବ ଭଡ଼ାଦାର ଏପର ିମରାମତ ିକରପିାର� ିଏବଂ େସହପିର ିମରାମତ ିଖ��କୁ, ପରବ��ୀ ମାସଗୁଡ଼କିେର ଘରମାଲିକ�ୁ 
େଦବାକୁ �ବା ଭଡ଼ାରାଶରୁି କାଟ ିର� ପାରେିବ।

େତେବ ସ�� ଅଛ ି େଯ େକୗଣସ ି ପର�ିତିେିର େସହ ି କାଟ ି ର�ବା ଧନ ପରମିାଣ େକୗଣସ ି ମାସେର ବ ି ବୁଝାମଣା 
େହାଇ�ବା ମାସକର ଭଡ଼ାର ପଚାଶ �ତଶିତରୁ ଅ�କ େହବ ନାହ�।

(5) େଯଉଁଠାେର ମରାମତ ିବନିା ଘରଟ ିବାେସାପେଯାଗୀ ନୁେହଁ ଏବଂ ଘରମାଲିକ ଆବଶ�କୀୟ ମରାମତ ିକରବିାକୁ ମନା 
କରୁଅଛ�,ି ଏପରକି ି ଭଡ଼ାଦାର ଲି�ତ ଭାେବ େଦବା ପେର ମ� ଘରମାଲିକ ଅବ�ା କରୁଛ�,ି େସଭଳ ି �ତିେିର 
ଘରମାଲିକ�ୁ ପ�ର ଦନିର େନାଟ�ି  େଦଇ ଭଡ଼ାଦାର େସଇ ଘର ଛାଡ଼େିଦଇପାର� ି।

ପରସିରର ଯ� େନେବ ଭଡ଼ାଦାର.

16. ଭଡ଼ାଦାରର ଦଖଲେର ଘର �ବା ସମୟେର, ଭଡ଼ାଦାର ଜଣକ କରେିବ –

(କ) ଉେ�ଶ�ମଳୂକ ଭାବେର କମି�ା ଅବେହଳାେର ପରସିରକୁ �ତ ିପହ�ାଇେବ ନାହ� କମି�ା ଏପର ି�ତେିହବାକୁ ସେୁଯାଗ 
େଦେବ ନାହ�;

(ଖ) େକୗଣସ ି�ୟ�ତରି ଘରମାଲିକ�ୁ ଲି�ତ ଆକାେର ଜଣାଇେବ;

(ଗ) ପରସିରର ଉପଯୁ� ଯ� େନବା ସହତି ଏହାର ଫିଟ�୍ି ଓ ଫି� �� ତଥା ଅନ� ବ�ୁଗୁଡ଼କିର ଯ� େନଇ ତାହାକୁ 
ବାେସାପେଯାଗୀ କର ିର�େବ, ଭଡ଼ାଚୁ�ି ଆର� େବେଳ େଯମିତ ି�ଲା େସମିତ ି�ାଭାବକି ବାସେଯାଗ� କର ିର�େବ ।

ପରସିରେର �େବଶ.



17.(1) �େତ�କ ଘରମାଲିକ କମି�ା ସ�� ି ପରଚିାଳକ ନମି�ଲି�ତ ପର�ିତିେିର �େବଶ ସମୟର ଅତ ି କମେର 
ଚବଶି ଘ�ା ପବୂ�ରୁ ଏକ ବ�ି�ି, ଲି�ତ ରୂପେର ବା ଇେଲେକ��ାନ�ି ମା�ମେର ଭଡ଼ାଦାର�ୁ େଦଇ େସଇ ଭଡ଼ାଘେର 
 �େବଶ କରପିାରେିବ, େସଇ ପର�ିତିଗୁିଡ଼କି େହଲା –

(କ) ପରସିରେର ମରାମତ ିକାଯ�� କରାଇବା କମି�ା କଛି ିବଦଳାଇବା ପାଇଁ ;

(ଖ) ପରସିରଟ ିଏକ ବାସେଯାଗ� ଅବ�ାେର ଅଛ ିକ ିନାହ� ତାହା ଯା� କର ିନଣି�ୟ କରବିା ପାଇଁ

(ଗ) ଭଡ଼ା ଚୁ�ିେର ବଣ�ତ ଅନ� କଛି ିନ�ି�� �ାସ�ିକ ଉେ�ଶ�େର ପରସିରେର �େବଶ ପାଇ।ଁ

(2) ଉପଧାରା(1)େର ଦଶ�ାଯାଇ�ବା ବ�ି�ିେର ଦନି, ସମୟ ଓ �େବଶର କାରଣ �� ଉେ�ଖ ରହବି: 

ସ�� ଅଛ ିେଯ ସଯୂ�� ଉଦୟ ପବୂ�ରୁ ଏବଂ ସଯୂ�� ଅ� େହବା ପେର େକୗଣସ ିବ��ି ଘର ଭିତରକୁ �େବଶ କରେିବ ନାହ�।

ଆହୁର ିମ� ପର�ୁ ଏହ ିଧାରାେର �ବା େକୗଣସ ିବ ି�ସ� ଘରମାଲିକ�ୁ େସଇ ଭଡ଼ାେର େଦଇ�ବା ଘେର ବନିା �ା�  
େନାଟ�ି େର �େବଶକୁ ବାରଣ କରପିାରବି ନାହ� ଯଦ ି ଯୁ�, ବନ�ା, ଅ�ି, ଘ�ୂ�ବଳୟ, ଭୂକ� କମି�ା ଅନ� େକୗଣସ ି
�ାକୃତକି ବପିଯ��ୟ ଭଳ ିଜରୁରୀ ପର�ିତି ିଉପଜୁଛି,ି ଯାହାକ ିେସହ ିପରସିରକୁ �ଭାବତି କରୁଛ।ି

ସ�� ିପରଚିାଳକ� ବଷିୟେର ସଚୂନା.

18. ଯଦ ିଘରମାଲିକ ଏକ ସ�� ିପରଚିାଳକ�ୁ ନେିୟାଜତି କରଛି�,ି ଘରମାଲିକ ଭଡ଼ାଦାର�ୁ ନମି�ଲି�ତ ସଚୂନା �ଦାନ 
କରେିବ, ଯଥା:

(କ) ସ�� ିପରଚିାଳକ� ନାମ;

(ଖ) ଘରମାଲିକ� େସ �ମତା�ା� େହାଇ�ବାର �ମାଣ;

(ଗ) ନ�ି�� ଉେ�ଶ� (ଗୁଡକି) ଏବଂ ଘରମାଲିକ� �ାରା �ମତା�ା�ର ସମୟସୀମା;

(ଘ) ଯଦ ିସ�� ିପରଚିାଳକ ଏକ ସଂ�ାଗତ ପରଚିୟ, େତେବ ସଂ�ାର ନାମ ଏବଂ େସହ ିସଂ�ା �ାରା �ୀକୃତ�ିା� ବ��ି 
ଯିଏ ଭଡ଼ା ଚୁ�ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ାଦାର� ସହତି େଯାଗାେଯାଗେର ରହେିବ।  

ସ�� ିପରଚିାଳକ� କ��ବ� ଏବଂ କ��ବ� �ଲାପି ପାଇଁ ଦ�ବଧିାନ

19. (1) ସ�� ିପରଚିାଳକ� କ��ବ�େର ଯାହା ଅ�ଭ�ୁ � ରହବି, େସଗୁଡ଼କି::

(କ) ଭଡ଼ା ସଂ�ହ କର ିେସ�ପାଇଁ ରସଦି େଦେବ ;

(ଖ) ଘରମାଲିକ� ତରଫରୁ ଅତ�ାବଶ�କ ମରାମତ ିକରବିା;

(ଗ) ସମୟକୁ ସମୟ ପରସିର ଯା� କରବିା;

(ଘ) ଭଡ଼ାଦାର�ୁ େକୗଣସ ିେନାଟ�ି େଦବା;

(i) ପରସିରର ଉପଯୁ� ର�ଣାେବ�ଣ;

(ii) ଭଡ଼ା େଦବାେର ବଳିମ�ର କାରଣ ବୁଝବିା;

(iii) ଭଡ଼ା ସଂେଶାଧନ;

(iv) ପରସିରେର ଛୁଟ ିେହେଲ;

(v) ଭଡ଼ାଚୁ�ିର ନବୀକରଣ;

(e) ଭଡ଼ାଦାରମାନ� ମ�େର ଏବଂ ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର ମ�େର ବବିାଦର ସମାଧାନେର ସାହାଯ�;

(f) ଭଡ଼ାଘର ସଂ�ା� ଅନ� େକୗଣସ ିବଷିୟେର ଏବଂ େକବଳ ଘରମାଲିକ� ନେି��ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାଯ�� ।

(2) ଉପଧାରା(1) ଅନୁଯାୟୀ ସ�� ି ପରଚିାଳକ� କ��ବ� ଉ�ଂଘନ ପାଇଁ ଘରମାଲିକ କମି�ା ଭଡ଼ାଦାର� �ାରା 
କରାଯାଇ�ବା ଏକ ଆେବଦନ ଉପେର ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ, ସ�� ି ପରଚିାଳକ�ୁ ହଟାଇ ପାରେିବ କମି�ା ତା� ଉପେର 



ନ�ି�� ଦ�ବଧିାନ କରପିାରେିବ।

ଅତ�ାବଶ�କ େଯାଗାଣ ବା େସବାକୁ ଅଟକାଇବା  

20. (1) େକୗଣସ ିଘରମାଲିକ କମି�ା ସ�� ିପରଚିାଳକ ନେିଜ କମି�ା ଅନ� େକୗଣସ ିବ��ି� �ାରା ଭଡ଼ାଦାର� ଦଖଲେର 
�ବା ପରସିରେର େକୗଣସ ିଅତ�ାବଶ�କ େଯାଗାଣ କମି�ା େସବାକୁ ଅଟକାଇ ପାରେିବ ନାହ�।

(2) ଉପଧାରା (1)ର ବ�ବ�ାର ଉ�ଂଘନ ଏବଂ ଏହ ିନାମେର ଭଡ଼ାଦାର� �ାରା କରାଯାଇ�ବା ଆେବଦନ ଉପେର, 
ଭଡ଼ା �ା�କରଣ ଏହ ି ବଷିୟକୁ ଯା� ପରଖ କରବିା ପେର ତୁର� ଅତ�ାବଶ�କ େସବା େଯାଗାଣ ପନୁଃକାଯ���ମ 
କରବିାକୁ ଘରମାଲିକ ବା ସ�� ି ପରଚିାଳକ�ୁ ଏକ ମ�ବ��ୀକାଳୀନ ନେି��ଶ େଦଇପାର� ି ଏବଂ ଉପଧାରା(3)େର 
ଆଧାରେର ମାମଲାର ତଦ� କରପିାର�।ି

(3) ଭଡ଼ା �ା�କରଣ ଉପଧାରା (2) ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ାଦାର� �ାରା କରାଯାଇ�ବା ଆେବଦନ ଉପେର ଏକ ତଦ� 
କରେିବ ଏବଂ ଏହପିର ିଆେବଦନ କରାଯିବାର ଏକ ମାସ ମ�େର ତଦ� ସମା� କରେିବ।

(4) ଭଡ଼ା କ��ୃ ପ�, ଶୁଣିବାକୁ ଏକ ଯୁ�ିଯୁ� ସେୁଯାଗ େଦବା ପେର, ଆବଶ�କୀୟ େଯାଗାଣ ବ� େହବାର �ତପିରୂଣ 
�ଦାନ କରବିାର ବ�ବ�ା କରେିବ, େଯଉଁ ଧନରାଶ ିେସଇ େଯଗାଣ ବ� ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ��ି� ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ, 
ଯାହା ସଂପ�ୃ ଭଡ଼ାଘରର ଦୁଇମାସ ଭଡ଼ାଠାରୁ ଅ�କ େହଉନ�ବ ଏବଂ ତାହା �ାରା �ତରି ଭରଣା କରାଯାଇପାରବି।

(5) ଯଦ ିଏହା ଜଣାପେଡ େଯ ଆେବଦନଟ ିଭି�ହିୀନ ଓ କେପାଳକ�ତି, େତେବ ଭଡ଼ା �ା�କରଣ, ଭଡ଼ାଦାର� ଉପେର 
ମାସକି ଭଡ଼ାର ଦୁଇଗୁଣ ଟପନୁ�ବା ଏକ ପରମିାଣର ଜରମିାନା ବସାଇ ପାର� ି।

ବ�ାଖ�ା - ଏହ ିଧାରାର ଉେ�ଶ� ଭିତେର ଅତ�ାବଶ�କ େସବାେର ଅ�ଭ�ୁ � ଅଛ:ି ଜଳ େଯାଗାଣ, ବଦୁି��, ପାଇ� ର�ନ 
ଗ�ା� େଯାଗାଣ, େଖାଳଗୁିଡ଼କିେର ଆେଲାକ, ଲିଫ� ଓ ଶଡ଼ିଘିେର ଆେଲାକ, �ାକୃତକି ସଂର�ଣ�ଳ, ପାକ�ଂ, େଯାଗାେଯାଗ 
ଲି�୍ ଏବଂ ସାନଟିାରୀ େସବା ଗୁଡ଼କି।

ଅ�ାୟ V

ଘରମାଲିକ ଭଡ଼ାଘରକୁ ପଣିୁ ନଜି ଦଖଲକୁ େନବା
ଘରମାଲିକ� �ାରା ଘର ପରସିରର ପନୁଃଦଖଲ

21.(1) ଘରମାଲିକ ଏବଂ ଭଡ଼ାଦାର� ମ�େର ଲି�ତ ଆକାରେର କମି�ା ଉପଧାରା (2) ଅନୁଯାୟୀ ଅନ�ଥା ଲି�ତ 
ଆକାରେର ରାଜ ିନେହେଲ ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମା ବଳବ�ର �ବା କାଳେର ଜେଣ ଭଡ଼ାଦାର�ୁ ବହ�ିାର କରାଯିବ ନାହ�।

(2) ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ, ଏକ ଆେବଦନ ଉପେର, େଯପର ି ଧାଯ�� କରାଯାଇପାେର, ନମି�ଲି�ତ ଏକ କମି�ା ଅ�କ 
ଆଧାରେର ପରସିରର ପନୁରୁ�ାର ପାଇଁ ଏକ ନେି��ଶ େଦଇପାର�,ି ଯଥା: -

(କ) େଯ ଭଡ଼ାଦାର ଧାରା 8 ଅନୁଯାୟୀ େଦବାକୁ େହଉ�ବା ଭଡ଼ା �ଦାନ କରୁ ନାହା�;ି  

(ଖ) �ମାଗତ ଦୁଇମାସ ପାଇଁ ଧାରା 13ର ଉପଧାରା (1)େର ଉେ�ଖ ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ାଦାର ଭଡ଼ା ଓ ଅନ�ାନ� େଦୟର 
ବଳି�ିତ େଦୟେର ବେକୟା ରାଶ ି ସଧୁ ସହତି େପଠୖ କରନିାହା�,ି ଯାହାକ ି ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିେର ଉେ�ଖ ଥାଇ ପାେର।
ସ�� ିହ�ା�ର ଅ�ନୟିମ, 1882ର ଧାରା 106ର ଉପଧାରା(4)େର ଦଆିଯାଇ�ବା ପ�ତେିର ଘରମାଲିକ�ୁ �ଦାନ 
କରାଯିବାକୁ �ବା ଏହ ିବେକୟା ଭଡ଼ା ଏବଂ ଅନ�ାନ� େଦୟ �ଦାନ ପାଇଁ ଜାର ିେହାଇ�ବା ବ�ି�ିର ଏକ ମାସ ମ�େର 
େଦବାକୁ େହାଇଥାଏ।

(ଗ) ଏହ ି ଅ�ନୟିମ ଲାଗୁ େହବା ପେର, ଘରମାଲିକ� ଲି�ତ ସ�ତ ି ବନିା ଭଡ଼ାଦାର ସଂପ�ୂ� ବା େକୗଣସ ି ଅଂଶକୁ 
 ଦଖଲେର ଯଦ ିର�ଥାଆ�;ି



(ଘ) ଏପର ିଅପବ�ବହାରରୁ ନବୃି� େହବାକୁ ଘରମାଲିକ� େନାଟ�ି ପାଇବା ପେର ମ� ଭଡ଼ାଦାର ଘରର ଅପବ�ବହାର 
ଜାର ିର�ଛ�;ି

ବ�ାଖ�ା:- ଏହ ିଧାରାର ଉେ�ଶ� ପାଇ,ଁ “ପରସିରର ଅପବ�ବହାର”ଅଥ� େହଉଛ ି ଭଡ଼ାଦାର� �ାରା ଅତରି�ି ଜାଗାର 
ଜବରଦଖଲ କମି�ା ପରସିରର ଏଭଳ ିବ�ବହାର ଯାହା ସବ�ସାଧାରଣ� ବଶି�ୃଳାର କାରଣ େହଉଛ ିକମି�ା ସ��କୁି �ତ ି
ପହ�ାଉଛ ିକମି�ା ଘରମାଲିକ� �ାଥ� ପାଇଁ �ତକିାରକ େହଉଛ ିକମି�ା ଅେନତୖକି ବା େବଆଇନ ଉେ�ଶ�େର ବ�ବହୃତ 
େହଉଛ;ି

(ଙ) େଯଉଁଠାେର ଘରମାଲିକ େକୗଣସ ିମରାମତ ିକମି�ା ନମି�ାଣ କମି�ା ପନୁଃନମି�ାଣ କମି�ା େଯାଗ ବା ପରବି��ନ ବା ଭା�ିବା 
କାଯ�� କରବିା ଆବଶ�କ କର�,ି ଅଥଚ ଘର ଖାଲି ନକେଲ ତାହା କରାଯିବା ସ�ବ ନୁେହଁ:

ସ�� ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ାଦାର�ୁ ପରସିର ପନୁଃଦଖଲ ଅନୁମତ ିଦଆିଯିବ ନାହ�, ଯଦ ି–

(i) ଭଡ଼ା କ��ୃ ପ�� ପାଖେର ଏହପିର ିପାର�ରକି ଭଡ଼ା ଚୁ�ି ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନ�ବ; ଏବଂ

(ii) େଯଉଁ େ��େର ଏକ ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ� ନେି��ଶ �େମ ଭଡ଼ାଦାର�ୁ ଉେ�ଦ କରାଯାଇଥାଏ।  

ଆହୁର ିମ� ସ�� ଅଛ ିେଯ ଏହପିର ିମରାମତ,ି ନମି�ାଣ, ପନୁଃନମି�ାଣ, େଯାଗ କମି�ା ପରବି��ନ ପେର, ଘରମାଲିକ ଏବଂ 
ଭଡ଼ାଦାର� ମ�େର ପାର�ରକି ସହମତ ିେହବା ପେର ଏବଂ ଭଡ଼ା କ��ୃ ପ�� ନକିଟେର ଏକ ନୂତନ ଭଡ଼ାଚୁ�ି ଦାଖଲ 
େହବା ପେର ଭଡ଼ାଦାର�ୁ େସହ ି�ାନକୁ ପନୁଃଦଖଲ କରବିାକୁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇପାେର ;

(ଚ) ସମ� ପରସିରର ବା େକୗଣସ ି ଅଂଶର ମରାମତ,ି ନମି�ାଣ, ପନୁଃନମି�ାଣ, େଯାଗ, ପରବି��ନ କମି�ା ଭା�ିେଦଇ 
ପରଣିାମ �ରୂପ ଘରମାଲିକ େସଇ ଜାଗାକୁ ଅନ� ବ�ବହାରେର ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁ�େଲ ଉପଯୁ� କ��ୃ ପ�� ଅନୁମତ ି
େନେବ।  

ବ�ାଖ�ା:- ଏହ ିଧାରାର ଉେ�ଶ� ପାଇ,ଁ "ଉପଯୁ� କ��ୃ ପ�" ଅଭିବ��ିର ଅଥ� େହଉଛ ିେପୗରନଗିମ କମି�ା େପୗରପାଳକିା 
କମି�ା ଉ�ୟନ �ା�କରଣ ବା ଅନ� େକୗଣସ ି �ା�କରଣ ବା େଯପର ି େହାଇପାେର, ଯିଏ ମରାମତ/ିପନୁଃନମି�ାଣ/
�ଂସସାଧନ ସମ��ୀୟ ଅନୁମତ ି�ଦାନ କରଥିା� ିକମି�ା ଜମି ବ�ବହାରେର ପରବି��ନ ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦଇଥାଆ�।ି

(ଛ) େଯ ଭଡ଼ାଦାର ଘର ଖାଲି କରବିାକୁ ଲି�ତ ବ�ି�ି େଦଇ ଅଛ� ିଏବଂ େସଇ ଆଧାରେର ଘରମାଲିକ ଉ� ଘରକୁ 
ବ�ିୟ କରବିାକୁ ଚୁ�ି କରଅିଛ� ି କମି�ା ଅନ� େକୗଣସ ି ପଦେ�ପ େନଇଅଛ�,ି ଫଳ�ରୂପ ଯଦ ି େସ େସଇ ଭଡ଼ାଘର 
ପରସିରକୁ ଅ�କାର ନକର� ିେତେବ ତା� �ାଥ� ଗୁରୁତର ଭାବେର �ତ�ି� େହବ।

(3) ଉପଧାରା (2)ର ଧାରା (ଖ) େର ଦଶ�ାଯାଇ�ବା �କାେର ଭଡ଼ା �ଦାନେର ବଫିଳତା େହତୁ ଭଡ଼ାଦାର�ୁ ଉେ�ଦ 
ପାଇଁ େକୗଣସ ି ଆେଦଶ ଦଆିଯିବ ନାହ�, ଯଦ ି େସଭଳ ି ଦାବ ି ବ�ି�ି ଦଆିଯିବାର ଏକ ମାସ ମ�େର ଘରମାଲିକ�ୁ 
ଭଡ଼ାଦାର େଦୟ େପଠୖ କରୁଥାଆ� ି   କମି�ା ବେକୟା ଭଡ଼ା ଓ ଅନ�ାନ� େଦୟ ସଧୁ ସହତି ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟେର ଜମା 
କରୁଥାଆ�।ି

(4) ଭଡ଼ାଦାର �ମାଗତ ଦୁଇମାସ ଭଡ଼ା େଦବାେର ବଫିଳ େହେଲ, ଉପଧାରା(3) ଅଧୀନେର ତା�ୁ େକୗଣସ ିେଗାଟଏି 
ବଷ�େର ରଲିି�  �ଦାନ କରାଯିବ, ତାହା ପେର ଭଡ଼ାଦାର ପନୁବ�ାର ଏହପିର ିରଲିି� ପାଇବାକୁ ହ� ଦାର େହେବ ନାହ�।

(5) ଉପଧାରା (2)ର ଧାରା (ଙ) ଅନୁଯାୟୀ ପରସିରର େକୗଣସ ିଏକ ଅଂଶରୁ ଉେ�ଦ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ହୁଏତ 
ଅନୁମତ ିେଦଇପାର�,ି ଯଦ ିଘରମାଲିକ ଏ�େର ରାଜ ିହୁଅ�।ି

ଭଡ଼ାଦାର ଯଦ ିଘର ଖାଲି କରବିାକୁ ମନା କର� ିେତେବ ଭଡ଼ା ବୃ�ି

22. େଯଉଁଠାେର ଭଡ଼ା ଚୁ�ିନାମାର ଅବ� ପରୂଯିିବା ପେର କମି�ା ଏହ ିଅ�ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଆେଦଶ ବା ବ�ି�ି 
ପାଇ ମ� ଭଡ଼ାଦାର ଘର ଖାଲି କରବିାେର ବଫିଳ ହୁଅ�,ି େତେବ େସଭଳ ି�ତିେିର ଘରମାଲିକ�ୁ ଭଡ଼ାଦାର ଏହ ିେଦୟ 
େଦବାକୁ ବା� –

(i) �ଥମ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ମାସକି ଭଡ଼ାର ଦୁଇଗୁଣ; ଏବଂ

(ii) ତାହା ପେର ଭଡ଼ାଦାର ଘର ଦଖଲେର ର��ବା ପଯ��� ମାସକି ଭଡ଼ାର ଚାରଗୁିଣ େଲଖାଏ େଦଉ�େବ।  



ଘରମାଲିକ� �ାରା ଅ�ୀମ ଭଡ଼ା େଫର�

23. (1) େଯଉଁଠାେର ଜେଣ ଘରମାଲିକ ଧାରା 21ର ଉପଧାରା (2) ଅଧୀନେର ପନୁଃଦଖଲ ଅ�କାର ବ�ବହାର 
କର�,ି େତେବ େସ ଘରକୁ ନଜି ଅ�ିଆରକୁ େନବା ପବୂ�ରୁ, ଭଡ଼ାଦାର� ଠାରୁ େନଇ�ବା େକୗଣସ ିଅ�ୀମ ଧନରାଶକୁି 
େସହ ିପରମିାଣର େଫର� କରେିବ ଏବଂ ଭଡ଼ାଦାର� ଉପେର ବେକୟା �ବା ନଜିର ଭଡ଼ା ଓ ଅନ�ାନ� �ାପ� କାଟ ି
ର�େବ।

(2) ଯଦ ିଘରମାଲିକ େକୗଣସ ିେଫର� କରବିାେର ବଫିଳ ହୁଅ�,ି େତେବ େସ ତ�ାଳୀନ ଧାଯ�� ଦରେର ସରଳ ସଧୁ 
ହାରେର ଭଡ଼ାଦାର�ୁ ପରେିଶାଧ କରବିାକୁ ଦାୟୀ ରହେିବ, ଯାହା େସ ଛାଡ଼ଯିାଇଛ� ିବା େଫର�େର ବଫିଳ େହାଇଛ�।ି

ଉେ�ଦ ��ିୟା ଚାଲି�ବା େବେଳ ଭଡ଼ା େପଠୖ

24. ଧାରା 21ର ଉପଧାରା (2)ର ଅନୁେ�ଦ(କ)େର ଦଶ�ାଯାଇ�ବା ଲାଗି�ବା ଘରର ପନୁଃଦଖଲ ��ିୟାେର ଯଦ ି
ଭଡ଼ାଦାର ଉେ�ଦ ଦାବକୁି �ତବିାଦ କରୁଥାଆ�,ି ଘରମାଲିକ େସଭଳ ି ��ିୟାର େଯେକୗଣସ ି ପଯ��ାୟେର ଭଡ଼ା 
ନ�ାୟାଳୟେର ଆେବଦନ କରପିାରେିବ େଯ ଘରମାଲିକ� �ାପ� ଭଡ଼ା ଓ ଅନ�ାନ� େଦୟ େପଠୖ ପାଇଁ ଭଡ଼ାଦାର�ୁ 
ଅତାଲତ ଆେଦଶ ଦଅି�ୁ। ଧାରା 8 ଅଧୀନେର ଭଡ଼ା ଅତାଲତ େସପର ିଆେଦଶ ସହ ଦ�ରାଶ ିବସାଇ ପାର�,ି ଯଦ ି
େପଠୖେର ବଳିମ� କରବିାର ଅଭିେଯାଗ ଥାଏ େତେବ ଧାରା 14ର ଉପଧାରା (1)ର ବ�ବ�ା ଅନୁଯାୟୀ ଏପରକି 
କରପିାରେିବ।

ଅତରି�ି ଢା�ାଗୁଡ଼କିର ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି

25. (1) େଯଉଁଠାେର ଭଡ଼ାଦାର�ୁ ଭଡ଼ାେର ଦଆିଯାଇ�ବା େକୗଣସ ିପରସିରେର ଯଦ ିଘରମାଲିକ କଛି ିଉ�ତକିର ନମି�ାଣ 
କମି�ା ଅତରି�ି ଢା�ା ନମି�ାଣ କରବିାକୁ ��ାବ େଦଉଥାଆ� ି ଏବଂ ତାହାକୁ ଭଡ଼ାଦାର ଅ�ାହ� କରଦିଅି�,ି େତେବ ଏଭଳ ି
�ତିେିର େସହ ିନମି�ାଣ କାମ କରବିାକୁ ଅନୁମତ ିହାସଲ ପାଇଁ ଘରମାଲିକ ଏକ ଆେବଦନ କରେିବ ଭଡ଼ା ଅତାଲତ�ୁ।

(2) ଉପଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ ଘରମାଲିକ� �ାରା କରାଯାଇ�ବା ଏକ ଆେବଦନ ଉପେର, ଯଦ ିଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ସ�ୁ� 
ହୁଅ� ି େଯ ଘରମାଲିକ ��ୁତ ଏବଂ ଆବଶ�କ କାଯ�� ଆର� କରବିାକୁ ଇ�ୁକ, େତେବ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ଘରମାଲିକ�ୁ 
ଏପର ି କାଯ�� କରବିାକୁ ଅନୁମତ ି େଦଇପାର� ି ଏବଂ ଯାହା ଠ�ି  ମେନ କରେିବ େସହ ି ମେତ ଏକ ଅନ� ଆେଦଶ ଜାର ି
କରପିାର�।ି

େତେବ ପର�ୁ ଏହପିର ିଉ�ତ ିକମି�ା ଅତରି�ି ଢା�ା ନମି�ାଣ �ାରା େଯପର ିଆବାସକି ବା ବାସେଯାଗ� େସବାଗୁଡ଼କି େଯପର ି
କମିଯିବ ନାହ� କ ିେସ�େର ଅବ�ୟ ଘଟବି ନାହ�, ଯାହା ହୁଏତ ଭଡ଼ାଦାର� ରହଣିକୁ କ�କର କରପିାେର।

ଖାଲି ପଡ଼�ିବା ଜମିର ବେିଶଷ ବ�ବ�ା

26. (1) ଧାରା 21େର �ବା ବଷିୟବ�ୁ େହଉ କ ିନେହଉ, ଭଡ଼ାେର ଲାଗି�ବା ପରସିରେର ଯଦ ିେକୗଣସ ିଖାଲି ଜମି 
ରହଥିାଏ, ଯାହା ଉପେର ବାସଗହୃ କମି�ା ଅନ� େକୗଣସ ି ଉେ�ଶ�େର େକୗଣସ ି େକାଠା ନମି�ାଣ ପାଇଁ ଘରମାଲିକ 
ଚାହୁଥାଆ� ି ଏବଂ ତାହା ଯଦ ି େପୗର ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ େବଧୖ େହାଇଥାଏ; ଅଥଚ ଭଡ଼ାଦାର ଚୁ�ିନାମା ଆଧାରେର 
ଭଡ଼ାଦାର�ଠାରୁ ସମାନ ଅ�କାର ପାଇବାକୁ ଅସମଥ�, େତେବ ଘରମାଲିକ ଏହ ିମମ�େର ଏକ ଆେବଦନ କରପିାରେିବ 
ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟେର, େସଠାକାର ନଧି�ାରତି ଫମ�େର ଓ ପ�ତେିର।

 (2) ଉପଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ ଘରମାଲିକ� �ାରା ଦଆିଯାଇ�ବା ଏକ ଆେବଦନ ଉପେର ଯଦ ିଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ସ�ୁ� 
ହୁଅ� ିେଯ ଘରମାଲିକ ଏହ ିକାଯ�� ଆର� କରବିାକୁ ��ୁତ ଏବଂ ଇ�ୁକ ଅଟ� ିଏବଂ ଖାଲି ଜମିକୁ ଅବଶ�ିାଂଶରୁ ପଥୃ�  
ରଖାଗେଲ ବ ିତାହା ଭଡ଼ାଦାର ଅବା�ତି କ� େଦବ ନାହ�, େତେବ –

(କ) ଉପଯୁ� ବେିବଚନା ପବୂ�କ ତଦ� କର ିପଥୃକୀକରଣ ପାଇଁ ନେି��ଶ େଦଇପାର�;ି

(ଖ) ଘରମାଲିକ�ୁ ଖାଲି ଜମିର ଅ�କାର େଦଇପାର�;ି

(ଗ) ଭଡ଼ାଦାର େଦଉ�ବା ଭଡ଼ା ଆଧାରେର ଅବଶ�ି ପରସିରର ଭଡ଼ା େକେତ ତାହା ନଣି�ୟ 
କରପିାର�;ି ଏବଂ



(ଘ) ମାମଲାର �ତିକୁି ଲ�� କର ିଯାହା ଉ�ମ ବଚିାରେିବ େସହ ିମେତ ଅନ� ଆେଦଶ ଜାର ିକରପିାର�।ି

ଖାଲି କର ିଘରମାଲିକ�ୁ ଭଡ଼ାଘର ଛାଡ଼େିଦବା

27. ବଳବ�ର �ବା ଅନ� େକୗଣସ ି ଆଇନେର ଯାହା �େଲ ବ ି ଏହ ି ଅ�ନୟିମ ଲାଗୁ ହୁଅେ�, ଘରମାଲିକ� �ାଥ� 
ଉପେର େକୗଣସ ି�ସ�େର ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ� ନ�ି� ିହ� ସବ�ମାନ� େହବ ଏବଂ େସହ ିଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ାେର ଲାଗି�ବା 
ଘରର ପନୁରୁ�ାର େହବ। େଯଉଁ ଆେଦଶ, ଧାରା 21ର ଉପଧାରା (3) ର ନୟିମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ� ଦଖଲକାରୀ� 
ପାଇଁ ବା�ତାମଳୂକ େହବ, େଯଉଁମାେନ ପରସିରକୁ ଦଖଲେର ର�ଛ� ି ଏବଂ େସମାେନ ଖାଲି କର ି ଘରମାଲିକ� 
ଦଖଲେର ଛାଡ଼େିବ।

ଭଡ଼ାଦାର ଘରକୁ ଦଖଲମ�ୁ କରବିାର ବ�ି�ି େଦବା ସଂ�ା� ବ�ବ�ା

28. ଅନ� ଆଇନ ବା ନୟିମେର ଯାହା େଯଉଁଠ ିେଲଖା �େଲ ସ�ୁା ଏହ ିଅ�ନୟିମ ଲାଗୁ ହୁଅେ�, ଜେଣ ଭଡ଼ାଦାର 
େନାଟ�ି  ପାଇବା ପେର ସଂପ�ୃ ଚୁ�ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ାଘରକୁ ଦଖଲ ମ�ୁ କର ି ଛାଡ଼େିଦେବ, ଏ�େର ଆଉ 
ଭଡ଼ାଦାର�ର େକୗଣସ ିବାହାନା ରହବି ନାହ�। ଭଡ଼ାଦାର ଅନୂ�ନ ଏକ ମାସ ପବୂ�ରୁ େନାଟ�ି  େଦଇ ଘରକୁ ଦଖଲ ମ�ୁ 
କରପିାରେିବ।

ଅ�ାୟ VI

ଭଡ◌଼ା �ା�କରଣଗଣ, େସମାନ�ର �ମତା, କୃତ� ଓ ଅପିଲ

ଭଡ଼ା �ା�କରଣ

29. ରାଜ� ସରକାର� ପେୂବ�ା� ଅନୁେମାଦନ �େମ ଜ�ିାପାଳ ଜେଣ ଅ�କାରୀ�ୁ ତା� �ମତାର ପରସିୀମାେର ଭଡ଼ା 
�ା�କରଣ ରୂେପ ନଯୁି� କରେିବ, ଯିଏ େଡପଟୁ ିକେଲକ�ର ପାହ�ାର ତେଳ ରହୁ ନ�େବ।

ଭଡ଼ା �ା�କରଣ� �ମତା ଓ ��ିୟା  

30. ଧାରା 4, 9, 10, 14, 15 କମି�ା ଧାରା 20 ଅନୁଯାୟୀ ଆର� େହାଇ�ବା େକୗଣସ ି ��ିୟା ସମ��େର ଏହ ି
ଅ�ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟେର ନ�� େହାଇ�ବା ସମ� �ମତା ରହବି ଏବଂ ଧାରା 34 ଓ 35େର 
ଧାଯ�� କରାଯାଇ�ବା ��ିୟା ଏହପିର ି��ିୟାେର �େୟାଗ େହବ।

ଅପିଲ

31. (1) ଭଡ଼ା �ା�କରଣର ଆେଦଶେର ସ�ୁ� ନ�ବା େକୗଣସ ିବ��ି ହୁଏତ ସଂପ�ୃ ଅ�ଳର ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟେର 
ଏକ ଅପିଲ  କରପିାରେିବ।

(2) ଉପଧାରା (1) ଅଧୀନେର �ବା ଆେବଦନକୁ ଭଡ଼ା କ��ୃ ପ�� ନେି��ଶର ତାରଖିଠାରୁ ତରିଶି ଦନି ମ�େର 
�ାଥମିକତା ଦଆିଯିବ।

ଅ�ାୟ VII

ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ଓ ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ
ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ

32. ରାଜ� ସରକାର� ପେୂବ�ା� ଅନୁେମାଦନ �େମ ଜ�ିାପାଳ ଜେଣ ଅତରି�ି ଜ�ିାପାଳ (ଏଡଏି� )�ୁ କମି�ା ସମାନ 
ପାହ�ାର ଅ�କାରୀ�ୁ ତା� ଅଧୀନେର ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ଭାବେର ନଯୁି� କରେିବ।

ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ

33. ରାଜ�ର ହାଇେକାଟ�� ସହ ପରାମଶ� �େମ ରାଜ� ସରକାର ବ�ି�ି ଜାର ିକର ିଜ�ିା ଜ�  ବା ଅତରି�ି ଜ�ିା ଜ� �ୁ 
ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ ଭାବେର ନଯୁି� କରପିାରେିବ।

ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ଏବଂ ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣେର ଅନୁସତୃ େହବାକୁ �ବା ��ିୟା



34. (1) ଏହ ି ଧାରାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ େଦୱାନୀ କାଯ��ବ�ି, 1908 େକୗଣସ ି ମେତ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ବା ଭଡ଼ା 
ନ�ାୟା�କରଣ ଉପେର �ଯୁଜ� େହବ ନାହ�, େସମାେନ �ାକୃତକି ନ�ାୟର ନୀତେିର ସ�ାଳତି େହେବ ଏବଂ େସମାନ�ର 
ନଜି� ��ିୟାକୁ ନୟି�ଣ କରବିାର �ମତା ରହବି। ନମି�ଲି�ତ ପ�ତ,ି ଯଥା:

(କ) ଘରମାଲିକ କମି�ା ଭଡ଼ାଦାର ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟେର ଏକ ଆେବଦନ କମି�ା ଅପି� କରପିାରେିବ ନଜି ନଜିର 
ଆବଶ�କତା ଭି�େିର କମି�ା େଯପର ି େହାଇପାେର, ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣକୁ ଗେଲ ଯଦ ି ଥାଏ, ସତ�ପାଠ ଓ 
ଦ�ାବଜି ସାଥୀେର େଦବାକୁ େହବ;

(ଖ) ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ କମି�ା, େଯପର ିେହାଇପାେର, ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ ତା’ପେର ଅପର ପ�କୁ ଆେବଦନ 
କମି�ା ଆେବଦନ, ସତ�ପାଠ ଏବଂ ଦ�ାବଜିର ନକଲ ସହତି େନାଟ�ି ଜାର ିକରବି;

(ଗ) ଅପର ପ� ଆେବଦନକାରୀ�ୁ ସମାନ ନକଲ �ଦାନ କରବିା ପେର ଯଦ ିସତ�ପାଠ ଏବଂ ଦ�ାବଜି କଛି ି
ଥାଏ ତାହା ସହତି ଏକ ଉ�ର ଦାଖଲ କରେିବ;

(ଘ) ଅପର ପ�କୁ ନକଲ �ଦାନ କରବିା ପେର, ଆେବଦନକାରୀ ଏକ ତାଜା ଉ�ର ଦାଖଲ କରପିାର�;ି

(ଙ) ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ କମି�ା, େଯପର ିେହାଇପାେର, ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ ଶୁଣାଣି ତାରଖି �ରି କରେିବ ଏବଂ 
ଜରୁରୀ ବେିବଚନା କେଲ ଏକ �ରତି ତଦ� କରାଇପାରେିବ।

(2) ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ କମି�ା ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ, େଯପର ିେହାଇପାେର, ଯଥାଶୀ� ମାମଲା ସମାଧାନ କରବିାକୁ େଚ�ା 
କରେିବ, ଯାହା ଆେବଦନ କମି�ା ଆେବଦନ �ହଣ ଦନିଠାରୁ ଷାଠଏି ଦନିରୁ ଅ�କ େହବ ନାହ�:

ପର�ୁ େଯଉଁଠାେର ଏପର ିେକୗଣସ ିଆେବଦନ କମି�ା ମାମଲା େହାଇପାେର, ଷାଠଏି ଦନି ମ�େର ଅପି� ର �ତବିଧିାନ 
େହାଇ ନପାେର, େସହ ି ପର�ିତିେିର ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ କମି�ା ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ ଏହାର କାରଣ ଲି�ତ ଆକାରେର 
ଲିପିବ� କରେିବ େଯ କାହ�କ ିଧାଯ�� ଅବ� ମ�େର ମାମଲାର �ତବିଧିାନ େନାହଲିା।

(3) �େତ�କ ଆେବଦନ କମି�ା ଆେବଦନେର, ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ କମି�ା ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ ସ�ଖୁେର ଜେଣ ସା�ୀ� 
�ମାଣ ସତ�ପାଠ �ାରା େଦବାକୁ େହବ:

ପର�ୁ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ କମି�ା ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ (େଯପର ିେହାଇପାେର), ନ�ାୟ �ଦାନର ହତିାେଥ� ଜେଣ ସା�ୀ�ୁ 
ଡକାଇପାରେିବ କମି�ା ଉଭୟ ପ�ର ବବୃିତରି ଏକ ସରଜମିନ ପରୀ�ା କରପିାର�,ି େସ�େର ସା�ୀ�ର ଉପ�ାନ ପାଇଁ 
ଆେଦଶ େଦଇପାର�,ି ପରୀ�ା ବା ସରଜମି�  ପରୀ�ା ପାଇଁ ଉପ�ତି େହଉ�ବା େସଭଳ ିସା�ୀ�ର ଉପ�ାନ ପାଇଁ 
ଆେଦଶ େଦଇପାର�।ି

(4) େଦୱାନୀ କାଯ��ବ�ି, 1908 ଆଧାରେର ଉଭୟ ପ��ୁ ସମାନ ଭାେବ ଶୁଣିବାର ବା କହବିାକୁ ସେୁଯାଗ େଦବାକୁ 
ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ ସମନ ଜାର ିକରେିବ।

(5) �େତ�କ ଆେବଦନ କମି�ା ଅପିଲ ଏପର ିଫମ�େର ରହବି େଯପର ିଧାଯ�� କରାଯାଇ�ବ।

(6) ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ଅବା ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ, ଯିଏ ବ ିେହାଇଥାଆ�ୁ, ଏକ ��ିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପ�ର ଅନୁେରାଧ 
�େମ ତନିରୁି ଅ�କ ଦନି ଶୁଣାଣି �ଗିତ ର�ବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେବ ନାହ�; ବରଂ ଯଦ ିଯୁ�ିଯୁ� ଓ ଯେଥ� କାରଣ ଥାଏ, 
େତେବ ଏହା ସମାନ କାରଣଗୁଡକୁି ଲିପିବ� କରବିା ସହ �ଗନ ଅନୁେରାଧ କର�ିବା ପ��ୁ ଏହ ି�ଗନ ପାଇଁ ଲି�ତ 
କାରଣ ଦଶ�ାଇବାକୁ ଏବଂ ତହ�ର ଏକ ଯୁ�ିଯୁ� ଖ�� ଭରଣା କରବିାକୁ ଆେଦଶ େଦଇପାର�।ି

(7) ଧାରା 21ର ଉପଧାରା(2)ର ଅନୁେ�ଦ (କ), (ଖ), (ଘ), (ଙ), (ଚ) ଏବଂ (ଛ) ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟେର 
�େତ�କ ଆେବଦନପ�, ଦାଖଲର ନେବ ଦନି ମ�େର ଫଇସଲା େହବ।

(8) ଧାରା 21ର ଉପଧାରା(2)ର ଅନୁେ�ଦ (ଗ) ଅନୁଯାୟୀ �େତ�କ ଆେବଦନପ� ଦାଖଲ ତାରଖି ଠାରୁ ତରିଶି ଦନି 
ମ�େର ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ େସହ ିଆେବଦନର ଫଇସଲା କରେିବ।

ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ଓ ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ� �ମତା



35. (1) ଏହ ି ଅ�ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ଓ ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ େସମାନ�ର କାଯ�� ତୁଲାଇବା ପାଇ ଁ
ସମାନ �ମତା ପାଇେବ, ଯାହାକ ିେଦୱାନୀ କାଯ��ବ�ି, 1908 ଅନୁଯାୟୀ େକୗଣସ ିେଦୱାନୀ ନ�ାୟାଳୟ ଉପେର ନ�� 
େହାଇଛ,ି ତାହାର ଉେ�ଶ� େହଉଛ:ି-

(କ) େଯେକୗଣସ ିବ��ି�ୁ ସମନ କରବିା ଏବଂ ତା� ଉପ�ତିକୁି ବା�ତାମଳୂକ କରବିା ଏବଂ ଶପଥ କରାଇ ତା�ୁ ପରୀ�ା 
କରବିା;

(ଖ) ଦ�ାବଜି ବାହାର କରାଇବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଉପ�ାପନ କରାଇବା;

(ଗ) ସା�ୀ�ୁ କମି�ା ଦ�ାବ�ି କୁ ପରୀ�ା କରବିା ପାଇଁ ଆେଦଶ ଜାରରି �ମତାପ� ଆେୟାଗର କାଯ�� କରବିା;

(ଘ) �ାନୀୟ ତଦ� ପାଇଁ ଆେଦଶ ଜାରରି �ମତାପ� ଆେୟାଗ କାଯ�� କରବିା;

(ଙ) ସତ�ପାଠଗୁଡ଼କି ଉପେର �ମାଣ �ହଣ କରବିା;

(ଚ) ଏକ ଆେବଦନ ବା ଅପିଲ ଉପେର ପ�ମାେନ ଉପ�ତି େହବାେର ବଫିଳ େହେଲ ତାହାକୁ ଖାରଜ କରପିାରବିା କମି�ା 
ସବୁ ପ� ଉପ�ତି ନଥାଇ ମ� ଫଇସଲା ଶୁଣାଇପାରବିା;

(ଛ) େକୗଣସ ିଆେବଦନ ବା ଅପିଲକୁ ଖାରଜ କରବିା କମି�ା େକୗଣସ ିପ��ୁ ସଂପ�ୃ ନକର ିତାହା ଉପେର େକୗଣସ ିଅନ� 
ଆେଦଶନାମା ଜାର ିକରବିା;

(ଜ) େକୗଣସ ିେଦୱାନୀ ନ�ାୟାଳୟକୁ ଅନୁସରଣ ନକର ିଏହ ିଅ�ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ନେି��ଶ ଓ ନ�ି�ଗୁିଡ଼କିର 
କାଯ��କାରୀ କରବିା;

(ଝ) ଏହାର ଆେଦଶ ଓ ନ�ି�ଗୁିଡ଼କୁି ସମୀ�ା କରବିା;

(ଞ) ଭଡ଼ା �ା�କରଣ ଏବଂ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟର ଆେଦଶ ଓ ନ�ି�ଗୁିଡ଼କିର ପନୁବ�ଚାର କରବିା;

(ଟ) ହୁଏତ ସପୁାରଶି େହାଇ�ବା ଅନ� େକୗଣସ ିବ ି�ସ�େର ପଦେ�ପ େନବା।   

 

(2) ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ କମି�ା ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ ସ�ଖୁେର େଯେକୗଣସ ି��ିୟା ଧାରା 193 ଏବଂ 228ର ଅଥ� ମ�େର 
ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦ�ବ�ିର ଧାରା 196ର ଉେ�ଶ�େର ଏକ ନ�ାୟିକ ��ିୟା େବାଲି ବେିବଚନା କରାଯିବ; ଏବଂ 
ଭାରତୀୟ ଦ�ବ�ିର ଅ�ାୟ XXVI ଅ�ାୟ ଧାରା 195 ଅଧୀନେର ଏବଂ ଆପରା�କ ମାମଲା କାଯ��ବ�ି, 1973 
ଉେ�ଶ�େର ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ଓ ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ େଦୱାନୀ ନ�ାୟାଳୟ ରୂେପ ପରଗିଣିତ େହେବ ।

(3) ଏହ ିଅ�ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ େଯେକୗଣସ ିତଦ� କରବିା କମି�ା େକୗଣସ ିକ��ବ� ନବି�ାହ କରବିା ଉେ�ଶ�େର, ଭଡ଼ା 
ନ�ାୟାଳୟ ଏହା ସବୁ କରେିବ –

(କ) ୟା� ଅଧୀନେର �ବା େକୗଣସ ିଅ�କାରୀ� କାଯ��ାଳୟେର �େବଶ ଓ ନରିୀ�ଣ କମି�ା �ମତାପ� କରାଇବା କମି�ା 
କଯଣସ ିପରସିରେର ସେୂଯ��ାଦୟ ଠାରୁ ସଯୂ��ା� ମ�େର େକୗଣସ ିସମୟେର �େବଶ କରବିା ଓ ନରିୀ�ଣ କରବିା ପାଇ ଁ
ବ�ି�ି ଜାର ିକରପିାରେିବ, ଯାହା ଚବଶି ଘ�ଆିରୁ କ�  େହବ ନାହ�;

(ଖ) ଲି�ତ ଆେଦଶ �ାରା, େଯେକୗଣସ ିବ��ି�ୁ ହାଜର କରାଇ ଯା� ପାଇଁ ବହ ିକମି�ା ଦ�ାବଜିଗୁଡକି ମଗାଇ ପାରେିବ, 
ଯାହା ତଦ� ପାଇଁ ଉପଯୁ� େହଉ�ବ ଏବଂ େକଉଁ ସମୟ ଓ େକଉଁ �ାନେର, ତାହା ଆେଦଶେର ହୁଏତ �� 
କରାଯାଇ�ବ।

(4) ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ଯଦ ିଉପଯୁ� ବେିବଚନା କର�,ି େତେବ ବେିଶଷ �ାନ ସ�� ଏକ ବା ଏକା�କ ବ��ି�ୁ ନଯୁି� 
କରପିାରେିବ, େଯଉଁମାେନ ମଲୂ�ା�ନକାରୀ କମି�ା ମଲୂ� ନଧି�ାରଣକାରୀ ଭାବେର ନ�ାୟାଳୟ� କାଯ��ଧାରାେର ପରାମଶ� 
େଦଇପାରେିବ।

(5) ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ �ାରା ପା� େହାଇ�ବା େକୗଣସ ିଆେଦଶେର କଛି ିେକରୖାଣିକ ବା ଗାଣିତକି ତ�ଟ ିକମି�ା ଅନ� କଛି ି
ତ�ଟ ି ବା ଉହ� ଜନତି ତ�ଟ ି ରହ�ିେଲ, ତାହାକୁ େଯେକୗଣସ ି ସମୟେର ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ �ାରା ସଂେଶାଧନ 
କରାଯାଇପାରବି, େତେବ ଏ�ପାଇଁ େକୗଣସ ିପ�ରୁ ବା ଅନ�ଥା ଏକ ଆେବଦନ ଗହୃୀତ େହାଇ�ବା ଆବଶ�କ।



(6) ଆପରା�କ ମାମଲା କାଯ��ବ�ି, 1973ର ବ�ିବ�ବ�ା ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ, ଜେଣ �ଥମ େ�ଣୀୟ ନ�ାୟିକ 
ମାଜେି�ଟ� �ମତା ବ�ବହାର କର ି ଜେଣ ମାଜେି�� ଭାବେର �ମତାଗୁଡ଼କିର �େୟାଗ କର ି େଜାରମିାନା ଆଦାୟ 
କରପିାରେିବ।

(7) ଏକ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ �ାରା �ଦ� ଏକ ଆେଦଶ କମି�ା ଅପି� ବା ପନୁଃବଚିାରେର ପା� େହାଇ�ବା ଏକ ଆେଦଶ, 
କମି�ା ଏହ ିଅ�ାୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମୀ�ା, ଏକ େଦୱାନୀ ନ�ାୟାଳୟର ଆେଦଶ ଭାବେର କାଯ��କାରୀ େହବ ଏବଂ ଭଡ଼ା 
ନ�ାୟାଳୟ ଏହ ିଉେ�ଶ�େର, ଏକ େଦୱାନୀ ନ�ାୟାଳୟର �ମତା େଭାଗ କରବି।

(8) ସବୁ ପ�� ଉପ�ତି ିନଥାଇ ମ� ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ େକୗଣସ ିବ ିଆେଦଶକୁ େସେବ ପଯ��� ଟାଳ ିପାରେିବ, ଯଦ ି
େକୗଣସ ିପ� ଆପ� ିକର� ିଏବଂ ତାହା ନ�ାୟାଳୟ�ୁ ସ�ୁ� କେର େଯ ସଂପ�ୃ ପ�� ପାଖେର େନାଟ�ି  ଠ�ି  ଭାେବ 
ପହ�ାଯାଇନାହ� କମି�ା ଶୁଣାଣିେର ହାଜର େହବାେର ଅନ� କଛି ିପଯ��ା� କାରଣ ତା�ୁ େରାକ ିେଦଇଛ।ି

(9) ଏହ ି ଅ�ନୟିମେର ଅନ�ଥା �� ଭାବେର ବଣ�ତ �କାେର, ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ �ାରା କରାଯାଇ�ବା �େତ�କ 
ଆେଦଶ, ଅପିଲେର ନ�ି� ି ଅନୁଯାୟୀ ଚୂଡା� େହବ ଏବଂ େକୗଣସ ି ମଳୂ ମକ�ମା, ଆେବଦନ କମି�ା କାଯ��କାରତିା 
��ିୟାେର �ଶ� କରାଯିବ ନାହ�।

ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ� ପାଖେର ଅପି� 

36.(1) ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ �ାରା ପା� େହାଇ�ବା ଆେଦଶ �ାରା େକୗଣସ ିବ��ି ଅସେ�ାଷ �କାଶ କରୁ�େଲ, େସହ ି
ତାରଖିର ତରିଶି ଦନି ମ�େର େସହ ିଆେଦଶର ଏକ �ମାଣୀକୃତ ନକଲ ସହତି �ାନୀୟ ସୀମା ମ�େର �ବା ସଂପ�ୃ 
ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ� ଠାେର ଏକ ଅପିଲ କରପିାର�।ି

(2) ଉପଧାରା (1) ଅଧୀନେର ଏକ ଅପିଲ ଦାଖଲ କରବିା ପେର ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ େସଇ ଅପିଲରର ଏକ ନକଲ 
ସହତି ଅପିଲକାରୀ�ୁ େନାଟ�ି  କରେିବ ଏବଂ େନାଟ�ି  େଦବା ତାରଖି ଠାରୁ ଅନୂ�ନ ତରିଶି ଦନି ସମୟସୀମା ମ�େର 
ଶୁଣାଣି �ରି କରେିବ, ଯାହାକ ିେସଇ େନାଟସି େଦବା ତାରଖି ଠାରୁ ଷାଠଏି ଦନି ମ�େର ଫଇସଲା କରାଯିବ।

(3) େଯଉଁଠାେର ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ ଏକ ଯଥାଥ� ଏବଂ ସଠ�ି ନ�ି�େିର ପହ�ବିା ଲ��େର ଏହାକୁ ଆବଶ�କ େବାଲି 
ବେିବଚନା କର�,ି ତାହା ଅପି� ଶୁଣାଣି ��ିୟାର େଯେକୗଣସ ି ପଯ��ାୟେର ହୁଏତ ଦ�ାବଜିଗୁଡ଼କୁି ଅନୁମତ ି
େଦଇପାରେିବ:

ସ�� ଅଛ ିେଯ ଶୁଣାଣି ସମୟେର ଏପର ିେକୗଣସ ିଦ�ାବ�ି କୁ ଥରକରୁ ଅ�କ ଥର ଉପ�ାପନ ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯିବ 
ନାହ�।

(4) ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ ନଜି �ମତା ବଳେର, ଅପିଲ ବଚିାରାଧୀନ �ବା କାଳେର ଉପଯୁ� ବେିବଚନା କେଲ, ମ�ାବ� 
ରାୟ େଦଇ ପାରେିବ, ଯାହାକ ିଚୂଡ଼ା� ରାୟ ନୁେହଁ ଏବଂ ପେର ତାହାକୁ ଚ�ାେଲ� କରାଯାଇପାରବି।

(5) ଅପିଲ ଉପେର ନ�ି� ିେନବାେବେଳ, ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ ହୁଏତ ଏହାର କାରଣଗୁଡକି ଲିପିବ� କରବିା ପେର, 
ଏକ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ �ାରା �ଦ� ରାୟକୁ ନ�ିିତ କରପିାର�,ି ଆଉ ଏକ ରାୟ େଯାଡ଼ପିାର� ିକମି�ା ତାହାକୁ ବଦଳାଇ 
ପାର�।ି

ଆେଦଶର ନ�ିାଦନ

37. (1) ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ େକୗଣସ ିପ� �ାରା ଦାଖଲ େହାଇ�ବା ଆେବଦନ ଉପେର, ଏକ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ କମି�ା 
ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ� ଆେଦଶନାମା କମି�ା ଏହ ି ଅ�ନୟିମ ଅଧୀନେର େକୗଣସ ି ଆେଦଶନାମାର ନ�ିାଦନ ଏହପିର ି
କରେିବ, ଯାହା ଏପର ିଧାଯ�� କରାଯାଇପାେର, -

(କ) େଯଉଁ ବ��ି� ସପ�େର ନ�ି� ିନଆିଯାଇଛ ିେସହ ିବ��ି�ୁ େସହ ିଭଡ଼ାଘରର ଦଖଲ �ଦାନ;

(ଖ) େସଭଳ ିଆେଦଶ ବା ରାୟେର �ଦ� ଧନରାଶ ିପରମିାଣ ଉ�ାର କରବିା ପାଇଁ ଅପର ପ�ର ଏକ ବା 
ଏକା�କ ବ�ା� ଆକାଉ� ସଂଲ� କରବିା;



(ଗ) ଏହପିର ିଆେଦଶର ଅନୁପାଳନ କରାଇବା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟର ଅ�କାରୀଗଣ କମି�ା �ାନୀୟ �ଶାସନ 
କମି�ା �ାନୀୟ େପୗରସଂ�ାର ଅ�କାରୀ� ସେମତ େକୗଣସ ି ଓକଲି କମି�ା ଅନ� େକୗଣସ ି େଯାଗ� ବ��ି�ୁ 
ନଯୁି� କରବିା ।

(2) ଚୂଡ଼ା� ନେି��ଶ କାଯ��କାରୀ କରବିା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ, �ାନୀୟ େପୗରପାଳକିା/ େପୗରନଗିମ/ େପୗରପରଷିଦ 
ବା �ାନୀୟ ପଲିୁସର ସହାୟତା େନଇପାର�:ି

ପର�ୁ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ �ାରା �ରିୀକୃତ େସଭଳ ିେକୗଣସ ିବ�ୟରାଶ ିେପଠୖ ନକଲା ପଯ���, େକୗଣସ ିଆେବଦନକାରୀ 
ପଲିୁ� ସହାୟତା େଲାଡ଼ପିାରେିବ ନାହ�।

(3) ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ କମି�ା ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ କମି�ା ଏହ ି ଅ�ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଗହୃୀତ ଅନ� େକୗଣସ ି
ଆେଦଶନାମାର ନ�ିାଦନକୁ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ସଂ�ାଳନ କରେିବ ଏବଂ ଅପର ପ�କୁ ଦଆିଯାଇ�ବା େନାଟ�ି ର ତରିଶି 
ଦନି ମ�େର ଏହ ି ଧାରା ଅଧୀନେର ସଂପ�ୃ ଆେଦଶନାମାକୁ ଏକ ସଂ�ି� ଢ�େର କାଯ��କାରୀ କର ି ମାମଲାେର 
ପଣୂ�େ�ଦ ଟାଣିେବ।

ଅ�ାୟ VIII

ବବିଧି
ଘରଭଡ଼ା �ା�କରଣ, ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ଏବଂ ଘରଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ� ଅ�କାରୀ ଓ ଅନ� 
କମ�ଚାରୀଗଣ

38. ଏହ ିଅ�ନୟିମ ଅଧୀନେର ଭଡ଼ା �ା�କରଣ କମି�ା ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ କମି�ା ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ ସହତି ପରାମଶ� 
କର ିରାଜ� ସରକାର/େକ�ଶାସତି ଅ�ଳ �ଶାସନ, ତହ�ର ଅ�କାରୀ ଓ ଅନ� କମ�ଚାରୀ� �କୃତ ିଏବଂ ବଗ� ନଣି�ୟ 
ପବୂ�କ ଆବଶ�କ େବାଲି ବେିବଚନା କର ି ଅ�କାରୀମାନ�ୁ ଓ ଅନ� କମ�ଚାରୀମାନ�ୁ ନଯୁି� କରପିାରେିବ ଏବଂ 
େସମାେନ ନଜିନଜିର କାଯ�� ଓ �ମତାର ସଦୁ� ସଂପାଦନ କରେିବ।

େକେତକ ବଷିୟେର େଦୱାନୀ ନ�ାୟାଳୟର ଅ�କାରତିା �ତ ି�ତବି�

39. (1) ଏହ ିଅ�ନୟିମେର ଅନ�ଥା ବ�ବ�ା କରାଯାଇ�ବା ବ�ତେିରେକ ଏହ ିଅ�ନୟିମର ବ�ବ�ା ସଂ�ା� େକୗଣସ ି
େକୗଣସ ିକାଯ��ବ�ିକୁ େକୗଣସ ିେଦୱାନୀ ନ�ାୟାଳୟ ବଚିାର ନମିେ� �ହଣ କରେିବ ନାହ�।

(2) ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟର �ମତା ପରସିର େକବଳ ଏହା ପାଖେର �ଥମ ଅନୁସଚୂୀ ଆଧାରେର ଦାଖଲ େହାଇ�ବା 
ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମାଗୁଡ଼କିର ସୀମିତ ରହବି ଏବଂ ଭଡ଼ାଘରର �� ବା ମାଲିକାନା ଜଡ଼ତି �ଶ�, ଏହାର �ମତା ପରସିରର 
ବାହାେର ରହବି।

ନ�ାୟାଳୟ ଫି�    

40. (1) ନ�ାୟାଳୟ ଫି� ଅ�ନୟିମ, 1870ର ବ�ିବ�ବ�ା ଏଠାେର �ଯୁଜ� େହବ ଏବଂ େସହ ି ମେତ ଭଡ଼ା 
�ା�କରଣ ବା ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ କମି�ା ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣେର ଉପ�ାପିତ େହଉ�ବା େହଉ�ବା ଆେବଦନ ଓ ଅପିଲ 
ଗୁହ଼କିର ଫି�  ଲାଗୁ େହବ।

(2) ନ�ାୟାଳୟ ଶୁ�ର ହସିାବ କରବିା ଉେ�ଶ�େର, ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟେର ଦଆିଯାଇ�ବା ସ�� ି ପନୁରୁ�ାର ପାଇ ଁ
ଆେବଦନ ଏବଂ ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣେର ଉପ�ାପିତ େହାଇ�ବା ଅପିଲର �ାରକପ� ଗୁଡ଼କୁି ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାର� 
ମ�େର ଏକ ମକ�ମା େବାଲି ଧରାଯିବ।

(3) ଭଡ଼ା �ା�କରଣ� ନକିଟେର ଦାଖଲ େହାଇ�ବା ଆେବଦନ ପାଇଁ ନ�ାୟାଳୟ ଫି ଏକ େଦୱାନୀ ନ�ାୟାଳୟେର 
ଉପ�ାପିତ େହଉ�ବା ଏକ ମ�ାବ� ଆେବଦନ ସହତି ସମାନ େହବ।

ସଦସ� ଇତ�ାଦ ିେହେବ ସରକାରୀ ଅ�କାରୀ



41. ଏହ ି ଅ�ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ନଯୁି� ଭଡ଼ା �ା�କରଣ, ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ ଏବଂ ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣର �େତ�କ 
ସଦସ� ଭାରତୀୟ ଦ�ବ�ିର ଧାରା 21ର ଅଥ�େର ଜେଣ ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ ରୂେପ ବେିବଚତି େହେବ।

ସ�  ବ�ିାସେର ନଆିଯାଇ�ବା ପଦେ�ପର ସରୁ�ା

42. ଏହ ିଅ�ନୟିମ ଆଧାରେର ସ�  ବ�ିାସ ବା ଅଭି�ାୟେର ଯାହା ବ ିକରାଯାଇ�ବ, େସ�ପାଇଁ େକୗଣସ ିବ��ି, ଭଡ଼ା 
�ା�କରଣ, ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ କମି�ା ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ� ବେିରାଧେର େକୗଣସ ିମକ�ମା, ଅଭିେଯାଗ କମି�ା ଅନ�ାନ� 
ଆଇନଗତ ��ିୟା କରାଯିବ ନାହ�।

ନୟିମ �ଣୟନ ଦଗିେର ରାଜ� ସରକାର/ େକ�ଶାସତି ଅ�ଳ �ଶାସନର �ମତା

43. (1) ରାଜ� ସରକାର / େକ� ଅ�ଳ �ଶାସନ, ପବୂ� �କାଶନ କର ିଏହ ିଅ�ନୟିମର ବ�ବ�ାଗୁଡ଼କୁି କାଯ��କାରୀ 
କରବିା ନମିେ� ନୟିମାବଳୀ �ଣୟନ କରପିାରେିବ।

(2) ନଦି�� ଭାବେର ଏବଂ ପେୂବ�ା� �ମତାଗୁଡ଼କିର ବ�ାପକତା �ତ ି�ତକୂିଳ �ଭାବ ନପକାଇ ନମି�ଲି�ତ ସମ� ବା 
େଯେକୗଣସ ି�ସ�େର ନୟିମାବଳୀେର ବ�ବ�ା କରାଯାଇପାରବି, ଯଥା:

(କ) ଭଡ଼ା �ା�କରଣ �ାରା ଡଜିଟିା� ପ�ା� ଫମ�ର ଫମ� ଓ ପ�ତ ି�ାନୀୟ େଲାକ� ଭାଷାେର କମି�ା ରାଜ� 
ଭାଷାେର ଧାରା 4ର ଉପଧାରା (3) ଅନୁଯାୟୀ େଲାକ�ୁ ଦ�ାବ�ି  ଦାଖଲ କରବିାକୁ ସ�ମ କରବି;

(ଖ) ଘରମାଲିକ�ୁ ଭଡ଼ା ଓ ଅନ�ାନ� ଶୁ� େପଠୖ ନମିି� ଭଡ଼ାଦାର� ପାଇଁ ଡାକ ମନଅିଡ�ର କମି�ା ଅନ� 
େକୗଣସ ିଆଧୁନକି ପ�ତ ିଜାର ିକରାଯିବ ଏବଂ ଘରମାଲିକ ଭଡ଼ା ଟ�ା �ହଣ କରବିାକୁ ମନା କରବିା େ��େର 
ଭଡ଼ା �ା�କରଣ� ପାଖେର ଜମା କରବିା ପାଇଁ ମ� ଧାରା 14ର ଉପଧାରା (1) ଅଧୀନେର ସମାନ �କାର 
ଆଧୁନକି ବ�ବ�ା ରଖାଯିବ;

(ଗ) ଧାରା 19ର ଉପଧାରା (2) ଅଧୀନେର ସ�� ି ପରଚିାଳକ� ଉପେର ଳାଗୁ େହଉ�ବା େଜାରମିାନାର 
ପରମିାଣ ଓ ପ�ତ;ି

(ଘ) ଧାରା 21ର ଉପଧାରା (2) ଅନୁଯାୟୀ ପରସିରର ପନୁଃଦଖଲ ପାଇଁ ଏକ ଦରଖା� କରବିାର ପ�ତ;ି

(ଙ) ଧାରା 23ର ଉପଧାରା (2) ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ାଦାର�ୁ ଅ�ୀମ ର��ବା �ତଭୂିତ ିଜମାରାଶ ି େଫର�େର 
ବଫିଳ େହଉ�ବା ଘରମାଲିକମାେନ େକଉଁ ସଧୁହାରେର ଭଡ଼ାଦାର�ୁ େଫର� କରେିବ, ତାହାର ନଧି�ାରଣ;

(ଚ) ଭଡ଼ାଘର ପରସିରେର ଖାଲି ପଡ�ିବା ଜମିର ଦଖଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଘରମାଲିକ� �ାରା ଭଡ଼ା 
ନ�ାୟାଳୟେର ଆେବଦନ କରବିାର ଫମ� ଓ ପ�ତ,ି ଧାରା 26ର ଉପଧାରା (1) ଅନୁଯାୟୀ େସହ ି�ାନେର 
େକାଠା ଠଆି କରାଯାଇପାରବି;

(ଛ) ଧାରା 34ର ଉପଧାରା(5) ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟେର ଆେବଦନ ଦାଖଲ ଏବଂ ଭଡ଼ା 
ନ�ାୟା�କରଣେର ଅପିଲ ଦାଖଲର ଫମ�;

(ଜ) ଧାରା 35ର ଉପଧାରା(1)ର ଅନୁେ�ଦ (ଟ) ଅନୁଯାୟୀ �ଦାନ କରାଯିବାକୁ �ବା ଅନ� େକୗଣସ ି�ସ�;

(ଝ) ଏକ ଭଡ଼ା ନ�ାୟାଳୟ କମି�ା ଏକ ଭଡ଼ା ନ�ାୟା�କରଣ କମି�ା ଏହ ିଅ�ନୟିମର ଧାରା 37ର ଉପଧାରା (1) 
ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇ�ବା ଅନ� େକୗଣସ ିଆେଦଶନାମାର କାଯ��କାରତିା �ଣାଳୀ;

(ଞ) ଏହ ିଅ�ନୟିମର ବ�ିବ�ବ�ା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ� େକୗଣସ ି�ସ�େର ଦରକାର େହଉ�େଲ।

ନୟିମାବଳୀର ଉପ�ାପନ

44. ଏହ ିଅ�ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ� ସରକାର/େକ�ଶାସତି ଅ�ଳ �ଶାସନ �ାରା �ଣୀତ �େତ�କ ନୟିମାବଳୀକୁ 
ଯଥାସ�ବ ଶୀ� ରାଜ�/ େକ�ଶାସତି ଅ�ଳ ବଧିାନସଭାେର ଉପ�ାପନ କରାଯିବ; େଯଉଁଠାେର ଦୁଇଟ ି ଗହୃ �ବ, 
େସଠାେର ଉଭୟ ଗହୃେର ଏହା ଉପ�ାପିତ େହବ।

ଅସବୁଧିା ଦୂର କରବିାକୁ �ମତା



45. (1) ଏହ ି ଅ�ନୟିମର ବ�ବ�ାଗୁଡ଼କି କାଯ��କାରୀ କରବିାେର ଯଦ ି େକୗଣସ ି ଅସବୁଧିା ଉପେୁଜ, େତେବ ରାଜ� 
ସରକାର/ େକ�ଶାସତି ଅ�ଳ �ଶାସନ ସରକାରୀ େଗେଜଟେର ଏହ ିଅ�ନୟିମର ବ�ବ�ା ସହତି ଅସ�ତ େହଉନ�ବା 
ଆେଦଶନାମା �କାଶ କର ିେସହ ିଅସବୁଧିାକୁ ଦୂର କରପିାରେିବ:

ପର�ୁ ଏହ ିଅ�ନୟିମ ଲାଗୁ େହବାର ଦୁଇ ବଷ�ର ଅବ� ପରୂଯିିବା ପେର େସପର ି େକୗଣସ ିଆେଦଶନାମା କରାଯିବ 
ନାହ�।

(2) ଏହ ି ଧାରା ଅଧୀନେର କରାଯାଇ�ବା �େତ�କ ଆେଦଶ, ତାହା କରାଯିବା ପେର େଯେତ ଶୀ� ସ�ବ ରାଜ� 
ବଧିାନସଭାେର (ଉଭୟ ସଦନେର, ଯଦ ିଥାଏ) ଉପ�ାପିତ େହବ।

ନରିସନ ଓ ବ�ାବୃ�.ି

46. (1) ଏହ ିଅ�ନୟିମ �ାର� େହବାର ଠ�ି  ପବୂ�ରୁ େଯଉଁ ରାଜ�େର/େକ�ଶାସତି ଅ�ଳେର ବଳବ�ର �ବା ଭଡ଼ା 
ନୟି�ଣ ଅ�ନୟିମ ଏତ��ାରା ନରିସତି େହଲା।

 (2) ସାପର ିନରିସନ ସେ�, ଏହ ିଅ�ନୟିମ �ାର�େର, ରାଜ�ର ଭଡ଼ା ନୟି�ଣ ଅ�ନୟିମ ଅଧୀନେର ବଚିାରାଧୀନ 
ସମ� ମାମଲା ଏବଂ ଅନ�ାନ� କାଯ��ବ�ି େସହ ି ରାଜ�/ େକ�ଶାସତି ଅ�ଳର ଭଡ଼ା ନୟି�ଣ ଅ�ନୟିମର ବ�ବ�ା 
ଅନୁସାେର ଏପର ିଚାଲୁ ରହବି ଓ ଫଇସଲା କରାଯିବ, ସେତ େଯପର ିେସହ ିଅ�ନୟିମ ବଳବ�ର େହାଇ ରହଛି ିଏବଂ 
ଏହ ିଅ�ନୟିମ �ଣୟନ କରାଯାଇନାହ�।

�ଥମ ଅନୁସଚୂୀ
[ଧାରା 4(1) ��ବ�]

ଭଡ଼ାଘର ସଚୂନା ପାଇଁ ଫମ�

�ାପକ,

ଘରଭଡ଼ା �ା�କରଣ

(ଠକିଣା)

1.                 ଘରମାଲିକ� ନାମ ଓ ଠକିଣା: 
      ଘରମାଲିକ� େମାବାଇଲ ନମ�ର ଓ 
ଇେମଲ ଠକିଣା (ଯଦ ିଥାଏ)

2.         ସ�� ିପରଚିାଳକ� ନାମ ଓ ଠକିଣା (ଯଦ ି
ଥାଆ�)ି େମାବାଇଲ ନମ�ର ଓ ଇେମଲ 
ଠକିଣା (ଯଦ ିଥାଏ)

3.                 ଭଡ଼ାଦାର� ନାମ(ଗୁଡ଼କି) ଓ ଠକିଣା: 
  େମାବାଇଲ ନମ�ର ଓ ଇେମଲ ଠକିଣା 
(ଯଦ ିଥାଏ)

4.         ପବୂ� ଭଡ଼ା ଲଗାଣର ବବିରଣୀ, ଯଦ ିଥାଏ 
 

5.         ଭଡ଼ାେର ଲାଗୁ�ବା ପରସିରର ବବିରଣୀ: 
ଭଡ଼ାଦାର� ସେମତ ସଂ�ି� ଭୂମ,ି ଯଦ ି
ଥାଏ

6.                 େକଉଁ ତାରଖିରୁ ଭଡ଼ାଦାର� ଦଖଲେର 
ଦଆିଯାଇଛ:ି 



7.         ଧାରା 8 ଅନୁଯାୟୀ ମାସକି ଭଡ଼ା େଦୟ :

8.                 ଭଡ଼ାଦାର�ୁ ଦଆିଯାଇ�ବା ଫନ�ଚର ଓ 
ଅନ�ାନ� ସାମ�ୀ:  

9.         ଭଡ଼ାଦାର� ଅନ� େଦୟ  

କ. ବଜୁିଳି

ଖ. ପାଣି

ଗ. ଘେର ଲଗାଯାଇ�ବା ଅତରି�ି 
ଆସବାବ  

ଘ. ଅନ�ାନ� େସବାଗୁଡ଼କି

10.       ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମାର କତିାଏ ସଂଲ� କର�ୁ:

11.       ଭଡ଼ାେର ଲଗାଣର ଅବ� (େକେତ ବଷ�/ମାସ ପାଇଁ ଲଗାଗଲା)  

12.       ଘରମାଲିକ� ପରମାେନ� ଆକାଉ� ନମ�ର(PAN):

13.       ଘରମାଲିକ� ଆଧାର ନମ�ର :

14.       ଭଡ଼ାଦାର� ପରମାେନ� ଆକାଉ� ନମ�ର (PAN):

15.       ଭଡ଼ାଦାର� ଆଧାର ନମ�ର:

ଘରମାଲିକ� ନାମ ଓ ଦ�ଖତ                                              ଭଡ଼ାଦାର� ନାମ ଓ ଦ�ଖତ

ଘରମାଲିକ� ସଦ�ତମ ଫେଟା                                              ଭଡ଼ାଦାର� ସଦ�ତମ ଫେଟା

ସଂଲ�:

1. ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମା

2. ଘରମାଲିକ� �ୟଂ ସହ�ିା�ରତି PAN କାଡ� ଓ ଆଧାର କାଡ�ର ନକଲ

3. ଭଡ଼ାଦାର� �ୟଂ ସହ�ିା�ରତି  PAN କାଡ� ଓ ଆଧାର କାଡ�ର ନକଲ

�ତିୀୟ ଅନୁସଚୂୀ
[ଧାରା 15 (1) ��ବ�]

ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଦାରମାନ� ମ�େର ର�ଣାେବ�ଣ ଦାୟି�ର ବଭିାଜନ

ଭଡ଼ାଘର ଚୁ�ିନାମାେର ଥାଉ କ ିନଥାଉ, ଭାଗ ‘କ’ ଅଧୀନେର ରହ�ିବା ବଷିୟଗୁଡ଼କିର ମରାମତ ିପାଇଁ ଘରମାଲିକ 
ଦାୟୀ ରହେିବ ଏବଂ ଭାଗ ‘ଖ’ ଅଧୀନେର ରହ�ିବା ବଷିୟଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ଭଡ଼ାଦାର ଦାୟୀ ରହେିବ ।

ଭାଗ ‘କ’:

ଘରମାଲିକ� ଦାୟି�ଗୁଡ଼କି

1. ଭଡ଼ାଦାର� �ାରା େହାଇ�ବା �ୟ�ତ ିବ�ତୀତ ଭଡ଼ାଘରର ଢା�ାଗତ ମରାମତ ିକାଯ��

2. କା�ର ଚୂନ ଧଉଳା କରବିା ଏବଂ କବାଟ ଓ ଝରକା ର� କରବିା।

3. ପାଣି ପାଇ�  ଓ ଅନ� ପାଇ� ଗୁଡ଼କୁି ଆବଶ�କ େବେଳ ବଦଳାଇବା।

4. ଆବଶ�କ ସମୟେର ଭିତରର ଓ ବାହାରର େବଦୁୖ�ତକି ଓୟାରଂି ଓ ଆନୁଷ�ିକ ର�ଣାେବ�ଣ



ଭାଗ ‘ଖ’:

ପଯ��ାୟ�େମ ଭଡ଼ାଦାର� �ାରା କରାଯିବାକୁ �ବା ମରାମତି

1. ଟ�ା�  ୱାଶର ଓ ଟ�ା� ଗୁଡ଼କୁି ବଦଳାଇବା  

2. େ��  ସେଫଇ.

3. ପାଣି ସଂର�ଣାଗାରର ମରାମତି

4. ୱା�  େବସ�ି  ମରାମତି

5. ବା�  ଟ�  ମରାମତି

6. ଗିଜର ମରାମତି

7. ସାକ��  େ�କର ମରାମତି

8. ସଇୁ�  ଓ ସେକ�  ଗୁଡ଼କିର ମରାମତି

9. ମଖୁ� ଆଭ��ରୀଣ ଓ ବାହ� ଓୟାରଂିର ପରବି��ନ ବ�ତୀତ େବଦୁୖ�ତକି ଉପକରଣଗୁଡ଼କିର ମରାମତ ି ଏବଂ 
ପରବି��ନ

10. େରାେଷଇଘରର ଫି� �ରଗୁଡ଼କିର ମରାମତି

11. କବାଟ, କ� େବାଡ� ଓ ଝରକା ଇତ�ାଦରି ନ�  ଓ ତାଲା ପରବି��ନ କରବିା

12. ଫ�ାଏ-େନ� ଗୁଡ଼କିର ପରବି��ନ କରବିା

13. ଝରକା ଓ କବାଟ ଆଦେିର ଲାଗି�ବା ଗ�ା�  ପ�ାେନଲଗୁଡ଼କୁି ବଦଳାଇବା

14. ଭଡ଼ାଦାର�ୁ ଛଡ଼ାଯାଇ�ବା ବା ତା� �ାରା ବ�ବହୃତ େହଉ�ବା ବଗିଚା ଓ େଖାଲା ଜାଗାଗୁଡ଼କିର ର�ଣାେବ�ଣ


