
ஒப்பந்தத் தரப்பினர்கள் மறுேபச்சுவார்த்ைத ெசய்தும் பரஸ்பர 
உடன்பாடு ஏற்படாவிட்டால், இயல்பான நைடமுைறயாக நியாயமான 
நிபந்தைனகளின்படி ஒப்பந்தம் ரத்து ெசய்யப்படும். சம்பந்தப்பட்ட 
தரப்பினர்கள் பின்வரும் நிபந்தைனகைளக் கவனத்தில் ெகாள்ளேவண்டும்: 

ஒப்பந்தத்ைத ரத்து ெசய்வதற்கான இயல்பான நைடமுைற நிபந்தைனகள் நடப்பிலிருக்கக்கூடாது அல்லது தங்களது சூழ்நிைலக்கு ஏற்ப சரியாக்கம் 
ெசய்யப்படேவண்டும் என தரப்பினர் கருதினால், ஏதாவது ஒரு தரப்பினர் மதிப்பீட்டாளரிடம் ேகாரிக்ைக ெசய்யலாம். மதிப்பீட்டாளர்கள் ஒவ்ெவாரு 
விவகாரத்திற்கும் நியாயமான முடிைவ அைடய, ஒப்பந்தம் ரத்தானவுடன் தரப்பினருக்குள்ள ெபாறுப்புகளிலும் உரிைமகளிலும் சரியாக்கம் ெசய்யமுடியும். 
ஒப்பந்தத்ைத ரத்து ெசய்யும் தரப்பினர் இழப்பீடு தரேவண்டுமா என்பது பற்றியும் தீர்மானிக்க முடியும்.  

இந்த கட்டைமப்பு 15 ஜனவரி முதல் 26 பிப்ரவரி 2021 வைர 6 வார காலத்திற்கு நடப்பிலிருக்கும். 

வாடைகதாரர் ஒப்பந்தம் ரத்தாகும் ேததி வைர வாடைக தரேவண்டும், அவசியமாயின் 
விகிதப்படி வாடைக கணக்கிடப்படும்

வாடைகதாரர் ஒப்பந்தத்தின்படி இடத்ைதச் சீரைமத்து, ஒப்பந்தம் ரத்தாகும் ேததியன்று 
அல்லது அதற்கு முன்பாக ெவற்றிடத்ைதத் திருப்பிக் ெகாடுக்கேவண்டும். இல்லாவிடில், 
வாடைகதாரர் குத்தைக ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெதாைகையத் தரேவண்டும் 
அல்லது, நில உரிைமயாளருக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளுக்கு இழப்பீடு தரேவண்டும்

நில உரிைமயாளர் கடன்ெபாறுப்புகைள ஒன்றுதிரட்டி, பாதுகாப்பு ைவப்புத்ெதாைகயிலும் 
முன்பணத்திலும் இருந்து கழித்துக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் ஏேதனும் பாக்கித்ெதாைக 
இருந்தால், ஒப்பந்தம் ரத்தாகி 4 வாரங்களுக்குள் திருப்பித் தந்தாகேவண்டும் 

•
•

•

D ெபாருட்கள், ேசைவகளின் விநிேயாகம் 

வாங்குபவர் ஏற்கனேவ விநிேயாகிக்கப்பட்ட ெபாருட்களுக்கும், ஒப்பந்தம் ரத்தாகும் ேததி வைர அதைன 
நிைறேவற்றியதில் விற்பைனயாளருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மற்ற ெசலவுகைளயும் விற்பைனயாளருக்குத் 
தந்தாகேவண்டும் (எ.கா. ஒப்பந்தம் ரத்தான பிறகு அனுப்பி ைவக்கப்படவிருந்த ெபாருட்களின் 
உற்பத்திச் ெசலவு)

விற்பைனயாளர் கடன்ெபாறுப்புகைள ஒன்றுதிரட்டி, பாதுகாப்பு ைவப்புத்ெதாைகயிலும் முன்பணத்திலும் 
இருந்து கழித்துக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் ஏேதனும் பாக்கித்ெதாைக இருந்தால், ஒப்பந்தம் ரத்தாகி 
4 வாரங்களுக்குள் திருப்பித் தந்தாகேவண்டும்

ஒப்பந்தம் ரத்தாகும் ேததி வைர விநிேயாகிக்கப்பட்ட ெபாருட்களுக்கு அல்லது வழங்கப்பட்ட 
ேசைவகளுக்கு ஏேதனும் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டிருந்தால், விற்பைனயாளர் அதற்குத் ெதாடர்ந்து 
ெபாறுப்பாவார் 

•

•

•

ஒப்பந்தத்ைத ரத்து ெசய்வதற்கான
 நிபந்தைனகள் 

மறுசீரைமப்பு கட்டைமப்புடன் ெதாழில் 
ஒப்பந்தங்களுக்கு மறுேபச்சுவார்த்ைத ெசய்தல்
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வாடைகதாரர் ஒப்பந்தம் ரத்தாகும் ேததி வைர வாடைக 
தரேவண்டும்

வாடைகதாரர் ஒப்பந்தத்தின்படி சாதனத்ைத / வாகனத்ைதச் 
சீரைமத்து, ஒப்பந்தம் ரத்தாகும் ேததியன்று அல்லது அதற்கு 
முன்பாக சாதனத்ைத / வாகனத்ைதத் திருப்பித் தரேவண்டும். 
இல்லாவிடில், வாடைகதாரர் வாடைக ஒப்பந்தத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெதாைகைய அல்லது விநிேயாகிப்பாளருக்கு 
ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளுக்கு இழப்பீட்ைட தரேவண்டும்

விநிேயாகிப்பாளர் கடன்ெபாறுப்புகைள ஒன்றுதிரட்டி, 
பாதுகாப்பு ைவப்புத்ெதாைகயிலும் முன்பணத்திலும் இருந்து 
கழித்துக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் ஏேதனும் பாக்கித்ெதாைக 
இருந்தால், ஒப்பந்தம் ரத்தாகி 4 வாரங்களுக்குள் திருப்பித் 
தந்தாகேவண்டும்

•
•

•

B வர்த்தகச் சாதனம் அல்லது வர்த்தக      
 வாகனங்களுக்கான வாடைக ஒப்பந்தங்கள் 

C வர்த்தகச் சாதனம் அல்லது வர்த்தக   
 வாகனங்களுக்கான தவைணக் ெகாள்முதல்  
 அல்லது நிபந்தைனக்குட்பட்ட விற்பைன  
 ஒப்பந்தங்கள்*

தவைணக்கு எடுத்தவர் ரத்தாகும் ேததி வைர ெசலுத்தப்படேவண்டிய 
அைனத்து தவைணகைளயும் தந்தாகேவண்டும்

தவைணக்கு எடுத்தவர் ரத்து ேததிக்குப் பிறகு எஞ்சியிருக்கும் 
ஒப்பந்தக் காலத்திற்கு, அச்சமயத்தில் மதிப்பிடப்பட்ட சாதன 
மதிப்ைபக் கழித்துவிட்டு, அைனத்து தவைணகளின் ெமாத்தத் 
ெதாைகையயும் (வட்டி ேசர்க்காமல்) திருப்பிக் ெகாடுத்தாகேவண்டும் 

தவைணக்கு எடுத்தவர் முன்கூட்டிேய தவைணைய 
நிறுத்துவதற்காகக் கட்டணங்கள் எதுவும் தர ேவண்டியதில்ைல 

தவைணக்கு எடுத்தவர் ரத்தாகும் ேததியன்று அல்லது அதற்கு 
முன்பாக சாதனத்ைத / வாகனத்ைத உரிைமயாளரிடம் திருப்பித் 
தரேவண்டும் 

•
•

•
•

* ரத்து ெசய்வதற்குப் பதிலாக, தவைணக்கு எடுத்தவர்கள் கட்டணப் பாக்கிகைளத்  
தவைண முைறயில் ெசலுத்த, மாற்றுக் கடனைடப்புத் திட்டத்ைதத் 
ேதர்ந்ெதடுக்கலாம்

A  குடியிருப்பு அல்லாத அைசயா ெசாத்துக்கான 
குத்தைக அல்லது உரிம ஒப்பந்தங்கள் 


