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ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރާތަންތަނުން ކުއްޔަށް ގެންދާތަކެތީގެ ކުލި ޝަރީޢަތުން 
  ނަގައިދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

 
ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރާތަންތަނުން ކުއްޔަށް'މިއީ     )ހ(  .1 ތަޢާރަފު

ގެންދާތަކެތީގެ ކުލި ޝަރީޢަތުން ނަގައިދިނުމާބެހޭ
  .އެވެ' ޤަވާއިދު

  
ކެތި ދޫކުރާ ތަންތަނުން، ކުއްޔަށްކުއްޔަށް ތަ    )ށ(    

ގެންދާތަކެތީގެ ކުލި ޝަރީޢަތުން ނަގައިދޭނީ
  .މިޤަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

  
ކުއްޔަށް ތަކެތި 

ދޫކުރާމާބެހޭ 
  އެއްބަސްވުން

ތަކެތި ގެންދާކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރާފަރާތާއި ކުއްޔަށް     )ހ(  .2
ފަރާތާ ދެމެދު ލިޔެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް

  .އޮންނަންވާނެއެވެ
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ހ(މިމާއްދާގެ     )ށ(    
އެއްބަސްވުމުގައި ކުއްޔަށް ގެންދެވުނު ތަކެއްޗާއި،

  .އެތަކެތީގެ ކުލި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
  

ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި ) ހ(މި މާއްދާގެ     )ނ(    
އެއްބަސްވުމުގައި ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ތަކެތި އަނބުރާ
ގެންނަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި

  .އޮންނަންވާނެއެވެ
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ޝަރީޢަތުން ކުލި 
  ނަގައި ދިނުން

ކުއްޔަށް ތަކެތި ގެންދިޔަ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އިތުރުވާ      .3
ކުއްޔަށްވުރެދުވަސްތަކަށް، ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެފައިވާ 

ބޮޑު ކުއްޔެއް ނުވަތަ އިތުރު ޖޫރިމަނާއެއް ވިޔަސް
  .ޝަރީޢަތަކުން ނަގައެއްނުދެވޭނެއެވެ

  
ކުއްޔަށް ގެންދެވުނު ތަކެތި އަނބުރާ ދެއްކުމުން      .4  ނުވުންލުތަކެއްޗާ ޙަވާ

ކުއްޔަށް ދޫކުރިފަރާތުން މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި
ހަވާލުނުވުމުގެ ސަބަބުންއެތަކެއްޗާ ހަވާލުނުވިނަމަ، 

  .ހިނގާ ދުވަސްތަކަށް ކުލިނަގައެއް ނުދެވޭނެއެވެ
  

ކުލި ހޯދުމަށް ނުވަތަ 
ތަކެތި ހޯދުމަށް 

  ދަޢުވާކުރުން

ން ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ތަކެތިތުކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ފަރާ      .5
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައި ނުވާނަމަ،

އެތަކެތީގެ ކުލި ދައްކާފައި ނުވާނަމަ، ވަތަނު
އެތަކެއްޗާއި ތަކެތީގެ ކުލި ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ކުރުމުގެ
.ޙައްޤު ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
ތަކެއްޗާ 

ހަވާލުނުވެގެން 
  ދަޢުވާކުރުން

ޔަށް ތަކެތި ގެންދިޔުމަށްފަހު އެތަކެތި ކުއްޔަށްކުއް      .6
ޙަވާލުކުރަން ގެންދިޔުމުން، އެތަކެއްޗާދޫކުރިފަރާތާ 

ހަވާލުނުވިނަމަ، ތަކެތި ހަވާލުކުރުމުގެ މައްސަލައާމެދު
ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤު ކުއްޔަށް ތަކެތި ގެންދިޔަ

  .ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ތަކެއްޗަށް ލިބިފައިވާ 
ގެއްލުމުގެ 
  ބަދަލުހޯދުން

ގެންނައިރު،ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ތަކެތި އަނބުރާ     )ހ(  .7
އެތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ، އަދި

ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަކި އެލިބިފައިވާ ގެއްލުމާމެދު
ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ އެ

ފަހުން ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްގެއްލުމާމެދު 
ނުވެވުނުނަމަ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް

މުގެ ޙައްޤު ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރިފަރާތަށްދަޢުވާކުރު
  .ގެންވެއެެވެލިބި
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ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ ތަކެތި ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ    )ށ(    

ގެއްލިގެން އެތަކެތީގެ އަގާއި، އަދި ކުލި
ހަވާލުކުރުމަށް، ކުއްޔަށް ތަކެތި ގެންދިޔަ ފަރާތުން

ގެންދިޔަހުށަހަޅައި، ކުއްޔަށް ދޫކުރިފަރާތާއި ކުއްޔަށް 
ފަރާތާ ދެމެދު ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނުވެވުނުނަމަ،
އެތަކެތީގެ ކުއްޔާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ

  .ޝަރީޢަތުންނެވެ
  

ކުއްޔަށް 
ވޭތަކެތި ންދެގެ

އަނބުރާ 
ނުގެނެސްގެން 
ޝަޜީޢަތަށް 
  ހުށަހެޅުން 

ކުއްޔަށް ގެންދިޔަ އެއްޗެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު      .8
އަނބުރާ ގެނެސްފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ ކުލީގެތަކެތި 

އެއްބަސްވުން އާކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެންގި ތާރީޚުން
މަސްދުވަހުގެ) ތިނެއް( 3 ގިނަވެގެން ފެށިގެން

  .ތެރޭގައި އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

ޝަރީޢަތުން 
ގިނަވެގެން 

ކުލިނަގައިދެވޭނެ 
  މުއްދަތު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 8މިޤަވާއިދުގެ       .9
މުއްދަތު ހަމަވީއިރުވެސް އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް
ހުށަނާޅާއި ހުރެ، އެމުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު މައްސަލަ
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިކަމުގައިވިޔަސް، ޝަރީޢަތުން
ނަގައި ދެވޭނީ ކުލީގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚުން

ސްދުވަހުގެމަ) ތިނެއް( 3ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
  . ކުއްޔެވެ

  
ކުއްޔަށް ގެންދާ 

އެއްޗަކާމެދު 
  ދައުވާނުކުރެވުން

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެއްޗާބެހޭގޮތުން އުފެދޭ      .10
)ހަތަރެއް( 4މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަނާޅައި 

އަހަރު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެދަޢުވާ
  . ކުރުމުގެ ޙައްޤެއް ނޯންނާނެއެވެ

  
  ހިނގާ ޝަރީޢަތަށް

  ޚަރަދު ނަގައިދިނުން
މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަަލަތަކުގައި      .11

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކުރާ ދަޢުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،
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ކުރިއެފަރާތުން  ހުށަހެޅުމަށް ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ
ޚަރަދު،  ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން
. ނަގައިދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޝަރީޢަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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