
 ޤަވައިދާއި ޝަރުތުތައް
 

 ފައިސާދެއްކުމުގެ މުއްދަތު:
 .ބިލްގައިދީފައިވާ މުއްދަތުތެރޭގައި ބިލަށްފައިސާ ދައްކަވަން ވާނެއެވެ  •
  .ބިލްގެ މުއްދަތު ގުނަން ފެށޭނީ ޑެލިވަރީ ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ  •
 

  ޖޫރިމަނާވުން 
 .ދީފައިވާ މުއްދަތުތެރޭ ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ  •
 .ގެ މަގުންނެވެ 0.05%ޖޫރިމަނާ ނަގާނީ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބިލްގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދުގެ   •
 ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ދެއްކެންދެން މި ޖޫރިމަނާ ނެގޭނެއެވެ  •
  

  :ކްރެޑިޓް ލިމިޓް
އަދި ކަނޑައެޅޭ ކްރެޑިޓް ލިމިޓުގެ ދަށުން ތެޔޮ ދޫކުރެވޭނީ އެފް،އެސް،އެމް އިން ކަނޑައަޅާ . އެމް އިންނެވެ.އެސް.ކަސްޓަމަރަކަށް ކްރެޑިޓް ލިމިޓް ކަނޑައަޅާނީ އެފް •

 .ކް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެސީ އެއް ނުވަތަ ބޭން.އެލް 100%އަދި މީގެ އިތުރުން . ފައިސާގެއަދަދައްވާ ޑޭޓެޑް ޗެކް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައެވެ
  

  ޑެލިވަރީގެ ޝަރުތުތަށް
 .ލީޓަރަށް ވުރެން މަދުނޫން އަދަދެއްގެ އޯޑަރުތަކަކަށެވެ 20000މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޑެލިވަރީ ހަމަޖައްސަވައިދެވޭނީ 

 
 )P.O( ޕާރޗޭސް އޯޑަރ

ފޮނުވުމަށް ކަނޑަ އެޅިފައިވާ މުއްދަތުތައް ތިރީގައިވާ ބަޔާންކުރެވިފައި  POމިގޮތުން . ފޮނުވަން ޖެހޭނެއެވެ POއެމް އަށް .އެސް.ތެޔޮ ގަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެފް •
 .އެވަނީއެވެ

މާލެ ޖެޓީ           މާލެ ކާރި ސަރަޙައްދުތައް       މާލެ އަތޮޅު           މާލެ އަތޮޅުން ބޭރު                             
ދުވަސް ކުރިން                                15ގަޑިއިރު ކުރިން      72ގަޑިއިރު ކުރިން           24ގަޑިއިރު ކުރިން      3                    

                      
 ޕީއޯ ގައި ހުންނަންވީ ތަފްޞީލް •
ޕީއޯ ނަންބަރު*    
)ކެރޮސީން/ ޕެޓްރޯލް/ ޑީސަލް( މުދަލުގެ ބާވަތް*    
ބޭނުންވާ އަދަދު*    
ތެޔޮ ބޭނުންވާ ތާރީޙާއި ގަޑި*    
  ފޮނުވުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ސޮއި PO ކުންފުނީގެ ފަރާތުން *  
  

 ޑެލިވަރީ ނޯޓު
 . ސޮއި ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ ކޮންމެ ތެޔޮ ޑެލިވަރީ އަކަށްފަހު، ކަސްޓަމަރު ޑެލިވަރީ ނޯޓުގައިވާ އަދަދު ތަކާއި ހިސާބުތައް ބަލާ ޗެކް ކުރުމަށްފަހު ފޯރމުގައި 
   

 މައްސަލަ އެއްނުވަތަ ސުވާލެއްވާނަމަ
 .ދުވަސް ތެރޭގައި އެކަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ 2: އިންވޮއިސްގެ މައްސަލައެއްނަމަ •
 .ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ވަގުތުން އެކަން ހުށައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ: ޑެލިވަރީނޯޓެއްގެ މައްސަލައެއްނަމަ •
އެމް އިން އެކަމުގެ ޒިންމާ އެއްވެސް .އެސް.އަދި އެފް. ނޯޓްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު، ހަމަ އެޑެލިވަރީ ނޯޓާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ ކަސްޓަމަރު ޑެލިވަރީ •

 .   ނުނަގާނެވެ
 

 ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނާއި އުސޫލު
  ކައިގެން ހައްލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޝަރީއަތުގެ ހަމަތަކުން އެކަން ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްކުރުމުގައި ޖެހޭ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ވާހަކަދައް

  .އަދި މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ޝަރުޢީ ޙުކުމް ދެފަރާތުންވެސް ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ. އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދެފަރާތައް ލިބިގެންވެއެވެ
   



 
TERMS & CONDITIONS 
 
Payment period: 
 

• All payments must be settled within the credit period. 
• Full payment of the invoice is to be made in cash or crossed cheques in favor of FSM within the period allowed from the date of 
delivery 
 
Interest on late payment: 
 

• An interest is levied for every overdue invoice for each day delayed and is at the discretion of FSM. 
• The daily rate of interest is 0.15% on the total amount due, and this interest will be charged until the payment is cleared. 
 
Credit Limit: 
 

• Customer’s credit limit will be set by FSM after evaluation of the application by the FSM credit   committee. 
 
Delivery Conditions: 
 

• Minimum purchase quantity limit delivered by FSM is set to be not less than 20,000 liters. However, FSM would try to serve 
otherwise on consideration of the need and purely at its own discretion. 
 
Raising of Purchase Order: 
 

• It is a customer responsibility to ensure that P.O is received by FSM - operations department / FSM Head Office prior to delivery 
time, as stated below for its respective locations: 
 
 
                  Male Jetty     Male’ Vicinity     Male Atoll              Outside Male’ Atoll    
                                   

      3 Hours Prior        24 Hours Prior           72 Hours Prior         15 Days Prior 
 
 

Deliveries requested for Friday morning should reach FSM before office closed on Thursday. 
 

Customers are advised to include the following details in their PO’s: 
 

• P.O number 
o Type of Product (Diesel/ Petrol/ kerosene) 
o Quantity of the Product required 
o Date and time which the delivery needs to be made 
o Authorized signature 

 
Delivery Note: 
 

• Customer should thoroughly check and sign all delivery notes after each delivery. 
 
Notification of queries and complaints: 
 

• Regarding the bills: Notify within 2 working days 
• Regarding the delivery note: Notify immediately 
• No complaints will be considered or acceptable for delivery notes which have been signed by the Client. 
 
Retention of title: 
 

Titles to the invoiced good will only pass to the buyer / customer when full payment of the invoice is received by FSM. 
 


