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Procurement Request Form
ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭ ޯފމްޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭ ޯފމް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑިޔުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްޮރކުޯޔމަންޓު ސެކްޝަންޕްޮރކުޯޔމަންޓު ސެކްޝަން

Reference #
((ރިފަރެންސް ނަމްބަރރިފަރެންސް ނަމްބަރ))

(PRF) 22-D/2021/332 Request Type
(( ((ބާވަތްބާވަތް

Asset Request Required By Date
(( ((ލިބެންވީ ތާރީޙްލިބެންވީ ތާރީޙް

20/05/2021

Quantity
(( ((އަދަދުއަދަދު

Item Details
(( ((އައިޓަމްގެ ތަފްސީލުއައިޓަމްގެ ތަފްސީލު

Purpose / Activity Reference
(( ((އައިޓަމަށް އެދޭ ސަބަބު / ބޭނުންއައިޓަމަށް އެދޭ ސަބަބު / ބޭނުން

GL Code
(( ((ޖީ.އެލް ޯކޑުޖީ.އެލް ޯކޑު

Est. Cost MVR
(( ((ލަފާކުރެވޭ އަގުލަފާކުރެވޭ އަގު

4

Computer system x 4

 ްސޫކްލަތުކެހ ުމާސަރ ެހުދަމްށ ަނާގ 04 ުމަވްއަޒުފްނަންށ

Computer system x 4

423008 ްސޫކްލަތުކެގ ުމާސަރ ެހުދަމްށ ަނާގ 04 ުމަވްއަޒުފްނަންށ 48000.00

Estimated Total Cost MVR (( ((ލަފާކުރެވޭ ޖުމްލަ އަގުލަފާކުރެވޭ ޖުމްލަ އަގު 48000.00

Quotation #
((ޯކޓޭޝަން ނަމްބަރޯކޓޭޝަން ނަމްބަރ))

- Purchase Order
((ޕީ.ޯއ ނަމްބަރޕީ.ޯއ ނަމްބަރ))

-

Request Progress (( ((ރިކުއެސްޓް ކުރެވުނު ޮގތްރިކުއެސްޓް ކުރެވުނު ޮގތް
Created By
(( ((ރިކުއެސްޓް ފެށި ފަރާތްރިކުއެސްޓް ފެށި ފަރާތް

Shahaama Mohamed Naseer
26/04/2021, 11:01 AM (Log ID: 10399)

Requested By
(( ((ރިކުއެސްޓް ކުރި ފަރާތްރިކުއެސްޓް ކުރި ފަރާތް

Shahaama Mohamed Naseer
26/04/2021, 11:03 AM (Log ID: 10403)

Verified By
(( ((ޗެކް ކުރި ފަރާތްޗެކް ކުރި ފަރާތް

Mariyam Haafiza
26/04/2021, 11:23 AM (Log ID: 10412)

Validated By
(( ((ވެލިޑޭޓް ކުރި ފަރާތްވެލިޑޭޓް ކުރި ފަރާތް

Shaazly Shihab
26/04/2021, 11:35 AM (Log ID: 10419)

Finance Approved By
(( ((ހުއްދަ ދެއްވި ފަރާތް - ފައިނޭންސްހުއްދަ ދެއްވި ފަރާތް - ފައިނޭންސް

Nasheeda Adnan
09/05/2021, 02:05 PM (Log ID: 10930)

FE Approved By
(( ((ހުއްދަ ދެއްވި ފަރާތް - އެފް.އީހުއްދަ ދެއްވި ފަރާތް - އެފް.އީ

Naushad Ibrahim
10/05/2021, 11:40 AM (Log ID: 10968)

Procurement Progress (( ((ޕްޮރކިޯޔ ކުރެވުނު ޮގތްޕްޮރކިޯޔ ކުރެވުނު ޮގތް
Assigned By:
(( ((ހަވާލު ކުރި ފަރާތްހަވާލު ކުރި ފަރާތް

Ali Shameem
11/05/2021, 08:45 AM (Log ID: 10985)

Assigned To:
(( ((ހަވާޅު ވީ ފަރާތްހަވާޅު ވީ ފަރާތް

Ali Naajih
11/05/2021, 08:45 AM (Log ID: 10986)

Quotation Requested:
(( ((ޯކޓޭޝަނަށް އެދުނު ފަރާތްޯކޓޭޝަނަށް އެދުނު ފަރާތް

Ali Naajih
11/05/2021, 03:36 PM (Log ID: 11036)

Quotation Approved:
(( ((ޯކޓޭޝަން ބަލައިގަތް ފަރާތްޯކޓޭޝަން ބަލައިގަތް ފަރާތް

 
 

PO Generated:
(( ((ޕީ.ޯއ ހެދި ފަރާތްޕީ.ޯއ ހެދި ފަރާތް

 
 

Items Received:
(( ((ތަކެތި ބަލައިގަތް ފަރާތްތަކެތި ބަލައިގަތް ފަރާތް

 
 

Printed: 07/06/2021, 12:03 PM, By: Ali Naajih
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Capital Asset Procurement Approval
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގައި ނުހިމެނޭ ކެޕިޓަލް ތަކެތި ޯހދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޯފމްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގައި ނުހިމެނޭ ކެޕިޓަލް ތަކެތި ޯހދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޯފމް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑިޔުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޯކޕަރޭޓް ސާރވިސަސް ޑިވިޜަންޯކޕަރޭޓް ސާރވިސަސް ޑިވިޜަން

(CAPA) 22-D/2021/332 ޯފމް ނަމްބަރުޯފމް ނަމްބަރު 10/05/2021 ތާރީޚުތާރީޚު 1058 ބިޒްނަސް އޭރިއާ ނަމްބަރުބިޒްނަސް އޭރިއާ ނަމްބަރު ޑިޕާޓްމަންޓު / ސެކްޝަންޑިޕާޓްމަންޓު / ސެކްޝަން  ހިއުމަންރިޯސސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަންހިއުމަންރިޯސސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން

ޯހދަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލުޯހދަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލު

ލަފާކުރެވޭ ހަރަދުލަފާކުރެވޭ ހަރަދު އައިޓަމަށް އެދޭ ސަބަބު / ބޭނުންއައިޓަމަށް އެދޭ ސަބަބު / ބޭނުން މިހާރު ހުރި ތަކެތީގެމިހާރު ހުރި ތަކެތީގެ
ހާލަތުހާލަތު

އެންމެ ފަހުން ޯހދިއެންމެ ފަހުން ޯހދި
ތާރީޚުތާރީޚު

މިހާރު ހުރިމިހާރު ހުރި
އަދަދުއަދަދު

ޯހދަން އެދޭޯހދަން އެދޭ
އަދަދުއަދަދު

ބާވަތް / އައިޓަމް ތަފްސީލުބާވަތް / އައިޓަމް ތަފްސީލު ބަޖެޓް ޯކޑު ބާކީބަޖެޓް ޯކޑު ބާކީ ބަޖެޓް ޯކޑްބަޖެޓް ޯކޑް

48000.00 ނެތުމުންނެތުމުން ްސޫކްލަތުކެގ ުމާސަރ ެހުދަމްށ ަނާގ 04 ުމަވްއަޒުފްނަންށ - 0 4

Computer system x 4

 ްސޫކްލަތުކެހ ުމާސަރ ެހުދަމްށ ަނާގ 04 ުމަވްއަޒުފްނަންށ

Computer system x 4

48000.00 423008

48000.00 ލަފާކުރެވޭ ޖުމްލަ ހަރަދުލަފާކުރެވޭ ޖުމްލަ ހަރަދު

Approved By ހުއްދަ ދެއްވި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާހުއްދަ ދެއްވި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
Naushad Ibrahim
Senior Policy Director
10/05/2021, 11:40 AM (Log ID:10968)
Digital Signature:
F366FAFB4A1A8EC2BE5FF8B7E1743EDFD091C199

Finance Checked By ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން ޗެކް ކުރި ފަރާތްފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން ޗެކް ކުރި ފަރާތް
Nasheeda Adnan
Administrator
09/05/2021, 02:05 PM (Log ID:10930)
Digital Signature:
E622966A157857B048280DEE005DA6D31B87A179

Requested By ހުއްދައަށް އެދި ހުށައެޅި ފަރާތްހުއްދައަށް އެދި ހުށައެޅި ފަރާތް
Shahaama Mohamed Naseer
Human Resource Officer
26/04/2021, 11:03 AM (Log ID:10403)
Digital Signature:
8900D184E7D033B4AA7A407E483164B2A8F2DFA0

Printed: 07/06/2021, 12:03 PM, By: Ali Naajih


