Quarterly Cadre Information Sheet
Department of Management Services
This Sheet should be compiled by the institute as the given information in annexure - 01
1.
2.
3.
4.

Ministry/ Provincial Council/ District Secretariat
:
Department/ SOE Name/ Institution/ Divisional Secretariat :
Address
Cadre information as at ……………………………………………….

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
: ..........................................................................................................................................

Table - 01

Total
Table - 02
Service Level

Approved
Cadre

Existing
Cadre

Senior
Tertiary
Secondary
Primary
Total
5.

I certify that the above information is correct

6.

..........................................................
Name & Signature of Head of the Institute

7.

Contact Details
Contact Officer (Name)
Designation
Telephone No.

:
:
:

..........................................................
..........................................................
..........................................................

Deaths

Retirements

Dismissals

Vacations of Posts

Resignations

Secondments

Promotions

Recruitments

For the Period of ……………. To ……………….. (No. of)
Other (Acting/……..)

Casual

Service
Level

Contract

Salary Code

Existing Cadre

Permanent

Grade

Casual

Service

Contract

Designation

Permanent

DMS Approved Cadre

ඇමුණු - 01

ආකෘති පත්රය  ම්පූර්ණ  ිරීම මහා පපෙසම
වගු අංක 01
Designation

-

අනුමත තනතුරු නාමෙ, කළමනාකර් ස ව
ේ ා සදණාර්තතසම් කතුව ිසි ක අනුමත කර
ඇති ලිපිවල න් ක ණරිදි ිෙ තුතුෙ.

Service

-

තනතුරට අදාල ස ව
ේ ා නාමෙ සොද කන.
උදා : SLAS, SLAcS, PMAS ආදී ව්සෙ ක.
නිෙමිත ස ේවාසව ක බැ්ැර නිලධාරිසෙ ම තනතුර දරන ිට එෙ සවනම ද මව කන.
(රජසේ වයව ේාාපිත ආෙතන න්ා අදාල සනාසේ)
උදා : සදණාර්තතසම් කතුගත තනතුර ම නම් “Dept.” සල ද මව කන

Grade

-

අනුමත තනතුසර්ත ණ කතිෙ/සරේණිෙ ආෙතනෙට අදාළ වැටුප් චක්රසල්ඛ්ෙ ( උදා :
රා.ණ.ච.03/2016,……) අනුව න් ක කර කන. (දැනට තනතුර දරන නිලධාරිොට අනුව
සනාව තනතුරට අදාලව ණ කතිෙ/සරේණිෙ දැ මවීමට ැලකිලිමද ව කන.)

Salary Code

-

ආෙතනෙට අදාල වැටුප් චක්රසල්ඛ්ෙ ( උදා :- රා.ණ.ච. අංක 03/2016, ක.ස ේ.ච. අංක
02/2016,…..) අනුව අනුමත තනතුරට අදාල වැටුප් ස මතෙ න් ක කල තුතුෙ.
උදා : MN 2
(රා.ණ.ච. අංක 03/2016 ට අනුව)

Service Level

-

ආෙතනෙට අදාල වැටුප් චක්රසල්ඛ්ෙ ( උදා :- රා.ණ.ච. අංක 03/2016, ක.ස ේ.ච. අංක
02/2016,…….) ්ා එම චක්රසල්ඛ්වල ංස්ෝධනෙ කට අනුව ස ේවා මට්ටම ද මව කන.
උදා : Senior Level
-1
Tertiary Level
-2
Secondary Level
-3
Primary Level
-4

Approved Cadre -

කළමනාකර් ස ව
ේ ා සදණාර්තතසම් කතුව මන ක අදාල දින වන ිට අනුමත කර ඇති
කාර්තෙ මණ්ඩලෙ.

Existing Cadre -

අදාල දිනට ස ේවසේ සෙදී සිටින තතය ස ේවක ංඛ්යාව.

For the Period of ……….. to ……….. තනතුරු නාමෙට අදාලව සමම කාර්තතුව තුල සිදුවී ඇති
සවන වී
ේ ම් ංඛ්යාව ණම් ම සම් ෙටසද ද මවා ඇති රුරු තුල න් ක කල තුතුෙ.
වගු අංක 02
ඉ්ත වගු අංක 01 හි Approved Cadre ්ා Existing Cadre ෙන රුරුවල න් ක කර ඇති ංඛ්යාව ක ස
එකතුව ස ව
ේ ා මට්ටම් අනුව සව ක කර දැ මිෙ තුතුෙ.

මැ.යු. :- සමම සතාරතුරු ණරිග්ක ගත කිරීසම් ණ්සුව න්ා ඉංග්රීසි භාෂාසව ක MS Excel ණැතුරුම්ණතක
ම්ූර්ත් කර අතයව්ය මෘදු පිටණත ිදුද තැණ ල මන ක cadreinformation@gmail.com
ලිපිනෙටද, දෘඩ පිටණත කළමනාකර් ස ව
ේ ා සදණාර්තතසම් කතුව සවත තැණැල් මන ක එවීමටද
කාරුණික ව කන.

