


2021 වර්ෂයේ අභ්යන්තර  ්ථාන  ානු  අදුම්  ත්රද -  

සිතිද්  රනක්ෂණ නිලධනරීන්ත/ යයයෂථඨ සිතිද්  රනක්ෂණ නිලධනරීන්ත 
 
      1. මුකුරු වමග නම -  ..................................................................................  මශතා / මිය / මමනවිය                                                                                  

2   මවේලා අංකය : ............................... 

3. මරේණිය ය ශා ටයප ඳ ව  ද නයනය - .මරේණිය ය..................... ඳ ව  ද නයනය........................... 

4.  දැනප මවේලය කරන ව්ථානය / ාඛාල -................................................ 

5.  ටම ව්ථානයප ලාර්තා කෂ නයනය -........................................... 

6.  2021 ලර්මේනය ප්රධාන කාර්යාමේ මවේලය කිරීමප කැමති ාඛාල - (ප්රමුඛ වලය අනුල)  

1.............................................................. 

2............................................................... 

3............................................................... 

7. සිතියම්කරණයප අදා මෘදුකාංග භාවිතය පිළිබ දැනුම: 

මෘදුකාංගමේ නම 
භාවිතයප  ඇති ශැකියාල 

වතුටුදායකයි මශොයි ඉතා මශොයි. 

    

    
    

    

8. සිතියම්කරණය වශා ඳරිගණක මෘදුකාංග නයයුණු කිරීම පිළිබ දැනුම, ඳපුරුද්ද වශ කැමැ වත 

 1. ඳරිගණක මෘදුකාංග නයයුණු කිරීම පිළිබ අධයාඳන සුදුසුකම් :  ……………………………… 

 2. ඳපුරුද්ද : ( කාය, Coding Language ) …………………………..……………………… 

 3. ඳරිගණක මෘදුකාංග නයයුණු කිරීම වශා වශභාගි වීමප කැමති / අකමැති බල : .……………….. 

9. ඔබ දැනපම ව ප්රධාන කාර්යාමේ මවේලය කර්නම්න නම් ඳසුගිය ලවර 10 ි මවේලය ක ව්ථාන 
පිළිබද විව්තර 

ලර්ය මවේලය කෂ ාඛාල/කාර්යාය ලර්ය මවේලය කෂ ාඛාල/කාර්යාය 
    

    

    
    

    

 

ඉශත විව්තර නිලැරනය බල වශතික කරමි. 

අයදුම්කරුමේ අ වවන : ............................                             නයනය :....................... 

අධීක්ණ නිධාරියාමේ නිර්මද්ය :  ..............................................................................................                                                                     

අ වවන :  .........................................                                      නයනය :....................... 

මාණ්ඩලික නිධාරියාමේ නිර්මද්ය : .............................................................................................. 

අ වවන.......................................                                            නයනය : .......................                                              





Internal Transfer Application – 2021 

Map Technological Officers / Senior Map Technological Officers 

1. Name with Initials: (Mr./Mrs./Miss) …………………………………………….. 

2. Employment No. :  …………………………………. 

3. Grade & Date of Appointment: Grade: ……………. Date of Appointment: ………… 

4. Currently working place / Branch: ……………………………… 

5. Date, reported to the currently working place: ………………………………………… 

6. Branch willing to serve in Head Office in 2021: (According to Priority) 

 1.  ……………………………………………….. 

 2.  ……………………………………………….. 

 3.  ……………………………………………….. 

7. Knowledge of the software using for Mapping: 

Name of the software Ability to use 
Satisfaction Good Very Good 

    

    

    

    
 
8. Knowledge, experience and interest in computer software development for mapping. 

 1. Educational Qualifications in Computer Software Development ……………………. 

 2. Experience: (Period, Coding Language) ……………………………………………….. 

 3. Willingness / unwillingness to participate for computer software development ……….. 

9. If you are already working in the head office, details of places you have worked in the last 10 

years 

Year Branch/ Office, Served Year Branch/ Office, Served 

    

    

    

    

    

 

I certify that the above mentioned details are true & correct. 

Signature of applicant: ………………………….   Date: ……………………………….. 

Recommendation of the supervising officer: ……………………………………………… 

Signature: ………………………….                      Date: ……………………………….. 

Recommendation of the Staff officer:  …………………………………………… 

Signature:  ………………………….                       Date :    ……………………………….. 


