ජාතික භූදගෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය - 2019
Web Site: http://arts.pdn.ac.lk/geographynew
පේරාපෙණිය විශ්ව විෙයාලපේ භූප ෝල විෙයා පෙරාතුමේප්තුමේව මගිතු 2019 වතුෂපේ ජාතික භූප ෝල විෙයා
ඔලි්පියාඩ් තර ාවලිය සංවිධානය කරනු ලබයි. ශ්රී ලංකාපේ රජපේ හා පරෞද් ලික රාසල් වල ඉප නුම ලබන සිසු
ෙරුවතු හා සිසු ෙැරියතු හට පමම තර ාවලිය සෙහා සහභාගී විය හැක.

තරගාවලිය වයස් ඛාණ්ඩ දෙකකින් පැවැත්දේ:
කණිෂ්ඨ අංශය පජයෂ්ඨ අංශය -

7 වසර සිට 10 වසර සිසු සිසුවියතු සෙහා
11 වසර සිට 13 වසර සිසු සිසුවියතු සෙහා

පජයෂ්ඨ අංශපේ වැඩිම ලකුණු ලබා තුනා සිසු / සිසුවියතු සිේ පෙනා හට (2019 ජූනි මස 30 දිනට වයස අවු. 19 ට
අඩු) 2019 ජූලි 30 දීන සිට අදගෝස්තු මස 05 වන දින ෙක්වා ද ොොංදකො හි රැවැත්පවන ජාතයතුතර භූප ෝල විෙයා
ඔලි්පියාඩ් තර ාවලියට සහභාගීවීමට අවස්ථාව හිමිපේ (අවශය අරමුෙල් මත තීරණයපේ). පමම තර ාවලිය ඉංග්රීසි
මාධයපයතු රැවැත්පේ. සිසු / සිසුවියතු සිේ පෙනා පතෝරා ැනීම සෙහා ජාතික භූප ෝල විෙයා ඔලි්පියාඩ් තර ාවලිදී
උරරිම ලකුණු ලබා තුනා අයදු්කරුවතු සඳහා ඉංග්රීසි මාධයපයතු ස්මුඛ රරීක්ෂණයක් රැවැත්පේ.

තරගාවලිය පිලිබෙ දතොරතුරු:
මාධ්යය : සිොං ල / දෙමල / ඉොංග්රීසි
විභාගය පවත්වන කාලසීමාව : කණිෂ්ඨ අංශය සෙහා රැයක ප්රශ්න රත්රයක්ෙ , පජයෂ්ඨ අංශය සෙහා රැය 02 ක ප්රශ්න
රත්රයක්ෙ වශපයනි
ලිඛිත විභා යකි (බහුවරණ හා පකටි පිළිමේරු සහිත ප්රශ්ණ සහිත)
විෂය නිර්දේශය (පුළුල් මාතෘකා):
කණිෂ්ඨ අොංශය සෙ ා (7 වසර සිට 10 වසර ෙක්වා):
* දසෞරග්ර මණ්ඩලය
* පෘථිවිදේ අභයන්තර වයු ය
* ජල චක්රය
* භුරූපණ ලක්ෂණ

* ඛණිජ ා පාෂාණ
* ජලව න රටා
* වර්ෂාපතන රටා
* දේශගුණික කලාප

* ස්වභාවික උපද්රව
* ස්වාභවික සම්පත්
* කෘෂිකර්මාන්තය
* පාොංශු වර්ග

දජයෂ්ඨ අොංශය සෙ ා (11 වසර සිට 13 වසර ෙක්වා):
* භූදගෝල විෙයාත්මක සිතියම්
* ජනග්ර ණ භූදගෝල විෙයාව
* පාරිසරික භූදගෝල විෙයාව
* කාර්මික භූදගෝල විෙයාව
* ආර්ථික භූදගෝල විෙයාව

* භුරුපන විෙයාව
* ස්වභාවික උපද්රව
* දේශගුණික විෙයාව
* නාගරික භූදගෝල විෙයාව
* සිතියම් විෙයාව

* සොංස්කෘතික භූදගෝල විෙයාව
* කෘෂිකාර්මික භූදගෝල විෙයාව
* ජීව භූදගෝල විෙයාව
* ජලජ සම්පත්
* භූ දතොරතුරු තාක්ෂණය (GIS)

තරගාවලිය පැවැත්දවන දිනය : 2019 අදරේල්/මැයි මස (ඉදිරි කාලදේදී නිශ්චිත දිනය ෙන්වනු ලැදේ)
සම්මාන ා ස තිකපත්ර:

ජාතික මට්ටප් තර ාවලිපේ ෙක්ෂතම සිසුන් / සිසුවියන් තිදෙනාට රෙක්ක් හා කුසලතා සහතික රත්ර
පිරිනැප් (පකොතුපද්සි වලට අනුව)


ජාතික භූප ෝල විෙයා ඔලි්පියාඩ් තර ාවලියට සහභගී වී සමත්වීදම් ලකුණු මට්ටමට වඩා වැඩිදයන්
ලකුණු ලබා තුනා සැම අයදු්කරුපවක් සෙහාම කුසලතා සහතික රත්රයක් පිරිනැප්

අයදුම්පත් රමාණය

: එක රාසලකිතු ඕනැම අයදුම්පත් රමාණයක් එවිය හැක (සෑම අයදුම්කරුක්ම දවන දවනම
අයදුම්පත් සම්පූර්ණ කල යුතුයි)

අයදුම්පත් ගාස්තුව

: රුපියල් 300/- (එක අයදු්රතක් සෙහා)

අනික් පිට බලන්න

අයදු්රත් මුෙල් ලංකා බැංකුපේ පේරාපෙණිය ශාඛාපේ අොංක 0001274686 ෙරන පේරාපෙණිය විශ්ව විෙයාලපේ ශස්ත්ර
පීඨ ගිණුමට බැරකළ යුමේය. අයදු්රත් ාස්මේව සෙහා රිසිට්රතක් රසුව ලැබීමට සලස්වනු ලැපේ. අයදුම්පත
http://arts.pdn.ac.lk/geographynew යන පවේ අඩවිපයතු ලබා ත හැක. අයදු්රපත් ඡයා පිටරත්ෙ පිළි ැපතු.
එකම පාසදලන් අයදු් කරුවතු වැඩි ගණනක් ස භාගී දේනම් අයදු්රත් ාස්මේ සියල්ල එකම බැොංකු රිසිට් පතක
සෙහතු පකොට එකට එවිය හැක (උො. අයදු් කරුවතු 10 පෙපනකු පේන් රුපියල් 3,000/= ක බැංකු තැතුරමේ රිසිට්
රතක් සම අයදු්රත් 10 එකට අමුණා එවිය හැක).
සංපූතුණ කරන ලෙ අයදු්රත/ අයදු්රත් ලියාරදිංචි තැරෑපලතු රහත ලිපිනයට පයොමු කල යුමේපේ. (බැොංකු තැන්පතු
රිසිට් පත අයදුම්පතට ඇමිණිය යුතුදේ)
සභාපති,
ජාතික භූදගෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය,
භූදගෝල විෙයා දෙපාර්තුදම්න්තුව,
දේරාදෙණිය විශ්ව විෙයාලය, දේරාදෙණිය
විභා ය රැවැත්පවන දිනය, පේලව, ස්ථානය හා විභා අංකය විභා ය රැවැත්පවන දිනට සති පෙකකට පරර රාසපල්
විදුහල්රති පවත ෙතුවනු ලැපේ.

Web Site : http://arts.pdn.ac.lk/geographynew
විභාග මධ්යස්ාාන
මධ්යම
නැදගනහිර

: මහනුවර
: අ්රාර

මාතපල්
මඩකලපුව

උතුරු මැෙ

: අනුරාධපුරය

පරොපලොතුනරුව

උතුරු

: යාරනය

කිලිපනොච්චිය

වයඹ

: කුරුණෑ ල

පුත්තලම

සබරගමුව

: කෑ ල්ල

රත්නපුර

ෙකුණ

: ාල්ල

හ්බතුපතොට

ඌව

: බදුල්ල

පමොනරා ල

බස්නාහිර

: පකොළඹ

්රහ

නුවරඑලිය
ත්රිකුණාමලය
මතුනාරම

මුලතිේ

වේනියාව

මාතර
කළුතර

සැලකිය යුතුයි:
 දනොවැලැක්විය ද ේතුවක් නිසා (ස්වභාවික වියසනයක් වැනි) යම් මධ්යස්ාානයක විභාගය පවත්වන දින
විභාගය පැවැත්වීමට දනො ැකි වුවද ොත් නැවත විභාගයක් දනොපවත්වන අතර එවැනි අවස්ාාවක විදු ල්පති
මාර්ගදයන් විභාගය පවත්වා මාසයක් ඇතුලත ඉල්ලුම් කල විට අයදුම්පත් ගාස්තුව විදු ල්පති දවත
ලැදබන්නට සලස්වනු ලැදේ. එදසේ දනොමැතිව අයදුම්පත් ගාස්තුව නැවත ලබා දෙනු දනොලැදේ.
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Web Site : http://arts.pdn.ac.lk/geographynew
වැඩි විස්තර ලබාගැනීම සෙ ා විමසන්න:
සභාපති
ජාතික භූදගෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය
භූදගෝල විෙයා දෙපාර්තුදම්න්තුව
දේරාදෙණිය විශ්ව විෙයාලය
දේරාදෙණිය
ඊ ප්ල් : chairngo2019@gmail.com

දුරකථන අංක: 076-3510011

ජාතික භූදගෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය - 2019
අයදුම්පත
(අයදුමපදතහි ඇති සියලුම දතොරතුරු සම්පූර්න කරන්න)
1) අයදුම්කරුදේ මුල අකුරු සමග නම : ………….……………………………………………………….....…
.............................................................................................................................................................................
2) ස්ත්රී /පුරුෂ භාවය:
3) උපන් දිනය :

පුරුෂ

ස්ත්රී

වතුෂය / මාසය / දිනය

4) 2017 ජූනි 17 වන දිනට වයස :

අවුරුදු : ………..…….

මස : ………….……

5) පොංතිය : ……………………………… (උො. 12 B භූදගෝල විෙයාව, 7 වසර D, අ.දපො.ස. (සා.දප) - 2016)
6) අයදුන් කරන ඛණ්ඩය
7) පාසදල් ලිපිනය :

කනිෂ්ඨ අොංශය (7 වසර සිට 10 වසර)

පජයෂ්ඨ අොංශය (11 වසර සිට 13 වසර)

……..………………………............……………………………………………….…..
...........……………………………………………………………………………….…
...........………………………………………………………………………………….

8) ස්ථිර ලිපිනය :

..........……..……………………………………………………………………….…..
...........……………………………………………………………………………….…
..........……………………………………………………………………………….…

9) මාධ්ය:

සිොං ල

දෙමල

10) දුරකාන අොංකය :

a) පාසල

: …………………..………….

b) නිවාස

:………………………………..

c) ජොංගම

: ……………………………….

ඉොංග්රීසි

11) ඔපේ කැමැත්ත අනුව විභා මධයස්ථානය ඉදිරිපේ “X” ලකුණ පයොෙතුන.
විභාග මධ්යස්ාාන
මධ්යම

මහනුවර .

මාතපල්

නුවරඑලිය

නැදගනහිර

අ්රාර

මඩකලපුව

ත්රිකුණාමලය

උතුරු මෙ

අනුරාධපුරය

පරොපලොතුනරුව

උතුරු

යාරනය

කිලිපනොච්චිය

මුලතිේ

වේනියාව

වයඹ

කුරුණෑ ල

පුත්තලම

සබරගමුව

කෑ ල්ල

රත්නපුර

ෙකුණ

ාල්ල

හ්බතුපතොට

ඌව

බදුල්ල

පමොනරා ල

බස්නාහිර

පකොළඹ

්රහ

මතුනාරම

මාතර

කළුතර

අනික් පිට බලන්න

අයදුම්පත් ගාස්තුව රුපියල් 300/= (එක අයදුම්පතක් සෙ ා), අයදුම්පත් ගාස්තුව ලොංකා බැොංකුදේ දේරාදෙණිය
විශ්ව විෙයාලදේ ශස්ත්ර පීඨදේ ප ත ගිණුමට බැර කළ යුතුයි.

12)

බැොංකුව
ශාඛාව
ගිණුදම් නම
ගිණුම් අොංකය

: ලොංකා බැොංකුව
: දේරාදෙණිය
: ශස්ත්ර පීඨය, දේරාදෙණිය විශ්ව විෙයාලය
: 001274686

බැොංකු තැන්පත් රිසිට් අොංකය : …………………………………


බැොංකු තැන්පත් රිසිට් පත අයදුම්පතට (අයදුම්පත් වලට) ඇමිණිය යුතුයි
ඉහත සෙහතු සියලු පතොරමේරු සතය බව සහතික කරමි.
දිනය : ………………………

අයදු්කරුපේ අත්සන: …..……………………………………..

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 2019 මාර්තු 30
ස තික කිරීම
a) පොංතිභාර ගුරුතුමා / ගුරුතුමී දේ නම - ………….……………………………………………..…
අත්සන - ……….…………………………………...………...……
b) විදු පතිතුමාදේ / විදු ල්පතිතුමියදේ අත්සන (නිල මුද්රාව සහිතව): …………………………………………

කරුණාකර සම්පුර්ණ කරන ලෙ අයදුම්පත බැොංකු තැන්පතු රිසිට්පත සමග ලියාපදිොංචි තැපෑදලන් ප ත ලිපිනයට
දයොමු කරන්න:
සභාපති
ජාතික භූදගෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය
භූදගෝල විෙයා දෙපාර්තුදම්න්තුව
දේරාදෙණිය විශ්ව විෙයාලය
දේරාදෙණිය

කාර්යාලදේ රදයෝජනය සෙ ා පමණි
අයදුම්පත් අොංකය

බැංකු රිසිට් අංකය

භූදගෝල විෙයා ඔලිම්පියාඩ් කමිටු සභාපතිතුමාදේ අත්සන
දිස්ත්රික්කදේ අොංකය

රිසිට් අංකය
දිනය

