
ජාතික භූ ග ෝල විද්යා ඔලිම්පියාඩ් තර ාවලිය- 2019 

ප්රතිලල 
ඉහත තරගාවලියේ ප්රතිඑල  2019 යනොවැම්බර් මස 15 දින නිකුත් කරන  දී. අයදුම්කරුවන් විභාගයේදී දක්වන  ද 
කුස තාව අනුව ඔවුන් සදහා “කුස තා සහතිඑකයක්” හා “සහභාගිවීම සදහා සහතිඑකපත්” නිකුත් කරනු  ැයේ.  
 

සහතික ලබාගද්න ක්රමවගදද්ය : 
 

කණිෂ්ඨ අංශය සද්හා 
 

කුසලතා සහතික නිකුත් කිරීමව  
බහුවරණ ප්රශ්නන සදහා  කුු  00   වා ා ( කුු  50 න්) හා තනි වචනයයන් පිළිතුරු සපයන ප්රශ්නන සදහා  කුු  00 
  වා ා ( කුු  50 න්)  බාගත යුතුයි.   
 

නැතගහොත්  
 

මුළු  කුු  ප්රමාණය  කුු  60 ( කුු   100 න්)    වා ා.  බාගත යුතුයි 
 

සහභාගිවීමව සද්හා සහතික නිකුත් කිරීමව 

බහුවරණ ප්රශ්නන සදහා  කුු  20   වා ා ( කුු  50 න්) හා තනි වචනයයන් පිළිතුරු සපයන ප්රශ්නන සදහා  කුු  20 
  වා ා ( කුු  50 න්)  බාගත යුතුයි.   
 

නැතගහොත්  
 

මුළු  කුු  ප්රමාණය  කුු  40 ( කුු  100 න්)   වා ා  බාගත යුතුයි.  
 

ගජයෂ්ඨ අංශය සද්හා  
 

කුසලතා සහතික නිකුත් කිරීමව  
 බහුවරණ ප්රශ්නන සදහා  කුු  00   වා ා ( කුු  50 න්) හා තනි වචනයයන් පිළිතුරු සපයන ප්රශ්නන සදහා  කුු  20 
  වා ා ( කුු  00 න්)  බාගත යුතුයි.   
 

නැතගහොත්  
 

මුළු  කුු  ප්රමාණය  කුු  60 ( කුු   100 න්)    වා ා  බාගත යුතුයි.  
 

සහභාගිවීමව සද්හා සහතික නිකුත් කිරීමව 

බහුවරණ ප්රශ්නන සදහා  කුු  20   වා ා ( කුු  50 න්) හා තනි වචනයයන් පිළිතුරු සපයන ප්රශ්නන සදහා  කුු  10 
  වා ා ( කුු  00 න්)  බාගත යුතුයි.   
 

නැතගහොත්  
 

මුළු  කුු  ප්රමාණය  කුු  00   වා ා ( කුු  80 න්)  බාගත යුතුයි.  
 

විගශේෂ ද්ැනුම්දීමව 
 

දිස්ති රක්කක මව්ටමගම් පළමු,ගද්වන හා ගතගවනි ස්ථාන සද්හා සලකනු ලබන්ගන් අයදුම්කරුවන් විසින් සම්පුර්ණ ලකුණු 

80% වැඩ ලබා තගහොත් පමවණි. ලබැවින් ඇතැම් දිස්තික්කක සද්හා ගමවමව කාණ්ඩය සද්හා සහතිකපත් හිමි ගනොවිය 

හැක. ගමවමව ප්රතිඑල  පිළිබඳව පසුව දැනුම්යදනු  ැයේ.   
 

ගද්සැම්බර් නිවාඩුව අතරතුර පාසැල් වලම සහතික ලවීගම්දී ඒවා අස්ථාන ත හැකි බැවින් සියලු සහතික 2020 

ජනවාරි මවස අද්ාළ සහතිකපත් පාසැල් ගවත ලැබීමවම සලස්වනු ලැගේ.  
 

සභාපතිඑ  
ජාතිඑක භූයගෝ  විදයා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය 

 


