
 

1 
 

 

 

 

නීති හා රෙගුලාසි 
 

තෙඟය පළිිබඳ  
 

 

• මෙය අභ්යන්තර පාඨශාලීය ඒකල තරගයකි.  

 
• සෙස්ත තරගයෙ පහත සඳහන් විෂය කමෂ්ත්ර ෙත පදනම්ව  ඇත. 

▪ Cosmology 
▪ Observational Astronomy 
▪ General Astronomy 
▪ Astrophysics 
▪ Rocketry 

 
• තරග වට මදකකින් සෙන්විත මෙෙ තරගය Zoom Conference හරහා ආරම්භ් වන අතර 

අපමේ මවබ් අඩවිය  හරහා තරගාවලිය පවත්වනු ලැමබ්. 

 

පළමු වටය 

 
• තරඟමේ පළමු වටය 2022/07/15 දින අපමේ මවබ් අඩවිය හරහා පැවැත්මේ. 

 
• මෙය බහුවරණ (MCQ) ප්රශ්න 50 කින් සෙන්විත මවයි. ප්රශ්න 50 ට එකකට ලකුණු මදක 

බැගින් ලකුණු 100 ක ලබා මදනු ලැමබ්. 
 

• මෙහි වැඩිෙ ලකුණු ලාභීන් විසි මදනා පෙණක මදවන වටය සදහා මතෝරාගනු ලබයි. 
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ර වන වටය 

 
• පළමු වටමයන් මත්රී පත්වන සිසුන් විසි මදනා සදහා පවත්වන මෙෙ තරග වටය ලිඛිත 

පරීකෂණයකි.  
 

• වුහගත රචනා ප්රශ්න සහිත Google මපෝරෙයක මෙහිදී ඔබට සපයනු ලැමබ්. 
 

• එහි එක එක ප්රශ්නයට අදාළ පිළිතුරු දකුණු පස ඉහළ මකළවමේ තරග අංකය ලියූ A4 මහෝ 

මවනත් සුදුසු සුදු පැහැති මකාළවල ලියා, CamScanner මහෝ මවනත් සුදුසු ෙෘදුකාංගයක 

හරහා PDF මගානු බවට පත් කර උඩුගත කළ යුතු ය. 

 

ලයිාපදිංචි වීම 

 

• ලියාපදිංචිය සඳහා වූ සබැඳිය පහත පරිදි මේ. 

https://conzovensia.web.app/register 
 

• තරගාවලිය සඳහා භ්ාවිතා කිරීෙට බලාමපාමරාත්තු වන උපාංගය (device) හරහාෙ 

ලියාපදිංචි වීෙ ඔබට පහසුවක වනු ඇත. 

 

• තරගමේ ලියාපදිංචි කර ගැනීෙ 2022/07/08 දින 00:00 ට ආරම්භ් වන අතර 2022/07/12 

දින 23:59 න් අවසන් මේ. 

 

• ලියාපදිංචි වීමම්දී සතය හා නිවැරදි මතාරතුරු ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 

 

• අයදුම් කරුවන් සියලුෙ මදනා රාහුල විදයාලමේ ඉමගනුෙ ලබන 6 සිට 12 මරණ්ි වල සිසුන් 

විය යුතු ය. 

 

• තරගාවලිය සඳහා ලියාපදිංචි වීමම්දී, පහත ආකෘතිය අනුගෙනය කරන්න. 

o පංතිය - [මර්ණිය]-[පන්තිය] (උදා - 8-H) 
o WhatsApp අංකය - +94XXXXXXXXX (උදා :- +94701310326) 

https://conzovensia.web.app/register
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• ලියාපදිංචි වූ සියලුෙ මදනාට Conzovensia 2022 සඳහා අනනය වූ මකතයක 

(participant key) ලැමබනු ඇත. 

උදා :- 024:xHkaNc 

 

• ලියාපදිංචි වීමෙන් පසුව ඔබට ලබාමදන මකතය තරඟාවලිය සඳහා අතයාවශය බැවින් එය 

සුරකෂා කර තබා ගැනීෙ ඔබමේ වගකීෙකි. 
 

• මෙෙ මකතය ඔබට අනනය වූ මකතයක බැවින් එය අන්සතු  මනාකිරීෙට වග බලා ගත යුතු 

ය. 

 

රපාදු නීති හා උපර ස් 

 

• ඔබ තරගාවලියට ලියාපදිංචි වීමෙන් පසුව ඔබව අපමේ WhatsApp සමූහයට එකතු කරගනු 

ලැමබ්.  

 

• මෙෙ තරගාවලිය හා සම්බන්ධ වීෙට අවශය දිගුව (link) වැඩසටහනට මපර WhatsApp 
සමූහය හරහා ඔබට මයාමු කරනු ඇත.  

 

• මිනිත්තු 15 කට මපර, මෙෙ වැඩසටහන හා එකවිය යුතු අතර එහිදී ස්ථායි අන්තේජාල 

පහසුකෙක තබා ගැනීෙ ඔබ සතු වගකීෙකි. ඒ හා සම්බන්ධ කිසියම් ගැටලුවක ඇති වුවමහාත් 

අප කමිටුව එයට වග කියනු මනාලැමබ්.  

 

• Conzovensia 2022 හා සහභ්ාගීවන සියලු තරගකරුවන් තරගය පැවැත්මවන කාල පරාසය 

තුළ වීඩිමයෝ සක්රීයව තබා ගත යුතු වන අතර මුහුන පැහැදලිව දිස්වන මලස ආමලෝකෙත් 

පරිසරයක සිට තරගයට සම්බන්ධ විය යුතුය. කිසිඳු අවස්ථාවක Virtual Backgrounds 
භ්ාවිත කිරීෙ සඳහා අවස්ථාව ලබා මනාමේ.  

 

• වැඩසටහන පැවැත්මවන කාලය තුළ ඔමබ් විනය නිසි පරිද පවත්වාගත යුතු අතර කුෙන 

ආකාරමේ මහෝ විනය විමරෝධි හැසිරීෙක කමිටුමේ නිරීකශනයට ලක වුවමහාත් ඒ සඳහා සුදුසු 

ක්රියාොේග ගනු ලැමබ්.  
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• තරගාවලියට සහභ්ාගී වීමම්දී මපෞේගලික පරිගණකයක සහ නිසි පරිද යාවත්කාලීන කරන 

ලද මවබ් අතිරිකසුවක (Web Browser) භ්ාවිත කිරීෙ වඩාත් සුදුසු බව අපමේ නිේමේශය යි. 

 

ජයගරාහකයින ්ස හා තයාග පිරිනැමීම 

 

• තරගාවලිය අවසානමේ සියලු තරගකරුවන්ට සහභ්ාගීත්වය මවනුමවන් වටිනා සහතික පතක 

පිරිනැමෙන අතර මුල් ජයග්රාහකයන් 10 මදනා සඳහා කුසලතා සහතික පතක පිරිනැමම්  

 

• තරගාවලිය අවසානමේ ජයග්රාහකයන් තිමදනාට ශූරතාවය, පළමු අනුශූරතාවය සහ මදවන 

අනුශූරතාවය පිරිනැමම්. 

 

• එෙ තරගකරුවන් තිමදනාට විදයාලයීය තාරකා විදයා සංගෙමේ දැනුෙ මිනුෙ සංසදය මවත 

එක වීමම් අවස්ථාවක ද හිමි මේ.  

 

• විනිසුරු ෙඩුල්මල් තීරණය අවසාන තීරණය වන අතර සියලු තරගකරුවන් එෙ තීරණයට 

එකඟ විය යුතුය.  

 

• Conzovensia 2022 නීති හා මරගුලාසි වල සිංහල අනුවාදය හා ඉංග්රීසි අනුවාදය අතර 

කිසියම් පරස්පරතාවයක පැවතියමහාත් සිංහල අනුවාදයට අනුව ක්රියා කරන බව සලකන්න. 

 

 

වැඩිදුෙ විමසීම් සඳ හා… 

 

• ඔමෙත් ගුණමස්කර (මල්කම්) : +94 78 363 1435 (WhatsApp පෙණි) 
• නිම්න සචිත් (භ්ාණ්ඩාගාරික) : +94 71 728 6496 (WhatsApp පෙණි) 

• චලන මනත්සර (උප සභ්ාපති) : +94 71 649 9332 (WhatsApp පෙණි) 

https://wa.me/+94783631435
https://wa.me/+94717286496
https://wa.me/+94716499332

