
ශ්රී ලංකා කණිෂ්ඨ විද්යා ඔලිම්පියාඩ් (2017) තරගයට ලියාපදංචි වීම සඳහා උපපද්ස් 
 

 තරගය පැවැත්වවන වර්ෂවේ වෙසැම්බර් 31 දිනට ඔබවේ අවුරුදු 16 ට වඩා අඩු විය යුතුය. එම 

වසවර් පද්සැම්බර් 31 දනට වයස අවුරුදු 15 ට වඩා අඩු සහ ඉංග්රීසී භාෂා ප්රවීනතාවයක් සහිත අය 

අතපරන් කාණඩායමත් පතෝරා අන්තර්ජාතික විද්යා ඔලිම්පියාඩ් තරගයට ඉදරිපත් කරනු ලැපේ. 
 

 පහත ෙැක්වවන ගිණුමට ලියාපදිිංචි ගාස්තුව රු 900.00 ක් වගවා කුවිතාන්සියක් ලබාගන්න. 
 

ඔබට ලිංකා බැිංකුවේ “රන්කැකුලු” ගිණුමක් වහෝ  “14 +plus” ගිණුමක් වහෝ ඇත්නම් ලියාපදිිංචි 

ගාස්තුව රු 700.00 ක් පමණි. ලියාපදිිංචිවීවම් දී ගිණුම් අිංකය සහ බැිංකු ශාඛාව වපෝරමවේ ෙක්වා 
ඇති ස්ථානවේ ඇතුලත් කළ යුතුය. BOC e-banking වවබ් අඩවිවේ Bill Payment/other 
බලන්න. 
 

Account –  Sri Lankan Junior Science Olympiad 

Bank      - Bank of Ceylon 

Branch –  Torrington Square 

 Acc. No:   78341015 

 

  www.ipsl.lk  වවබ් අඩවියට ඇතුල් වී  “Sri Lankan Junior Science Olympiad” ට පිවිසි 

විට  on-line ලියාපෙිංචිය සඳහා ලැවබන ඉල්ලුම් පහත දී ඇති උපවෙස් අනුව සම්පූර්ණ කරන්න.  
 

Name of the Applicant: සම්පූර්ණ නම ඇතුල් කරන්න.  
 

Name with Initials: මුලකුරු සමග නම ඇතුල් කරන්න.  
 

Address:  ලිපිනය ඇතුල් කරන්න.  
  

Gender:   ස්ත්රී/පුරුෂ භාවය වතෝරන්න. 
 

Date of Birth:   සපයා ඇති දින ෙර්ශනවලින් ඔබවේ උපන් දිනය 
වතෝරන්න. ඔබවේඋපන් වර්ෂයට අොල දින ෙර්ශනය 
වනොමැති නම් එයින් පැහදිලි වනවන් ඔබ තරගයට 
ඉදිරිපත්වීමට අවශය වයස් සීමාව ඉක්මවා ඇති බවයි.  

 

College  පාසවල් නම , ලිපිනය ඇතුල් කරන්න. 
 

Exam Center  ඔබට වඩාත් පහසු විභාග මධ්යස්ථානය වතෝරන්න. 
විභාග මධ්යසථ්ාන වල්ඛනය පහත ෙක්වා ඇත. 

  

Contact Telephone ජිංගම දුරකථන අිංකයක් ඇතුල් කරන්න. 
 

e-mail   වමය අනිවාර්ය වනොවේ. ඔබට විෙුත් තැපැල් ලිපිනයක් 
ඇත්නම් පමණක් ඇතුල් කරන්න.  

 

Medium ඔබ තරගයට ඉදිරිපත් වන මාධ්යය වතෝරන්න.   

  

Payment Method ඔබ ලියාපදිිංචි ගාස්තු වගවූ ආකරය වතෝරන්න. වගවීම 
බැිංකුවට කරන ලද්වද් නම් වගවීම් කළ දිනය සහ ශාඛාව 
ඇතුල් කරන්න. 

 



 ඔබ ඇතුලත් කළ සියලු වතොරතුරු නිවැරදි නම්  පමණක් " Please Confirm" මත ක්ලික් 

කරන්න. ඉන්පසු  Submit මත ක්ලික් කරන්න.  
 

 එක් අයදුම් කරුපවක් සඳහා  ඉල්ලුම් පත්ර යක් Submit මත ක්ලික් කිරීපමන් ඉදරිපත් කිරීමට 

අවස්ථාව ලැපබන්පන් එක් වරක් පමණක් නිසා සියලු පතොරතුරු නිවැරද නම් පමණක් Submit මත 

ක්ලික් කරන්න. වැරද පතොරතුරු ඇතුලත් පකොට ඉල්ලුම් පත්ර යක් ඉදරිපත් කිරිමට උත්සාහ කිරීම  

නිසා තරගයට ඉදරිපත්වීපම් අවසථ්ාව අහිමිවීමට ඉඩ ඇත. එවැනි පැමිණිලි පනොසලකා හරිනු 

ලැපේ. 
 

 එවිට ඔබවේ ප්රවේශ පත්ර ය ෙැකගත හැකිය. එහි මුද්රිත පිටපතක් ලබා වගන ඔවබ් පාස්වපෝට් 
ප්ර මාණවේ ඡායාරූපයක් සහ මුෙල්වගවා ලබාගත් කුවිතාන්සිය අොල සථ්ානයන්හි අලවන්න. 
 

 පහත ෙක්වා ඇති පුද්ගලවයකු ඉදිරිවේ, ප්රවේශ පත්ර ය මත ඔබවේ අත්සන තබා සහතික කරවා 
ගන්න.  
 

පාසවල් විදුහල්පති වහෝ නිවයෝජය විදුහල්පති / සාමවිනිසුරු/ පන්සලක, වද්වස්ථානයක, 
වකෝවිලක වහෝ පල්ලියක ආගමික ප්ර ධ්ානිවයක් වහෝ දින මුද්රාවක් සහිත ඕනෑම රාජය 

නිලධ්ාරිවයක්. 

 

  විභාගවේ දී ඔබ ප්රවේශ පත්ර ය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
 

 කිසියම් පනොවැලක්විය හැකි පහේතුවක් නිසා පයෝජිත දනපේ දී විභාගය පනොපැවත්පවන්පන් නම් 

ඒ පිළිබඳව එක් එක් අයදුම්කරුට පවන පවනම ද්ැනුම් පනොපද්න බව සැලකිය යුතුය. එවැනි 

පවනස්වීමක් ඇත්නම් එය පභෞතික විද්යා ආයතනපේ පවේ අඩවිය (www.ipsl.lk)   මගින් ද්න්වනු 

ලැපේ. www.ipsl.lk  පවේ අඩවියට ඇතුලුවීපවන් එවැනි පවනස්වීමක් ඇත්ද්ැයි, 

අයදුම්කරුවන්/පද්මාපියන්/ගුරුවරු විභාගයට පපරාතුව අවධානපයන් සිටිය යුතු බව තරපේ 

අවධාරණය පකපර්. එවැනි පවනස්වීමකදී පපර නිකුත් කරන ලද් ප්රපේශ පත්ර ය, නැවත ද්ැනුම් පද්න 

ලද් දනයක දී පැවැත්පවන විභාගයට වලංගු පේ. 
  

 අයදුම්කරුවන්වේ වනොසැලකිලිමත්කම  නිසා විභාගයට වපනිසිටීමට වනොහැකි වන අවස්ථාවන්හි 
දී, ලියාපදිිංචි ගාස්තුව ප්ර තිපූරණය වනොකරණු ඇත. 
 

 ඕනෑම කාරණයක් සම්බන්ධ්ව  ශ්රී ලංකා පභෞතික විද්යා ආයතනපේ විධ්ායක කමිටුවේ තීරණය 
අවසන් තීරණය වනු ඇත. 
 

විභාග මධයසථ්ාන පල්ඛනය 

 

University of Colombo Wayamba University- Kuliyapitiya 

University of Kelaniya Open University Regional Center-Kandy 

Rajarata University Jaffna University 

University of Sri Jayawardanepura Open University Regional Center- Batticolo- 

University of Ruhuna Uwa Wellasa University 

Vavunia-Campus Open University, Nugegoda 

 

 


