
ශ්රී ලංකා කණිෂ්ඨ විද්යා ඔලිම්පියාඩ් (2020) තරගයට ලියාපදංචි වීම 

සඳහා උපපද්ස් 

 

 තරගය පැවැත්වවන වර්ෂවේ වෙසැම්බර් 31 දිනට ඔබවේ අවුරුදු 16 ට වඩා 

අඩු විය යුතුය. උපන් දිනය 2005-01-01 ට පසු සහ ඉංග්රීසී භාෂා 

ප්රවීනතාවයක් සහිත අය අතපරන් කාණඩායමත් පතෝරා 

අන්තර්ජාතික කණිෂ්ඨ විද්යා ඔලිම්පියාඩ් තරගයට ඉදරිපත් කරනු 

ලැපේ. 
 

 පහත ෙැක්වවන ගිණුමට ලියාපදිිංචි ගාස්තතුව රු 1500.00 ක් වගවා 

කුවිතාන්ියක් ලබාගන්න. 
 

BOC e-banking පහසුකම් ඇති අයට BOC e-banking වවබ් අඩවිවේ Bill 

payment/other ට පිවිසීමන් ෙ වගවීම් කල හැක 

 

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 පිවිි විට  on-line ලියාපෙිංචිය සඳහා ලැවබන ඉල්ුම් පත පහත දී ඇති 

උපවෙස්ත අනුව සම්ූර්ණ කරන්න.  
 

Name of the Applicant: සම්ූර්ණ නම ඇතුල් කරන්න.  
 

Name with Initials: මුලකුරු සමග නම ඇතුල් කරන්න.  
 

Address:  ලිපිනය ඇතුල් කරන්න.  
  

Gender:   ස්තී/පුරුෂ භාවය වතෝරන්න. 
 

Date of Birth:   සපයා ඇති දින ෙර්ශනවලින් ඔබවේ උපන් 

දිනය වතෝරන්න. ඔබවේඋපන් වර්ෂයට 

අොල දින ෙර්ශනය වනාමැති නම් එයින් 

පැහදිලි වනවන් ඔබ තරගයට 

ඉදිරිපත්වීමට අවශය වයස්ත සීමාව ඉක්මවා 

ඇති බවයි.  
 

College  පාසවල් නම , ලිපිනය ඇතුල් කරන්න. 

 

Exam Center  ඔබට වඩාත් පහසු විභාග මධ්යස්තථානය 

වතෝරන්න. විභාග මධ්යස්තථාන වල්ඛනය 

පහත ෙක්වා ඇත. 
  

Contact Telephone ජිංගම දුරකථන අිංකයක් ඇතුල් කරන්න. 

 



e-mail   වමය අනිවාර්ය වනාවේ. ඔබට විෙුත් 

තැපැල් ලිපිනයක් ඇත්නම් පමණක් ඇතුල් 

කරන්න.  

 

Medium ඔබ තරගයට ඉදිරිපත් වන මාධ්යය 

වතෝරන්න.   

  

Payment Method ඔබ ලියාපදිිංචි ගාස්තතු වගවූ ආකරය 

වතෝරන්න. වගවීම බැිංකුවට කරන ලද්වද් 

නම් වගවීම් කළ දිනය සහ ශාඛාව ඇතුල් 

කරන්න. 
 

 ඔබ ඇතුලත් කළ ියු වතාරතුරු නිවැරදි නම්  පමණක් " Please Confirm" 

මත ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසු  Create මත ක්ලික් කරන්න.  
 

 එක් අයදුම්ප කරුපවක් සඳහා  ඉල්ලුම්ප පත්ර යක් Create  මත ක්ලික් 

කිරීපමන් ඉදරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැපෙන්පන් එක් වරක් පමණක් 

නිසා සියු පතාරතුරු නිවැරද නම්ප පමණක් Create  මත ක්ලික් 

කරන්න. වැරද පතාරතුරු ඇතුලත් පකාට ඉල්ලුම්ප පත්ර යක් ඉදරිපත් 

කිරිමට උත්සාහ කිරීම  නිසා තරගයට ඉදරිපත්වීපම්ප අවස්ථාව 

අහිමිවීමට ඉඩ ඇත. එවැනි පැමිණිලි පනාසලකා හරිනු ලැපේ. 
 

 එවිට ඔබවේ ප්රවේශ පත්ර ය ෙැකගත හැකිය. එහි මුද්රිත පිටපතක් ලබා 

වගන ඔවබ් පාස්තවපෝට් ප්ර මාණවේ ඡායාරූපයක් සහ මුෙල්වගවා ලබාගත් 

කුවිතාන්ිය එහි අොල ස්තථානයන්හි අලවන්න. 
 

 පහත ෙක්වා ඇති පුද්ගලවයකු ඉදිරිවේ, ප්රවේශ පත්ර ය මත ඔබවේ අත්සන 

තබා සහතික කරවා ගන්න.  
 

පාසවල් විදුහල්පති වහෝ නිවයෝජය විදුහල්පති / සාමවිනිසුරු/ පන්සලක, 

වද්වස්තථානයක, වකෝවිලක වහෝ පල්ලියක ආගමික ප්ර ධ්ානිවයක් වහෝ දින 

මුද්රාවක් සහිත ඕනෑම රාජය නිලධ්ාරිවයක්. 

 

  වමම ප්රවේශ පත්ර ය විභාගයට පැමිවණන විට රැවගන ආයුතුය. 
 

 කිසියම්ප පනාවැලක්විය හැකි පේතුවක් නිසා පයෝජිත දනපේ දී 

විභාගය පනාපැවත්පවන්පන් නම්ප ඒ ිළිෙඳව එක් එක් අයදුම්පකරුට 

පවන පවනම ද්ැනුම්ප පනාපද්න ෙව සැලකිය යුතුය. එවැනි 

පවනස්වීමක් ඇත්නම්ප එය පභෞතික විද්යා ආයතනපේ පවේ අඩවිය 

(www.ipsl.lk)    මගින් ද්න්වනු ලැපේ. www.ipsl.lk   පවේ අඩවියට 

ඇතුුවීපවන් එවැනි පවනස්වීමක් ඇත්ද්ැයි, 

අයදුම්පකරුවන්/පද්මාියන්/ගුරුවරු විභාගයට පපරාතුව 

අවධානපයන් සිටිය යුතු ෙව තරපේ අවධාරණය පකපර්. එවැනි 

පවනස්වීමකදී පපර නිකුත් කරන ලද් ප්රපේශ පත්ර ය, නැවත ද්ැනුම්ප 

පද්න ලද් දනයක දී පැවැත්පවන විභාගයට වලංගු පේ. 
  



 අයදුම්කරුවන්වේ වනාසැලකිලිමත්කම  නිසා විභාගයට වපනිිටීමට 

වනාහැකි වන අවස්තථාවන්හි දී, ලියාපදිිංචි ගාස්තතුව ප්ර තිූරණය වනාකරණු 

ඇත. 
 

 ඕනෑම කාරණයක් සම්බන්ධ්ව  ශ්රී ලංකා පභෞතික විද්යා ආයතනපේ 

විධ්ායක කමිටුවේ තීරණය අවසන් තීරණය වනු ඇත. 
 

විභාග මධයස්ථාන පල්ලඛනය 
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