රසායන විද්යාවේ විශිෂ්ටයින් වසායා යන රසායන විද්යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලිය 2019
පාසල් සිසුන් අතර රසායන විද්යා විෂය ප්රචලිත කිරීම සහ රසායන විද්යාව ිළිබඳ ගැටළු
විසඳීම සඳහා නිර්මාණාත්මක සහ බුද්ධිමය හැකියාවන් දියුණු කිරීම යන අරමුණු වපරද්ැරි
කරගනිමින් ශ්රී ලංකා රසායන විද්යා ආයතනය (IChemC) විසින් වාර්ෂිකව ජාතික රසායන
විද්යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලිය සංවිධානය කරනු ලබයි.
වමම තරඟාවලිය සඳහා මූලික වතෝරා ගැනීවම්ප තරඟ වටය 2019 ජනවාරි මස පැවැත්ීමට
බලාවපාවරාත්ු වන අතර 2019 ජූලි මස 1 වන දිනට වයස අවුරුදු 20ක් වහෝ ඊට අඩු ඕනෑම
සිසුවවකුට තරඟය සඳහා සහභාගී විය හැක. සිංහල, වද්මළ, ඉංග්රීසි යන භාෂා ුවනන් ම
පවත්වනු ලබන වමම මූලික තරඟ විභාගයට පැය 2ක ප්රශ්න පත්රයක් ඇුලත් වේ. විභාග
ප්රශ්න පත්රය බහුවරණ සහ වුහගත ප්රශ්න වලින් සමන්විත වන අතර එහි දී අධයයන
වපාදු සහතික පත්ර උසස් වපළ රසායන විද්යා විෂය නිර්වද්ධශවේ මුල් අදියර 5 (පරමාණුක
වුහය, වුහය හා බන්ධනය, රසායනික ගණනය, පද්ාර්ථවේ වායුමය තත්ත්වය, ශක්ති
විද්යාව) සමග ත්රිමාන රසායන විද්යාව සහ මූලික කාබනික රසායන විද්යාව යන විෂය
වකාටස් ආවරණය වනු ඇත.
මූලික තරඟ වටවයන් වැඩිම ලකුණු ලබාගත් සිසුන් 25 වද්නා අවසන් වටයට සහභාගී ීමට
සුදුසුකම්ප ලබන අතර වමම සිසුන් හට අවසන් තරඟ විභාගයට වපර දින රසායන විද්යාව
ිළිබඳ ප්රාවයෝගික පරීක්ෂණ සැසියක් ද් ඇුළුව දින එකහමාරක පුහුණු සැසිවාරයකට
සහභාගීීමට අවස්ථාව ලැවබනු ඇත. වමම අවසන් තරඟ විභාගවේදී ජාතික මට්ටවම්ප
ද්ක්ෂතා වපන්වන ජයග්රාහකයන් සඳහා පද්ක්කම්ප, සහතික පත්ර, මුද්ල් තයාග සහ
ශිෂයත්ව ප්රද්ානය වකවර්.
මීට අමතරව මූලික තරඟ වටවේදී 50% ට වඩා වැඩි ලකුණු ලබාගන්නා සියලුම සිසුන් හට
විවශ්ෂ ඇගයීවම්ප සහතික පත්ර ිරිනැමීමටද් නියමිතය.
තරගයට අුලත් ීවම්පදී මුද්රිත ගාස්ු ඇුළු මූලික වියද්ම්ප සඳහා ලියාපදිංචි ගාස්ු
වශවයන් රු.500.00 ක මුද්ලක් අයකරනු ලැවේ. තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් වන සිසුන්, වම්ප
සමග ඇති ඉල්ලුම්ප පත්රය පුරවා, මුද්ල් වගීවම්ප බැංකු ලදුපත සමග පහත සඳහන් ලිිනය
ට 2018 වද්සැම්පබර් 12 වන දිනට වපර ලැබීමට සැලැස්විය යුුය.
වැඩිදුර විස්තර අපවේ වවේ අඩවිය (www.ichemc.edu.lk/cosl) වහෝ අපවේ FB ිටුව
https://www.facebook.com/ChemOlympiadSL/ වවත ිවිසීවමන් ලබා ගත හැක.
දුරකථන අංකය - 0112861653, 0112863154

විද්ුත් තැපැල් ලිිනය - cosl@ichemc.edu.lk

Application Form
Chemistry Olympiad-Sri Lanka
COSL-2019
Name of the Candidate

NIC Number
Date of Birth (day/month/year)
Medium (preferred language for the exam paper) Sinhala

Tamil

English

Name of the School and address

School Grade (local A/L Grade 12, 13 or
London A/L or a school leaver)
Subjects studying or studied for A/L
Personal address

Contact phone number
Email address
School Chemistry Teacher
School Chemistry Teacher’s contact number &
Email address (optional)
Name of a parent or a guardian
Contact phone number of the parent or
guardian
Test Center: Most Convenient
Second most convenient
Payments can be made to any branch of Bank of Ceylon Acc. No 3271080 (Branch – Rajagiriya), A/C name
‘Institute of Chemistry Ceylon’. Cheques can be drawn in favour of ‘Institute of Chemistry Ceylon’.
Please attach the original of the bank payment slip or receipt. (You can keep a copy for evidence)
I hereby certify above particulars are true and accurate.
……………………….
Date

…………………………………………
Signature of the Candidate

……………………………………………………….
Name & signature of the School
Chemistry Teacher (as the Witness)

Instructions:
•
•
•

Fill the form clearly in English
Applicant must be less than 20 years of age as at July 1, 2019.
Registration Fee Rs 500 must be remitted to the following bank account
o Name: Institute of Chemistry Ceylon
o Bank: Bank of Ceylon
o Acc. No: 3271080
o Branch – Rajagiriya

•

Submit the filled application
o Postal Address
Chemistry Olympiad Sri Lanka
Institute of Chemistry Ceylon
Adamantane House
341/22, Kotte Road, Welikada
Rajagiriya
o Can scan and email the applications to cosl@ichemc.edu.lk before the deadline, but
original must be sent via post.
o Original of the bank slip or receipt for the payment must be attached.

•

Students must bring his/her National ID card to the test center. Therefore, the national ID card
number must be correctly mentioned in the application form.

•

For more details, updates and educational resources visit our website
http://www.ichemc.edu.lk/cosl
https://www.facebook.com/ChemOlympiadSL/

•

Examination Centres
1. Faculty of Science, University of Colombo, Colombo
2. Faculty of Science, University of Sri Jayawardhanapura, Nugegoda
3. Faculty of Science, University of Peradeniya, Peradeniya
4. Faculty of Science, University of Ruhuna, Mathara
5. Faculty of Applied Sciences, Uva-Wellassa University, Baddulla
6. Faculty of Applied Sciences, Rajarata University of Sri Lanka, Mihinthalaya
7. Faculty of Science, University of Jaffna, Jaffna
8. Faculty of Applied Sciences, South Eastern University, Samanthurai
9. Wayamba University of Sri Lanaka, Maakadura Premises
10. Faculty of Science, University of Kelaniya, Kelaniya
11. Faculty of Applied Sciences, Sabaragamuwa University of Sri Lanka, Belihuloya (Or a venue close to
Ratnapura)
12. Eastern University, Batticaloa

