
අන්තර්ජාලය හරහා ඔබගේ ගේරීම් ලිපිය බාගත කර ගැනීමට හා අන්තර්ජාලය හරහා ගේරී පේවූ පාඨමාලාගේ හා විශ්වවිද්යාලගේ ලියාපදිංචිවීම සඳහා 

ගයොමුවීමට උපගෙස් 

2019/2020 අධ්යය  වර්යය 

 

1. විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාො  නිල ප්ොවබ්්අඩවියට (www.ugc.ac.lk)්පිවිොභ්  . 

2. ද්ැ ටමත්්ඔබ්ොත්රීම්්ලිපිය, උාොේඛ ය්ද්ැක්ොව ්ඇමුණුම්්අංම 1්භහ්අ් තර්ජාල පය්හරහා්ොත්රී්ාත්වූ්ාාඨමාල පාො ්හා්විශ්වවිද්යාල පොල්ලියාාංංවීමම්

භඳහා්අවශය්උාොද්භ්් ද්ැක්ොව ්ඇමුණුම්්අංම්2 බාගත මරොග  ඇතිප  ම්, විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාො ්නිල ප්ොවබ්්අඩවිොයි “Online 

Registrations” ොම ටුොවි්ඇතිප "To directly proceed to registration" ංගුව්“click” මර්  . 

3. ඔබ්ොත්රීම්්ලිපිය්භහ/ොහෝ්ඉහත්අො කුත්්ලියකියවිලි්බාගත මරොග  ො  මැතිප  ම්,්විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂන් ්භාාො ්නිල ප්ොවබ්්අඩවිොයි්

“Online Registrations” ොම ටුොවි ඇතිප "To download the Letter of Selection & proceed to registration" ංගුව්“click” මර්  . 

ඔබ “To directly proceed to registration” දගුව භාවිත කගේ  ම්; 

1. ද්ැ ටමත්්ඔබ්බාගත්මරොග ්ඇතිප අ් තර්ජාල පය්හරහා් ොත්රී්ාත්වූ්ාාඨමාල පාො ්හා් විශ්වවිද්යාල පොල්ලියාාංංවීමම්භඳහා් අවශය්උාොද්භ්් ද්ැක්ොව ්

ඇමුණුම්්අංම්2 ි්ඇතිප්උාොද්භ්්අනුව්මටයුතු්මර්  . 

 ඔබ “To download the Letter of Selection & proceed to registration” දගුව භාවිත කගේ  ම්; 

1. ඔබට “Login”්පිටුව ංභ්්වනු්ඇත.  

i. ොමි ඔබ්විසි් ්අ් තර්ජාල පය්හරහා්විශ්වවිද්යාල ප්රො ශ්අයුමම්ාත්පිරමමට්භාද්ාගත්්ිණණුොමි්ාිශීලල පම්අංමය (User ID) භහ්මුරාද්ය 

(Password)්ොය ද්්  . ඔබොේ්ාිශීලල පම්අංමය ව් ෝ ්ඔබ්විසි් ්ිණණුම්භෑදීමට්ොය ද්ාගත්්ඊොම්ේ්ලිපි යයි. ඔබට්මුරාද්ය්අමතම්ම්

ඇතිප් ම්්“Forgot Password” ංගුව්ාාවිත්මර්මුරාද්ය්ොව භ්්මරගත්හැකිය. 

ii. ද්ැ් ්“Login” ොබ ත්තම්ඔබ්  . 

2. ද්ැ් ්ඔබට්“Verify Your Identity” පිටුව්ංභ්වනු්ඇත.  

i. ොමි්"Your NIC"්ොම ටුොවි්ඔබ්විසි් ්අ් තර්ජාල ප්විශ්වවිද්යාල ප්රො ශ්අයුමම්ාොති්ඇතුතත්්මර ්ල පද්්ඔබොේ්ජාතිපම්හැඳුනුම්ාත්්

අංමොයි්මුේ්ඉල පක්මම්්කිිාය ංභ්වනු්ඇත.්එි්ඉතිපිශ්ඉල පක්මම්්භහ්තිපොබ් ම් ඉංග්රීසි අකුර්භම්පූර්ණ්මර්  . (ඔබ්විසි් ්විශ්වවිද්යාල ප්

රො ශ්අයුමම්ාොති්ජාතිපම්හැඳුනුම්ාත්්අංමයක්්ඇතුතත්්ො  මර ්ල පද්ොද්් ම්, ජාතිපම්හැඳුනුම්ාත්්අංමොයි්ඉතිපිශ්ඉල පක්මම්්භහ්

ඉංග්රීසි අකුර්භම්පූර්ණ්කිරීොම්්ොමම්ොම ටභ්ඔබට්ංභ්්ො  වනු්ඇත). 

ii. "Your Mobile Number"් ොම ටුොවි් ඔබ් විසි් ් අ් තර්ජාල ප් විශ්වවිද්යාල ප් රො ශ් අයුමම්ාොති් ඇතුතත්් මර ් ල පද්් ඔබොේ් ජංගම්

ුමරමත ්අංමොයි්මුේ්ඉල පක්මම්්හය ංභ්වනු්ඇත.්එි්ඉතිපිශ්ඉල පක්මම්්හතර භම්පූර්ණ්මර්  . 

iii. “Your Email Address”ොම ටුොවි, ඔබ් විසි් ් අ් තර්ජාල පය හරහා විශ්වවිද්යාල ප් රො ශ් අයුමම්ාත් පිරමමට් භාද්ාගත් ිණණුම භෑදීමට්

ොය ද්ාගත් ඊොම්ේ්ලිපි ය්ද්ැක්ොවනු්ඇත. 

 

සැළකිය යුතුය:  යම් ගහයකින්, ඔබගේ ඉහත සඳහන් ජිංගම දුරකත ය ගහෝ ඊගම්ේ ගිණුම ගම් ව විට භාවිතගේ ග ොමැති/අක්රීය  ම් විශ්වවිෙයාල රතිපාෙ  

ගකොමියන් සභා නිල ගවබ් අඩවිගයහි සඳහන්ව ඇති දුරකත  අිංක හරහා විශ්වවිෙයාල රගේශ අිංශය අමතන්   
 

iv. ද්ැ් , “Submit”ොබ ත්තම්ඔබ්  . 

3. ද්ැ්  ඔබට්“OTP Verification” පිටුව්ංභ්වනු්ඇත.්ඒ්හා්භමඟම්“Please click on the link sent to your email.Once you click on the link, an OTP 

will be sent to your mobile number” ය ්ාණිවිඩය ද්්පිටුො  ද්කුණු්ාසි්  ංභ්වනු්ඇත.  

4. එම ාණිවිඩොල්භඳහ් ්ාිශං්ඔබොේ්ඊොම්ේ ිණණුමට්ොය මු්මර ්ල පද්්ංගුව්“click”්කිරීම්භඳහා ඉහත්2(iii) ි්ද්ැක්වු  ඊොම්ේ්ිණණුමට්ඇතුලු් (log) 

ව්  .  

5. එම ඊොම්ේ්ිණණුොමි්“Inbox” ොවත්විශ්වවිද්යාල ප්රො ශ්ොද්ාාර්තොම්් තුොව් ්ොය මු්මර්ඇතිප්  ඊොම්ේ්ාණිවිඩය ද්ැ්  ඔබට්ංභ්්වනු්ඇත. එි “Please 

click here to generate otp” ය ්ංගුව “click”්මර්  . 

6. එම ංගුව “click”්මත ාසුව ඔබ්විසි් ්ඉහත්2(ii) ි්භම්පූර්ණ්මර ්ල පද්්ජංගම්ුමරමත ්අංමයට්OTP ොක්තයක්්ොය මු්ොමොරනු්ඇත. එම්OTP ොක්තය 

ඉහත්3්ි්භඳහ්  “OTP Verification” පිටුොවි්ඇතිප්“SMS Code”ොම ටුවට්ඇතුතත්්මර්“Submit”ොබ ත්තම්ඔබ්  . 

7. ද්ැ් ්ඔබට්“Selection Letters” පිටුව්ංභ්වනු්ඇත.  

8. “Selection Letters” පිටුොවි ද්ැ ට් ලියාාංංවීය් භඳහා විවෘතව්ඇතිප් ඔබ් ොත්රී් ාත්වූ ාාඨමාල පාවට් භහ් විශ්වවිද්යාල පයට් අද්ාත් ොත රතුු, එම් ොත්රී්

ාත්මමට්අද්ාත්ොත්රීම්්ලිපිය්භහ්එම්ොත්රී්ාත්මමට්භහ්ලියාාංංවීයට අද්ාත අො කුත්්ලියකියවිලි්තනි්ොග නුවක් (file)්ොභේ බාගත්මරගත්හැකි්ංගුව්ංභ්්

වනු්ඇත. එම්ංගුව්ාාවිත්මරිෂ් ,්අද්ාත්ොත්රීම්්ලිපිය්භහ අද්ාත අො කුත්්ලියකියවිලි්බාගත්මරග්  .   
 

සැළකිය යුතුය:  යම් ගහයකින්, ඔබ ගේරීම් ලිපිය ඇතුලු අග කුේ ලියකියවිලි බාගත කිරීමට ගපර පද්ධ්තිගයන් ඉවේ වුවගහොේ (log out) ඒවා බාගත 

කරගැනීම සඳහා ඉහත 7 හි සඳහන් “Selection Letters” පිටුවට  ැවත පිවිසීමට ගපර ඉහත 1 සිට 6 ෙක්වා වූ පියවර  ැවත අනුගම ය 

කිරීමට සිදුව  බව සලකන් . 
 

 ඒ ගවනුවට, ඔබ එම ගේරීම් ලිපිය ඇතුළු අග කුේ ලියකියවිලි බාගත කරගග  පසුව ලියාපදිංචිය සම්පූර්ණ කිරීගම් අෙහසින් පද්ධ්තිගයන් 

ඉවේ වුවගහොේ ඉහත 1 සිට 6 ෙක්වා වූ පියවර  ැවත අනුගම ය කිරීම අවශ්ය ග ොව  අතර විශ්වවිෙයාල රතිපාෙ  ගකොමියන් සභාගේ නිල 

ගවබ් අඩවිගයහි “Online Registrations” ගකොටුගවහි ඇති "To directly proceed to registration" දගුව භාවිතගයන් අන්තර්ජාලය 

හරහා ලියාපදිංචි වීගම් පද්ධ්තියට ගකලින්ම ගයොමු විය හැකි බව සලකන් . 
 

9. ද්ැ් , ොත්රීම්්ලිපිොයි්භහ්බාගත්මරගත්්අො කුත්්ලියකියවිලිවල ප්භඳහ් ්ොත රතුු්භහ උාොද්භ්්ොහ ඳි් ්කියව්  . 

10. ද්ැ් ්ොත්රී්ාත්වූ්ාාඨමාල පාව්භහ්විශ්වවිද්යාල පය්භඳහා්අ් තර්ජාල පය්හරහා්ලියාාංංවීමමට “Selection Letters” පිටුොවි්ඇතිප්්“Click here to go to the 

Registration System” ොබ ත්තම්ඔබ්  . 

11. ද්ැ් ්ඔබ් ඉහත් 8් ි් බාගත්මරගත් අ් තර්ජාල පය්හරහා් ොත්රී් ාත්වූ් ාාඨමාල පාො ් හා් විශ්වවිද්යාල පොල්ලියාාංංවීමම්භඳහා් අවශය්උාොද්භ්් ද්ැක්ොව ්

ඇමුණුම්්අංම්2 ි්භඳහ් ්උාොද්භ්්අනුගම ය්මරිෂ් ්අ් තර්ජාල පය්හරහා්ොත්රී්ාත්වූ්ාාඨමාල පාො ්හා්විශ්වවිද්යාල පොල ලියාාංංවීය්භම්පූර්ණ්මර්  . 

 

 

 

 


