
අන්තර්ජාය ශරශා ඔබගේ ගේරීම් ලිපිය බාගත කර ගැනීමට ශා අන්තර්ජාය ශරශා ගේරී පේව පාඨමාාගේ ලියාපදිංචිවීම වඳශා ගයොමුවීමට උපගෙව ්

2020/2021 අධ්යය  ලර්ය 

 

1. වි්ලවිෙයා රතිපපාෙ  ගකොිෂන් වාාගේ නි ගලබ් අඩවියට (www.ugc.ac.lk) පිවිගවන් . 

2. ෙැ ටමේ ඔබ වතුල ගේරීම් ලිපිය, උපගේඛ ය ෙැක්ගල  ඇමුණුම් අිංක 1 වශ අන්තර්ජාය ශරශා ගේරී පේව පාඨමාාගේ ශා වි්ලවිෙයාග  

ලියාපදිංචිවීම වඳශා අලය උපගෙව් ෙැක්ගල  ඇමුණුම් අිංක 2 පලතී  ම්, වි්ලවිෙයා රතිපපාෙ  ගකොිෂන් වාාගේ නි ගලබ් අඩවිගයි “Online 

Registrations” ගකොටුගලි ඇතිප "For directly proceed to registration" දගුල “click” කරන් . 

3. ඔබ වතුල ගේරීම් ලිපිය වශ/ගශෝ ඉශත අග කුේ ලියකියවිලි ග ොමැතිප  ම් වි්ලවිෙයා රතිපපාෙ  ගකොිෂන් වාාගේ නි ගලබ් අඩවිගයි “Online 

Registrations” ගකොටුගලි ඇතිප "To download the Letter of Selection & proceed to registration" දගුල “click” කරන් . 

ඔබ “For directly proceed to registration” දගුල ාාවිත කගේ  ම්; 

1. ෙැ ටමේ ඔබ බාගත කරගග  ඇතිප අන්තර්ජාය ශරශා ගේරී පේව පාඨමාාගේ ශා වි්ලවිෙයාග  ලියාපදිංචිවීම වඳශා අලය උපගෙව් ෙැක්ගල  

ඇමුණුම් අිංක 2 ි ඇතිප උපගෙව් අනුල කටයුතු කරන් . 

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

1. ඔබට “Login” පිටුල දව් ලනු ඇත.  

i. ගමි ඔබ විසින් අන්තර්ජාය ශරශා වි්ලවිෙයා රගේ අයුමම්පත පිරවීමට වාොගේ ගිණුගමි පරිශීක අිංකය (User ID) වශ මුරපෙය 

(Password) ගයොෙන් . ඔබගේ පරිශීක අිංකය ලන්ගන් ඔබ විසින් ගිණුම වෑදීමට ගයොොගේ ඊගම්ේ ලිපි යයි. ඔබට මුරපෙය අමතක වී 

ඇතිප  ම් “Forgot Password” දගුල ාාවිත කර මුරපෙය ගල ව් කරගත ශැකිය.  

ii. ෙැන් “Login” ගබොේතම ඔබන් . 

2. ෙැන් ඔබට “Verify Your Identity” පිටුල දව්ලනු ඇත.  

i. ගමි "Your NIC" ගකොටුගලි ඔබ විසින් අන්තර්ජා වි්ලවිෙයා රගේ අයුමම්පගති ඇතුෂේ කර  ෙ ඔබගේ ජාතිපක ශැඳුනුම්පේ 

අිංකගයි මුේ ඉක්කම් කිිපය දව්ලනු ඇත. එි ඉතිපරි ඉක්කම් වශ තිපගබ් ම් ඉිංග්රීසි අකුර වම්පූර්ණ කරන් . (ඔබ විසින් වි්ලවිෙයා 

රගේ අයුමම්පගති ජාතිපක ශැඳුනුම්පේ අිංකයක් ඇතුෂේ ග ොකර  ද්ගද්  ම්, ජාතිපක ශැඳුනුම්පේ අිංකගයි ඉතිපරි ඉක්කම් වශ 

ඉිංග්රීසි අකුරු වම්පූර්ණ කිරීගම් ගමම ගකොටව ඔබට දව් ග ොලනු ඇත). 

ii. "Your Mobile Number" ගකොටුගලි ඔබ විසින් අන්තර්ජා වි්ලවිෙයා රගේ අයුමම්පගති ඇතුෂේ කර  ෙ ඔබගේ ජිංගම ුමරකත  

අිංකගයි මුේ ඉක්කම් ශය දව්ලනු ඇත. එි ඉතිපරි ඉක්කම් ශතර වම්පූර්ණ කරන් . 

iii. “Your Email Address”ගකොටුගලි, ඔබ විසින් අන්තර්ජා ශරශා වි්ලවිෙයා රගේ අයුමම්පත පිරවීමට වාොගේ ගිණුම වෑදීමට 

ගයොොගේ ඊගම්ේ ලිපි ය ෙැක්ගලනු ඇත. 

 

වැෂකිය යුතුය:  යම් ගශයකින්, ඔබගේ ඉශත වඳශන් ජිංගම ුමරකත ය ගශෝ ඊගම්ේ ගිණුම ගම් ල විට ාාවිතග  ග ොමැතිප/අක්රීය  ම් විල්විෙයා රතිපපාෙ  

ගකොිෂන් වාා නි ගලබ් අඩවිගයි වඳශන්ල ඇතිප ුමරකත  අිංක ශරශා විල්විෙයා රගේ අිංය අමතන් . 

 

iv. ෙැන්, “Submit”ගබොේතම ඔබන් . 

3. ෙැන් ඔබට “OTP Verification” පිටුල දව්ලනු ඇත. ඒ ශා වමඟම “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  පණිවිඩය ෙ පිටුගේ ෙකුණු පසින් දව්ලනු ඇත.  

4. එම පණිවිඩග  වඳශන් පරිද ඊගම්ේ ගිණුමට ගයොමු කර  ෙ දගුල “click” කිරීම වඳශා ඉශත 2(iii) ි ෙැක්වු  ඊගම්ේ ගිණුමට ඇතුලු (log) ලන් .  

5. එම ඊගම්ේ ගිණුගමි “Inbox” ගලත වි්ලවිෙයා රගේ ගෙපාර්තගම්න්තුගලන් ගයොමු කර ඇතිප  ඊගම්ේ පණිවිඩය ෙැන් ඔබට දව් ලනු ඇත. එි “Please 

click here to generate otp” ය  දගුල “click” කරන් . 

6. එම දගුල “click” කෂ පසුල ඔබ විසින් ඉශත 2(ii) ි වම්පූර්ණ කර  ෙ ජිංගම ුමරකත  අිංකයට OTP ගක්තයක් ගයොමු ගකගරනු ඇත. එම OTP ගක්තය 

ඉශත 3 ි වඳශන් “OTP Verification” පිටුගලි ඇතිප “SMS Code”ගකොටුලට ඇතුෂේ කර “Submit”ගබොේතම ඔබන් . 

7. ෙැන් ඔබට “Selection Letters” පිටුල දව්ලනු ඇත.  

8. “Selection Letters” පිටුගලි ෙැ ට ලියාපදිංචිය වඳශා විලෘතල ඇතිප ඔබ ගේරී පේව පාඨමාාලට වශ වි්ලවිෙයායට අොෂ ගතොරතුරු, එම ගේරී 

පේවීමට අොෂ ගේරීම් ලිපිය වශ එම ගේරී පේවීමට වශ ලියාපදිංචියට අොෂ අග කුේ ලියකියවිලි තනි ගගොනුලක් (file) ගවේ බාගත කරගත ශැකි දගුල දව් 

ලනු ඇත. එම දගුල ාාවිත කරිෂන්, අොෂ ගේරීම් ලිපිය වශ අොෂ අග කුේ ලියකියවිලි බාගත කරගන් .   
 

වැෂකිය යුතුය:  යම් ගශයකින්, ඔබ ගේරීම් ලිපිය ඇතුලු අග කුේ ලියකියවිලි බාගත කිරීමට ගපර පද්ධ්තිපගයන් ඉලේ වුලගශොේ (log out) ඒලා බාගත 

කරගැනීම වඳශා ඉශත 7 ි වඳශන් “Selection Letters” පිටුලට  ැලත පිවිසීමට ගපර ඉශත 1 සිට 6 ෙක්ලා ව පියලර  ැලත අනුගම ය 

කිරීමට සිුමල  බල වකන් . 
 

 ඒ ගලනුලට, ඔබ එම ගේරීම් ලිපිය ඇතුළු අග කුේ ලියකියවිලි බාගත කරගග  පසුල ලියාපදිංචිය වම්පූර්ණ කිරීගම් අෙශසින් පද්ධ්තිපගයන් 

ඉලේ වුලගශොේ ඉශත 1 සිට 6 ෙක්ලා ව පියලර  ැලත අනුගම ය කිරීම අලයය ග ොල  අතර විල්විෙයා රතිපපාෙ  ගකොිෂන් වාාගේ 

නි ගලබ් අඩවිගයි “Online Registrations” ගකොටුගලි ඇතිප "For directly proceed to registration" දගුල ාාවිතගයන් 

අන්තර්ජාය ශරශා ලියාපදිංචි වීගම් පද්ධ්තිපයට ගකලින්ම ගයොමු විය ශැකි බල වකන් . 
 

9. ෙැන්, ගේරීම් ලිපිගයි වශ බාගත කරගේ අග කුේ ලියකියවිලිල වඳශන් ගතොරතුරු වශ උපගෙව් ගශොඳින් කියලන් . 

10. ෙැන් ගේරී පේව පාඨමාාල වශ වි්ලවිෙයාය වඳශා අන්තර්ජාය ශරශා ලියාපදිංචිවීමට “Selection Letters” පිටුගලි ඇතිප  “Click here to go to the 

Registration System” ගබොේතම ඔබන් . 

11. ෙැන් ඔබ ඉශත 8 ි බාගත කරගේ අන්තර්ජාය ශරශා ගේරී පේව පාඨමාාගේ ශා වි්ලවිෙයාග  ලියාපදිංචිවීම වඳශා අලය උපගෙව් ෙැක්ගල  

ඇමුණුම් අිංක 2 ි වඳශන් උපගෙව් අනුගම ය කරිෂන් අන්තර්ජාය ශරශා ගේරී පේව පාඨමාාගේ ශා විල්විෙයාග  ලියාපදිංචිය වම්පූර්ණ කරන් . 

  



Instructions to download your Letter of Selection and to proceed to the online registration for the course of study of the university 

selected Academic Year 2020/2021 

 
1. Go to the official website of the UGC (www.ugc.ac.lk). 

2. If you have already downloaded the Letter of Selection, the Schedule named Annex I and the Instructions to register online for the 

selected course of study and the university named Annex II, you may click on the To directly proceed to registration link given in the 

Online Registrations box on the official website of the UGC. 

3. If you have not already downloaded the Letter of Selection and/or other documents specified above, you may click on the To download 

the Letter of Selection & proceed to registration link given in the Online Registrations box on the official website of the UGC. 

 

If you had clicked on To directly proceed to registration link; 

 
1. Follow the instructions given in the already downloaded Annex II on Instructions to register online for the selected course of study and the 

university. 

 

If you had clicked on To download the Letter of Selection & proceed to registration link; 

 
1. You will be displayed the Login window. 

i. Enter the UserID and the Password of your account created for completing the online application for university 

admission. Your UserID is the email address used by you to create the account. If you have forgotten the password, you 

can change your password using the Forgot Password link. 

ii. Now click on the Login button. 

2. Now you will be displayed the Verify Your Identity window. 

i. In the Your NIC cage, the first few numbers of your NIC entered by you in the online application for university 

admission will be displayed. Fill in rest of the numbers and the English letter if any. (If you have not provided any NIC in 

the application for university admission, this option to fill in rest of the numbers and the English letter of NIC will not be 

displayed to you). 

ii. In the Your Mobile Number cage, the first six digits of the mobile number entered by you in the online application for 

university admission will be displayed. Complete rest of the four digits. 

iii. In the Your Email Address cage, the email address used by you to create the account to fill in the online application for 

university admission will be displayed. 

Note: In case, if your above stated mobile number or the email address is currently not in use/out of service, you may 

contact the Department of University Admissions via the telephone numbers given in the official website of the UGC. 

iv. Now press the Submit button. 

3. Now you will be displayed the OTP Verification page. Along with that, the message “Please click on the link sent to your email. 

Once you click on the link, an OTP will be sent to your mobile number” will also be displayed in the right side of the page. 

4. In order to click on the link sent to your email account as instructed in the message, log on to the email account given in above 2(iii). 

5. You will now be seen the email sent by the Department of University Admissions to the inbox of that email account. Click on the Please 

click here to generate otp link. 

6. After you click on that link, an OTP will be sent to the mobile number completed by you in above 2(ii). Enter that OTP into the SMS 

Code  textbox of the OTP Verification page stated in above 3 and press the Submit button. 

7. Now you will be displayed the Selection Letters page. 

8. In the Selection Letters page, the details on the course of study of the university to which you have been selected and available for 

registration, the link to download the letter of selection of the same and other documents related to that selection and the registration as 

a single file will be displayed. Get the letter of selection and other documents downloaded using that link. 

Note: In case, if you have logged out from the system prior to get the letter of selection and other documents downloaded, note 

that you   will have to refollow the steps 1 to 6 above before visiting the Selection Letters page stated in above 7, for 

downloading them. 

Instead, if you have logged out from the system with the intention of completing the registration later on after getting the   

letter of selection and other documents downloaded, you can directly proceed to the online registration system by clicking 

on the To directly proceed to registration link in the Online Registrations box on the official website of the UGC, without 

requiring to refollowing the steps 1 to 6 above. 

9. Now, read the information and instructions given in the Letter of Selection and other documents downloaded. 

10. Now, press the Click here to go to the Registration System button in the Selection Letters page to get registered for the course of study 

of the  university online. 

11. Now, complete your online rgistration to the course of study of the university selected following the instructions given in the Annex II 

on Instructions to register online for the selected course of study and the university, already downloaded in above 8. 

 

 

 

 


