ජාතික අධ්යාපන විද්යාපීඨ සඳහා මාර්ගගත ක්රමයට අයදුම් කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර
ncoe.moe.gov.lk/ncoe සබැඳිය ඔසේ්සේ දත්තපාදකයට ඇතුළු වන්න.
notice ්ෙස සඳහන්ව ඇති කරුණු කියවා අව්බෝධ කර්ෙන” මුලින් දී ඇති ්කාටුව මත click කර “Agree” icon මත
click කරන්න.
Create a new application යට්ත්, ඇති “G.C.E. (A/L) year 2019/2020” මත 2019 හා 2020 අ.්පා.ස. (උ/්පළ)
ප්රතිඵෙ මත අයදුම් කරනු ෙබන සියළුම අයදුම්කරුවන් ද, “G.C.E. (A/L) year 2018 or Previous Years” මත ්පර වසර
ප්රතිඵෙ මත අයදුම් කරනු ෙබන පූජ්ය පක්ෂ්ේ අයදුම්කරුවන් ද click කරන්න.
උසසේ්පළ විභාෙයට මුහුණ දුන් වර්ෂය ද, විභාෙයට ්පනී සිටි්ේ නව විෂය නිර්්ේශය යට්ත් ද පැරණි විෂය නිර්්ේශය
යට්ත් ද යන්න ්තෝරා, විභාෙ අංකය නිවැරදිව ඇතුෙත් කරන්න. (්පන්නුම් කරනු ෙබන විභාෙ ප්රතිඵෙය නිවැරදි ද
යන්න බෙන්න)
Check G.C.E. (O/L) Examination Result මත ගිහි අයදුම්කරුවන් Check Mulika Piriwen Examination Result මත
පූජ්ය පක්ෂ්ේ අයදුම්කරුවන් ද click කරන්න.
සාමානය ්පළ විභාෙයට මුහුණ දුන් වාරයද (1,2,3 වශ්යන්) විභාෙයට මුහුණ දුන් වර්ෂය ද ්තෝරන්න. විභාෙ අංකය
නිවැරදිව ඇතුෙත් කර මද් වේලාවකට පසු දිසේවන විභාෙ ප්රතිඵෙය නිවැරදි නම් Next මත click කරන්න.
ෙැසට් නි්ේදන්ේ 6.3 ්ේදය ්හාඳින් කියවා ඔබ ශ්රීපාද ජ්ාතික අධයාපන විදයාපීඨය අයදුම් කරන්්න් නම්
අනිවාර්ය්යන් “yes” මත click කළ යුතු ්ේ.
අයදුම් කිරීමට අ්ේක්ෂා කරන පාඨමාො කැමැත්්ත් අනුපිළි්වෙට ඇතුෙත් කරන්න. (උපරිම පාඨමාො 03 ක් ්ේ.)
මූලික ්තාරතුරු නිවැරදිව ඇතුෙත් කර Next මත click කරන්න. (දිසේික්කය ඇතුෙත් කිරීම සඳහා ෙැසට් නි්ේදන්ේ
6.2 ්ේදය ්හාඳින් කියවන්න.)
අයදුම්ප්තහි සමා්ෙෝචනය කිරීම සඳහා Review application මත click කිරීම මගින් හැකි ්ේ. එ්සේම අයදුම් කරන
පාඨමාො සං්ශෝධනය Review course selection මගින් හැකි ්ේ. සියලු ්තාරතුරු නිවැරදි නම් පමණක් submit
application මත click කරන්න.
එහිදී ඔබ්ේ අයදුම්ප්තහි pdf පිටපතක් දිසේවනු ඇත. සම්මුඛ පරීක්ෂණ්ේ දී ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා එහි දෘඩ පිටපතක්
සුරැකිව තබා ෙන්න.

විව ේෂ උපවද්සේ
01.

2019 හා 2020 යන වර්ෂ වද්වකන්ම ජාතික අධ්යාපන විද්යාපීඨ සඳහා ඉල්ලුම් කරන්වන් නම්, වසර වද්ක
සඳහා වවන වවනම අයදුම් කළ යුතු වේ.

02.

්මම අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරී්ම් දී යම් ෙැටලුවක් මතු්ේ නම් 0112784818 දුරකථන අංකය (සති්ේ
රාජ්කාරී දිනයන්හි ්ප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා) මඟින් ්හෝ ncoeadmissions2022@gmail.com
විදුත් තැපෑෙ මඟින් ්යාමු කළ හැකි ්ේ.

தேசிய கல் வியியல் கல் லூரிகளுக்கு நிகழ் நிலல முலைலையூடாக விண்ணப் பிக்குை்
தபாது பின்பை் ை தேண்டிய படிமுலைகள்
ncoe.moe.gov.lk/ncoe எனும் இணைப்பினூடாக தரவு அடிப்பணட முணைணமயினுள் பிரவேசிக்கவும் .
notice என் பதன்

கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள் ள விடயங் கணள நன் ைாக ோசித்து புரிந்துககாை்டதன் பின் னர் “முதலாேதாக

ேழங் கப்பட்டுள் ள கபட்டியின் மீது

Create a new application இன்

கீழுள் ள

click கெய் து “Agree” icon இன்

“G.C.E. (A/L) year 2019/2020” இன்

கபறுவபறுகளின் அடிப்பணடயில் விை்ைப்பிக்கும் ெகல விை்ைப்பதாரிகளும் ,

மீது click கெய் யவும் .

மீது 2019 மை் றும்

2020 க.கபா.த (உ/த)

“G.C.E. (A/L) year 2018 or Previous Years”

மீது முந்ணதய ேருடங் களின் கபறுவபறுகளின் அடிப்பணடயில் விை்ைப்பிக்கும் மதகுருமார்களான விை்ைப்பதாரிகளும்

click கெய் யவும் .
உயர் தரப் பரீடண
் ெக்குத் வதாை் றிய ேருடத்ணதயும் , பரீடண
் ெக்குத் வதாை் றியது புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் அல் லது பணழய
பாடத்திட்டத்தின் கீழ் என் பதில் கபாருத்தமானணதத் கதரிவுகெய் து, பரீடண
் ெ சுட்டிலக்கத்ணத ெரியாக உட்கெலுத்தவும் .
(காட்சிப்படுத்தப்படும் பரீடண
் ெப் கபறுவபறு ெரியானதா என் பணத பார்க்கவும் .)

Check G.C.E. (O/L) Examination Result இன்
Result

மீது ொதாரை விை்ைப்பதாரிகளும்

இன் மீது மதகுருமார்களான விை்ைப்பதாரிகளும்

Check Mulika Piriwen Examination

click கெய் யவும் .

ொதாரை தரப் பரீடண
் ெக்குத் வதாை் றிய தடணேணயயும் (, 2, 3 என் ைோைாக) பரீடண
் ெக்குத் வதாை் றிய ேருடத்ணதயும்
கதரிவுகெய் யவும் . பரீடண
் ெ சுட்டிலக்கத்ணத ெரியாக உட்கெலுத்தி சிறிது தநரே்தின் பின்னர் காட்சிப்படுத்தப்படும் பரீடண
் ெப்
கபறுவபறு ெரியானது எனின்

Next இன்

மீது click கெய் யவும் .

ேர்த்தமானி அறிக்ணகயின் 6.3 பந்தியிணன நன் ைாக ோசித்ததன் பின் னர் தாங் கள் ஸ்ரீ பாத கல் வியியல் கல் லூரிக்கு
விை்ைப்பிப்பதாயின் கட்டாயமாக

“yes” இன்

மீது click கெய் யவேை்டும் .

விை்ைப்பிக்க உத்வதசிக்கும் பாடகநறிகணள விருப்பின் அடிப்பணடயில் ேரிணெயாக உட்கெலுத்தவும் . (உயர்ந்த பட்ெம் 03
பாடகநறிகளாகும் )
அடிப்பணட விபரங் கணள ெரியாக உட்கெலுத்தி

Next இன்

மீது click கெய் யவும் . (மாேட்டத்ணத உட்கெலுத்துேதை் காக

ேர்த்தமானி அறிக்ணகயின் 6.2 பந்தியிணன நன் ைாக ோசிக்கவும் )

Review application இன் மீது click கெய் ேதனூடாக விை்ைப்பப்படிேத்ணத மீளாய் வுக்கு உட்படுத்த முடியும் . அே் ோவை
Review course selection இனூடாக விை்ைப்பிக்கும் பாடகநறிகணள மீளாய் வுக்குட்படுத்தலாம் . ெகல தகேல் களும்
ெரியானணே எனின் மாத்திரம்

இதன் வபாது தங் களது விை்ைப்பப்படிேத்தின்

submit application இன்

மீது

click கெய் யவும் .

pdf பிரதிகயான் று காட்சிப்படுத்தப்படும் . வநர்முகப் பரீடண
் ெயின்

வபாது

ெமர்ப்பிப்பதை் காக அதன் ேன் பிரதிகயான் ணை பாதுகாப்பாக ணேத்திருக்கவும் .
விதேட ஆதலாேலனகள்

01.

2019

ைை் றுை்

2020

ஆகிய

இரண்டு

ேருடங் களுக்குை்

தேசிய

கல் வியியல்

கல் லூரிக்கு

விண்ணப் பிப் போயின், இரண்டு ேருடங் களுக்காகவுை் வேே் தேைாக விண்ணப் பிே்ேல் தேண்டுை் .

02.

இே் விை்ைப்பப்படிேத்ணத பூர்த்தி கெய் யும் வபாது ஏவதனும் பிரெ்ெணனகள் வதான் றின்
கதாணலவபசி இலக்கத்திை் கு (ோரத்தின்

0112784818

எனும்

கடணம நாட்களில் மு.ப. 9.00 முதல் பி.ப 4.00) ேணரயில் அல் லது

ncoeadmissions2022@gmail.com எனும் மின் னஞ் ெல் முகேரியினூடாக கதாடர்புககாள் ளவும் .

The steps to be followed to apply online for National Colleges of Education
Enter the database through the link; ncoe.moe.gov.lk/ncoe
Read and understand the particulars mentioned as ‘notice, click on the first box and click on“Agree” icon
All applicants applying on the basis of the results of G.C.E. (A/L) 2019 and 2020 should click on “G.C.E.
(A/L) year 2019/2020” given under Create a New Application, and the clergy applicants applying on the results
of the previous year should click on “G.C.E. (A/L) year 2018 or Previous Years”
Select the year of sitting for the Advanced Level Examination and whether the applicant sat for the examination
under the new syllabus or under the old syllabus, and enter the Index Number correctly. (Please check if the
exam result displayed is correct)
The lay applicants should click on ‘Check G.C.E. On (O/L) Examination Result’ and the clergy applicants
should click on ‘Check Mulika Piriven Examination Result ‘
Select the attempt (as 1, 2, 3) sat for the G.C.E (Ordinary Level) Examination and the year of sitting for the
exam. Enter the Index Number correctly and click on ‘Next ‘if the exam result that appears after a while is
correct.
Carefully read the paragraph 6.3 of the Gazette Notification and click on "Yes" compulsorily if you are
applying for Sripada National College of Education.

Enter the courses you wish to apply for as per the order of your preference (Maximum 03 courses.)
Enter the basic information correctly and click on ‘Next’ (In order to enter the District, please read the
paragraph 6.2 of the Gazette Notification carefully)
The application can be reviewed by clicking on ‘Review application’. Also, the courses applied for can be
revised through ‘Review course selection’. Only if all the details are correct, click on ‘submit application’
Your application will therein be appeared as a pdf copy. Keep a hard copy of it to present at the interview.
.
Special Instructions

01. If you apply for National Colleges of Education in both the years 2019 and 2020, you should
submit separate applications for the two years.
02. In case of any problem occurred in completing this application, please call 0112784818 (On weekdays
from 9.00 am to 4.00 pm) or email to ncoeadmissions2022@gmail.com

