
2021 ஆம் ஆண்டுக்கான தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்மசயின் முடிவுகளின் 
அடிப்பமையில் 2022 தரம்-06 இல் உள்ள பாைசாமலகளுக்கான ஒன்மலன் 
முமையீட்டு விண்ணப்பங்கமள பூர்த்தி சசய்வதற்கான வழிமுமைகள். 

 

ப ொதுவொன வழிமுறைகள் 

01. 2021 ஆம் ஆண்டுக்கொன தரம் 05 புலறைப் ரிசில்  ரீட்றசயில் 2022-06 ஆம் 
ஆண்டுக்கொன தரத்திற்கு தகுதி ப ற்ை ைொணவர்களுக்கு ஏற்கனவவ  ொடசொறலகள் 
வழங்கப் ட்டுள்ளன. 

ஒரு ைொணவர் இந்த ஆரம்  கட்டத்தில்  ொடசொறல கிறடக்கவில்றல என்ைொல் அல்லது 
ஏவதனும் கொரணத்திற்கொக கிறடத்த  ொடசொறலக்குச் பசல்ல முடியவில்றல என்ைொல், 

அவர் வைல்முறையடீு பசய்ய வொய்ப்பு உள்ளது. இந்த வைல்முறையீட்டு 
விண்ணப் ங்கறள பூர்த்தி பசய்வது ஒன்றலன் முறை மூலம் ைட்டுவை பசய்யப் டும் 
ைற்றும் 2022.06.15 முதல் 2022.06.30 வறர இதறன பசய்ய முடியும். 

 

02. https://g6application.moe.gov.lk/#/ இல் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள வழிமுறைகறளப்  ின் ற்ைி 
வைல்முறையடீ்டு விண்ணப் ங்கறள ப ற்வைொர் தனிப் ட்டரீதியொக பூர்த்தி பசய்யலொம். 

 

03. வைன்முறையடீ்டு விண்ணப் த்றத ஒன்றலன் முறை மூலம் பூர்த்தி பசய்வதில் 
ஏவதனும் சிரைம் இருப் ின், விண்ணப் த்றத பூர்த்தி பசய்வதற்குத் வதறவயொன 
உதவிகறள ைொணவர் தற்வ ொறதய  ொடசொறலயின் அதி ரிடைிருந்வதொ அல்லது அந்தப் 
 ொடசொறலயின் வலயக் கல்வி அலுவலக அதிகொரிகளிடைிருந்வதொ ப ற்றுக் 
பகொள்ளலொம். 

 

04. வைல்முறையீட்டு விண்ணப் த்றத பூர்த்தி பசய்யும் வ ொது, விண்ணப் ிக்கும் 
 ொடசொறலயின் பவட்டுப்புள்ளி குைித்து கவனம் பசலுத்தி, ைொணவர் ப ற்ை புள்ளி  
 ொடசொறலயின் பவட்டுப்புள்ளியுடன் ப ொருந்துகிைதொ என் றத உறுதி பசய்த  ின், 

 ொடசொறலக்கு விண்ணப் ிக்க வவண்டும். ைாணவர் சபற்ை புள்ளியுைன் சபாருந்தாத 
பாைசாமல விண்ணப்பம் மைல்முமையீட்டுச் சசயல்முமையின் மூலம் 
பாைசாமலமய இழக்க மேரிடும் என்பமத ோங்கள் வலியுறுத்துகிமைாம். 

 

05. ஒரு விண்ணப்பதாரர் ஒமர ஒரு மைன்முமையீட்மை ைட்டுமை சைர்ப்பிக்க முடியும், 

அந்த விண்ணப்பம் 03 பாைசாமலகளுக்கு விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பளிக்கும். 

 

 

ஒன்மலன் மைல்முமையீட்டு விண்ணப்பத்மத பூர்த்தி சசய்வதற்கான வழிமுமைகள் 

01. https://g6application.moe.gov.lk/#/ ஐப்  ொர்றவயிட்ட  ிைகு, "வைல்முறையடீு" என் தன் கீழ் 
வழங்கப் ட்ட இறணப்ற க் கிளிக் பசய்யவும். 



02.  ின்னர் வதொன்றும் இறணயப்  க்கத்தில் ைொணவரின் சுட்டிலக்கத்றத உள்ளிட்டு 
ஒன்றலன் விண்ணப் த்றத அணுகலொம். 

03. முந்திய  ொடசொறல விண்ணப் த்தில் நீங்கள் வழங்கிய குடியிருப்பு முகவரி 
ைொைியிருந்தொல், அறதக் குைிக்க ஒரு ப ட்டி உங்களுக்கு வழங்கப் டும், வைலும் 
ப ட்டிறயக் கிளிக் பசய்வதன் மூலம் புதிய குடியிருப்பு முகவரிறய உள்ளிடுவதற்கொன 
வொய்ப்ற ப் ப றுவரீ்கள். 

04. உங்களின் தற்வ ொறதய குடியிருப்பு முகவரி பதொடர் ொன  ின்வரும் தகவல்கறளப் 
பூர்த்தி பசய்யவும். 

• ைொகொணம் 

• ைொவட்டம் 

•  ிரவதச பசயலகம்  ிரிவு 

• கிரொை அலுவலர்  ிரிவு 

இந்த தகவறலச் வசர்ப் து கட்டொயைொகும் என் றத நிறனவில் பகொள்க. 

05.  ின்னர் நீங்கள் 03 விருப் ப்  ொடசொறலகளுக்கு விண்ணப் ிக்க வொய்ப்பு கிறடக்கும். 
 ொடசொறல பதொறகைதிப்பு எண்கள் உங்களுக்கு முன்வ  பகொடுக்கப் ட்டுள்ளன, அந்தத் 
தகவலின் அடிப் றடயில் ஒன்றலன் விண்ணப் த்றத நீங்கள் பூர்த்தி பசய்யலொம். 
விண்ணப் த்தில் Add Schools என் றதக் கிளிக் பசய்து, பதொடர்புறடய ப ட்டியில் 
பதொறகைதிப்பு எண்றண (Census No.) உள்ளிடுவதன் மூலம் நீங்கள் விரும்பும் 
 ொடசொறலறய உள்ளிடலொம். இது பதொடர் ொக வைலதிக உதவி வதறவபயன நீங்கள் 
கருதினொல் தற்வ ொறதய  ொடசொறல அதி ர் அல்லது வலயக் கல்வி அதிகொரிறய 
பதொடர்பு பகொள்ளவும். 

06. அறனத்து விவரங்கறளயும் பூர்த்தி பசய்த  ிைகு,  க்கத்தின் கீழ் வலது மூறலயில் 
உள்ள Submit Application என் றதக் கிளிக் பசய்து விண்ணப் த்றத சைர்ப் ிக்கவும். வைலும், 

ஒரு விண்ணப் தொரர் ஒரு விண்ணப் த்றத ைட்டுவை சைர்ப் ிக்க முடியும் என் றத 
நொங்கள் வலியுறுத்துகிவைொம். 

07. விண்ணப் த்றத சைர்ப் ித்த  ிைகு அதன் Pdf வடிவத்றத  திவிைக்கம் பசய்ய 
உங்களுக்கு வொய்ப்பு கிறடக்கும். 

08. விண்ணப் த்றத பூர்த்தி பசய்வதற்கொன வழிமுறைகள் ைற்றும்  ொடசொறல 
பதொறகைதிப்பு எண்கள் (Census No.) கல்வி அறைச்சின் www.moe.gov.lk என்ை 
இறணயத்தளத்திலிருந்து ப ற்றுக்பகொள்ளலொம். 

வைலதிக விசொரறணகளுக்கு 0112784845 என்ை எண்ணில்  ொடசொறல பசயற் ொட்டுக் 
கிறளறயத் பதொடர்பு பகொள்ளவும். 


