
ජාතික භාෂා සුදුසුකම් (NLQENTRANCE EXAM) ඇගයීමම් ප්රමශ  ිභභාග   නු 

කුමක් ද? 

 ජාතික බාා සුදුසුකම් (NLQ) ඇගයීම් ඳරීක්ණයට ඉතා ඉශෂ භට්ටමම් බාා දැනුභක්  

අමේක්ා කරන ඵැවින් ඒවශා මඳනී සිටීභට මඳර තභ දැනුභ පිළිඵ යම් ඇගයීභක් සිදු 

කර ගැනීභට ඵාමඳොමරොත්තු ලන්මන් නම් එලැනි විබාග අමේක්කයන්ට ජාතික බාා 

සුදුසුකම් (NLQENTRANCE EXAM) ඇගයීමම් ප්රමශ විබාගයකට මඳනී සිටීමම් 

ශැකියාල ඇත.එභ ඳරීක්ණයට මඳනී සිට ඵා ගන්නා ප්රතිපය භත NLQ විබාගයට මඳනී 

සිටින්මන් ද මනොසිටින්මන් ද යන්න අමේක්කයා තීරණය කෂ යුතු අතර ඒ වම්ඵන්ධමයන් 

කිසිදු නිර්මේයක් මදඳාර්තමම්න්තුල විසින් ඵා මදනු මනොැමේ. 

 

 මමම ප්රමශ  ිභභාග ටමෙනී සිටීමමන් ෙමණක් රාජය ෙිපොන  ක්රමඛ  8/20202 ි 

5:8:0 මේදමේ සඳහන් දිිප දීම ා නැබීමට කිසිදු ිමිකමක් ම ොනැමෙ  අතර එ  හුමදක් 

තම දැනුම තක්මසේරු කර ගැනීමම් ෙරීක්ෂණ ක් ෙමණක් මශ. 

 

ිභභාග ෙිපොටි   

ප්ර න  ේරමේ  ම කාන  නකුණු 

ඳරිගණක ඳාදක ඳරීක්ණය ඳැය 01 100 

ලිවීභ ඳැය 01 100 

කථනය මිනිත්තු 15 100 

 

ෙිපගණක ොදක ෙරීක්ෂණ  

 ජාතික බාා අලමඵෝධය ශා බාවිතය ඳදනම් කර ගත් මභභ ඳරික්ණය තුළින් කියවීභ වලන් 

දීභ යන මූලික බාා  ශැකියාල  පිළිඵ අමේක්කයා වතු දැනුභ ඇගයීභට ක් මකමර්.   

ලිවීම 

 කාලීන භාතෘකාලක් යටමත් රචනයක් ලිවීභ ශා ප්රවතතාරයක් මශෝ දත්ත විතමේණය  

විවතතර කරමින් ලිවීභ යන අං මදක ඇතුෂත් ලන අතර ලිවීමම් කුවතාල එභගින්  

ඇගයීභට ක් මකමර්.   

 



1 
 

කථ   

 වතලයං ශැඳින්වීභක් අමේක්කයා ශා ඳරීක්කලරයා අතර සිදුලන අතර, ඳරීක්කලරයා 

විසින් ඳලරනු ඵන භාතෘකාලක්  මශෝ විවතතරයක් ආශ්රිත වංලාදයක දී මදනු ඵන ප්රතිචාර 

ඇගයීභ භඟින් අමේක්කයාමේ  කථන කුවතාල ඇගයීභට ක් මකමර් .   

 

අ දුම් කිරීමම් ්රමමශද  

 ජාතික බාා සුදුසුකම් (NLQENTRANCE EXAM) ඇගයීමම් ප්රමශ විබාගයවශා විබාග 

ගාවතතුල රු. 500.00කි.   

 විබාගය වශා අයදුම්ඳත් ඳශත ඳෂ කර ඇති අතර විබාගයට මඳනි සිටීභ වශා අමේක්ා 

කරන වෑභ අයදුම්කරුලකුභ එභ අයදුම්ඳත ඵාගත කරමුද්රිත අයදුම්ඳත වම්පූර්ණ කරමගන, 

නියමිත විබාග ගාවතතුල දිලයිමන් පිහිටි ඕනෑභ ංකා ඵැංකු ාඛාලකින් “ රාජගිරිය, ංකා 

ඵැංකුමශ රාජය බාා මකොභවාරිවත ජනරාේමේ අංක  7041541 දරන ගිණුභට ”   ඵැර කෂ 

රිසිට් ඳත අයදුම්ඳමතහි නියමිත වතථානමේ මනොගැමලන මවේ අලා එවිය යුතුය .  මුදේ 

මගවීමම්දී තැන්ඳත්කරුමේ නභ වශ ලිපිනය වශන් කිරීභට ඇති වතථානමේ ඊට අභතරල 

අයදුම්කරුමේ ජාතික ශැඳුනුම්ඳත් අංකය වශ  “ NLQ ENTRANCE EXAM ”   මව 

වශන් කෂ යුතුය.   

 වම්පූර්ණ කරන ද අයදුම්ඳත්  “රාජය බාා මකොභවාරිවත ජනරාේ, රාජය බාා 

මදඳාර්තමම්න්තුල, 341/7 මකෝට්මට් ඳාර, රාජගිරිය”  ලිපිනයට ලියාඳදිංචි තැඳෑමන් එවිය 

යුතුය.   

 අයදුම්ඳත්  ඵශා එලන ලියුම් කලරමේ ලම් ඳව ඉශෂ මකෂලමර් “ NLQ ENTRANCE 

EXAM ”   මව වශන් කෂ යුතුය.   

 මනොඑමවේ නම් රාජය බාා මදඳාර්තමම්න්තුලට ඳැමිණ අයදුම්ඳත ඵාමගන වම්පූර්ණ කර  

මුදේ මගලා  බාර දිය ශැකිය. 

 


