
           

වංශෝධනයයි 

රාජ්ය සශව ලා සශම ිෂ්  සවාාශ  සධධයාඳන සශව ලා සමිෂවල 

ධධයාඳන සධතායාංය 

ශ්රී සංමා සරු අ සධධයාඳනස සශව ලශ  සIII ශර ණියටයබ සවලා සනීමේශස සමිිෂ සරන සභාාානය ස- ස2019(2020) 

“ශ්රී ලංකා ප ලං රජාපාප්ත්රි  ලං ාජපජාදප ජ ලං ජානයජා අ ලං කා  ලං  1 ලං 2   ලං  ප ලං  0 020 20  ලං දින ලං දයන ලං ගැාට් ලංනි ේදනය ලං

ජඟි්ත ලං ර පයය  ලං ඳ් ලං යන ලං කද1 ලං නි ේදනය ලං කා  ලං  , 299 ලං  ප ලං  0 02202 3 ලං දිනැති ලං ා  ලං කා  ලං  , ලං  00 ලං  ප ලං

 0 02202 9 ලං දිනැති ලං ගැාට්ඳත්ර ලං ජඟි්ත ලං ාා ය ධනය ලං  යන ලං කද ලං ශ්රී ලං කා ප ලං රුරු ලං කධයපඳනස ලං  ායද අ ලං III 

 රයණියටය  ලංවදප ලංගැමේ ස ලංමිත ා ලංායග ලංභාගපගය ලං- 029( 0 0) ලංා ප ලංකයදුසඳ් ලං ැවී ස ලංනි ේදන අ ලංඳ ා ලං

දැක් දන ලංදග්තති ලංඑය ලංඉදිරි ය්ත ලංදක්දප ලංඇති ලංඳරිදි ලංාා ය ධනය ලං යනු ලංකැ ේ2” 

 

කයදුසඳ් ලංගපය ලංගැමේ ස ලංකදාපන ලංදිනය :  ලං 0 022 228 

 

05. ලංදයා් ලංමිජපද :  0 022220  ලංදින  ලංදයා ලංකවුරුදු ලං50  ලං නොදැඩි ලංභාය ලංයුතුය2 

ඒ ලංකනුද ලං29 022220  ලංදින ලං    ලංඊ  ලංඳසු ලංඋඳ්තදිනය ලං ය ජ ලංඇති ලංකය  ලංඳජණක් ලං

 ස ලංා ප ලංකයදුස ලංකිරීජ  ලංසුදුසු ස ලංඇා2 ලං 

( ජජ ලංදයා් ලංමිජපද ලං ජජ ලංකදා්ථප ේ ලං ජ ලංඳජණක් ලංවකඳැදැ් ලං ේ2) 

 
 

 ජජ ලං ාා ය ධන ලං  ැය ලං ඉ ා ලං ගැාට්ඳත්ර ලං ජඟි්ත ලං දක්දප ලං ඇති ලං ක නකු් ලං සියලුජ ලං   ෝත ේසි ලං

 නො දනා්ද ලංඳදතී2 

 

 ජජ ලං භාගපගය ලං ා ප ලං ඉ ා ලං ගැාට්ඳත්ර ලං කනුද ලං කයදුස රුද්ත ලං භාසි්ත ලං ඉදිරිඳ් ලං  ය ලං ඇති ලං කයදුසඳ් ලං

දකාරු ලංදන ලංකාය ලංඑජ ලංකයදුස රුද්ත ලංනැදා ලං ස ලංා ප ලංකයදුස ලංකිරීජ ලංකදයය ලං නො ේ2 

 

යපජාය ලං  ායදප ලං   ොත න්ත ලං ාගප ේ ලං කධයපඳන ලං  ායදප ලං

 ත ටු ේ ලංනියජය ලංඳරිදි1 

 

 

ජ පචපර්ය ලං ක්2 ලං පික ලංමි2 ලං ක්2 ලං ඳ ර්යප 

 ේ ස 

 0 0 ලං නොදැසවර් දන ලංදින    කධයපඳන ලංකජපායපායය 

 



          

AMENDMENT 

Education Services Committee of the Public Service Commission 

Ministry of Education 

Limited Competitive Examination for the Recruitment to Grade III of the Sri Lanka 

Teacher Educators’ Service – 2019 (2020) 

 

“Following sections of the amendment notices published in the gazette No: 2, 200 dated on 

29.10.2020, No: 2, 199 dated on 23.10.2020 and notice published in the gazette. No: 2, 162 dated 

on 07.02.2020 of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for calling application for the 

limited competitive examination for the Recruitment to Grade III of the Sri Lanka Teacher 

Educators’ Service – 2019 (2020) will be amended as indicated below.” 

 

Closing date of applications – 18.12.2020. 

 

05 Age limit   Should not exceed 50 years of age as at 06.11.2020 

   “Accordingly, applicants having the date of birth on or later than 06.11.1970     

  are eligible to apply.” 

  ලං ලං ලං(This age limit will be applicable only to this time)  

 

All other conditions mentioned in foregoing gazettes will remain unchanged except the above 

mentioned amendment. 

 

“Those who have applied for this examination as per above gazettes are not required to re 

– apply. Those applications are still valid” 

 
 

By order of the Education Services Committee of the 

Public Service Commission, 

 

Prof. K. Kapila C. K. Perera 

Secretary 

Ministry of Education 

On…  November, 2020 

 



            

     jpUj;jq;fs;  
 

  murhq;f Nrit Mizf;FOtpd; fy;tp Nritfs; FO  

        fy;tp mikr;R  
 

,yq;if Mrpupau; fy;tpapayhsu;fs; Nritapd; juk; III f;F Ml;Nru;g;G nra;tjw;fhd 

tiuaWf;fg;gl;l Nghl;b guPl;ir - 2019 (2020) 
 

“,yq;if [dehaf Nrhrypr Fbaurpd; ,yf;fk; 2> 162 kw;Wk; 07.02.2020 Njjpapl;l 

tu;j;jkhdp mwptpg;gpy; ntspaplg;gl;l> mwptpg;G ,yf;fk; 2> 199 kw;Wk; 23.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Njjpapl;l kw;Wk; ,yf;fk; 2> 200 kw;Wk; 29.10.2020 Njjpapl;l tu;j;jkhdp mwptpg;G 

jpUj;jq;fspd; gb ,yq;if Mrpupau; fy;tpapayhsu;fs; Nrit juk; III f;F Ml;Nru;f;Fk; 

tiuaWf;fg;gl;l Nghl;b guPl;ir- 2019(2020) f;fhd tpz;zg;gq;fSf;fhd mwptpj;jypy; 

fPo;f;fhZk; thrfq;fs; mjw;F Kd;dhy; fhl;bathW jpUj;jg;gLk;.” 

 
  

tpz;zg;gq;fs; ngw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp Njjp : 2020.12.18 

 
 

 

05. tanjy;iy : 2020.11.06 Mk; jpfjpf;F 50 taJf;F kpfhky; ,Uf;f Ntz;Lk;. 

      mjd;gb> 06.11.1970 md;W my;yJ mjw;Fg; gpwF gpwe;j ehs;  

      nfhz;ltu;fs; kl;LNk ,jw;F tpz;zg;gpf;f jFjpAilatu;fs;.  
 

      (,e;j taJ tuk;G ,e;j re;ju;g;gj;jpy; kl;LNk tYtpypUf;Fk;;.)  

 

,j; jpUj;jq;fs; jtpu Nkw;$wg;gl;Ls;s tu;j;jkhdpg;gb Fwpg;gplg;gl;Ls;s kw;w midj;J 

epge;jidfSk; khwhky; cs;sd. 

 
 
 

,g; guPl;ir njhlu;gpy; Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s tu;j;jkhdp mwptpg;gpd; gb tpz;zg;gjhuu;fspdhy; 

xg;gilf;fg;gl;Ls;s tpz;zg;gg;gbtq;fs; nry;YgbahtJld; mt;tpz;zg;gjhuu; kPsTk; 

,J njhlu;gpy; tpz;zg;gpj;jy; mtrpakd;W. 

 
 

  

murhq;f Nrit Mizf;FOtpd;  

    fy;tp Nritfs; FOtpd; cj;jutpd;gb> 

 

 

                                  Nguhrpupau; Nf. fgpy rp. Nf. ngNuuh 

              nrayhsu; 

2020 etk;gu; Mk;   jpfjp            ලං       fy;tp mikr;R    


