ගුරු භවතුන්ගේ වඩාත් කැමැති ගසේවා සේථානය සහ ඉගැන්ීමට වඩාත්
කැමැති විෂය පිළිබඳ සමීක්ෂණය - 2020
සමීක්ෂණගේ අරමුණ
අධ්යාපන අමාත්යාාංශගේ, අධ්යාපන කාර්ය සාධ්ක බලකාය විසින් ගුරුවරුන් ගයදීගේ වර්ත්මාන ත්ත්ත්වය
පිළිබඳව අධ්යයනය කරමින් සිටින අත්ර, ගුරුවරුන්ගේ සැබෑ ත්ත්ත්වය අවගබෝධ් කර ගැනීම සහ අනාගත්ගේදී
ගුරු ගයදීම සඳහා ඇති විය හැකි අවසේථා ත්ක්ගසේරු කිරීම සඳහා “ සමාකරණ අධ්යයනයක් ” කිරීමට අගේක්ෂා
කර ඇත්.
එම ගසායාගැනීේ මත් පදනේව ගුරුවරුන් ගයදීම පිළිබඳ වැදගත් ප්රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීමට කාර්ය සාධ්ක
බලකායට ගමම අධ්යයනය උපකාරී ගේ. ත්වද සමීක්ෂණය හරහා රැසේ කරනු ලබන ගත්ාරතුරු ගුරුවරගයකුගේ
සේථාන මාරුීේ ක්රියාවලියක් සඳහා ගයාදගැනීමට ගහෝ ගවනත් කාර්යයක් සඳහා ගයාදාගැනීමට භාවිත්ා කරනු
ගනාලබන බවද සලකන්න.

අදාල නිලධ්ාරීන් දැනුවත් කිරීම
ගමම සමීක්ෂණය පිළිබඳව සියලුම පළාත් අධ්යාපන ගේකේවරුන්, සියලුම පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්ට
සහ කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන් ගවත් අධ්යාපන ගේකේ විසින් අත්සන් කරන ලද ලිපියක් මගින් දැනුේ දී
ඇත්. ඊට අමත්රව එම ලිපිය අධ්යාපන අමාත්යාාංශය විසින් නිර්මාණය කරන ලද අදාළ ‘වට්සේඇේ’ සමූහගේ
දැනටමත් ගබදාහැර ඇත්.

සමීක්ෂණ ගපෝරමය NEMIS-THRM හි ඇතුළත් කර ඇත්ගත් ඇයි ?
ජාතික අධ්යාපන කළමනාකරණ ගත්ාරතුරු පද්ධ්තිය (NEMIS) යටගත් පිහිටුවා ඇති ගුරුභවතුන්ගේ මානව
සේපත් කළමනාකරණ පද්ධ්තිය (THRM) යනු අධ්යාපන අමාත්යාාංශය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන
ගුරුවරුන් සඳහා වන සේූර්ණ මාර්ගගත් (online) දත්ත් පදනමයි. ඒ ඒ ගුරුවරයාගේ දත්ත් කලාපීය අධ්යාපන
කාර්යාලවල ගුරුවරුන්ගේ ගපෞද්ගලික ලිපිගගානු භාරව කටයුතු කරනු ලබන අදාළ විෂය නිලධ්ාරීන් විසින් එක්
එක් ගුරුවරයාගේ පුද්ගලික ලිපිගගානුව භාවිත්ා කර ගමම පද්ධ්තියට ගත්ාරතුරු ඇතුළත් කර ඇත්.
සමීක්ෂණ ගපෝරමයට ප්රගේශ ීම සඳහා සහ ගමම පද්ධ්තියට ඇතුළත් කළ දත්ත් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, ඔහු / ඇය
පහත් උපගදසේ පරිදි NEMIS-THRM පද්ධ්තිය ගවත් ප්රගේශ විය යුතුය. යේ ගුරුභවත්කු පද්ධ්තියට ප්රවිෂේට වූ පසු,
ඔහුගේ/ඇයගේ පැතිකඩ (profile) ගමම දත්ත් පද්ධ්තිය තුළ දැකිය හැකි අත්ර එමඟින් ඔගේ ගත්ාරතුරු පරීක්ෂා
කිරීමට ඉඩ ලබා ගද්. දැනටමත් ඇතුළත් කර ඇති ගත්ාරතුරු නිවැරදි ගනාගේ නේ, ඔගේ පුද්ගලික ලිපිගගානුව
හසුරුවන කලාපීය අධ්යාපන කාර්යාලගේ නිලධ්ාරියාට ඔබ දැනුේ දිය යුතුය. වරින් වර ඔබගේ පැතිකඩ
ගත්ාරතුරු පරීක්ෂා කිරීමට ඔබට ගමම ප්රගේශ ගත්ාරතුරු (login details) භාවිත්ා කළ හැකිය.
සමීක්ෂණ ගපෝරමය NEMIS ගවත් අන්ත්ර්ගත් කිරීගේ එක් ප්රධ්ාන ගහේතුවක් වන්ගන්ද ගමගසේ ප්රගේශ ීම මගින්
පද්ධ්තිගේ ඔහුගේ / ඇයගේ ගපෞද්ගලික පැතිකඩ විසේත්ර පරීක්ෂා කිරීමට අවසේථාව ලබා දීම වන අත්රම
ගුරුවරුන්ට කැමති නේ සමීක්ෂණ ගපෝරමය පුරවා ගැනීමට ද ඒ ඔසේගසේ ඉඩකඩ සලසා ඇත්.
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සමීක්ෂණ ගපෝරමය පිරීම සඳහා උපගදසේ


පහත් දිගුව භාවිත්ගයන් NEMIS-THRM පද්ධ්තිය ගවත් පිවිගසන්න.

https://nemis.moe.gov.lk



ගවේ පිටුගවහි ඇති Login to NEMIS Management Portal හි Username සහ Password සඳහා ඔගේ
ජාතික හැඳුන්ේපත් අාංකය ඇත්ළත් කරන්න. ( ඇතුලත් ීගේ දී බාධ්කයක් පැමිගේ නේ හැනුේපත්
අාංකගයහි V අක්ෂරගේ කැපිටේ සිේපේ සේවභාවය ගවනසේ කර උත්සහ කරන්න)



ඔබ මීට ගපර ගමහි මුරපදය (Password) ගවනසේ කර ඇත්නේ එම ගවනසේ කළ මුරපදය භාවිත්ා කරන්න.



මුරපදය නැවත් සැකසීම (Reset Password) සඳහා ඔබගේ කලාප කාර්යාලය හා සේබන්ද වන්න.



එවිට ඔබට පහත් පිටුව දිසේ ගේ. එහි Current Password සඳහා ඔබ ඉහත් ඇතුළත් කළ හැඳුන්ේ පත්
අාංකය ඇතුළත් කර New Password සඳහා ඔබ කැමැති මුරපදයක් ඇතුළත් කර Re type Password හි
නව මුරපදය නැවත් ඇතුළත් කර Submit ගබාත්ත්ම ඔබන්න.(මින් ගපර මුරපදය ගවනසේ කර ඇත්නේ
ගමම පිටුව ගනාලැගේ)



එවිට ගමම පිටුව දිසේවන අත්ර ගමහි නිේපාටින් දැක්ගවන Please re-login to the NEMIS දිගුව
භාවිත්ගයන් නැවත් NEMIS පිටුව සඳහා අතුලුවන්න. එහි දී Password සඳහා ඔබ ඇතුළත් කළ New
Password භාවිත්ා කරන්න.
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එවිට පහත් පිටුව දිසේගවන අත්ර එහි Teacher Survey දිගුව භාවිත්ා කර උක්ත් දක්වා ඇති සමීක්ෂණයට
පිවිසිය හැකිය.



එවිට පහත් දැක්ගවන පිටුවට පිවිගසනු ඇත්. එහි දත්ත් සේූරණ කර පිටුගේ පහතින් ඇති Submit Form
ගබාත්ත්ම ඔබා සමීක්ෂණය ගවත් ත්ම ගත්ාරතුරු ගයාමු කරන්න.



පිටුගේ Teacher View තුළින් ඔබගේ ගපෞද්ගලික ලිපිගගානුගේ විසේත්ර දක්වා ඇති අත්ර, එම දත්ත්වල
අඩුපාඩුවක් ඇත්නේ ගහෝ නිවැරිදි විය යුතු දත්ත් ඇත්නේ ඔබගේ කට්ටල භාර නිලධ්ාරී ගවත් එය ලිඛිත්ව
දැනුේ ගදන්න.

සේතුතියි
අධ්යාපන අමාත්යාංශය - ඉසුරුපාය
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Mrpupau;fs; kpfTk; tpUk;Gk; Nrit epiyak; kw;Wk;
fw;gpg;gjw;F tpUk;Gk; ghlk; njhlu;ghd kjpg;gha;T - 2020
kjpg;ghapt;d; Nehf;F
fy;tp mikr;rpd; fy;tp nrayzpapduhy; Mrpupau;fspd; rkfhy epiy njhlu;ghd Muha;r;rpapy;
<Lgl;bUg;gJld;> Mrpupau;fspd; cz;ik epiyia Gupe;Jnfhs;jy; kw;Wk; vjpu;fhyj;jpy;
Mrpupau;fs; <LgLj;jg;gLk; NghJ
Vw;glf;$ba tha;g;Gfis kjpg;gPL nra;tjw;fhf
“cUtfg;gLj;Jjy; Ma;nthd;iw” Nkw;nfhs;tjw;F vjpu;ghu;f;fg;gl;Ls;sJ.
mj;NjLjypd; mbg;gilapy; Mrpupau;fis <LgLj;JtJ njhlu;ghf Kf;fpakhf nfhs;if
uPjpahd jPu;khdq;fis vLg;gjw;F nrayzpapdUf;F ,e;j Ma;T cjtpGupAk;. NkYk;
kjpg;gha;tpd; Clhf Nrfupf;fg;gLk;; jfty;fs; Mrpupau; xUtupd; ,lkhw;wk; nray;ghL
njhlu;ghf gad;gLj;Jtjw;F my;yJ NtW tplaq;fs; njhlu;ghf gad;gLj;Jtjw;F
cgNahfpf;fg;gl khl;lhJ vd;gij fUj;jpw; nfhs;sTk;.

cupa mYtyu;fis mwpTWj;Jjy;
,e;j kjpg;gha;T njhlu;ghf rfy khfhz fy;tpr; nrayhsu;fs;> khfhz fy;tpg;gzpg;ghsu;fs
kw;Wk; tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsu;fSf;F fy;tpr; nrayhsupdhy; ifnahg;gkpl;l fbjk; xd;wpd;
%ykhf mwptpf;fg;gl;Ls;sJ. mjw;F Nkyjpfkhf me;j fbjkhdJ fy;tp mikr;rpdhy;
cUthf;fg;gl;l “thl;]g;” FOtpy; Vw;fdNt tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sJ.

kjpg;gha;T gbtk; NEMIS-THRM ,y; cs;slf;fg;gl;bUg;gJ Vd;?
Njrpa fy;tp Kfhikj;Jt jfty; Kiwikapd; (NEMIS) fPo; jhgpf;fg;gl;l Mrpupau;fspd;
khdpl ts Kfhikj;Jt Kiwik; (THRM) vd;gJ fy;tp mikr;rpdhy; mKy;gLj;jg;gLk;
Mrpupau;fSf;fhd KOikahd ,izatop (online) juT mikg;ghFk;. me;je;j Mrpupaupd;
juTfs; tyaf; fy;tp mYtyf Mrpupau;fspd; Ratpguf; NfhitfSf;F nghWg;ghd
mYtyupdhy; me;je;j Mrpupaupd; Ratpguf; Nfhitia gad;gLj;jp ,e;j Kiwikf;Fs;
jfty;fs; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.
kjpg;gha;T gbtj;jpw;F gpuNtrpg;gjw;fhf kw;Wk; ,e;j Kiwikapy; cs;slf;fg;gl;Ls;s
juTfis guprPyid nra;tJ njhlu;ghf> mtu;fs; gpd;tUk; mwpTiwfspd; gb Kiwikf;Fs;
NEMIS-THRM gpuNtrpf;f Ntz;Lk;. vtNuDk; xU Mrpupau; Kiwikf;Fs; gpuNtrpj;j gpd;G
mtupd; Ratpguq;fis; (profile) ,e;j juT Kiwikf;Fs; fhzyhk;. vd;gJld;> mjd;
%ykhf mtupd; jfty;fis guprPypg;gjw;F ,.lk; toq;fg;gLk; VyNt cs;slf;fg;gl;Ls;s
jfty;fs; rupahdit vd fhzg;glhtpby;> mtupd; Ratpguf; Nfhitia guhkupf;Fk; tyaf;
fy;tp mYtyfj;jpd; mYtyUf;F ePq;fs; mwptpf;f Ntz;Lk;. mt;tg;NghJ cq;fSila
Ratpguj; jfty;fis guprPypg;gjw;F cq;fSf;F ,e;j jfty;fis (login details)
gad;gLj;j KbAk;..
kjpg;gha;T gbtk; NEMIS ,y; cs;slf;fg;gLk; Kf;fpa fhuzpahdJ> ,t;thW cs;EiotJ
%ykhf Kiwikapy; mtupd; jdpg;gl;l Ratpgu jfty;fis guprPypg;gjw;F tha;g;Gfs;
toq;fg;gLk; vd;gJld;> Mrpupau;fspd; tpUg;gpw;F mikthf kjpg;gha;T gbtj;ij G+u;j;jp nra;Ak;
thag;gpw;Fk; ,lkspf;fg;gl;Ls;sJ
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kjpg;gha;T gbtj;ij G+u;j;jp nra;tjw;fhd MNyhridfs;.
fPo; cs;s ePbg;gpd; ghtidahy; NEMIS-THRM KiwikapDs; gpuNtrpf;fyhk;

https://nemis.moe.gov.lk



tyaj;js gf;fj;jpy; cs;s Login to NEMIS Management Portal ,y;
Username kw;Wk; ; Password njhlu;ghf cq;fSila Njrpa milahs ml;ilapd;
,yf;fj;ij cs;slf;fTk;. (gpuNtrpf;Fk;NghJ jilfs; Vw;gLnkdpy; milahs
ml;ilapd; V vOj;jpd; nfg;gpl;ly; rpk;gs; jd;ikia khw;wp Kaw;rpf;fTk;)



ePq;fs;

,jw;F

Kd;

,e;j

flTr;nrhy;iy(Password)

khw;wpapUe;jhy;>

khw;wg;gl;l

flTr;nrhy;iy gad;gLj;jTk;.



flTr;nrhy;iy kPz;Lk; jahupg;gJ (Reset Password) njhlu;ghf cq;fSila tya
mYtyfj;Jld; ,izaTk;



mg;NghJ ,e;j gf;fj;ij fhzf;$baJld;> ,jpy; ePy epwj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s Please
re-login to the NEMIS ePbg;ig gad;gLj;Jtjhy; kPz;Lk; NEMIS gf;fk;
njhlu;gpy; cs;EioaTk;. mq;F NEMIS njhlu;gpy; ePqf
; s; cs;slf;fpa Gjpa
flTr;nrhy;iy New Password gad;gLj;jTk;..
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mg;NghJ fPo; cs;s gf;fj;ij fhzyhk; vd;gJld;> mq;F Teacher Survey
ePbg;ig gad;gLj;jp Nkw;gb fhl;lg;gl;Ls;s kjpg;gha;tpw;F gpuNtrpf;fyhk;.



mg;NghJ fPo; fhZk; gf;fj;jpw;F gpuNtrpf;f $bajhf ,Uf;Fk;. mq;F juTfis
G+u;j;jp nra;J gf;fj;jpd; fPo; fhzg;gLk; Submit Form vdg;gLk; nghj;jhid
mKf;fp kjpg;gha;tpw;F jq;fSila jfty;fis Kd;dpiyg;gLj;jTk;



gf;fj;jpd; Teacher View ,y; cq;fSila gpuj;jpNaf Nfhitapy; tplaq;fs;
Fwpg;gplg;gl;bUg;gJld; me;j juTfspy; FiwghLfs; fhzg;gl;lhy; my;yJ mjpy;
rupnra;a Ntz;ba juTfs; ,Ug;gpd; cq;fSila nghjpfSf;F nghWg;ghd
mYtyUf;F vOj;J %ykhf mwptpf;fTk;.

ed;wp
fy;tp mikr;R ,RUgha
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Government Teacher Survey - 2020
The intention of the survey
The Education Task Force of the Ministry of Education is studying the current status of
teacher deployment and in light of that the Task Force wishes to do a “Simulation
Study” to understand the real situation of teachers and assess possible scenarios for
teacher deployment in future. The simulation will be a computer based analytical study
and no teacher will be affected by this.
This study will help Task Force to take important policy decisions on teacher
deployment based on the findings. Further, the information is collected through the
survey will not be used for any transfer process of an individual teacher or an
application for transfers.

Awareness of respective officials
This survey has already been informed to the Provincial Secretary of Education and the
Provincial Director of Education in all provinces and all Zonal Directors of Education
through the letter signed by the Secretary of Education. The letters were already shared
in the respective “whatsapp” group created by the Ministry of Education.

Why the survey form embedded to the NEMIS-THRM
The Teacher Human Resource Management System (THRM) established under the
National Education Management Information System (NEMIS) is the complete online
data base for the teachers implemented by the Ministry of Education. The teachers’
data are entered by the respective subject officers in the zonal education offices using
the personal file of the teacher and currently almost all the government teachers have
been entered to the system by the zones.
In order to access the survey form and also to check the entered data in to this system
by the respective teacher, he/she has to login to the THRM systems as instructed below
and then fill the survey form therein, if you wish to do so. However, once you login to

1 of EN

the system, you can see your profile data in the system and that allows you to check
your information. If the already entered information is not accurate, you should inform
the officer of the zonal education office who handles your personal file. You can use
the same login details to check your profile information time to time.
The decision of embedding the survey form to the NEMIS is mainly to allow teachers
to check his/her own personal profile details in the system while attending to fill the
survey form if they like.

Instructions to fill the form


Please use the following link to connect with THRM Portal
https://nemis.moe.gov.lk/





Please give your National Identity Card (NIC) number as the Username and the
same NIC number as the Password. (Try capital V or X in password, if not work
try with simple v or x for old NIC numbers, otherwise contact to relevant zonal
Education office to reset the password)
Please change the Password from NIC number to your own Password as follows
in the very first login.
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Please Re-login to the portal with Username as your NIC Number and your new
Password.
Please select the “Teacher Survey” button as follows:



Please go through the all six questions and fill them and submit the following
form.



Once you submit the survey form it does not display again therefore please fill
it very carefully and submit the final one.
Please contact Deputy Director (Administration) in Teacher Establishment
Branch of relevant zonal education office, if you found any difficulties on this.
Contact details can be find from the following button in the THRM portal




Thank You!
Ministry of Education, Isurupaya.
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