1. ප්රථමයෙන් පහත යෙබ් ලිපිනෙ හරහා දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්යාපන ඒකකෙහි
LMS ඇතුල්විෙ හැක. පද්ධ්තිෙට ඇතුලු වූ පසු පහත රූපයේ ආකාරයෙන් දිස් යේ.
http://192.248.48.173/vle/
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2. පසුෙ Site News යෙත අෙදානෙ යොමු කරන්න. එහි යමම යෙබ් අඩිෙ සඳහා
අෙශ්ය යතාරතුරු ඇතුලත්ෙ. (රූපයේ අංක 1)

3. පසුෙ Login මත Click කරන්න (රූපයේ අංක 2) . එෙ පහත රූපයේ ආකාරයෙන්
දිස් යේ.
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4. පද්ධ්තිෙට ඇතුලු වීම සඳහා Username හා Password ඇතුලත් කල යුතුෙ. ඔබයේ
username ආකෘතිෙ පහත ඇයුරු යේ.

i.

eRegistartionYearRegistartionNumber
e - සිෙලු ශිෂ්යෙන් සඳහා යපාදු යේ.
RegistartionYear - ලිොපදිංචි වූ ෙසර
RegistartionNumber - ලිොපදිංචි අංකෙ
උදා : e201529111

ii.

Password - ප්රථමෙර Login වීම සඳහා 123456 වේ

5. ඉහත දත්ත ඇතුලත් යකාට පද්ධතිෙට ඇතුලු වූ පසු ඔබ, ඔබයේ
මුරපදෙ(password) යෙනස් කල යුතුෙ. එෙ පහත රූපයේ ආකාරයෙන් දිස් යේ
සැයු : ඔබට යදෙනෙර සිට පද්ධ්තිෙට ඇතුලු වීම සඳහා ඔබයේ නෙ මුරපදෙ බාිතා
කළ යුතු බැින් එෙ මතකයේ තබා ගත යුතුෙ

2

යමම පිෙෙර සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පහත යතාරතුරු භාිතා කරන්න.
Current Password - ඔබ දැනට භාිතා ෙන මුරපදෙයි. (123456)
New Password - ඔබයග නෙ මුරපදෙ
නෙ මුරපදෙ යතාරාගැනීයම්පදී අනිොර්ෙයෙන් භාිතා කලයුතු උපයදස්
1. අෙම ෙශයෙන් අකුරු 8කින් සමත් ිෙ යුතුෙ
2. එහි අෙම ෙශයෙන් එක් අංකෙක් ඇතුලත් ිෙ යුතුෙ.
3. එහි අෙම ෙශයෙන් සිම්පපල්ව ඉංග්රීසි අක්ෂ්රෙක් ඇතුලත් ිෙ යුතුෙ.
4. එහි අෙම ෙශයෙන් අකුරු යහෝ ඉලක්කම්ප යනාෙන අක්ෂ්රෙක් ( උදා:
!@#$%^&*() ) ඇතුලත් ිෙ යුතුෙ.
6. පසුෙ මුරපදෙ නිෙැරදිෙ අතුලත් කිරීයමන් පසුෙ පහත රූපයේ ආකාරයෙන් දිස් යේ.
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7. පසුෙ Continue මත Click කිරීයමන් යහෝ Home මත Click කිරියමන් මුල්ව ඉටුෙ
යෙත පිියසන්න.

8. පසුෙ Navigation මත Click කිරීයමන් යහෝ මුල්ව පිටුෙ මත පහලට ෙෑයමන්
ඔබයේ පාඨමාලා යෙත යොමු ිෙ හැක.

9. Navigation මත Click කිරීයමන් පහත යොමුෙ යෙත පිිසිෙ හැක.
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10.යමහි Courses මත click කිරීයමන් අදාල පාඨමාලා යෙත යොමු ිෙ හැක

11. අදාල පාඨමාලාෙ මත click කිරීයමන් පසු අදාල ිෂ්ෙන් පහත අයුරින් දිස් යේ.

12. අදාල ිෂ්ෙ යතෝරා ගත් පසු අදාල පරීක්ෂ්ණෙද යතෝරාගත යුතුෙ.
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13. පසුෙ යතෝරාගත් ිෂ්ෙ අදාල මාතෘකා පහත අයුරින් දිස් යේ.

14. පසුෙ අදාල මාතෘකාෙ යතෝරාගත් ිට පහත අයුරින් ලිෙපදිංචි අංකෙක්
(Enrolment Key) ලබා දීමට සිදුයේ. ඒ සඳහා “dceu” යලස type කර Enrol me
මත Click කරන්න.

15.පසුෙ අදාල වීඩියෙෝෙ මත click කිරීයමන් එෙ නැරඹිෙ හැක.
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යමම යෙබ් අඩවිෙ සඳහා ඇතුලු වීයේදී යහෝ ශ්රෙය දෘශය ඉයගනුේ
ආධාරක මගින් යද්ශන දැක ගැනීයේදී අපහසුතා ඇත්නේ ඒො පහත
ඊයේල් ලිපිනෙ යෙත ඔබයග යතාරතුරු ඇතුලත්ෙ යොමුකරන්න.
Email - dceu@admin.ruh.ac.lk
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