
Learning Management System Ndú; lsÍu ms<sn| Wmfoia  

^Ydia;%mSGh - fld<U úYajúoHd,h& 

 

1 jk mshjr (  my; oelafjk link tlg msúfikak 

https://lms.arts.cmb.ac.lk/ 

 

2 jk mshjr ( mdGud,d i|yd Enroll ùu 

 1' Tnf.a LMS .skqug wj;S¾K jkak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2' rEmigyka wxl 1 ys oelafjk wdldrhg fjí msgqfjys jïmiska Èiajk site home fj;  
msúfikak' 

   

rEm igyka wxl 1  

 

3' igyk( fuu fukqj Èia fkdjkafka kï" jï flrj, by,ska we;s ;sria f¾Ld ;=kla iys; 

icon u; click lrkak'  

https://lms.arts.cmb.ac.lk/


4' ksfõok ^announcements) iy kj mKsúv (new messages)  “home page” ysoS Tng 

oel.ekSug yelshdj we;' Tn fjí msgqfjys home page ys oelafjk oekaùï mqjrej 

^notice board& mÍlaId l,fyd;a Ydia;%mSGfha kj;u mqj;a iy ksfõokhka iu. hdj;ald,Sk 

ùfï yelshdj Tng we;' 

tu msgqfju my,g hk úg Tng search courses f,i kï lrk ,o fldgqjla yuqfõ' 
Tng wj;S¾K ùug wjYH mdGud,dj fuu msúiqfuka fiùï l, yelsh' Tnf.a mdGud,d 
wxlh we;=,;a lr  “Go” button u; click lsÍu uÕska Tnf.a mdGud,djg wj;S¾K ùfï 
yelshdj we;'  

 

rEm igyka wxl 2 

 

igyk( mdGud,d wxlh we;=,;a lsÍfïoS mdGud,dj bÈßm;a lrk fomd¾:fïka;=fõ fla;h 

^department code) iy mdGud,d wxlh w;r ysia;ekla ^space) ;eìh hq;=h'  

 Wod(  ICT 1101 - (ksjerÈ) / ICT1101 - (jerÈ) 

 

 

5' mdGud,dj fiùfuka wk;=rej mdGud,d kï Tng Èiajkq we;' ^we;eï úg mdGud,d 

lsysmhla muKla tys Èiajkq we;&' Tng wj;S¾K ùug wjYH mdGud,dj f;dard.kak' ksjerÈ 

mdGud,d ku ^course name) u; Click lrkak'  

 

rEm igyka wxl 3 

 

 

 

 

 



6' ksjerÈ mdGud,d ku u; Click lsÍfuka miq “Enroll Me” f,i kï lrk ,o button  

tl Èiafõ' tu button u; Click lsÍfuka Tng mdGud,djg wj;S¾K úh yelsh' 

  

rEm igyka wxl 4 

 

Tn id¾:lj mdGud,d i|yd wj;S¾K jQfha kï foaYk igyka ,nd oekSu yd o¾Ykh 

lr.ekSfï yelshdj we;'  

 

3 jk mshjr - Unenroll jk wdldrh 

1' Tng wj;S¾K ùug wjYH mdGud,dj i|yd mdGud,d msgqj ^course page) ;=, we;s 

mdGud,d fiùu ;=,ska wj;S¾K jkak' tfia wj;S¾K ùfuka rEmigyka wxl 5ys olafjk 

wdldrhg fjí msgqjla Èia jkq we;' highlight  lr olajd we;s  icon u; Click lrkak'  

 

rEm igyka wxl 5 

2' Tng wj;S¾K ùug wkjYH mdGud,d we;akï unenroll me ,skala tl u; Click lrkak' 

 

rEm igyka wxl 6 

igyk( Tn wkjYH mdGud,d i|yd wj;S¾K fkdùug ie,ls,su;a jkak'  



LMS பயன்படுத்துவது எப்படி – மாணவர்களுக்காக. (கலைப் பீடம் - 
ககாழும்புப் பல்கலைக்கழகம்). 

 

படிமுறை 1: கீழே ககொடுக்கப்பட்டுள்ள இறைப்பிற்கு நீங்கள் 

கெல்ல ழேண்டும். 

https://lms.arts.cmb.ac.lk/ 

படிமுறை 2: பொடகெறியில் இறைதல். 

1. முதலில், உங்கள் கைக்கினுள் உள்நுறேக. 

2. நீங்கள் தளத்தின் home (site home)ஐக் கிளிக் கெய்ய 

ழேண்டும். (இடது பக்கம் - figure i ஐப் பொர்க்கவும்.). 

3.  

 
Figure i 

 

இந்த கெனு கதரியவில்றல எனில், இடதுபக்க ழெல் 
மூறலயில் மூன்று கிறடெட்டக் ழகொடுகளுடன் உள்ள 

ஐகொறைக் கிளிக் கெய்க. 

 

தளத்தின் முகப்பு (site home) பக்கத்தில் அறைத்து 
அறிவிப்புகள் ெற்றும் புதிய கெய்திகறள நீங்கள் 

கொைலொம். தள முகப்பு (site home) பக்கத்தில் அறிவிப்பு 

பலறகறய நீங்கள் ெரிபொர்த்தொல், ஆசிரியர்களின் 
ெமீபத்திய கெய்திகள் ெற்றும் அறிவிப்புகள் 

புதுப்பிக்கப்பட்டுக் கொைப்படும். search courses எைப் 
கபயரிடப்பட்ட கபட்டிறயக் கண்டுபிடிக்கும் ேறை 

கீழே உருட்டவும். search courses கபட்டியில் நீங்கள் அணுக 

விரும்பும் படிப்றபத் ழதடுக. பொடகெறி குறியீட்றடத் 

https://lms.arts.cmb.ac.lk/


தட்டச்சு கெய்த பிைகு “Go” என்ை கபொத்தொறைக் கிளிக் 

கெய்க. 

குறிப்பு: நீங்கள் துறைக் குறியீடு ெற்றும் எண்ணுக்கு 
இறடயில் இறடகேளி றேத்துள்ளீர்கள் என்பறத 
உறுதிப்படுத்திக் ககொள்க. 

Ex:  ICT 1101 - (Correct) / ICT1101 - (Wrong) 

 

  

 

Figure ii 

 

4. பொடத்திறைத் ழதடிய பின், நீங்கள் பொடத்தின் 

கபயறைக் கொண்பீர்கள் (சில ழெைங்களில் நீங்கள் 

பொடகெறிகளின் கபயர்கறளக் கொண்பீர்கள். நீங்கள் 
அணுக ழேண்டிய பொடகெறியிறைத் 

ழதர்ந்கதடுக்கவும்). ெரியொை பொடகெறியின் கபயறைக் 

கிளிக் கெய்க. 

 

 

Figure iii 

 

5. ெரியொை பொடகெறியின் கபயறைக் கிளிக் கெய்த பிைகு, 

“Enroll Me” என்ை கபொத்தொனின் கபயறைக் கொண்பீர்கள். 
அணுகறலப் கபை அப்கபொத்தொறைக் கிளிக் கெய்க 

 



 

Figure iv 

படிமுறை 3: பதிவு கெய்ேது எப்படி 

1. நீங்கள் ழெை விரும்பும் பொடத்திட்டத்றதத் 
ழதர்ந்கதடுத்தபின் அப்பொடகெறிப் பக்கத்திற்குச் 

கெல்லுங்கள். figure v ழபொன்ை ஒரு இறடமுகத்றதக் 

கொண்பீர்கள். கொட்டப்பட்ட ஐகொறைக் கிளிக் கெய்க. 

 

 

Figure v 

 

 

2. ழதறேயற்ை பொடத்திலிருந்து பதிவுநீக்குேதற்கு unenroll 

me இறைப்றபக் கிளிக் கெய்க. 

 

Figure vi 

 



படிமுறை 4: கேற்றிகைெொகப் பதிவுகெய்த பின், நீங்கள் 

விரிவுறைக் குறிப்புகறளப் கபற்று பொர்றேயிடலொம். 

 

குறிப்பு: நீங்கள் தேவையற்ற பாடநெறிகளில் 
தேரவில்வை என்பவே உறுதிப்படுத்திக் 

நகாள்ளுங்கள். 



How to use LMS – For Students (Faculty of Arts - University of Colombo) 

 

Step 1: You should go the link given below 

https://lms.arts.cmb.ac.lk/ 

Step 2: Course Enrollment  

1. First, log into your account. 

2. You should click on the site home (left side – see the figure i) 

3.  

 
Figure i 

 

If this menu is not visible, click on the icon with three horizontal lines on left 

top corner. 

 

4. You can see all the announcements and new messages on the site home page. 

If you check the notice board on the site home page, you will be updated with 

latest news and announcements of the faculty.  

 

Scroll down till you find the box named search courses. Search the course you 

want to get access on the search courses box. After typing the course code click 

on the button “Go”. 

Note: Make sure that you have put space between the department code and 

the number Ex:  ICT 1101 - (Correct) / ICT1101 - (Wrong) 

  

 

Figure ii 

 

https://lms.arts.cmb.ac.lk/


5. After searching a course, you will see the course name (sometime you will see 

few courses. Select the course you need to get access). Click on the correct 

course name 

 

 

Figure iii 

 

6. After clicking the correct course name, you will see a button name “Enroll Me”. 

Click on the button to get the access. 

 

 

Figure iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Step 3: how to enroll  

1. Select the course you want to enroll and go into the course page. Then you will 

see an interface like figure v. Click on the icon highlighted.  

 

 

Figure v 

 

 

 

2. Click on the unenroll me link to unenroll from the unwanted course. 

 

Figure vi 

 

Step 4: after enrolling successfully, you can get lecture notes and watch. 

 

Note:  Make sure that you have not enrolled unwanted courses.  


