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ඉගගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියාවලිය සඳහා  

ගතාරතුරු සන්විගේදන තාක්ෂණය 

භාවිතය 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ඉගගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියාවලිය සඳහා ගතාරතුරු සන්විගේදන තාක්ෂණය භාවිතය 

හැඳින්වීම 

විසිඑක්වන සියවමසේ ගුරුවරමයකු මලස ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලිමයහි සඵලදොයිබව උමදසො මූලික 

මතොරතුරු සන්විමේදන තොක්ෂණික දැනු  ගුරුවරමයකුට අතයවශ්ය මේ. ඒ සඳහො අත්වැලක් මලස 

ම   ම ොඩියුලය සකසේ  කර ඇත. 

 

අරමුණු: 

ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලිය සොර්ථක කර ෙැනී  සඳහො මතොරතුරු සන්විමේදන තොක්ෂණික දැනු  

පලදොයි මලස භොවිත කිරී  

 

ඉගගනුම් පල: 

ම   අධ්යයන කොර්යය සඳහො සේවයං කැපී කින්ව යුතුව ඔබ එළඹුනමහොත් පහත දැක්මවන ඉමෙනුම් 

පල ඔබට ලඟො කර ෙත හැකි ය. 

• අන්වතර්ජොලය පිළිබඳව මූලික දැනු ක් ලබො ෙැනී  

•  ොර්ෙෙත ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලිය සොර්ථකව සිදු කිරී  සඳහො අවශ්ය වන මූලික 
මතොරතුරු සන්විමේදන තොක්ෂණික දැනු  ලබො ෙැනී  

• ජංෙ  දුරකථනය සුහුරු ඉමෙනුම් උපොංෙයක් මලස භොවිත කිරී  

• ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලිය සොර්ථක කර ෙැනී  සඳහො විදුත් තැපෑල E-mail ඵලදොයි මලස 

භොවිත කිරී  

ගපළගැස්ම 

• අන්වතර්ජොලය 

•  ොර්ෙෙත ඉමෙනුම්  ෘදුකොංෙ  

o Zoom 

o Google Meet 

• ජංෙ  දුරකථනය ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලිය සඳහො භොවිත කිරී  

• ස ොජ  ොධ්ය ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලිය සඳහො භොවිත කිරී  

• විදුත් තැපෑල ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලිය සඳහො භොවිත කිරී  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

අන්වතර්ජාලය 

තොක්ෂණමයන්ව දියුණු ී ඇති නීන මලෝකමේ දැනු  යනු සීග්රමයන්ව පුළුල් වන විෂයයකි. මතොරතුරු 

සන්විමේදන තොක්ෂණමේ දියුණුවත් ස ෙ  දැනු  පහසුමවන්ව ලබො ෙැනී ට භොවිත කල හැකි 

ම වල ක් මලස අන්වතර්ජොලය දියුණු ී ඇත. අන්වතර්ජොලය  ගින්ව ඕනෑ  මතොරතුකට පොමහේ ප්රමේශ් 

ී ට, මලෝකමේ මවනත් අමයකු ස ෙ සන්විමේදනය කිරී ට හැකි ය. අද වන විට අන්වතර්ජොලය, 

ගුරුවරුන්වට සහ සිසුන්වට ද නැතිව  බැරි ම වල ක් ී ඇත.  

අන්වතර්ජාලය යනු කුමක්ද? 

අන්වතර්ජොලය යනු පරිෙණක සහ අමනකුත් ඉමලක්මරොික උපොංෙ බිලියන ෙණනක් එකිමනකට 

සම්බන්වධ් ී ඇති මෙෝලීය ජොලයකි. ම ය පරිෙණක ජොල අතර ජොලයක් මලස ද හැඳින්වවිය හැකි ය. 

අන්වතර්ජොලයට සම්බන්වධ් ී ඇති Server වර් ෙමේ පරිෙණකවල ඇති මතොරතුරු මලෝකමේ අමනකුත් 

අයට ප්රමේශ් විය හැකි ආකොරයට ෙබඩො කර ඇත. 

ගවබ් පිටුව / Web Page  

මවබ්  පිටු යනු අන්වතර් ජොලමේ මතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරී ට භොවිත කරන document එකකි. ම හි 

මතොරතුරු HTML නම් වූ විමශ්ේෂිත භොෂොවක් භොවිත කර ලියනු ලැමබ්.  

ගවබ් අඩවිය / Web Site 

අන්වතර්ජොලමේ මතොරතුරු සන්විමේදනය කිරී ට මවබ් අඩවි භොවිත කල හැකි ය. මවබ් පිටු රොශියක් 

එකතු කිරී   ගින්ව මවබ් අඩවියක් සකසේ මකමර්. මවබ් අඩවියක මුල් පිටුව home page නමින්ව 

හඳුන්වවයි. අමනකුත් මවබ් පිටුවලට ම   home page හරහො ප්රමේශ් විය හැකි ආකොරයට link මයොදො 

සකසේ මකමර්. 

Web Server 

මවබ් අඩවි අන්වතර්ජොලමේ ෙබඩො කර තබො ෙන්වනො වූ විමශ්ේෂිත  පරිෙණක Web server නමින්ව හඳුන්වවයි. 

ම   පරිෙණක අමනකුත් සො ොනය පරිෙණකවලට වඩො මේෙවත් සහ memory වැඩිපුර ඇති පරිෙණක 

වර්ෙයකි. මම්වො තුල Web server වර්ෙමේ  ෘදුකොංෙ install කර ඇත. (Apache, IIS වැි) 

WWW / Web 

WWW මහෝ Web යනු World Wide Web යන්වන සඳහො මකටිමයන්ව භොවිත කරන න කි. අන්වතර්ජොලය 

හරහො ප්රමේශ් විය හැකි මවබ් පිටුවලට භොවිත කරන න ක් මලස ම ය හැඳින්වවිය හැකි ය. මවබ් යනු 

අන්වතර්ජොලයට භොවිත කරන තවත් න ක් මනොවන අතර අන්වතර්ජොලමේ පවතින තවත් එක් මසේවොවකි. 

මවබ්වලට අ තරව අන්වතර්ජොලමේ තවත් මබොමහෝ මසේවොවන්ව පවතී. 

Web Browsers 

අන්වතර්ජොලමේ පවතින මවබ් පිටුවක් බලො ෙැනී ට භොවිත කරන පරිෙණක  ෘදුකොංෙයක් මලස web 

browser හැඳින්වවිය හැකි ය. ම හි address bar  ත අවශ්ය මවබ් අඩවිමේ ලිපිනය සඳහන්ව කර එයට 
ප්රමේශ් විය හැකි ය.  

මලොව පුරො භොවිත වන ජනප්රිය Web browser කිහිපයක් පහත දැක්මේ. 

Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

Search Engine  

මලොව පුරො මවබ් අඩවි මිලියන ෙණනක් තිමබන ි සො අපට අවශ්ය මතොරතුරු අඩංගු මවබ් අඩවිය කු ක් 

දැයි එක්වර  මතෝරො ෙැනී  අපහසු මේ. මම් ිසො එ  කොර්යය පහසුමවන්ව කර ෙැනී ට මවනත් 

පරිෙණක  ෘදුකොංෙ සකසේ කර ඇත. ඒවො search engine මලස හඳුන්වවයි. ම    ෘදුකොංෙ  ගින්ව අපට 

අවශ්ය මතොරතුරු ඉතො ත් ඉක් ින්ව මසොයො ෙැනී ට හැකි මේ. 

මලොව පුරො බහුලව භොවිතවන Search engine කිහිපයක් පහත දැක්මේ. 

• Google 

• Yahoo 

• Bing 

ජනප්රිය search engine එකක් වන Google හි අතුරුමුහුණත පහත දක්වො ඇත. 

  

ම හි ලකුණු කර ඇති මකොටුව තුල මසී ට අවශ්ය මේ type කර, “Google Search” button  ත click 

කිරීම න්ව අදොල මවබ් අඩවි වල විසේතර ලබො ෙත හැකි ය. ම හි දී ඔබ මසී ට අදහසේ කරන මතොරතුරු 

අඩංගු මවබ් අඩවි අති විශ්ොල සංඛ්යොවක් ගූෙල්  ගින්ව ඔබට මයෝජනො කරනු ඇත.  

• ඉහත රූපමේ  යික්රම ෝන්ව අයිකනය  ත click කිරීම න්ව ඔබට මසී ට අවශ්ය මේ පැවසී ට 

ද  හැකි ය. එවිට ඔබමේ කටහඬ පරිෙණකය  ගින්ව හඳුනොමෙන අදොල මේ පිළිබඳව විසේතර ලබො 

මදනු ඇත.  

• මසී ට අවශ්ය භොෂො  ොධ්යය මවනසේ කිරී ට ද හැකි ය. ඒ සඳහො යටින්ව ඇති අදොල  ොධ්ය 

මත්රී  කල යුතු ය. 

• ඔබට මසී ට අවශ්ය වනුමේ පින්වූර, ීඩිමයෝ වැි මදයක් නම් පහත රූපමේ දැක්මවන පරිදි 

අදොල menu  ත click කරන්වන (image, video මලස). එමසේ මනො ැති නම් සේවයංක්රීයව “All” 

යටමත් අදොල මතොරතුරු ලබො මදනු ඇත.  

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

Search Engine මගින්ව පහසුගවන්ව යමක් ගසායා ගැනීගම් ක්රම 

• ඔබ මසී ට අදහසේ කරන මදය වඩොත් විසේතරොත් කව මසී  සඳහො “+” භොවිත කල හැකි ය. 

උදොහරණ මලස ඉන්වදියොමේ හින්වදු පුේෙලයින්වමේ ජනෙහනය මසී ට ඔබට අවශ්ය නම් පහත 

ආකොරයට + භොවිත කල හැකි ය. 

India + Population + Hindi 

• ඔබ ිශ්ේිත වචන කිහිපයක් සහිත document එකක් මසොයන්වමන්ව නම්, එ  වචන inverted 

comma තුල සඳහන්ව කල යුතු ය. එවිට එ  වචනවල අනුපිළිමවල මනොසලකො එ  වචන අඩංගු 

මවබ් අඩවිවල විසේතර ලබො ෙැනී ට හැකි ය. 

o උදොහරණ: ඔබ විසින්ව “Computer communication” මලස ලබො දුන්ව විට, ම   

වචනවල අනුපිළිමවල මනොසලකො, ම   වචන ඇතුලත් මවබ් අඩවිවල මතොරතුරු 

ඔබට ලබො මදනු ඇත. 

• ඔබට මසී ට ඇති වචනමේ මකොටසක් වුව ද ලබො දිය හැකි ය. එවිට පහත දැක්මවන ක්ර ය 

අනුෙ නය කරන්වන. 

o Garde*  

ම හි දී අදොල මකොටස ඇතුලත් වචන අඩංගු මවබ් අඩවිවල මතොරතුරු ලබො මදනු ඇත. 

(උදොහරණ: Garden, gardens, gardener, gardeners ආදිය) 

• ඔබ keyword කිහිපයක් සහිත ය ක් මසොයන්වමන්ව නම් ඒවො AND  ගින්ව සම්බන්වධ් කල හැකි ය. 

එවිට එ  සියලු  වචන සහිත මවබ් අඩවිවල මතොරතුරු ලබො මදනු ඇත. 

• OR  ගින්ව keywords සම්බන්වධ් කමල් නම් එ  වචනවලින්ව එකක් මහෝ ඇති මවබ් අඩවි ලබො 

මදනු ඇත. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

මාර්ගගත ඉගගනුම් මෘදුකාංග (Online Learning Software) 

මභෞතික පන්වති කො රමයන්ව පරිබොහිරව දුරසේථ ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලිමේ සඵලදොයිබව උමදසො 

 ොර්ෙෙත ඉමෙනුම්  ෘදුකොංෙ පිළිබඳව අවමබෝධ්ය ගුරුවරයොට වැදෙත් මේ. ඒ සඳහො වර්ත ොනමේ දී 

බහුල වශ්මයන්ව මයොදො ෙන්වනො  ෘදුකොංෙ මදකක් වන Zoom සහ Google Meet පිළිබඳව ම   

මකොටසින්ව සොකච්ඡො මකමර්. 

 

Zoom 

Zoom යනු video conferencing සඳහා භාවිත කළ හැකි මෘදුකාාංගයකි. මමය ම ාමිමේ ලබා ගත හැකි 

අතර අමතර පහසුකම් සහිතව මුදේ මගවා ලබා ගැනීමට හැකි ය. පාසේ ගුරුවරුන් සඳහා පන්ිකාමර 

ඉගැන්ීම මාර්ගගත ක්රමයට (Online) සිදුකිරීමම් දී මමම මෘදුකාාංගය පහසුමවන් භාවිත කළ හැකි ය.  

Zoom account එකක් සකස් කිරීම 

Zoom account එකක් සකසේ කිරී  ම    ෘදුකොංෙය භොවිත කිරීමම් පළමු පියවරයි. ඒ සඳහො 

http://zoom.us මවබ් අඩවියට පිවිසිය යුතු ය. මම් සඳහො ඔබට පරිෙණකයක් මහෝ smart phone එකක් 

භොවිත කළ හැකි ය. ඉන්ව පසුව එහි ඇති “sign up” button   ත click කිරී   ගින්ව ඔබට zoom account 

එකක් සොදො ෙත හැකි ය. ම හි දී එ  මවබ් අඩවිය  ගින්ව අසන මතොරතුරු ිවැරදිව පුරවන්වන. ඔබමෙන්ව 

user name සහ password අසනු ඇත. ඒ සඳහො සුදුසු ඒවො ලබො මදන්වන. ඉන්ව පසුව ඔබමේ E-mail 

ලිපිනය ලබො දී අවශ්ය අමනකුත් විසේතර ලබො මදන්වන. එවිට ඔබට zoom  ෘදුකොංෙය download කිරී ට 

හැකි වනු ඇත. එය download කර ඔබමේ පරිෙණකයට මහෝ smart phone එකට install කරන්වන. 

අවසොනමේ ඔබ ලබො දුන්ව E-mail ලිපිනයට ඔබමේ zoom ගිණු  activate කිරී  සඳහො පණිවිඩයක් 

ලැමබනු ඇත. එහි “Activate account” button  ත click කිරීම න්ව ඔබමේ ගිණු  සක්රිය වනු ඇත.  

ඔබ smart phone එකක් භොවිත කරන්වමන්ව නම්, එහි play store වැි  ෘදුකොංෙ install කරනු ලබන 

මත්රී කට මෙොසේ ම    ෘදුකොංෙය download කර ෙත හැකි ය. ඉන්ව පසු  ෘදුකොංෙය install කිරීමම් දී 

අසනු ලබන මතොරතුරු ිවැරදිව පිරී   ගින්ව Zoom ගිණු  සක්රිය වනු ඇත. 

 

Zoom meeting එකක් සැලසුම් කිරීම 

මම් සඳහො විවිධ් ක්ර  භොවිත කළ හැකි ය. 

Zoom app එක  ගින්ව ීඩිමයෝ පොඩ ක් සැලසුම් කරන ආකොරය පහත දක්වො ඇත. 

1. ඔබමේ පරිෙණකමේ මහෝ ජංෙ  දුරකථනමේ Zoom  ෘදුකොංෙය Open කරන්වන. ඉන්ව පසුව 

පහත පරිදි icon සහිත  Window එකක් ලැමබනු ඇත. 

 

http://zoom.us/


 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

2. ම හි new meeting  ත click කරන්වන. එවිට පහත දැක්මවන ආකොරමේ window එකක් 

ලැමබනු ඇත. එහි අවශ්ය මතොරතුරු ඇතුළත් කිරී   ගින්ව ඔබට Zoom ීඩිමයෝ පොඩ ක් 

සැලසුම් කර ෙත හැකි ය.  

 

 

 

Zoom meeting සඳහා අගනකුත් අයට ආරාධනා කිරීම 

Zoom meeting සඳහො සහභොගිී ට අමනකුත් අයට ආරොධ්නො කිරී  විවිධ් ක්ර  වලට කළ හැකි ය. ඒ 

සඳහො භොවිත කළ හැකි ක්ර  කිහිපයක් පහත විසේතර කර ඇත. 

• Meeting Link අමනකුත් අයට ලබො දී   ගින්ව 

Zoom meeting එමක් link එක ලබොමෙන එය WhatsApp වැි  ොධ්යයක් හරහො 

සහභොගිවන්වනන්වට යැීම න්ව ඔවුන්වට එ  ලින්වක් එක  ත click කර meeting එකට සහභොගි 

විය හැකි ය.  

Zoom meeting එකට අදොල link එක ලබො ෙන්වනො ආකොරය පහත දක්වො ඇත. 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ඉහත රූපමේ දක්වො ඇති තිත් 3කින්ව යුත් icon  ත click කර “copy invitation” යන්වන මත්රී  

 ගින්ව zoom meeting link එක ලබො ෙත හැකි ය. ම ය අවශ්ය නම් මකටි කර ෙැනී ට ද හැකි 

ය. ඒ සඳහො short URL ලබො මදන මවබ් අඩවියකට පිවිස ම   ලිපිනය ලබො දී  කල යුතු ය.  

ඉන්ව පසුව ම   ලිපිනය සහභොගිවන්වනන්වට ලබො දිය හැකි මේ. ඔවුන්වට ම   link  ත click 

කිරීම න්ව අදොල zoom meeting ස ෙ සම්බන්වධ් විය හැකි ය. 

Zoom meeting එක සිදුවන අවසේථොමේ දී ද තවත් සහභොගිවන්වනන්වට ආරොධ්නො කළ හැකි ය. ඒ 

සඳහො පහත රූපමේ දැක්මවන ආකොරයට වම් පස උඩ මකලවමර් ඇති “meeting information” 

button  ත click කල පසුව ලැමබන වින්වමඩෝමවන්ව link එක ලබො ෙත හැකි ය.  

 

 

Meeting ID සහ Passcode ලබා දී අගනකුත් අය සම්බන්වධ කර ගැනීම 

Zoom meeting එක schedule කරන අවසේථොමේ දී Meeting ID සහ Passcode ලබො මෙන ඒවො 

අමනකුත් අය ස ෙ share කිරී   ගින්ව ද ඔවුන්වට  zoom meeting එකට සම්බන්වධ් ී ට ආරොධ්නො කළ 

හැකි ය. Zoom meeting schedule කිරීමම් දී ලැමබන වින්වමඩෝමවහි පහත දක්වො ඇති සේථොනවල මම්වො 

අඩංගු මේ.  



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ම   Meeting ID සහ Passcode, zoom  ගින්ව සේවයංක්රීයව සෑදී  මහෝ අප විසින්ව ලබො දී  ද කළ හැකි 

ය. 

Zoom meeting එකකට සම්බන්වධ ීම 

සහභොගිවන්වනන්වට link මහෝ Meeting ID සහ Passcode ලැබුණු පසුව ඔවුන්වට ඒවො භොවිත කර zoom 

meeting ස ෙ සම්බන්වධ් විය හැකි ය. 

            

Zoom meeting කළමනාකරණය 

Share Screen 

Zoom meeting අතරතුර ඔබමේ තිරමේ පවතින මේවල් අමනකුත් අයට දර්ශ්නය කළ හැකි ආකොරයට 

පත් කිරී  screen sharing නම් මේ. ම ය සිදු කරන ආකොරය පහත දක්වො ඇත. 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ඉහත රූපමේ දැක්මවන ආකොරයට “share Screen” නම් button  ත click කරන්වන. එවිට පහත 

ආකොරමේ වින්වමඩෝවක් ලැමබ්.  

 

 

එ  වින්වමඩෝමේ screen share කළ යුතු වින්වමඩෝව මතෝරන්වන. ඔබට ඔබමේ සම්ූර්ණ පරිෙණක තිරය 

share කල යුතු නම් “Entire screen” යන්වන මතෝරන්වන. ඉන්ව පසුව “Share” button  ත click කරන්වන. 

 

සහභාගිවන්වනන්ව කලමනාකරණය (Managing Participants) 

Zoom meeting සඳහො සහභොගි ී ඇති අය දර්ශ්නයී  සඳහො යටින්ව  ඇති තීරුමේ “Participants”  ත 

click කළ යුතු ය.  

 

 

 එවිට සහභොගි ී ඇති අය පිළිබඳව විසේතර දකුණු පසින්ව දර්ශ්නය මේ.  

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

සහභොගිවන්වනන්ව දර්ශ්නය වන ආකොරය මවනසේ කිරී  සඳහො දකුණු පස උඩ මකළවමර් ඇති “View” 

button  ත click කරන්වන. 

 

එවිට Speaker, Gallery  වැි මත්රීම් කිහිපයක් ලැමබ්. Gallery යන්වන මත්රූ විට දර්ශ්නය වන 

ආකොරය පහත රූපමේ දක්වො ඇත.  

 

Zoom meeting  සඳහො සහභොගිවන්වනන්ව පිළිබඳව සිදුකළ හැකි මවනසේකම් කිහිපයක් පහත විසේතර මේ. 

ඒ සඳහො දකුණු පස ඇති participants list එමකහි අවශ්ය මකනො මතෝරො “more” button  ත click කළ 

යුතු ය. 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

Mute All 

ම   මත්රී   ගින්ව සහභොගිවන්වනන්ව සියලු මදනොමේ   යික්රම ෝන අක්රිය කළ හැකි ය. Meeting එක 

අතරතුර අනවශ්ය ශ්බ්ද ඉවත් කිරී ට ම   ක්ර ය ප්රමයෝජනවත් මේ. නැවත ඔවුන්වට අවශ්ය නම් ඒවො 

ඔවුන්වට  සක්රිය කර ෙැනීමම් හැකියොව ද පවතී. මම් සඳහො “participants” button  ත click කළ විට 

දකුණු පසින්ව ලැමබන වින්වමඩෝමේ යටින්ව  ඇති “Mute All” button  ත click කළ යුතු ය. 

Mute / Unmute 

සහභොගිවන්වනන්ව එකින්ව එක මතෝරො  යික්රම ෝන අක්රිය කිරී ට ද හැකි ය. අදොල මකනො මතෝරො ඉහත 

රූපවල දක්වො ඇති ආකොරයට “Mute” button  ත click කළ යුතු ය. 

Make Host 

Host යනු zoom meeting එමකහි අයිතිකරු ය.  Meeting එමකහි මබොමහෝ සැකසීම් host ට ප ණක් 

කල හැකි ආකොරයට සකසො ඇත. Meeting එකක host මලස එක් අමයකු ප ණක් ඇත. එය මවනත් 

අමයකුට පවරන්වමන්ව නම් අදොල මකනොව දකුණුපස ඇති participant list එමකන්ව මතෝරො එහි “more” 

 ත click කර “make as host” යන්වන මතෝරන්වන. 

Make Co-Host 

Host මවත ඇති zoom meeting ම මහයීමම් මබොමහෝ බලතල co-host ට ද පවතී. Host ට මවනත් 

කිහිප මදමනකු co-host මලස assign කළ හැකි ය. 

Rename 

Zoom meeting අතරතුර දී දර්ශ්නය වන න  මවනසේ කිරී ට ම   මත්රී  භොවිත කළ හැකි ය. 

Remove 

යම් අමයකු zoom meeting එමකන්ව ඉවත් කිරී ට ම   මත්රී  භොවිත කළ හැකි ය. 

 

Meeting එක අතරතුර අගනකුත් අය සමග සන්විගේදනය කිරීම 

 Raising Hands in a meeting 

ීඩිමයෝ සොකච්ඡොව සඳහො සහභොගිවන පුේෙලයින්ව, සොකච්ඡොව ම මහයවන්වනොමේ අවධ්ොනය 

ලබො ෙැනී  සඳහො ම   ක්ර ය භොවිත කළ හැකි ය.  මම් සඳහො පහලින්ව  ඇති “Reactions”  ත 

click කල යුතු ය.  

 

එවිට දකුණු පසින්ව ඇති participant list එමකහි raise hand කර ඇති අය දර්ශ්නය මේ.  

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

Chatting 

සොකච්ඡොවට සහභොගිවන්වනන්ව අතර text  ගින්ව අදහසේ හුව ොරු කර ෙැනී  chatting නම් මේ. 

මම් සඳහො පහලින්ව  ඇති තීරුමේ “Chat” යන්වන  ත click කරන්වන. 

 

 

Virtual Background 

Zoom meeting සිදු කරන සේථොනමේ ඇති පසුබි  මවනුවට කෘති ව මවනත් පසුබි ක් ඇතුලත් කල 

හැකි ය. ම මසේ කිරී   virtual background ඇතුලත් කිරී  නම් මේ. ම ය කළ හැකි ආකොරය පහත 

දැක්මේ. 

 

 

Zoom meeting window හි පහලින්ව  ඇති තීරුමේ “Start Video” හි දකුණුපස ඇති ඊ හිස  ත click 

කිරීම න්ව ඉහත පරිදි “Choose virtual background” නම් මත්රී  ලැමබ්. ඒ  ත click කිරීම න්ව ඔබට 
අවශ්ය පසුබි ක් මතෝරො ෙැනී ට හැකි ය. 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ීඩිගයෝ පාඩම ගරගකෝඩ් කිරීම / Recording a meeting 

මම් සඳහො meeting window හි යටින්ව  ඇති තීරුමේ “Record” button  ත click කල යුතු ය.  

 

 

Zoom meeting එගකන්ව ඉවත්ීම 

Zoom meeting window එමක් දකුණු පස යට මකලවමර් ඇති “End” button  ත click කිරීම න්ව 

meeting එමකන්ව ඉවත් විය හැකි ය. ම හි දී Host ට මුලු ීඩිමයෝ සොකච්ඡොව සියල්ලන්ව සඳහො  අවසන්ව 

කළ හැකි ය. ඒමසේ මනො ැති නම් මවනත් අමයකු Host මලස පත් කර ත ොට ප ණක් ඉවත් විය හැකි 

ය.  

සහභොගිවන්වනන්ව සඳහො, ත ොට තිව  meeting එමකන්ව ඉවත්ී  කළ හැකි ය. ඔවුන්වට meeting එක 

සියල්ලන්ව සඳහො  අවසන්ව කළ මනොහැකි ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

Google Meet 

Google Meet යනු Google සමාගම මගින් නිපදවා ඇි video conferencing සඳහා භාවිත කළ හැකි 

මෘදුකාාංගයකි. මමය ම ාමිමේ ලබා ගත හැකි අතර අමතර පහසුකම් සහිතව මුදේ මගවා ලබා ගැනීමට 

හැකි ය. මමය Zoom සහ MS Teams meet මෘදුකාාංගවලට සමා  මේ. පාසේ ගුරුවරුන් සඳහා 

පන්ිකාමර ඉගැන්ීම මාර්ගගත ක්රමයට (Online) සිදුකිරීමම් දී මමම මෘදුකාාංගය පහසුමවන් භාවිත 

කළ හැකි ය. 

 

Google Meet භාවිතයෙන් Online ක්රමයට වීඩියෙෝ පාඩම් සැලසුම් කිරීම 

(Scheduling a google meet) 

 

1 ඔබමේ ගූගේ ගිණුමමන් (Google account), https://google.lk මවත පිවිමසන් . 

2 දකුණුපස ඉහළ මකළවමර් ඇි “Google Apps” icon මත click කර, Calendar ය  icon මත 

click කරන් . 

(Google Apps මත click කර Meet යන්  මතෝරා එවිට ලැමබ  වින්මඩෝමවන් Start meeting 

යන්  සහ New meeting යන්  මතෝරා පසුව Schedule in Google Calendar යන්  මේරීම මගින් 

ද ඉහත 2 පි යවර මගින් දක්වා ඇි මදයම කළ හැකි ය.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ඉන් පසුව ලැමබ  window හි “Create” button මත click කරන් . 

      
 

 

 

 

 

https://google.lk/


 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

4 ඉන් පසු පහත දැක්මව  ආකාරමේ window ක් ලැමේ. එහි ීඩිමයෝ පාඩම (Online video meet) 

සඳහා අවශ්ය විස්තර ලබා මදන් . එ ම්, 

 

● මාතෘකාව (Title) 

● දි ය හා මේලාව (Date & Time) 

● මව ේ විස්තර (Descriptions) 

 

 

5 ඉහත window හි, Google meet video conferencing මත click කරන් . එවිට පහත පරිදි එම 

වින්මඩෝව මව ස් මේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 මමහි “Copy conference info” මත click කර ීඩිමයෝ පාඩමම් Link එක copy කර ගත හැකි ය. 

පසුව මමම link එක Google Classroom හරහා මහෝ WhatsApp group වැනි මව ේ මාධ්යයක් 

භාවිත කර සිසුන්ට ලබා දිය හැකි ය.  

 

7 අවසා මේ “Save” button මත click කරන් . 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

Starting a Google Meeting 

Google Meet වීඩියෙෝ පාඩමක් ආරම්භ කිරීම / වීඩියෙෝ පාඩමකට සම්බන්ධවීම 

 

කලින් සැලසුම් කර ඇි ීඩිමයෝ පාඩමක් ආරම්භ කිරීම මහෝ එයට සම්බන්ධ්ීම ක්රම කිහිපයකට කළ 

හැකි ය.  

● Google Classroom මහෝ WhatsApp වැනි මාධ්යයක් හරහා දී ඇි link එක මත click කිරීම 

මගින් සම්බන්ධ් විය හැකි ය.  

● Google Meet app මත click කර, ඉන් පසු කලින් copy කරමග  ඇි meeting code එක paste 

කර “Join” button මත click කිරීම මගින් ද සම්බන්ධ් විය හැකි ය. 

  

Meeting වලින් ඉවත්වවීම 

● meeting window තුල ඇි Leave call මත click කිරීම මගින් ීඩිමයෝ පාඩමින් ඉවේ විය 

හැකි ය. 

 

ඔබයේ පරිගණකයේ ඇති video and audio settings යවනස් කිරීම 

ඔබමේ පරිගණකමේ ඇි camera සහ microphone වල මව ස්කම් කිරීම කළ හැකි ය. ඒ සඳහා පහත 

දැක්මව  පියවර අනුගම ය කරන් . 

❖ Change your speakers and microphone for Google Meet 

1. පහලින් ඇි “More options” මත click කර Settings මත ද Click කරන් . 

 

 

 

 

 

2. Audio සහ Video යටමේ අවශ්ය පරිදි මව ස්කම් කරන් . 

● Audio යටමත් ඔබමේ microphone මතෝරන්වන. (ඔබට පරිෙණකමේ එන 

 යිමක්රොම ෝනය  මහෝ පිටතින්ව සවිකරන ලද speaker එකක් භොවිත කළ හැකි ය. අදොල 

 යිමක්රොම ෝනය ිවැරදිව මත්රිය යුතු ය.) 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

● Video යටමේ ඔබමේ කැමරාව මතෝරන් . මමහි දී ද පරිගණකමේ ඇති කැමරාව මහෝ 

පිටින් සවිකර  ලද Web cam එකක් භාවිත කළ හැකි ය. අදාළ කැමරාව නිසි පරිදි 

මේරිය යුතු ය. 

 

 

❖ වීඩියෙෝ පාඩම අතරතුර වීඩියෙෝ සහ මයික්රය ෝනෙ on/off කිරීම 

ඔබ ීඩිමයෝ මේශ් ය සිදුකර  අතරතුර පරිසරමේ අ වශ්ය ශ්ේද, කැස්ස ඇිීම වැනි මහ්තු නිසා 

මයික්රය ෝනෙ නිශ්ශබ්ද (Mute) කිරීමට අවශ්ය විය හැකි ය. එය සිදු කර  ආකාරය පහින් දක්වා 

ඇත. 

• video (ීඩිමයෝ) මේශ් ය ආරම්භ කල විට පහලින්ම දර්ශ් ය ව  මයිමරාම ෝන් icon මත 

Click කරන් . එවිට පහත රූපමේ දැක්මව  පරිදි මයිරම ෝ ය රතු පාටට හැමර  අතර එය 

disable අවස්ථාවට පේ මේ. 

 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

• යම් ආකාරෙටම වීඩියෙෝ off කිරීම ද සිදු කළ හැකි ෙ. 

        

• අවශ්ය වූ විට  ැවත එම අයික  මත click කිරීම මගින්  ැවත ඒවා on කළ හැකි ය. 

 

තිරයේ පසුබිම (Background) යවනස් කිරීම 

Google Meet පටන් ගැනීමට යපර තිරයේ පසුබිම (Background) යවනස් කිරීම 

video පාඩම පටන්ගැන්මට මපර ඔබට ිරමේ පසුබිම මව ස් කළ හැකි ය. එවිට අන් අයට ඔබ සතයය 

වශ්මයන්ම සිටි  සථ්ා මේ පසුබිම දර්ශ් ය ම ාමේ.  

1. video පාඩමට සම්බන්ධ්ීමට මපර එ ම් “Join Now” button click කිරීමට මපර, ිරමේ 

දකුණු පස මකළවමර් ඇි "Change Background" icon මත click කරන් .  

 

 
 

 

2. එහි ‘Blur your background’ මත Click කිරීමමන් ඔබමේ ිරමේ පසුබිම අඳුරු පැහැයට පේ 

කළ හැකිය. 

 

  



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

  
 

3. එවිට "Change Background" menu දර්ශ් ය ව  අතර මමහි විවිධ් පසුබිම් කීපයක් පවතී. ඒවා 

අතුරින් ඔබට කැමි පසුබිමක් මතෝරාගැනීමට හැකි ය. 

         

 

    

● ඔබ කලින් සකස් කරගේ background image එකක් upload කිරීමට ද හැකි ය. මම් සඳහා  

"+" icon මත click කර, පරිගණකමේ ඇි පසුබිම සඳහා භාවිත කළ යුතු file එක 

මතෝරන් .  

4. එවිට ස්වයාංක්රීයව ඔබමේ පසුබිම් රූපය, ඔබ විසින් මතෝර  ලද රූපයට මාරු මේ. 

 

Google Meet meeting අතරතුර දී පසුබිම් රූපෙ යවනස් කිරීම 

Google Meet meeting අතරතුර දී ද පසුබිම් රූපය මව ස් කළ හැකි ය. ඒ සඳහා පහත දැක්මව  

පියවර අනුගම ය කරන් . 

1. ිරමේ දකුණු මකළවමර් ඇි සිරස් ිේ 3කින් සමන්විත more option icon මත Click 

කරන් . 

2. "Change background." යන්  මතෝරා, ඉහත පරිදි ඔබට අවශ්ය පසුබිම මතෝරා ගන් . 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 
 

Chatting පහසුකම භාවිත කිරීම 

Video පාඩම අතරතුර text messages යැීමම් පහසුකම ද මමම මෘදුකාාංගමේ පවතී.  

 

• මම් සඳහා දකුණුපස පහල මකළවමර් ඇි “Chat with everyone” මත click කළ යුතු ය.  

 

     
 

• ඉන් පසු ඔබමේ පණිවිඩය type කර send icon මත Click කිරීමමන් එය අම ක් අයට දර්ශ් ය 

මේ. 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 
 

 

Video පාඩම අතරතුර දී පන්තිකාමර කළමනාකරණෙ 

 

❖ සිෙලු යදනා සඳහා Video පාඩම අවසන් කිරීම 

Meeting organizers සහ moderators ට සියලු මද ා සඳහාම Video පාඩම අවසා  කළ හැකි ය. 

එවිට සියලු මද ා Video මේශ් මයන් ස්වාංක්රීයව ඉවේවනු ඇත. මම් සඳහා පහත දැක්මව  පියවර 

අනුගම ය කරන් . 

1. පහලින්ම ඇි Leave call මත Click කරන් . 

 

2. එවිට ලැමබ  Window හි End meeting for all / End the call මත click කරන් . 

Leave meeting / Just leave the call මත Click කිරීමමන් ඔබ Video පාඩමින් ඉවේව  අතර 

Video පාඩම අම ක් අය සඳහා තවදුරටේ පවිනු ඇත. 

 

 

  



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

❖ ශිෂ්යයෙකුයේ මයික්රය ෝනෙ ක්රිො විරහිත කිරීම (Mute) 

1. Show everyone / people මත click කරන් .  

2. ශිෂ්යයාමේ  මට පසුව ඇති Mute button click කරන් . 

සටහන:  

ඔබට කිසිමවකු unmute කළ ම ාහැකි ය. මමය මේශ් යට සහභාගිවන් න්මේ 

මපෞේගලිකේවය ආරක්ෂ්ා කිරීමට සකසා ඇි රමමේදයකි. Unmute ීම කළ හැක්මක් අදාළ 

ශිෂ්යයාට පමණි. 

 

❖ සිෙලුම ශිෂ්යයින්යේ මයියක්රාය ෝන එකවර ක්රිො විරහිත කිරීම (all mute) 

1. මේශ් ය අතරතුර People මත click කරන් . 

2. Mute all මත click කරන් .    

❖ ශිෂ්යයෙකු යේශනෙ අතරතුර වීඩියෙෝ යේශනයෙන් ඉවත්ව කිරීම 

1. People මත Click කරන් . 

2. ශිෂ්යයාමේ  මට පසුව ඇි Down arrow මත Click කර,  remove from the meeting යන්  

මතෝරන් .  

 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

❖ ඉවත්ව කරන ලද ශිෂ්යයෙකුට නැවත යේශනෙට සම්බන්ධවීමට ආරාධනා කිරීම (Re-invite a 

participant)  

 

ඔබ විසින් ශිෂ්යමයකු මේශ් මයන් ඉවේ කළ ද, ඔහුට / ඇයට  ැවත මේශ් යට සම්බන්ධ්ීමට 

 ැවත ඇරයුම් කළ හැකි ය. මම් සඳහා පහත දැක්මව  පියවර අනුගම ය කරන් .   

1. Add people මත Click කර, ශිෂ්යයාමේ email ලිපි ය ඇතුලේ කරන් . 

2. Send E-mail මත Click කරන් .  

ශිෂ්යයාට E-mail පණිවිඩය ලැබුණු පසුව, එහි දැක්මව  link එක හරහා video මේශ් යට  ැවත 

සම්බන්ධ් විය හැකි ය. 

 

 

 ොර්ෙෙත ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලියට භොවිත කල හැකි ීඩිමයෝ සොකච්ඡො වර්ෙමේ  ෘදුකොංෙ 

මදකක් වන Zoom සහ Google meet පිළිබඳව ම   මකොටසින්ව සොකච්ඡො කර ඇත. ම   වර්ෙමේ 

තවත්  ෘදුකොංෙ කිහිපයක් පවතී.  

උදොහරණ: 

• Microsoft Teams 

• Cisco Webex 

• Intermedia AnyMeeting  

ම   සියලු   ෘදුකොංෙවල අතුරුමුහුණත් සහ භොවිත කරන ආකොරය මබොමහෝ දුරට එක ස ොන මේ. 

ම   මකොටසින්ව විසේතර කර ඇති Zoom සහ Google meet පිළිබඳව ඔබ අවමබෝධ්යක් ලබො ෙත් විට 

ම   වර්ෙමේ අමනකුත්  ෘදුකොංෙ ද පහසුමවන්ව භොවිත කිරීමම් හැකියොව ඔබට ලැමබනු ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

සුහුරු ජංගම දුරකථනය (Smart Phone) ඉගගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියාවලිය 

සඳහා භාවිත කිරීම 

වර්ත ොනමේ දී සෑ  පුේෙලමයකු  භොවිත කරන උපොංෙයකි සුහුරු ජංෙ  දුරකථනය. ම ය ඉමෙනුම් 

ආධ්ොරකයක් මලස ගුරුවරයොට පන්වති කො රමේ දී සහ ඉන්ව පිටත දී භොවිත කළ හැකි ආකොරය පිළිබඳව 

ගුරුවරයො සතු අවමබෝධ්ය ඉතො වැදෙත් මේ. ඒ සඳහො අවශ්ය සරල  ෙ මපන්වී ක් ම  ගින්ව ලබො දී 

ඇත. 

දුරසේථ අධ්යොපනමේ දී ඉෙැන්වීම් සහ ඉමෙනී  වැඩි දියුණු කිරී  සඳහො සේ ොර්ටම ෝන්ව භොවිතය 

ක්ර මයන්ව බලෙතු ඉමෙනුම් ම වල ක් බවට පත්මවමින්ව තිමබ්. ම  ගින්ව ඉමෙනෙන්වනන්වට  ොර්ෙෙත 

ඉමෙනුම් මේදිකොවලට ප්රමේශ් ී ට, පොඨ ොලො සම්පත් මවත ප්රමේශ් ී ට සහ ඩිජිටල් මලස අන්වතර් 

ක්රියො කිරී ට හැකි මේ. මම් සඳහො සුහුරු ජංෙ  දුරකථන වඩො කොර්යක්ෂ  මලස මයොදො ෙන්වන අකොරය 

පිළිබඳව  ෙ මපන්වී ක් ලබොදී  ම   පරිච්මච්දමේ අරමුණයි.   

 

ජංගම දුරකථන ඉගගනුම් උපාය මාර්ග ගලස භාවිත කළහැකි අවස්ථා 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. මේශ්න පටිෙත කිරී  

• ශිෂයයොට සවන්ව මදන අතරතුර සහ සටහන්ව ලියො ෙැනී කින්ව මතොරව මේශ්න පටිෙත කළ හැක. 

• ගුරුවරුන්වට ඔවුන්වමේ මේශ්න පටිෙත කළ හැකි අතර එය YouTube මහෝ ඕනෑ  ස ොජ  ොධ්යයක් සඳහො 

(upload) උඩුෙත කළ හැකිය. 

 
මහොඳ පටිෙහ කිරී ක් සඳහො  ෙමපන්වී ක් පහත සබැඳි  ගීන්ව ලබොෙන්වන  

https://www.pocket-lint.com/phones/reviews/131351-10-tips-for-recording-better-video-with-
your-smartphone 
https://www.techsmith.com/blog/from-smartphone-video-to-animated-gif/ 

 
 

2. ශිෂය ප්රතිචොර ලබොෙැනීමම්  ොධ්යයක්  මලස ජංෙ  දුරකථන භොවිත කිරී   

පණිවුඩ මබදොෙැනී  සහ SMS ලබො දී , පිළිතුරු දී , මවබ් අඩවියක පන්වති පැවරුම් පළ කිරී ට මහෝ ඒවො 

ටීට කිරී ට අ තරව, ගුරුවරුන්වට ත  සිසුන්වට පැවරුම් මකටි පණිවිඩයක් යැවිය හැකිය.  

" තක තබො ෙන්වන, මම් සිකුරොදො ඉතිහොස ප්රශ්ේනොවලිය!" පහසු  තක් කිරී ක් වන අතර, එක් සිසුමවකු මහෝ 

 ෙ හැරී  වලක්වොෙත හැකි මේ . 

 

https://www.pocket-lint.com/phones/reviews/131351-10-tips-for-recording-better-video-with-your-smartphone
https://www.pocket-lint.com/phones/reviews/131351-10-tips-for-recording-better-video-with-your-smartphone
https://www.techsmith.com/blog/from-smartphone-video-to-animated-gif/


 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

3. ඉමෙනුම් ද්රවය මබදො හැරී  

 

 

ස හර විෂය ොලො ද්රවය ඩිජිටල් මලස ිර් ොණශීලී ගුරුවරුන්ව විසින්ව 

මබදො හරින අතර සිසුන්වට ඔවුන්වමේ පුේෙලික ජංෙ  දුරකථනමයන්ව එ  

ඉමෙනුම්  ද්රවය මකලින්ව  ලබො ෙතහැකිය. 

 

 

 

 

 

4. ඡොයොරූප සහ ීඩිමයෝ: 

පන්වති පැවරුම් ලබොදීමම්දී ම න්ව  සිසුන්වමේ අභයොස වල ිවැරදිතොවය බැලී ට ද  ඡොයොරූප මහෝ ීඩිමයෝ 

ජංෙ  දුරකථන  ගින්ව හුව ොරු කරෙත හැකි මේ. 

 

4. වචනයක මත්රු  මසී  - ශ්බ්දමකෝෂ මයදු  

5. ිවැරදි උච්චොරණය දැන ෙන්වන 

භොෂො වල ිවැරදි උච්චොරණ දැනෙැනී ට ඔබමේ ජංෙ  දුරකථනය භොවිත කල හැකියි.ඒ සඳහො  

 ෙමපන්වීම් කිහිපයක් පහත දක්වො ඇත. 

 
Try These Apps to Improve Your Pronunciation 
Say It: Pronunciation. (iOS | Android) 
ELSA Speak. (iOS | Android) ... 
Accent Training. (iOS | Android) 
English Pronunciation Tutor. (iOS | Android) 
Make communication key. 

 

6. විදුත් තැපෑල 

ම   ම ොඩියුලමේ මවනත් පරිච්මච්දවල ලබො දී ඇති උපමදසේ ඒ අයුරින්ව  අනුෙ නය කරමින්ව e-mail 

පහසුකම්   ඔබමේ smart ජංෙ  දුරකතනමයන්වද ලබො ෙත හැකියි. 

 

7. මතොරතුරු මසී  

ම   ම ොඩියුලමේ ඉහත පරිච්මච්ද වල ලබො දී ඇති උපමදසේ ඒ අයුරින්ව  අනුෙ නය කරමින්ව Google search  

පහසුකම්ද  ඔබමේ smart ජංෙ  දුරකතනමයන්වද ලබො ෙත හැකියි. 

 

8. රවුටරයක් මලස භොවිතො කිරී  සහ එ ගින්ව ලැපමටොප එකකට අන්වතර්ජොල සම්බන්වධ්තොවය ලබො ෙැනී  

ඔබමේ ජංෙ  දුරකථනමේ “Mobile hot-spot” පහසුක  ක්රියොත් ක කිරී   ගින්ව ජංෙ  දුරකථනමේ 

අන්වතර්ජොල සබඳතොවය මවනත් උපොංෙ (ලැපමටොප පරිෙණක, මවනත් ජංෙ  දුරකථන, ටැබ් ... ) ස ෙ 

හවුමල් භොවිත කල හැකි ය.    

 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

9. Bluetooth  

  දුරකථන බ්ූටූත් භාවිතා කරන්වගන්ව ගකගස්ද? 

ම   භොවිතයන්වට අ තරව, මබොමහෝ පරිෙණක, ටැබ්ලට සහ සේ ොර්ටම ෝන්ව එකිමනක සෘජුව  සම්බන්වධ් 

කිරී ට බ්ූටූත් භොවිතො කළ හැක. WiFi මහෝ අන්වතර්ජොලය හරහො සෘජු සම්බන්වධ්තො වලට ස ොනව මෙොනු 

 ොරු කිරී ට, දත්ත ස මුහුර්ත කිරී ට සහ  ොධ්ය ප්රවොහ කිරී ට ම ය ඔවුන්වට ඉඩ සලසයි. 

 

10. WhatsApp සහ Viber වැි ස ොජ  ොධ්ය භොවිත කිරී  

ඔබ සැ ට මබොමහෝ හුරු පුරුදු WhatsApp  සහ  Viber මසේවොව පන්වති කො ර ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලිය 

සොර්ථක කර ෙැෙනු ට භොවිත කල හැකි මේ. විමශ්ේෂමයන්ව  ොර්ෙෙත පොඩම් වල දී සිසු ප්රතිචොර  ලබො ෙැනු ට 

සහ ඔවුන්වමේ පිළිතුරු ඇෙයී ට ම න්ව  උපසේථම්බන ලබොදී ටත් ම   ස ොජ ජොල සමූහ ිර් ොනශීලීව 

භොවිත කල හැකි මේ. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නූතනමේ ජනප්රිය  සන්විමේදන උපකරණය වන සුහුරු ජංෙ  දුරකථනය ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් 

ක්රියොවලිමේ දී ඉමෙනුම් උපොංෙයක් මලස භොවිත කල හැකි ආකොරය ම   මකොටසින්ව පැහැදිලි කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

විදුත් තැපෑල (E-mail) ඉගගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියාවලිය සඳහා භාවිත කිරීම 

විදුත් තැපෑල (E-mail) යනු අන්වතර්ජොලය හරහො පරිෙණක අතර ලිපි හුව ොරු කිරීමම් ක්ර යකි. 

භූමෙෝලීය සී ොවන්ව  ත පදනම් මනොවූ ඉතො  මේෙවත් සහ ලොභදොයි සන්විමේදන ක්ර යක් මලස ම ය 

සැලමක්.  ම ය අන්වතර්ජොලමේ ඇති ඉතො වැදෙත් මසේවොවකි. 

• ඊමම්ල් යැී  සඳහො ත ොට ඊමම්ල් ලිපිනයක් තිබී  අවශ්ය ය.  

• ඊමම්ල් සඳහො පරිෙණක, smart mobile phones, tab වැි උපොංෙ භොවිත කල හැකි ය. 

• ඊමම්ල් යවන විට එයට මවනත් files කිහිපයක් attached කර යැීමම් හැකියොව ද පවතී. 

ඊමම්ල් මසේවොව මුදල් මෙවො ම න්ව  මනොමිලමේ ද ලබො ෙත හැකි ය. ඔබමේ අන්වතර්ජොල මසේවො 

සැපයුම්කරු මවතින්ව ම   මසේවොව මුදල් මෙවො ලබො ෙත හැකි ය (SLT, dialog). එමසේ මනො ැති නම් 

අන්වතර්ජොතිකව ඇති මනොමිමල් ඊමම්ල් මසේවොව ලබො මදන ආයතන (email providers)  ොර්ෙමයන්ව ද 

ම   මසේවොව ලබො ෙැනී ට හැකි ය. එමසේ මනොමිමල් ම   මසේවොව සපයන මවබ් අඩවි රොශියක් ඇත. 

ඒවොයින්ව කිහිපයක් පහත දැක්මේ. 

• www.google.com 

• www.yahoo.com 

• www.aol.com 

• www.hotmail.com 

 

Email ගිණුමක් සාදා ගැනීම 

ඉහත දක්වො ඇති මනොමිමල් ලැමබන මබොමහෝ ඊමම්ල් මසේවො සපයන්වනන්වමෙන්ව ඊමම්ල් ගිණු ක් සොදො 

ෙන්වනො ආකොරය මබොමහෝ දුරට ස ොන මේ. ජනප්රිය ඊමම්ල් මසේවො සපයන්වමනක් වන Google ස ොෙමම් 

Gmail ගිණු ක් සොදො ෙන්වනො ආකොරය පහත විසේතර මේ. 

1. www.google.lk මවබ් අඩවිය මවත පිවිමසන්වන. 

2. දකුණුපස උඩ මකලවමර් ඇති “Sign in”  ත click කරන්වන. 

3. “Create account” යන්වන මතෝරන්වන. 

4. ඉන්ව පසු ලැමබන form එක පුරවන්වන. එහි user name, password, first name, last name 

වැි විසේතර ලබො දිය යුතු ය.  

5. ඔබමේ ජංෙ  දුරකථන අංකය ලබො මදන්වන. ම   අංකයට මකටි පණිවිඩයක් ලැමබනු ඇත. 

ම   පණිවිඩමේ ඇති verification code එක ලබො මදන්වන.  

6. පසුව තවත් විසේතර ලබො දීම න්ව පසුව ඔබමේ Email ගිණු  සකසේ කර ෙත හැකි ය. 

 

ඔබගේ ඊගම්ල් ගිණුම ගවත පිවිසීම 

1. Web browser එකක් භොවිත කර www.google.lk මවබ් අඩවියට පිවිමසන්වන. 

2. දකුණුපස උඩ මකළවමර් ඇති “Sign in” button  ත click කරන්වන. 

3. User name (email address) සහ password ලබො දීම න්ව ඊම ල් ගිණු ට පිවිසිය හැකි ය. 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.aol.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.google.lk/
http://www.google.lk/


 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

තමාට ලැබුණු ඊගම්ල් බලා ගැනීම - Inbox 

ඊමම්ල් open කල පසුව inbox  ත click කිරී   ගින්ව ත ොට ලැබුණු ඊමම්ල් බලො ෙැනී ට හැකි ය. 

පහත රූප සටහමන්ව Gmail හි inbox මපන්වවො ඇත. 

 

 

ඊගම්ල් යැීම 

ඊමම්ල් යැී  සඳහො ඉහත රූපමේ දක්වො ඇති ඊමම්ල් විවෘත කල පසු ලැමබන වින්වමඩෝමේ Compose 

mail යන්වන  ත click කල යුතු ය. එවිට පහත දැක්මවන ආකොරමේ වින්වමඩෝවක් ලැමබ්.  

 

ම   වින්වමඩෝමේ පහත දැක්මවන මකොටසේ පිරවිය යුතු ය. 

To:  

ම   මකොටමසේ ඊමම්ල් එක යැවිය යුතු පුේෙලයොමේ / පුේෙලයින්වමේ ඊමම්ල් ලිපින සඳහන්ව කල යුතු 

ය. 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

Subject: 

මම් යටමත් ඊමම්ල් පණිවිඩය පිළිබඳ මකටි විසේතරයක් /  ොතෘකොවක් ඇතුලත් කල හැකි ය. 

Body: 

ම   මකොටස තුල ඊමම්ල් පණිවිඩය ඇතුලත් කල යුතු ය. ම හි ඇතුලත් කරන text format කිරී  

සඳහො යටින්ව  ඇති formatting tool bar භොවිත කල හැකි ය. 

 

අවසොනමේ “Send” button  ත click කිරීම න්ව ඊමම්ල් පණිවුඩය යැවිය හැකි ය.  

ඊමම්ල් පණිවිඩය ස ෙ තවත් files, attach කර යැවිය යුතු නම්, ඉහත රූපමේ දැක්මවන  

ලකුණ  ත click කල යුතු ය. ඉන්ව පසුව අවශ්ය files මතෝරො “Send” button click කල යුතු ය. 

 

Email පණිවිඩගේ පිටපත් කිහිප ගදගනකුට යැීම 

ඔබ විසින්ව යවන ඊමම්ල් පණිවිඩමේ අ තර පිටපත් තවත් අයට යැවිය හැකි ය. ම හි ආකොර මදකකි. 

• CC (Carbon Copy) 

o ම   මකොටස තුල ඊමම්ල් පණිවිඩමේ පිටපතක් යැවිය යුතු ලිපිනය සඳහන්ව මකමර්. 

• BCC (Blank Carbon Copy) 

o මවනත් අයට දර්ශ්නය මනොවන ආකොරයට ඊමම්ල් පණිවිඩමේ පිටපතක් යම කුට 

යැී ට අවශ්ය නම් ම   මකොටස භොවිත කල හැකි ය. ම   මකොටස තුල ද ඊමම්ල් 

පණිවිඩය ලැමබන අය සඳහන්ව කල යුතු ය. නමුත් ම   මකොටමසේ සඳහන්ව කරන 

ඊමම්ල් ලිපිනවල සිටින අය,  අමනකුත් අයට දර්ශ්නය කල මනොහැක.  

 

Reply and forwarding පහසුකම භාවිත කිරීම 

Forwarding 

ඔබ මම් වන විටත් යවො ඇති මහෝ ඔබට මවනත් අමයකු එවො ඇති ඊමම්ල් පණිවිඩයක් ඒ ආකොරයට  

මවනත් මකමනකුට යැවිය හැකි ය. “Sent mail” තුල ඔබ මම් වන විට යවො ඇති ඊමම්ල් අඩංගු මේ. 

“Inbox” තුල ඔබට ලැබී ඇති ඊමම්ල් අඩංගු මේ. මම්වොයින්ව අවශ්ය එක මතෝරො යටින්ව  ඇති “Forward” 

button  ත click කරන්වන. එමසේ මනො ැති නම් අවශ්ය ඊමම්ල ේ එක  ත right click කර “forward” 

යන්වන මතෝරන්වන.යැවිය යුතු ලිපින සඳහන්ව කර “Send” කරන්වන. 

 

Replying 

ඔබට එවො ඇති මහෝ ඔබ විසින්ව යවො ඇති ඊමම්ල් පණිවිඩයකට පිළිතුරු සැපයිය හැකි ය. ම හි දී අවශ්ය 

“reply” යන්වන මතෝරන්වන.  



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

සාරාංශය: 

ම   ම ොඩියුලය හැදෑරී   ගින්ව ඉමෙනුම් ඉෙැනීීම් ක්රියොවලිය සොර්ථක කර ෙැනී  සඳහො අවශ්ය 

මූලික මතොරතුරු සන්විමේදන තොක්ෂණික දැනු  ඔබට ලබො ෙැනී ට හැකි මේ. ම   දිනවල වැඩිපුර 

අවශ්ය වන  ොර්ෙෙත ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලියට අවශ්ය වන මූලික මතොරතුරු සන්විමේදන 

තොක්ෂණික දැනු  ලබො දී  පිළිබඳව ම   ම ොඩියුලමේ දී වැඩි අවධ්ොනයක් මයොමු කර ඇත. ම හි 

දැක්මවන  ොතෘකො පිළිබඳව අන්වතර්ජොලය භොවිත කිරීම න්ව  ඔබට පහසුමවන්ව කල හැකි ය.  

 


