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MySLT  ්ථාපනය (Install) කර ගැනීම 

• Google Play store නහෝ Apple App -Store තුල, 

MySLT යනුනවන් ටයිප් කරන්න  
 

• ඉහත නිරූපනය ඇති අයිකනය මත ක්ලික් කර  ්ථාපනය 

(Install) කරගන්න. 
 

• අවම අව යතා – ඇන්නරොයිඩ් (Android)  5.0 Lollipop 
නහෝ ඇපල්  iOS 10.0 
 

• ලිංකාව ඇතුළත භාවිතය  ඳහා සීමා නේ.  
 

• එය ක්රියාත්මක වීමට VPN අක්රිය කළ යුතුය. 
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පිවිසීම (Sign Up වීම)  

• පළමු වරට භාවිතා කරන විට දී ද මුලින් MySLT 
APP වවත පිවිසී (Sign Up වී) සිටිය යුතුය.  

 
• Facebook ID, Google ID ව ෝ Apple ID එක 
සමඟින්ද MySLT APP වවත පිවිසීය (Sign In) 
 ැක. 

පිවිසීම (Sign Up වීම) 
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ලියාපදිංචි (Sign Up) වීම 
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1. පරිශීලකයා (User) ඔහුවේ/ඇයවේ ජංගම දුරකථන අංකය 

ව ෝ ඊවේල් ලිපිනය ඇතුළත් කළ යුතුය 

2. නව මුරපදයක් (Password  එකක්) ඇතුළත් කරන්න (අංක ස  
English අකුරු වලින් සමන්විත) 

3. සේපූර්ණ නම (English වලින්) ඇතුලත් කරන්න 

4. නියමයන් ස  වකොන්වේසි යටවත් ඇති වකොටුව (check box 
එක) සලකුණු කරන්න 

5. “Sign up” ක්ලික් කරන්න 



පරිශීලකයාට SMS නහෝ විදුත් තැපෑල හරහා OTP එකක් 
ලැනෙනු ඇත 
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නමම OTP අිංකය, නයදුනේ  අදාල  ්ථානය තුල ඇතුළත් කළ යුතුය 



SLT ගිණුම එකතු කර ගැනීම 
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පරිශීලකයාාට (User), 
තවමත් SLT-Mobitel 
සේබන්ධතාවයක් 

වනොමැති නේ, ඔහුට/ඇයට 

අවශ්ය සබඳතාව මත 

ක්ලික් කිරීවමන්, නව 

සේබන්ධතාවයක් ඉල්ලුේ 

කල  ැක. 

“Join” ක්ලික් කිරීවමන් 
පරිශීලකයින්ට (Users) 
ඔවුන්වේ SLT-Mobitel 
ගිණුම එකතු කර ගත  ැක. 
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“Telephone" වමනුව  
වත්රීවමන් පරිශීලකයින්ට 

ඔවුන්වේ SLT-Mobitel 
ගිණුම එකතු කර ගත 

 ැක. 

පරිශීලකයා සතුව VAS 
ේවාර (Portal) පිවිසුමක් 
තිවේ නේ, ඔවුනට 

“Broadband” වමනුව 
 ර ා  SLT-Mobitel ගිණුම 

එකතු කර ගත  ැක. 
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MySLT නයදුනේ පිවිසුේ තිරය 

• ඔබවේ SLT-Mobitel ගිණුම එක් කළ පසු, විවිධ 
ටැේ යටවත් ඔබවේ ගිණුවේ විස්තර දැක ගත 

 ැකි වනු ඇත (අන්තර්.ජාල, පිවයෝ ටී.වී. (PEO 
TV), Voice ආදී වශ්වයන් ) 
 

• MySLT App එක භාවිතා කරන්වන් වකවසේද? 



වින ේෂ  ටහන් 

• MySLT වයදුවේ වවත පිවිස, SLT-Mobitel ගිණුම එක් කළ පසු, MySLT වයදුම (App එකට)  තුල අඛණ්ඩව 

රැඳී සිටිනු ඇත. ඔබට නැවත MySLT වයදුම වවත පිවිසීමට අවශ්ය නැත. 
• නමුත් ඔබ MySLT වයදුවමන් ඉවත්වී (log out) ඇත්නේ ව ෝ MySLTවයදුම (App එකම) නැවත ස්ථාපනය 

(Reinstall) කිරීම ව ේතුවවන්, ඔබ නැවත පිවිසීමට උත්සා  කරන්වන් නේ; 
• පළමු ලියාපදංචි වීවේදී ඔබ භාවිතා කළ වතොරතුරු  ර ා ඔබට වයදුමට ඇතුලත් (Sign In) විය  ැක. 

උදා රණ: ඊවේල් ලිපිනය, ජංගම දුරකථන අංකය ස  මුරපදය, ව ෝ ගූගල්/ ව ේස් බුක් වලොගින් එක 

 ර ා. 
 

ඔබට පිවිසුේ වතොරතුරු මතක තබා ගත වනො ැකි නේ, ලියාපදංචි වීවේදී භාවිතා කළ ඊවේල් ලිපිනය ව ෝ ජංගම 
දුරකථන අංකය ඇතුළත් කිරීවමන් නව මුරපදයක් (password එකක්)  ලබා ගැනීමට ඔබට “Forgot Password” 

විකල්පය භාවිතා කළ  ැකිය.    
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MySLT නයදුම භාවිතා කරන්නන් නකන ේද? 
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අන්තර්ජාල පිවිසුම 
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ප් රවර් .ධන බැනරය 

පවතින දත්තවල සාරාංශ්ය 

පැවක්ජ උත්වරේණි කිරීම සඳ ා 

ඉල්ලුේ කිරීම 

දත්ත භාවිතය පිළිබඳ වැඩි 
විස්තර වයොමු කරයි 

අමතර දත්ත ඉල්ලීේ 
වේටා ඇේ ඔන් සඳ ා ඉල්ලීේ 

SLT GO වයදුම වවත වයොමු 
කරයි 

බිල් වශ්ේෂවේ සාරාංශ්ය 

ඔන්ලයින් බිල්පත් වගවීේ සඳ ා  

අගය එකතු කරන වසේවාවන් ((අදාළ 
වයදුමට ව ෝ වවේ අඩවිය වවත 

වයොමු කරයි)) 

අන්තර්ජාල පැවක්ජය පිළිබඳ 
විස්තර 

වසේවා වත්රීේ ටැේ 

ප්ර.ධාන වමනුව 

ඉක්මන් දයත් කිරීවේ අයිකන 

SLT සේබන්ධතාවවයහි අංකය 
සංදර්.ශ්කය (Display එවකහි) 
ස  SLT ගිණුම එක් (Add) කිරීම 
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“Package Upgrade” 
වත්රීවමන්, 

පරිශීලකයින්ට  
(Users) දැනට පවතින 
පැවක්ජ විස්තර ස  

අවනකුත් පැවක්ජ 

විස්තර ද බැලිය  ැක. 
 
 
 

ඔහුට/ඇයට 

“Upgrade" 

වත්රීවමන් දැනට 

පවතින පැවක්ජය 
වවනස් කිරීමට ඉල්ලීේ  

කල  ැක. 
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“Data Remaining“ 
යටවත් “More" 

වත්රීවේදී, එය 

පරිශීලකයින්වේ (users) 
අන්තර්ජාල භාවිතය 

සේබන්ධ වඩාත් 
විස්තරාත්මක වතොරතුරු 
වපන්වන පිටුවට වයොමු 

කරයි. 
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SLT GO වයදුම වවත 
වයොමු කරයි 
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වේටා ඇේ ඔන් (Data 
Add-On) වවත වයොමු 

කරයි  
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අමතර දත්ත (Extra 
GB) ඉල්ලීේ සඳ ා 
ඔබව වයොමු කරයි 



20 

බිල්පත් 

සාරාංශ්ය 
වපන්නුේ කරයි 

ඔන්ලයින් බිල්පත් වගවීවේ කවුළුව 
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SLT Storage ලියාපදංචි 
කිරීවේ පිටුව වවත වයොමු 

කරයි 
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SLT GO වයදුම වවත 
වයොමු කරයි 
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PEO TV GO වයදුම 
වවත වයොමු කරයි 

 
 

PEO TV GO වයදුම 
දැනටමත් ස්ථාපනය කර 

වනොමැති නේ, එහි 

“INSTALL” ක්ලික් 
කිරීවමන් PEO TV GO 
වයදුම ස්ථාපනය කර ගත 

 ැක  
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කැස්පර්.ස්කි ඇන්ටි 

වයිරස ්(Kaspersky 
Anti – Virus) 

මෘදුකාංගය ලියාපදංචි 

කිරීවේ පිටුව වවත වයොමු 
කරයි 



ඉක්මන් දයත් කිරීනේ අයිකන 

25 



26 

ඩිජිටල් ලයි ් ස්ටයිල් 

පිටුව වවත වයොමු කරයි 
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ඊ වටලිවෂොප් පිටුව වවත 
වයොමු කරයි 
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“නව සේබන්ධතා 
ඉල්ලීේ” පිටුව වවත 

වයොමු කරයි 
 

පරිශීලකයින්ට කැමති 

වසේවාව වතෝරා, විස්තර 

ඇතුළත් කර එය ඉදරිපත් 
(Submit) කළ  ැක. 
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ඔන්ලයින් බිල්පත් 
වගවීවේ කවුළුව වවත 

වයොමු කරයි 

ඊ-බිල් ලියාපදංචි පිටුවට 
වයොමු කරයි 

පසුගිය මාස 3 ක 

බිල්පත් සාරාංශ් විස්තර 

වපන්වයි 

වමම Email Now 
වබොත්තම ක්ලික් කිරීවමන් 

පරිශීලකයාට බිල්පත 

ඔහු/ඇය වවත email කර 
ගත  ැක 
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ශ්රී ලංකා වටලිවකොේ වසේවාවන් 

සේබන්ධ ඕනෑම වදෝෂයක් 

සේබන්ධවයන් පරිශීලකයාට 
(user ට) පැමිණිලි කළ  ැක 

 ේෙන්ධනතා අිංකය ඇතුළත් කරන්න 

 ්ථානය නතෝරන්න(අනිවාර්ය නැත) 

පැමිණිලි වි ්තරය ඇතුලත් කරන්න 
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පිනයෝ ටීවී (PEO TV) පිවිසුම 
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ප්රවර්ධන බැනරය 

පරිශීලකයාවේ පිවයෝ ටීවී පැවක්ජය 
සේබන්ධ විස්තර 

වීඩිවයෝ ඔන් ඩිමාන්ේ VOD 
(Video On Demand)  ර ා 
ලබා ගත  ැකි චිත්රපට 

නාලිකා (channels) ස  
වැඩසට න් පිළිබඳ විස්තර 

PEO TV GO වයදුම එක සඳ ා 
ලියාපදංචි වීමට වයොමු කරයි 

අවනකුත් PEO TV පැවක්ජ 
පිළිබඳ විස්තර 
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එය මත ක්ලික් කිරීවමන් 

පරිශීලකයාට (user ට) 
පැවක්ජ පිළිබඳ විස්තර 

ලබා ගත  ැක. 

එවසේම Compare 
වබොත්තම ක්ලික් කිරීවමන් 

භාවිතා කරන්නාට (user ට) 
පැවක්ජ 3ක් එකවර 

සැසදීවේ  ැකියාව ලැවේ 
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පිවයෝ ටීවී වීඩිවයෝ ඔන් 
ඩිමාන්ේ [PEO TV 
Video On Demand 
(VOD)] හි පවතින 

සියලුම චිත්රපට වපන්වයි 
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නාලිකා (channels) 
වැඩසට න් පිළිබඳ වැඩි 

විස්තර 
වපන්වයි 
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PEO TV GO වයදුම 
වවත වයොමු කරයි 

 
 

PEO TV GO වයදුම 
දැනටමත් ස්ථාපනය කර 

වනොමැති නේ, එහි 

“INSTALL” ක්ලික් 
කිරීවමන් PEO TV GO 
වයදුම ස්ථාපනය කර ගත 

 ැක 
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20 සිට 30 දක්වා පිටුවල පැ ැදලි කර ඇත 
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හඬ පිවිසුම 



39 



40 

දුරකථන සේබන්ධතාවයට 

අදාල  පැවක්ජවේ නම 

පරිශීලකයාට Call 
Forwarding (ඇමතුේ 

වවනත් අංකයක් කරා වයොමු 

කිරීම )ප සුකම  සක්රිය කළ 
 ැකිය -  

එය SLT ස්ථාවර දුරකථන 
අංකය වවත එන දුරකථන 
ඇමතුේ, වමහි ඇතුලත් කල 
ජංගම දුරකථන අංකය වවත 

වයොමු කරයි 
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ජිංගම පිවිසුම 
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SLT-Mobitel (Mobile) Selfcare 
වයදුම වවත වයොමු කරයි 
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ප්රවර්ධනන පිවිසුම 



44 

දැනට පවතින, ස  ඉදරියට එන 
ප්රවර්.ධන  කටයුතු  පිළිබඳ 

විස්තර වපන්වයි. 



45 

ප්රධනාන නමනුව 
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ඉ ළ දකුණු 

වකළවවර් වබොත්තම 

ක්ලික් කල විට, එහිදී  

ප තට වැටුණු 

වමනුවක් (Menu) 
වපන්වයි 
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MySLT සඳ ා ලියාපදංචි වීමට ඇතුලත් කල පරිශීලකයාවේ  ැඳුනුේ විස්තර 
වපන්වයි  (Facebook User ID, Gmail ලිපිනය, ජංගම ව ෝ වවනත් email ලිපිනය ) 

. 

වයදුවේ වපරනිමි මුල් පිටුව වවත ආපසු වයොමු කරයි 

පරිශීලක (User වේ) පැතිකවඩහි වතොරතුරු වපන්වයි 

SLT සේබන්ධතා වවනස් කිරීම ව ෝ එකතු කිරීම 

බිල්පත් වතොරතුරු 

ඔන්ලයින් වගවීේ 

වසේවා වදෝෂ වාර්තා කිරීම / පැමිණිලි ඉදරිපත් කිරීම 

SLT සේබන්ද කර ගත  ැකි ආකාර 

ශ්රී ලංකා වටලිවකොේ නිෂ්පාදන ස  වසේවා පිළිබඳ බහුලව අසනු ලබන ප්රශ්්න ස  පිළිතුරු 

භාවිතය  ා සේබන්ධ නියමයන් ස  වකොන්වේසි 

App එවකන් ඉවත් වූ (Sign Out) පසු, ඊළඟ වතාවේ App එක භාවිතා කරන 
විට නැවත ඇතුලත් (Sign In) විය යුතුය. 
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MySLT වයදුවමහි මුල් 
පිටුව වවත නැවත වයොමු 

කරයි 
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ඇතුලත් කල  ැඳුනුම ට අදාල වතොරතුරු 
වපන්වයි 

පරිශීලකයාට නව ජංගම දුරකථන අංකයක් 
ඇතුලත් කිරීම ව ෝ වවනස් කිරීම කල  ැක 



50 

පරිශීලකයාට උපරිමය SLT සේබන්ධතා 
 තරක් දක්වා ඇතුලත් කළ  ැක 



51 

29 පිටුවේ විස්තර කර 

ඇති පරිද බිල්පත් 

සේබන්ධ විස්තර පිටුව 

වපන්වයි 
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ඔන්ලයින් වගවීේ 

සේබන්ධ පිටුව වවත 

වයොමු කරයි 
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30 පිටුවේ පැ ැදලි කර ඇති 

පරිද වසේවා වදෝෂ වාර්තා කිරීවේ 

පිටුව වවත වයොමු කරයි 
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SLT සේබන්ධ කර 
ගත  ැකි ආකාර 

කිහිපයක් වපන්වයි 
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ශ්රී ලංකා වටලිවකොේ 

නිෂ්පාදන ස  වසේවා 

පිළිබඳ නිතරම අසන 

ලද ප්රශ්්න ස  
පිළිතුරු වපන්වයි 
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භාවිතය  ා සේබන්ධ 

නියමයන් ස  වකොන්වේසි 

වපන්වයි 
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App එවකන් ඉවත් 
වීම(Sign Out) ස  
ඇතුලත් (Sign In) 
වීවේ පිටුව වපන්වයි 


