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PEOTVGO යෙදුම ස්ථාපනෙ කිරීම 
• Play store යෙත ය ොස් PEOTV GO-APP යසොො, බා ත ය ොට ස්ථාපනෙ කිරීම සඳහා 

INSTALL යබොත්තම ක්ලික්  රන්න. 

ස්ථාපනය 

කරන්න පසවීම සඳහා 
“PEOTVGO” 

පතෝරන්න  

PEOTVGO APP 

ඊ ලඟට 
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• Play store හි OPEN ප ොත්තම මත ක්ලික්  රන්න පහෝ දුර ථන පමනුව යෙත ය ොස් 

PEOTV GO APP නිරූප ෙ මත ක්ලික්  රන්න. 
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OPEN මත 
ක්ලික් කරන්න 

PEOTVGO APP 

විෙෘත කිරීම සඳහා 

පමම ICON එක 
මත ක්ලික් 

කරන්න 



• APP විෙෘත කිරීයමන් පසු, ඔබ PEOTVGO APP ගිණුම සෑදිෙ යුතුෙ 

පියෙෝ ටීවී ය ෝ යෙදුම සඳහා ගිණුමක් සාදා  න්යන් ය යසේද 

01. ගිණුමක් සෑදීමට 

ACCOUNT 
ප ොත්තම මත 

ක්ලික් කරන්න 

02. Crete 
ACCOUNT 
යබොත්තම 

මත ක්ලික් 

 රන්න 
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• Sign upමත ක්ලික්  ර ගිණුම සෑදීමට ඉල්ලන විස්තර පුරො Sign up මත ක්ලික්  රන්න 
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01. Sign up මත 

ක්ලික්  රන 

02. ජං ම 
දුර ථන අං ෙ 

ඇතුලත්  රන්න 

03. මුරපදෙ  
(Password) 

ඇතුලත් 

 රන්න 

04. මුරපදෙ 
(Password) 

සනාථ 

 රන්න 

05. අවසානපේ Sign 
up මත ක්ලික්  රන 



• Sign up ප ොත්තම ක්ලික් කිරීයමන් පසු, ඔබට SMS මගින් OTP ලැප නු ඇති අතර එෙ 
පහත පරිදි ඇතුල්  රන්න 
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SMS මගින් 
OTP ලැයබනු 

ඇති 

01. OTP පමහි 

ඇතුලත් 

 රන්න 

02. Verify 
ප ොත්තම මත 

ක්ලික් කරන්න 



මුල් තිරපේ දිස්වන විකල්ප මං පමොනවාද? 
• Home යබොත්තම → මුල් (Home) පිටුෙ : ඔබට සජීවී රූපොහිනිෙ, නෙ පැමිණීම්, චිත්රපට ආදිෙ 

නැරඹිෙ හැකිෙ..  
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යතෝරා ත් සජීවී රූපවාහිනී 

නාලිකා නැරඹීමට යමම 

අයි නෙ (ICON) මත ක්ලික් 
 රන්න 

සිෙළුම නාලි ා නැරඹීමට 

යමම අයි නෙ (ICON) 
මත ක්ලික්  රන්න 

සිෙළුම නෙ ඇතුලත් කිරීම්  

නැරඹීමට යමම අයි නෙ 

(ICON) මත ක්ලික්  රන්න 

යතෝරා ත් නව ඇතුලත් 

කිරීම් නැරඹීමට යමම 

අයි නෙ (ICON) මත ක්ලික් 
 රන්න 

සිෙළුම චිත්රපට නැරඹීමට 

යම් මත ක්ලික්  රන්න 
පතෝරා ත් චිත්රපටය 

නැරඹීමට යමම අයි නෙ 

(ICON) මත ක්ලික්  රන්න 

• ළමා ෙැඩසටහන් 

• පියෙෝ ටියුන්ස ්(PEO 
Tunes) 

•  ෑම ෙර් .  

සඳහා තිරයේ පහළට ෙන්න. 

පිවිසුම් (Home) 
ප ොත්තම 

පිවිසුම් (Home) පිටුව 
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HOME 
ප ොත්තම 

ටීවී පිටුව 

සජීවී රූපොහිනිෙ සහ රූපොහිනි ප්රතිොදන 

නැරඹීමට (Rewind TV) අදාල නාලි ාෙ යතෝරා 
අයි නෙ මත ක්ලික්  රන්න 

නාලි ා ෙර්.ගී රණෙ සඳහා තිරයේ 

පහළට ෙන්න 

• පුෙත් සහ ෙයාපාර ෙැඩ සටහන් 

• විවිධ ෙැඩ සටහන් 

• ඉය නීම සහ අධයාපනෙ ෙැඩ සටහන් 

• වියනෝදාත්ම  ෙැඩ සටහන් 

• ළමා ෙැඩ සටහන් 

• ආ මි  ෙැඩ සටහන් 

• Home යබොත්තම → ටීවී පිටුෙ: ඔබට සජීවී රූපවාහිනිය හා රූපවාහිනි ප්රතිවාදන (Rewind TV) 
යමම පිටුෙ තුලින් නැරඹිෙ හැකිෙ.  
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• සජීවී රූපොහිනිෙ නරඹන්යන් ය යසේද? 

යපර පිටුයේ යතෝරා  ත් සජීෙ 

නාලි ා (LIVE Channel) 
යම් හරහා ොදනෙ  රයි.  

• යම් හරහා පහළට ගිෙ විට 

සිෙලුම නාලි ා යපන්ෙයි. 

• ඕනෑම නාලි ාෙක් යතෝරාය න 

නාලි ා ලාංඡනෙ මත ක්ලික් 

කිරීයමන් එෙ ය ලින්ම ොදනෙ 

 ළ හැකිෙ 
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PAUSE ප ොත්තම හරහා 
අන්තර් තය නැවැත්විය හැක 

යපොයින්ටරෙ ඇදය න ොයමන් 

අන්තර් තෙ ප්රතිොදනෙ 

(REWIND) යහෝ යේ ෙත්ෙ ොදනෙ 
(FAST FORWARD)  ළ හැ  

පසුගිෙ ෙැඩසටහන් නැරඹීමට 

අෙශ්ය “පසුගිෙ දිනෙ” යමහිදී 
යතෝරා ත හැ  

පහළට ොයමන් නැරඹිෙ යුතු අතීත 

ෙැඩසටහන යතෝරාය න ොදනෙ 

 ළ හැ  

• ප්රතිවාදන රූපවාහිනිය Rewind TV නරඹන්යන් ය යසේද? 
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චිත්රපට  ාණ්ඩ සඳහා තිරයේ පහළට 

ෙන්න 
• ප්රිමියර් (Premier) චිත්රපට 
• සංහල සම්භාේ ය/ පවුල / ප් රහසන. 
• පදමල ක්රියාදාම / ප් පර්මණීය / නාට් ය /
භීතිය - ත් රාසජනක  / ප් රහසන. 

• හින්දි 
• ඉං ්රීස 

යතෝරා ත් චිත්රපටෙ නැරඹීමට අයි නෙ 

(ICON) මත ක්ලික්  රන්න 

චිත්රපට පිටුව 

Home 
ප ොත්තම  

චි
ත්ර
ප
ට
 පි
ටු
ය
ේ
 ඇ
ති
 වි
 
ල්
ප
 ය
ම
ොන
ෙ
ාද

 • Home යබොත්තම → චිත්රපට පිටුෙ: ඔබට යමම පිටුෙ තුලින් චිත්රපට නැරඹිෙ හැකිෙ.  
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• චිත්රපට නරඹන්පන් පකපසේද? 

“දැන් නරඹන්න” යබොත්තම (“Watch 
Now”B utton) ක්ලික් කිරීයමන්, යපර 

පිටුයේ යතෝරා ත් චිත්රපටෙ ොදනෙ 

 රනු ඇත 

• යමම ය ොටයසේ, නිර්.යේශිත 

චිත්රපට ලැයිස්තුෙ සඳහා ඉක්මන් 

ප්රයේශ්ෙක් යපන්ෙනු ඇත. 

• යමම ය ොටයසේ, යතෝරා ත් චිත්රපටයේ 

සාරාංශ්ෙක් යපන්ෙනු ඇත 
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• Homeයබොත්තම→ සංගීත පිටුව: ඔබට යමම පිටුෙ තුලින් සංගීත වැඩ සටහන් 

නැරඹීමට යහෝ ඇසීමට හැකි.  

Home ප ොත්තම 

සංගීත පිටුව 

යතෝරා ත් සංගීත වීඩියෙෝෙ යහෝ ඇල්බමෙ 

නැරඹීමට යහෝ සෙන් දීමට අයි නෙ 

(ICON) මත ක්ලික්  රන්න 

සංගීත වීඩියෙෝ යහෝ ඇල්බම් 

ෙර්.ගී රණෙ  සඳහා තිරයේ පහළට 
ෙන්න 

• පිපයෝ නාද මාලා (PEO Tunes) 
• සංලංකා (SingLanka) 
• ලිහිල් සංගීතය 
• චිත්රපට ගීත 

ස
ංගී
ත
 පි
ටු
ය
ේ
 ඇ
ති
 වි
 
ල්
ප
 ය
ම
ොන
ෙ
ාද

? 
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• සංගීත වැඩ සටහන් වාදනය කරන්පන් පකපසේද: සංගීතය 
නැරඹීම පහෝ සවන්දීම 
 

PAUSE යබොත්තම හරහා 
අන්තර් තෙ නැෙැත්විෙ හැ  

• යමම ය ොටයසේ, නිර්.යේශිත සංගීත 

ලැයිස්තුක් සඳහා ඉක්මන් ප්රයේශ්ෙක් 

යපන්ෙනු ඇත. 

යපොයින්ටරෙ ඇදය න ොයමන් 

අන්තර් තෙ ප්රතිොදනෙ (REWIND) 
යහෝ යේ ෙත්ෙ ොදනෙ (FAST 

FORWARD)  ළ හැ  
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• Homeයබොත්තම → ලමා පිටුෙ: ඔබට යමම පිටුෙ තුලින් ලමා වීඩියෙෝ ෙැඩ සටහන් 
නැරඹිෙ හැ . 

Home ප ොත්තම 

ළමා පිටුව 

ලමා ෙැඩ සටහන් ෙර්.ගී රණෙ සඳහා 

තිරයේ පහළට ෙන්න 
• සූටික්කා 
• ඩී පී කිඩ්ස් (DP Kids) 
• කාටූන් වැඩ සටහන් 
• ලමා කැපරොපක් වැඩ සටහන් (Kids 

Karaoke) 
• ගීත වාදනය  

ළ
ම
ා 
පි
ටු
ය
ේ
 ඇ
ති
 වි
 
ල්
ප
 ය
ම
ොන
ෙ
ාද

? 

යතෝරා ත් ලමා වීඩියෙෝ අන්තර්. තෙන් 

නැරඹීමට අයි නෙ (ICON) මත ක්ලික් 

 රන්න 
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• ළමා වීඩිපයෝ වැඩ සටහන් නරඹන්පන් පකපසේද? 

PAUSE යබොත්තම හරහා 
අන්තර් තෙ නැෙැත්විෙ හැ  

පපොයින්ටරය ඇදප න යාපමන් 

අන්තර් තය ප්රතිවාදනය 

(REWIND) පහෝ පේ වත්ව 
වාදනය (FAST FORWARD) කළ 

හැක 

• යමම ය ොටයසේ, නිර්.යේශිත 

අන්තර්. තෙ සඳහා ඉක්මන් 

ප්රයේශ්ෙක් යපන්ෙනු ඇත. 
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වී
ඩි
ය
ෙ
ෝ 
පි
ටු
ය
ේ
 ඇ
ති
 වි
 
ල්
ප
 ය
ම
ොන
ෙ
ාද

? • Home යබොත්තම → වීඩියෙෝ: ඔබට යමම පිටුෙ තුලින් වියශ්ේෂ වීඩියෙෝ අන්තර්. තෙන් 

නැරඹිෙ හැ . 

වීඩිපයෝ පිටුව 

වීඩියෙෝ ෙැඩ සටහන් ෙර්.ගී රණෙ සඳහා 

තිරයේ පහළට ෙන්න 

• ශ්රී ලංකාපේ උදයාන A Park Sri Lanka 
• එ.පකෝ ඉන්දියා (Eco India) 
• කෑම වර්.  (Dishes) 
• මාබිම 

• හැඩ පවන්න (Be Shape) 

යතෝරා ත් වීඩියෙෝ අන්තර්. තෙන් 

නැරඹීමට අයි නෙ (ICON) මත ක්ලික් 

 රන්න 

Home ප ොත්තම 
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• විප ේෂ වීඩිපයෝ අන්තර්  තයන් නරඹන්පන් පකපසේද? 

PAUSE යබොත්තම හරහා 
අන්තර් තෙ නැෙැත්විෙ හැ  

පපොයින්ටරය ඇදප න යාපමන් 

අන්තර් තය ප්රතිවාදනය 

(REWIND) පහෝ පේ වත්ව 
වාදනය (FAST FORWARD) 

කළ හැක 

• යමම ය ොටයසේ, නිර්.යේශිත 

අන්තර්. තෙ සඳහා ඉක්මන් 

ප්රයේශ්ෙක් යපන්ෙනු ඇත. 
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රූ
ප
ෙ
ාහි
නී
 ම
ාර්
ය
 
ෝප
ය
ේ
ශ්
 පි
ටු
ය
ේ
 ඇ
ති
 

වි
 
ල්
ප
 ම
ං 
ය
ම
ොන
ෙ
ාද

? 

• Home යබොත්තම → රූපොහිනී මාර්.ය ෝපයේශ් පිටුෙ (TV Guide): යමම පිටුෙ 
දෙයසේ විවිධ යේලාෙන්හිදී රූපොහිනියේ ඇති යේ යපන්ෙයි. 

රූපවාහිනී 

මාර්.ප ෝපපේ  

පිටුව TV Guide 

දිනය අඩංගු 

පප්ලිය Date 
Row 

කාලය අඩංගු 

පප්ලිය Time Row 

නාලිකා 

තීරුව 

සජීව කාලය 

අඩංගු පප්ලිය 

Live Time Line 

වි ාශ්නෙ සඳහා 

ලැයිස්තු ත  ර 

ඇති ෙැඩසටහන් 

වි ාශ්ෙ වූ ෙැඩ 

සටහන් විස්තරෙ 

Home ප ොත්තම 
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• මාර්ය ෝපයේශ් පිටුෙ (TV Guide Page) හරහා ප්රතිොදිත 

ටීවී (Rewind TV )ෙැඩ සටහන් නරඹන්යන් ය යසේද? 

දිනය අඩංගු 

පප්ලිය Date 
Row 

සජීව කාලය 

අඩංගු පප්ලිය 

Live Time Line 

රූපවාහිනී 

මාර්.ප ෝපපේ  

පිටුව TV Guide 

02. පතෝරා ත් 

වැඩසටහන නැරඹීමට, 

දැන්  ලන්න ප ොත්තම 

(Watch Now Button) 

ක්ලික් කරන්න 

01. දැනටමත් වි ාශ්නෙ  ර 

ඇති ෙැඩසටහන් ය ොටයසේ 

ඇති, අදාල ෙැඩ සටහන යතෝරා 

ඒ මත ක්ලික්  රන්න 
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• ලැයිස්තු යසවීයම් යබාාත්තම (Search  Button) භාවිතා  රන්යන් ය යසේද?: පමහිදී ඔ ට ඕනෑම 
වැඩසටහනක් පහෝ අන්තර් තයක් පසවිය හැක. 

01. යසවීමට අෙශ්ය 
ෙැඩසටහයන් නම යහෝ 

මූල පදෙ (Keyword) 
ටයිප්  ර ඇතුල්  රන්න 

02. පමහිදී එය පසවුම් 

ප්රතිඵලය පපන්වන අතර 

වැඩසටහන පහෝ 

අන්තර් තය වාදනය 

කිරීමට අයිකනය 

(ICON) මත ක්ලික් 
කරන්න 

Search ප ොත්තම 
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නැරඹුම් ලැයිස්තු 

(WATCHLIST) ප ොත්තම  

01. නැරඹුම් ලැයිස්තු 

(WATCHLIST) පිටුවට ඕනෑම 
ප්රියතම වැඩසටහනක් පහෝ 

අන්තර් තයක් එක් කිරීමට 

නැරඹුම් ලැයිස්තු 

(WATCHLIST) ප ොත්තම 
ක්ලික් කරන්න 

02. පමහිදී WATCHLIST හි 
අන්තර්. ත ලැයිස්තුව පපන්වන 

අතර අන්තර් තය වාදනය 

කිරීමට අයිකනය (ICON) මත 
ක්ලික් කරන්න 

නැරඹුම් ලැයිස්තු (WATCHLIST) ප ොත්තම භාවිතා කරන්පන් පකපසේද: යමහිදී ඔබට ඕනෑම ප්රිෙතම 
ෙැඩසටහනක් යහෝ අන්තර්. තෙක් නැරඹුම් ලැයිස්තු (WATCHLIST) පිටුෙට එක්  ළ හැ .  
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• ගිණුමට අදාල යබොත්තයමහි (Account Button) ඇති වි ල්ප මං යමොනොද?: යමහිදී ඔබට ඔබයේ 
ගිණුම පිළිබඳ ඕනෑම යතොරතුරක් එක් කිරීමට යහෝ ඉෙත් කිරීමට හැකිෙ. 

ගිණුම් ප ොත්තම 

පමහිදී මපේ ගිණුපම් පහත 

පතොරතුරු පවනස් කළ හැක: 

• නම 

• උපන්දිනය 

• ස්ත්රී පුරුෂ භාවය 

• පයදුම පවත පිවිසීපම් මුරපදය 

පමහි පැතිකඩ පතොරතුරු 

අතරින් පහත පතොරතුරු 

පවනස් කළ හැක: 

• නම 

• උපන්දිනය 

• ස්ත්රී පුරුෂ භාවය 

පමම ප ොත්තම හරහා 

PEOTV GO 
APPපවතින් ඉවත් විය 

හැක 

අපි  ැන: 
පමහිදී ඔ ට PEOTV 

GO APP පිළි ඳ 
පතොරතුරු පසොයා  ත 

හැක 

PEOTV GO උදවු 
මධ්යස්ථානය: 

පමහිදී ඔ ට PEOTV GO 
APP සම් න්ධ්පයන් උදවු 

ඉල්ලා සටිය හැක 
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• ගිණුම් යබොත්තම (Account Button) → මයේ ගිණුම ටැබ් එ  යමහි ඔබට ගිණුම් 

යතොරතුරු යෙනස්  ළ හැ . 
ගි
ණු
ම්
 වි
ස
්ත
ර
 ය
ෙ
න
ස
්  
ර
න්
ය
න්
 ය
 
ය
ස
ේද?

 

පමහි ඇති සංස්කරණය කිරීපම් (Edit) 
ප ොත්තම ක්ලික් කිරීපමන් නම පවනස් 

කළ හැක 

පමහි ඇති සංස්කරණය කිරීපම් (Edit) 
ප ොත්තම ක්ලික් කිරීපමන් උපන් දිනය 

පවනස් කළ හැක 

පමහි ඇති පවනස් කිරීපම් (Change) 
ප ොත්තම ක්ලික් කිරීපමන් පයදුපම් මුර 

පදය පවනස් කළ හැක 
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චරිත සටහන් (Profile Information) විස්තර පවනස් 

කරන්පන් පකපසේද? 
• ගිණුම් ප ොත්තම (Account Button ) → පුේ ලික පතොරතුරු ටැ ය (Personal Information 

Tab) පමහි ඔ ට පුේ ලික පතොරතුරු පතොරතුරු පවනස් කළ හැක. 

ඊ ලඟ 

01. පතොරතුරු පවනස් 

කිරීමට සංස්කරණ (Edit) 
ප ොත්තම ක්ලික් කරන්න 

මුල් නම ඇතුලත් 

 රන්න 

අ  නම ඇතුලත්  රන 

උපන් දිනෙ ඇතුලත් 

 රන්න 

පතොරතුරු 

යාවත්කාලීන කිරීමට 

යාවත්කාලීන 

ප ොත්තම ක්ලික් 

කරන්න 

ස්ත්රී පුරුෂ භාෙෙ යතෝරන්න 
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අපි  ැන කීමට ඇති පේ 
• ගිණුම් යබොත්තම → අපි  ැන ටැ ය: යමහිදී ඔබට PEOTV GO යෙදුම පිළිබඳ යතොරතුරු යසොො 

 ත හැ . 

යතොරතුරු බැලීමට 

අපි  ැන (About us) 

ක්ලික්  රන්න 

යමහිදී ඔබට PEOTV 
Goයෙදුමපිළිබඳ යතොරතුරු 

යසොො  ත හැ . 
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උපකාරක මධ්යස්ථානය හරහා උපකාර ල ා  න්පන් පකපසේද? 
• ගිණුම් ප ොත්තම→ PEOTVGO උප ාර  මධයස්ථානෙ ටැබෙ: යමහිදී ඔබට සහාෙ  

 ණ්ඩාෙයමන් සහාෙ ඉල්ලා සිටිෙ හැ . 

01. නම ඇතුලත්  රන 

02. ඊ යම්ල් ලිපිනෙ ඇතුලත්  රන්න 

03. ජං ම දුර ථන 
අජ ෙ ඇතුලත්  රන්න 

04. අදාල ඉල්ලීම ඇතුලත් 
 රන්න 

05. අදාල ඉල්ලීම පිළිබඳ 
ෙැඩිමනත් විස්තර ඇතුලත් 

 රන්න 

06. ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කිරීමට 

පහළට ප ොස් Submit 
ප ොත්තම ක්ලික් කරන්න. 
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අවසානය 


