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එස.්එල්.ටී.ග ෝ(sltgo) මඟින් ඔබපේ 
නිවපසේ ඇති පරෝඩ්බෑන්ඩ් රවුටරපේ 
වයි.ෆයි. (Wi-Fi) ජාල පදකක් සාදනු 
ඇත. එක් ජාලයක් ඔබපේ පපෞ ලික 
භාවිතය සඳ ා ද, අපනක පපොදු 
එස.්එල්.ටී.ප ෝ(sltgo) පාරිපභෝගිකයින් 
සඳ ා ද පේ. ඔපබ් නිවපසේ ප ොට්ස්පපොට් 
එක වරකට භාවිත කළ  ැකි පුද් ලයින් 
සංඛ්යාව සීමිත වන අතර ඔපබ් 
පපෞ ලික ජාලයට ප්රමුඛ්ත්වය පදමින් 
උපරිම පේ  සීමාවකට එය යටත් පේ. 
එබැවින් පමම විසඳුමට දායක වීපමන් 
පසුව පවා ඔපබ් පරෝඩ්බෑන්ඩ් අත්දැකීම 
පපර පරිදිම පවතිනු ඇත. 

එස.්එල්.ටී. ග ෝ (sltgo) යනු කුමක්ද? 
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• ඔබ SLT ගෙතින් නෙ සම්බන්ධතාෙයක් මිලට  න්ගන් 
නම්, ගමම විසඳුම ස්ෙයංක්රීයෙ ඔබගේ නෙ 
සම්බන්ධතාෙය එකතු ෙන අතර, පනොමිපල් 
පරිහරණය කළ හැක.  

• ඔබ දැනටමත් SLT පාරිග ෝගිකගයක් නම්, 
කරුණාකර මාර්.  තෙ සක්රිය කිරීමට පහත සබැඳිය 
 ාවිතා කරන්න. නත්නම් 1212 අමතන්න. 

• මාර්.  තෙ සක්රිය කිරීගම් සබැඳිය: 
https://slt.lk/go/register 

එස්.එල්.ටී. ග ෝ (sltgo)  සක්රිය කරන්ගන් ගකගසේද? 
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• සක්රිය කිරීපම් සබැඳිය පවත ප ොස් පසේවාව සඳ ා ලියාපදිංචි වීමට 
ඔබපේ පරෝඩ්බෑන්ඩ් විස්තර (credentials) ප ෝ ගිණුම් අංකය 
භාවිතා කරන්න. 

• සක්රිය කිරීපම් සබැඳිය: https://slt.lk/go/register 

 

මාර්.  තව එස.්එල්.ටී. ප ෝ (sltgo) සක්රිය 

කරන්පන් පකපසේද? 

විකල්ප 01 

ගමහිදී ඔබට 
එස්.එල්.ටී. 

ගරෝඩ්බෑන්ඩ් ද්වාර 
පරිශීලක නාමය 

(Portal Username) 
 ා මුර පදය 

(Password) හරහා 
එස්.එල්.ටී.ප ෝ 
(sltgo)  ගසේොෙ 

සඳහා ලියාපදංචි විය 
හැක 



• සක්රිය කිරීපම් සබැඳිය පවත ප ොස් පසේවාව සඳ ා ලියාපදිංචි වීමට 
ඔබපේ පරෝඩ්බෑන්ඩ් විස්තර (credentials) ප ෝ ගිණුම් අංකය 
භාවිතා කරන්න. 

• සක්රිය කිරීපම් සබැඳිය: https://slt.lk/go/register 

 

විකල්ප 02 

විකල්ප 02 

පමහිදී ඔබට 

එස්.එල්.ටී. ගිණුම් 

අංකය  ර ා 

එස්.එල්.ටී. ප ෝ 

(sltgo) පසේවාව සඳ ා 

ලියාපදිංචි විය  ැක. 
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ප්රජා වයි ෆයි (Community Wi-Fi ) පවත 

සම්බන්ධ වන්පන් පකපසේද 

• ලියාපදංචිගයන් පාරිග ෝගිකයින් හට ඕනෑම "sltgo" SSID ගෙත සම්බන්ධ විය 

හැකි අතර ගසේො භුක්ති විඳීමට ෙහල් ද්ොරගයහි (Captive Portal) ඔවුන්ගේ 

SLT ගරෝඩ්බෑන්ඩ් අක්තපත්ර (Broadband Credentials)  ාවිතා කළ හැකිය. 

BB පරිශීලක නාමය සහ VAS 

ද්ොර මුරපදය ඇතුළත් කරන්න 



 එස්.එල්.ටී. ප ෝ පයදුම (sltgo App) යනු 
Android ස  iOS උපාං  සඳ ා පනොමිපල් 
ලබා  ත  ැකි පයදුමකි.  

  පමය ඔබට ප ත සඳ න්  ැකියාවන් 
ලබාපද්: 

වයි.ෆයි. (Wi-Fi) ප ොට්ස්පපොට් එකකට 
ස්වයංක් රීයව සම්බන්ධ වීපම්  ැකියාව. 

ඔබපේ ප් රියතම වයි.ෆයි. (Wi-Fi) 
ප ොට්ස්පපොට් සුරැකීම. එවිට ඔබ මාර්.  තව 
පනොසිටියත් ඔබට ඒවා පසොයා  ත  ැක 

ඔබ වයි.ෆයි. (Wi-Fi) ප ොට්ස්පපොට් එකකට 
සම්බන්ධ වූ බවටපේදනයක් ලබා  ැනීමට. 

යන  මන් එස.්එල්.ටී. ප ෝ  (sltgo App) 
ප ොට්ස්පපොට් ස්ථාන පවත පිවිසීපම්  ැකියාව. 

එස්.එල්.ටී. ග ෝ ගයදුම (sltgo App) යනු කුමක්ද? 
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එස.්එල්.ටී. ප ෝ පයදුම (sltgo App) ස්ථාපනය කරන්පන් පකපසේද? 

• Play store ගෙත ග ොස් එස්.එල්.ටී. ප ෝ පයදුම (sltgo App) ගසොයන්න. ගයදුම 
ස්ථාපනය කිරීමට සඳහා “INSTAL” ගබොත්තම මත ක්ලික් කරන්න. 

ස්ථාපනය  “sltgo” පසොයන්න 

එස්.එල්.ටී. ප ෝ පයදුම 

(sltgo App) පතෝරන්න   

ඊ ලඟට 

9 



• Play store එකහි OPEN පබොත්තම මත ක්ලික් කරන්න. 
නැතිනම් දුරකථන පමනුව පවත ප ොස් එස්.එල්.ටී. ප ෝ 
පයදුපම් (sltgo App) අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න. 

01. OPEN මත 

ක්ලික් කරන්න 

02. ගමම ICON එක 

මත ක්ලික් කරන්න 

sltgo App විවෘත 

කිරීම සඳ ා 
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• පයදුම විවෘත කිරීපමන් පසු, ඔබ විසින් එස.්එල්.ටී. ප ෝ පයදුම් 
(sltgo App) ගිණුමක් ඇරඹීම අවශ්ය පේ.  

එස.්එල්.ටී. ප ෝ පයදුම (sltgo App) ගිණුමක් ආරම්භ කරන්පන් පකපසේද? 

01. “While using  

the app” මත 

ක්ලික් කරන්න 

02. පරෝඩ්බෑන්ඩ් 

පරිශීලක නාමය  ා 

VAS ද්වාර 

(Portal) මුර පදය 

ඇතුලත් කරන්න. 
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03. “ Save ” 

පබොත්තම මත 

ක්ලික් කරන්න 
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01. “Enable 

GPS” මත 

ක්ලික් කරන්න 

03. රූප සට පනහි ඇති 

ආකාරයට, ආසන්නපේ ඇති 

sltgo ප ොට්ස්පපොට් සිතියපම් 

පපනවයි. 

02. පමපලස GPS 

පිහිටීම පපන්නුම් කරයි.  

ඊ ලඟ 

ආසන්නපයන් ඇති sltgo ප ොට්ස්පපොට් පපන්වීමට, ගිණුම සෑදීපමන් පසු එය 

ඉල්ලා සිටින පරිදි ස්මාර්.ට් දුරකථනපේ GPS සක්රීය කිරීමට අවශ්ය පේ. 



• පිටාර  ැලීපම් පමනුපේ (Overflow Menu) ඇති විකල්ප 
පමොනවාද? 
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01. විකල්ප සඳ ා 

“Overflow Menu ” 

මත ක්ලික් කරන්න. 

02. “Profile Settings” 

මත ක්ලික් කරන්න. 

06. “Help” 

මත ක්ලික් කරන්න.  

03. “Setup” 

මත ක්ලික් කරන්න. 

05. “My stltgo 

hotspots ” 

මත ක්ලික් කරන්න. 

04. “Usage status” 

 මත ක්ලික් කරන්න. 

ඊ ලඟට 
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මපේ පැතිකඩ ටැබ්හි (My Profile Tab) ඇති විකල්ප පමොනවාද? 

• My Profile Tab → පමතැනින් My sltgo credentials පවනස් කළ  ැක. 

ඕනෑම පවනසක් සිදු කරීපමන් 

පසුව, එය සුරැකීමට “Save” 

 පබොත්තම ක්ලික් කළ යුතුය 

පමතැනින් My sltgo 

credentials පවනස් කළ  ැක. 
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සැකසුම් ටැබ්හි (Setup Tab) ඇති විකල්ප පමොනවාද? 

• Setup Tab → පමතැනින් සම්බන්ධතා විනයාස ස  නිපේදන සැකැස්ම 

(Connection Configuration & Notification settings)  පවනස් කළ  ැක. 

පවතින ඕනෑම sltgo 

ප ොට්ස්පපොට් එකක් 

සම්බන්ධ කිරීමට පමහි  රි 

ලකුණක් පයොදන්න (ටික් 

කරන්න) 

ස්වයංක්රීයව සම්බන්ධ 

කිරීපම්දී භාවිත කිරීමට වයි. 

ෆයි. (Wi-Fi) ජාලය නැවුම් 
කිරීමට පමතැන ක්ලික් 

කරන්න 

sltgo ප ොට්ස්පපොට් හි 

දැනුම්දීම් සක්රීය 

කිරීමට පමහි  රි 

ලකුණක් පයොදන්න 

(ටික් කරන්න) 
දැනුම්දීම් සැකසීම් 

“notification settings” 

සංස්කරණය කිරීමට පමතන 

ක්ලික් කරන්න. 
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භාවිත තත්ත්ව ටැබ්හි (Usage Status ) ඇති විකල්ප පමොනවාද? 

• Usage status Tab → පමතැන් සිට දත්ත සැලැස්ම ස  

sltgo/FON භාවිත තත්ත්වය පරීක්ෂා කළ  ැක 

sltgo/FON හි භාවිත 

තත්ත්වය  

දත්ත සැලැස්පම් (Data 

plan) භාවිත තත්ත්වය 

පමම විකල්පය 

(option) තවම 

සක්රිය කර නැත 
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මයි එස්.එල්.ටී. ප ෝ ප ොට්ස්පපොට් ටැබ්හි (My stltgo hotspots Tab) ඇති විකල්ප 
පමොනවාද? 

• My stltgo hotspots Tab → පමතැන් සිට sltgo ප ොට්ස්පපොට් එකතු කළ  ැකි 
අතර, පසුව අන්තර්.ජාලය පනොමැතිව සිතියපම් එය ප සුපවන් එය පසොයා  ත 
 ැක. 

01. sltgo 

hotspot 

පතෝරා  ැනීම 

ඊ ලඟට 

sltgo hotspot පතෝරා 

 ැනීම සඳ ා පම් මත 

ක්ලික් කරන්න. 

sltgo hotspot එකතු 

කිරීම සඳ ා “+” සලකුණ 

මත ක්ලික් කරන්න. 
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• My sltgo ප ොට්ස්පපොට් ලැයිස්තුවට, පතෝරා ත් 
sltgo ප ොට්ස්පපොට් එක් කිරීම 

02. sltgo 

ප ොට්ස්පපොට් 

එක් කිරීම 

ඊ ලඟට 

එක් කරන ලද sltgo 
ප ොට්ස්පපොට් කවුළුපේ 

ලැයිස්තු ත කර ඇත. 

පතෝරා ත් sltgo hotspot 
එකතු කිරීම සඳ ා 

“+”පබොත්තම මත ක්ලික් 

කරන්න. 
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උපකාරක ටැබ්හි (Help Tab) ඇති විකල්ප ගමොනොද? 

• Help Tab → උපකාරක ස  ස ාය පතොරතුරු ගමතැනින් ගසොයා  ත 

හැක: sltgo යනු කුමක්ද? 

 

01. එස්.එල්.ටී. 

ප ෝ (sltgo) යනු 

කුමක්ද 
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02. එස්.එල්.ටී. ප ෝ 

ප ොට්ස්පපොට් (sltgo 

hotspot) යනු 

කුමක්ද 

• Help Tab → උපකාරක ස  ස ාය පතොරතුරු පමතැනින් පසොයා 

 ත  ැක: sltgo hotspot යනු කුමක්ද? 

 



• Help Tab → උපකාරක ස  ස ාය පතොරතුරු පමතැනින් පසොයා 

 ත  ැක: මම පකොප ොමද sltgo පවත සම්බන්ධ පවන්පන්? 
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03. මම පකොප ොමද 
sltgo පවත 
සම්බන්ධ 

පවන්පන්? 
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04. sltgo 

hotspot 

ආරක්ෂාකාරීද 

• Help Tab → උපකාරක ස  ස ාය පතොරතුරු පමතැනින් 

පසොයා  ත  ැක: sltgo hotspot ආරක්ෂාකාරීද? 
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05. පියවපරන් 
පියවර 

මාර්.ප ෝපපද්ශ්ය 

මාර්.ප ෝපපද්ශ්ය පවත 

ප්රපේශ් වීමට Get started 
පබොත්තම මත ක්පික් 

කරන්න. 

• Help Tab → උපකාරක ස  ස ාය පතොරතුරු පමතැනින් 

පසොයා  ත  ැක: පියවපරන් පියවර මාර් .ප ෝපපද්ශ්ය? 
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අවසානය 


