
 

JLPT 2022 දෙසැම්බර් විභාගය සඳහා නව 

ලියාපදිංචිය  
 
 

පියවර 01: 
 “Continue to Registration” වෙත 
පිවිවෙන්න. 

 

 

පියවර 02:  
ඉල්ලුම්පත්රය පුරෙන්න. 
 

• ඔබවේ ෙම්ූර්ණ නම නිෙැරදිෙ 
ලියන්න, ඔබ ෙඳහන් කල නම 
එවලසින්ම ප්රතිඵල වල්ලඛණවේ 
ෙඳහන් ෙන අතර එය නිකුත් 
කිරීවමන් පසුෙ එහි නිෙැරදි 
කිරීම් කල වනොහැකිවේ.  
 

• අකුරු 40 ක් පමණක් නමට 
අදොළ තීරුවේ ඇතුලත් කළහැකි 

අතර නම් 2ක් අතර එක් හිස් 

තැනක් පමණක් තබන්න. (නම් 
අතර හිේතැන් 2ක් තැබීමට 

අෙෙර වනොලැවේ) 
 

ඔබදේ නම නිවැරද ආකාරයට ලියන්දන් දකදස්ෙ?  
 

D I S S A N A Y A K E A R A C H C H I Y A L G E R U V A N P A T H I R A N A G A 

 
D . A . R U W A N  P A T H I R A N A G E  G A Y A N  C H A T H U R A N G A  

 
D  A  R  P  G A Y A N  C H A T H U R A N G A                

 
D  A  R  P  G  C H A T H U R A N G A                    

 
 
 



 

 

 

• වමහි ෙඳහන් කර ඇති ෙෑම 
වපළකම ෙඳහන් විෙත්රයට 
අනුෙ ඔබට අදොළ ෙන වකොටුවේ 
ලකුණු කරන්න.  
එක් වපළක් වහෝ හිේෙ 
වනොතබන්න.  

 

 

පියවර 03: 
වම් ෙඳහො ඔබදේ උපන් දනය දමහි 

මුරපෙ අිංකය වලෙ භොවිතො කරන වලෙ 
උපවදේ වදනු ලැවේ.  

• ඔබවේ මුරපද අංකය සුරක්ිතෙ 
තබොගන්න. 

• ඔබවේ විභොග අෙෙර පත්රය 
බොගත කිරීමට ෙහ අන්තර්ජොලය 
හරහො ප්රතිඵල පරීක්ෂො කිරීමට 
වමය අතයෙශ්ය වේ. 

• මුරපද අංකය නැෙත වෙනේ 
කිරීමට වනොහැකි බෙ 
කරුණොවෙන් ෙලකන්න. 

 
 

පියවර 04: 
විභොග අවේක්ෂකයොවේ ඡොයොරූපයක් 

උඩුගත (Upload) කරන්න 
(Selfie ඡොයොරූප බොරගනු වනොලැවේ)  
 

Format - .jpg  
ප්රමොණය – 4 cm X 3 cm ෙහ 1 MB ට ෙඩො අඩු 
වියයුතුය. 

පසුතලය – සුදු වහෝ ලො ෙර්ණයක් 



 

 
 

පියවර 05: 
 

ඡොයොරූපය නිසි අකොරවයන් වතෝරන්න. 
පහතින් ඇති “DONE” අයිතමය මගින් 
තහවුරු කරන්න. 

 
 

පියවර 06: 
2022 ජූලි විභොගයට අදොළ වයොමු අංකය 

(Reference number) ෙඳහන් තිරවේ 
ඡොයොපතක් වහෝ එය ලියො ෙටහන් කර 
ගන්න.  
ඔබදේ විභාග අවසර පත්රය බාගත 

කිරීමට දමම දයාමු අිංකය (Reference 
number)  අනිවාර්යදයන්ම අවශ්යදේ. 

 
 

පියවර 07: 
“New Registration” වතෝරන්න. 

 

 

පියවර 08: 
මුදල්ල වගවීම ෙඳහො ඔබ කැමති 
විකල්ලපය වෙත පිවිවෙන්න.  
විකල්පය 1 – ඩයද ාේ Ez Cash  
වහෝ  
විකල්පය 2 – බැිංකු කාඩ් පත 

 

 

 



විකල්පය 1 – ඩයද ාේ Ez Cash 

 
 
 
 

 
 

JLPT ඉල්ලුම්පත්රය පිරවීමට වපර  

 
#111# ඩයල් කර ඩයද ාේ 
Ez Cash ගිණුමක් විවෘත 
කරගන්න 
 
විභාග ගාස්ුව ඔබදේ  Ez 
cash ගිණුමට බැර (Top Up) 
කර ගන්න  
 
(ඔබට ෙැනටමත් ඩයද ාේ Ez 
Cash ගිණුමක් ඇත්නම් විභාග 
ගාස්ුව ගිණුමට බැර කර 

ගන්න) 
 
 

පියෙර 2: 
 
ඉල්ලුම්පත්රය පුරෙො වපෝරමය 

වයොමු (submit) කරන්න 
 

 

“Pay with Dialog Ez cash” 
අයිතමය වතෝරන්න  

 

  

 
 
ඔබ විභොග ගොේතුෙ තැන්පත් 

කර ඇති ඔබවේ Ez Cash 
දුරකතන අංකය ෙටහන් 
කරන්න 
 
ඩයවලොේ Ez cash “Pin” 
අංකය ෙටහන් කර වයොමු 

කරන්න (Submit) 
 



 

විකල්පය 2 – බැිංකු කාඩ් පත මගින් 

 

 

 අදොළ OTP අංකය SMS මගින් 
ලබොවගන එය අදොළ වයොමුවේ 
ෙටහන් කරන්න. 

 ෙොර්ථක මුදල්ල වගවීවම්දී එය 
ෙනොථ කර ඩයවලොේ මගින් 
වකටි පණිවිඩයක් ලැවබනු 
ඇත. 

 
 

පියෙර 1: 
 
ඉල්ලුම්පත්රය පුරෙො වපෝරමය 

වයොමු (submit) කරන්න 
 

 “Visa / Master Card” 
විකල්ලපය වතෝරන්න 
 

ජාතයන්තරව දගවීම් සිදුකිරීමට පහසුකම් ඇති දඩබිට් 

කාඩ්පත් දහෝ දෙඩිට් කාඩ්පත් පමණක් භාවිතා කරන්න!  
 
ඔබදේ කාඩ්පත මඟින් දගවීම් සිදුකළ දනාහැකිනම් 

ඔබදේ බැිංකුදේ කාඩ්පත් මධ්යස්ථානයට ෙන්වා එම 

කාඩ්පත මඟින් ජාතයන්තර දගවීම් සඳහා පහසුකම  බා 

දෙනද ස ඉල්ුම් කරන්න.  



 

 

 

 

 

 

 

 
අදොළ සියුම විේතර පුරෙො 
ෙම්ූර්ණ කරන්න. 
 
ඉල්ලුම්පත්රවේ වයොමු අංකය 

(Reference number) 
නිවැරදව සටහන් කරන්න 

 
ඔබවේ ඉල්ලුම්පත්රවේ වයොමු 
අංකය ෙැරදි වලෙ 
ඇතුලත්කර ඇතිනම් 
ඉල්ලුම්පත්රය ප්රතික්වෂ්පෙනු 
ඇත. 

  
විභොග ගොේතුෙ නිෙැරදිෙ 
ෙටහන් කර නැෙත එය 
නිෙැරදිදැයි පරික්ෂො කර 
“Pay” වලෙ ෙඳහන් අයිතමය 
වතෝරන්න. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ෙොර්ථක වගවීමකදී, ඒ බෙ 
ෙඳහන්  විදුත් පණිවිඩයක් 
වෙලොන් බැංකුවෙන් ඔබවෙත 
ලැවබනු ඇත. 
 



විභාග අවසර පත්රය බාගත (download) කරන්දන් 

දකදස්ෙ? 

 

විභාග අවසර පත්රය බාගත (download) කළ හැකි වන්දන් 2022 

දනාවැම්බර් මස 16 වන දන සිටය.  

අවසර පත්රය බාගත කිරීමට දපර එහි විභාග මධ්යස්ථානය, 

දනය සහ දේ ාව සඳහන් වී තිදේෙැයි පරීක්ෂා කර බ න්න. 

 ඉල්ලුම්පත්රය පිරවීමට තිවබන  

මුල්ලපිටුවේ ඇති “Applicant 
Login” අයිතමයට පිවිවෙන්න. 

 
 

 
ඔබවේ වයොමු අංකය ෙහ මුරපද 
අංකය ඇතුලත් කරන්න. 
 
විභොග අෙෙර පත්රය බොගත කිරීම 

ෙඳහො “download Test voucher” 
වලෙ ෙඳහන් අයිතමය තහවුරු 
කරන්න. 
 

 සියුම වතොරතුරු ෙොර්ථකෙ පුරෙො 
ඇත්නම්, ඔබවේ ඉල්ලුම්පත්රය 
ෙැේතැම්බර් මෙ මුල්ල ෙතිය 
ෙනවිට අනුමතවේ.  
 
විකල්ප 2 හරහා දගවීම් සිදුකළ 

විට ඔබදේ මාර්ගගත දගවීම 

අසාර්ථක (“Failed”) වලෙ 
ෙඳහන් වී ඇත්නම් එය 
වනොෙලකො හරින්න. ඔබවේ 
ඉල්ලුම්පත්රය අනුමත කිරීම, 
බැංකුෙ මගින් නිකුත් කරන බැංකු 
ගිණුම් ෙොර්තොෙ අපවෙත ලැබූ පසු 

සිදුකරනු ඇත. 

 

 

 


