
アップロードまでの手順

අදාළ ගිණුමේ සංමේත අංකමේ අවසාන 
ඉලේකේ 4 පමණේ දර්ශනය මේ.

කරුණාකර අදාළ ගිණුම සමඟ පරීේෂා කරන්න.

ඔබ විසින් අප බ ංකුවට මපන්ූ මන්වාසික පදංචි කාඩ්පමේ සඳහන් 

ජපානමේ රැඳී සිටිය හ කි කාලය (අවසන් දනය) ද නටමේ අවසන් වී 

ඇති බ වින්, කරුණාකර වර්තමානමේ ඔබ සතුව ඇති මන්වාසික පදංචි 

කාඩ්පමතහි මෆාමටෝ ෆයිල් එකේ (රූප ම ානුවේ) අපමලෝඩ් කරන්න.
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*අපමලෝඩ් කළ හ කි ෆයිල් එමේ ප්රමාණය, 
මෆාමටෝ එකකට 10MB මහෝ ඊට අඩු විය 

යුතුය.

*අපමලෝඩ් කළ හ කි ෆයිල් වර් ය වනුමේ jpg, 
jpeg, png මහෝ gif මේ.

*කරුණාකර රාමුමේ ප්රමාණයට   ළමපන මලස 

මෆාමටෝ එක අපමලෝඩ් කරන්න.

*මෆාමටෝ එක රාමුමේ ප්රමාණයට වඩා කුඩා වීම, 

මෆාමටෝ එක රාමුමවන් පිට ම ාස් තිබීම මහෝ 

ප හ දලි මනාම ති වීම යන අවස්ථා වල දී, එය 

න වත සපයන මලසට ඔමබන් ඉල්ලා සිටින

අවස්ථා ඇත.

අදාළ ගිණුමේ සංමේතය අංකය

තහවුරු කරන්න

ඔබමේ වත්මන් මන්වාසික පදංචි කාඩ්පත ඉදරිපත් කිරීමට 

මකමරන ඉල්ලීමයි

අපමලෝඩ් කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය 

යුතු කරුණු

අපමලෝඩ් කිරීම දේවා 

මකමරන ආකාරය
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මහාඳ උදාහරණ

මබාඳ වී මනාපැහැදලි වීම

ම ාමටෝ එමේ මකාටස් අඩුවීම,

ආනතියකට ම ාමටෝ ගැනීම

ම ාමටෝ සඳහා මහාඳ සහ නරක උදාහරණ

2අපමලෝඩ් කිරීම දේවා 

මකමරන ආකාරය
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ආමලෝකය පරාවර්තනය වීම මහෝ

මසවනැල්ලල මහ්තුමවන් 

මනාමපනීම
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ම ාමටෝ එමේ පරාසයට සාමපේෂව 
කුඩාවීම

ම ාමටෝ එමේ සිරස් දශාව කුඩාවීම

ම ාමටෝ සඳහා මහාඳ සහ නරක උදාහරණ

අපමලෝඩ් කිරීම දේවා 

මකමරන ආකාරය
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“表面の画像を選択 (ඉදරිපස ම ාමටෝ එක 
මතෝරන්න)” මබාත්තම

“裏面の画像を選択 (පසුපස ම ාමටෝ එක 
මතෝරන්න)” මබාත්තම

මමම මබාේතේ ඔබා, මන්වාසික පදංචි කාඩ්පමේ 
ඉදරිපස සහ පසුපස මෆාමටෝ අපමලෝඩ් කරන්න.

අපමලෝඩ් කිරීම සේබන්ධව

■ PC සඳහා

■ ස්මාර්් ම ෝන් සඳහා

<iPhone සඳහා>

මස්ේ කල මෆෝල්ඩරමයන් මෆාමටෝ
එක මතෝරන්න.

<Android සඳහා>

ක මරාව ක්රියාේමක 

කර මෆාමටෝ එකේ 

 න්න, න තිනේ 

මස්ේ කල මෆාමටෝ
එකේ මතෝරන්න.

අපමලෝඩ් කිරීම දේවා 

මකමරන ආකාරය
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අපමලෝඩ් කිරීමමන් පසු, “ෆයිල් එමේ නම”, “මපරදසුන් රූපය” සහ 
“මකාදමන මබාේතම” මපමනනු ඇත.

5

 යිල්ල එමේ
නම

මකාදමන 
මබාත්තම

මපරදසුන් රූපය

අපමලෝඩ් කිරීමමන් පසු දර්ශනය සේබන්ධව

ඔබට මෆාමටෝ එක මවනස් කිරීමට අවශය නේ, “削除 (මකන්න)” 

මබාේතම ේලිේ කර න වත අපමලෝඩ් කරන්න.

ම ාමටෝ එක මවනස් කරන විට

අපමලෝඩ් කිරීම දේවා 

මකමරන ආකාරය
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අපමලෝඩ් කරන මෆාමටෝ එක, ගිණුේ 

හිමිකරුමේම “මන්වාසික පදංචි කාඩ්පත” බවට 

තහවුරු කර, මෙේ සලකුණ මයාදන්න.

අවසාන වශමයන් තහවුරු කිරීම

සේබන්ධව

සියලුම කරුණු පරිේෂා කල පසු, “送信する

(යවන්න)” මබාේතම ේලිේ කර යවන්න.

යවන්න

අපමලෝඩ් කිරීම දේවා 

මකමරන ආකාරය


