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Summary of Using Unicode Fonts with Vowels, Conjunct Letters and Touching Letters 

 

 

• Iskoola Pota 
 

 
ප්රදේශය         දශේෂය        ද ොළඹ       ප්රදේශය ක්රමය             සීග්රග්රොමි 
අමොත්යංශය     ෲර දක්රෝධය    දයෞවන දක්රෝඒශියොව 
 

Conjunct Letters 
ක්ෂ       ක්ව        න්ද        න්ධ          න් ථ        ත්ව       ත්ථ      ග් ධ   

 
Touching Letters  
ස්ස       ම්ම        බ ේද       ත්ත        න්ත          ස්ව 

 
Combinations of Strokes with Conjuncts 
දක්ෂො     දක්ෂේ        දක්ෂෞ       දක්ව        දන්ද       දන්ධ         දන්දෝ            දරෝ   
දත්වේ     දත්වෝ        ග්ද ධ 
 
 

 

• BhaShitaComplex   

 
ප්රදේශය  දේෂය  ද ොළඹ  ප්රදේශය ක්රමය   සීග්රග්රොමි 
අමොත්යංශය  ෲර දක්රෝධය    දයෞවන දක්රෝඒශියොව  
 
Conjunct Letters 
ක්ෂ   ක්ව   න්ද  න්ධ   න්ථ  ත්ව  ත්ථ   ග්ධ   
 
Touching Letters  
ස්ස  ස්ම    ස්ද   ස්ත    ස්ත    ස්ව 
 
Combinations of Strokes with Conjuncts 
දක්ෂො   දේ    දක්ෂෞ  දක්ව   දන්ද  දන්ධ   දන්දෝ  දරෝ   
දේ   දත්වෝ   දග්ධ 

 

 

• DinaminaUniWeb 
 
ප්රද ේශය     දශේෂය    ද ොළඹ      ප්රදේශය    රමය   සීග්රග්රොමි  
අමොත්යංශය   ෲර     ද රෝධය      දයෞවන   ද රෝඒශියොව 
 
Conjunct Letters 
ක්ෂ   ක්ව   න්ද  න්ධ   න්ථ  ත්ව  ත්ථ   ග්ේ ධ   
 
Touching Letters  
ස ්ස  ම ්ම    බ ්    ත් ්ත්    න ්ත්    ස ්ව 
 
Combinations of Strokes with Conjuncts 
දක්ෂො   දක්ෂ    දක්ෂෞ  දක්ව   දන්ද  දන්ධ   දන්දෝ  දරෝ   දේ   
දත්වෝ   ග්ේද ධ    
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• MalithiWeb 
 

 
ප්රද ේශය      දශේෂය   ද ොළඹ     ප්රදේශය    ක්රමය       සීග්රග්රොමි 
අමොත්යංශය   ෲර   දක්රෝධය     දයෞවන    දක්රෝඒශියොව 
 

Conjunct Letters 
ක්ෂ   ක්ව   න්ද  නේධ   නේථ  ත්ේව  ත්ේථ   ග්ේධ   
 
Touching Letters  
ස ේස  ම ේම    බ ේ    ත් ේත්    න ේත්    ස ේව 
 
Combinations of Strokes with Conjuncts 
දක්ෂො   දක්ෂේ    දක්ෂෞ  දක්ව   දන්ද  දනේධ   දන්දෝ  දරෝ   දත්ේේ   
දත්ේවෝ   දග්ේධ   
 

 

• Hodipotha 
 

 
ප්රද ේශය           දශේෂය  ද ොළඹ         ප්රදේශය     රමය             සීග්රග්රොමි 

අමොත්යංශය       ෲර ද රෝධය         දයෞවන  ද රෝඒශියොව 
 

Conjunct Letters 
ක්ෂ   ක්ව   න්ද  න්ධ   න්ථ  ත්ව  ත්ථ   ග්ධ   
 
Touching Letters  
ස ේස  ම ්ම    බ ්    ත් ්ත්    න ්ත්    ස ්ව 

 
Combinations of Strokes with Conjuncts 
දක්ෂො   දක්ෂ    දක්ෂෞ  දක්ව   දන්ද  දන්ධ   දන්දෝ  දරෝ   දේ   
දත්වෝ   දග්ධ   
 
 

 

• Sarasavi Unicode                    

 
ප්රදේශය           දශේෂය        ද ොළඹ          ප්රදේශය       ක්රමය          සීග්රග්රොමි 
අමොත්යංශය       ෲර          දක්රෝධය          දයෞවන     දක්රෝඒශියොව    
 

Conjunct Letters 
ක්ෂ   ක්ව   න්ද  න්ධ   න් ථ  ත්ව  ත්ථ   ග් ධ   
 
Touching Letters  
ස ේස  ම ේම    බ ේද   ත් ේත්    න ේත්    ස ේව 
 
Combinations of Strokes with Conjuncts 
දක්ෂො   දක්ෂේ    දක්ෂෞ  දක්ව   දන්ද  දන්ධ   දන්දෝ  දරෝ   දත්වේ   දත්වෝ   ග්ද ධ   
 

 

 

 

 



3 
 

Summary of Using Unicode Fonts with Vowels, Conjunct Letters and Touching Letters 

 

Unicode Font  Vowels  Conjunct Letters  Touching Letters  

Iskoola Pota 
 

 Yes Yes 
But not support for some conjunct 
letters e.g.: න් ථ    ග් ධ   

Yes 

BhaShitaComplex   
 

Yes Yes Yes 

DinaminaUniWeb 
 

Yes Yes No 

MalithiWeb 

 
Yes No No 

Hodipotha 
 

Yes Yes No 

Sarasavi Unicode     
                

Yes Yes 
But not support for some conjunct 
letters e.g.: න් ථ    ග් ධ   

No 

 

 

      

  

      

  

 


