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හැඳින්වීම

්ෙහිදී මුලිකවෙ වින්ඩෝස් 10 ්ේෙයුම් පද්ධති තුල සිංෙල භාෂාව ස්ථාපනය කරන  ආකාරය පිලිබඳවත්, සිංෙල යුනි්ක්ත 

අක්ෂර පරිගණකය තුල ස්ථාපනය කරන ආකාරය පිලිබඳවත් ෙදුනවා ්ෙනු ලැ්ේ. 



වින්ඩෝස් 10 ්ේෙයුම් පද්ධති තුල සිංෙල භාෂාව ස්ථාපනය කිරීෙ 

අවශ්ය පියවර 

• පළමුව පරිගණක්ේ ්සවුම් තීරුව තුල “language settings” යනු්වන සටෙන කරනන. (රූප සටෙන 1)

රූප සටෙන 1



• ඉනපසුව “Language” යට්ත් ති්බන “Preferred languages” හි “Add a preferred language” ෙත ක්ලික් කරනන. (රූප 

සටෙන 2)

රූප සටෙන 2



• ඉනපසුව “Sinhala” යනු්වන සෙෙන කර ්සවුම් කරනන. පසුව එය ්තෝරා්ගන “Next” ්බාත්තෙ ෙත ක්ලික් කරනන. 

(රූප සටෙන 3)

රූප සටෙන 3



• ඉනපසුව රූප සටේනන ෙැක්්වන පරිදි “Install” ්ලස සඳෙන වන ්බාත්තෙ ෙත ක්ලික් කරනන. (රූප සටෙන 4)

රූප සටෙන 4



• ෙැන ඔබට සිංෙල භාෂාව පරිගණකය තුල ස්ථාපනය වන ආකාරය ෙැක ගත ෙැකිය. (රූප සටෙන 5)

රූප සටෙන 5



• සිංෙල භාෂාව ස්ථාපනය වූ පසුව, පරිගණක්ේ කාර්ය තීරුව ෙත එය සඳෙනව ඇති ආකාරය ෙැක ගත ෙැකිය. (රූප සටෙන 6)

රූප සටෙන 6



සිංෙල යුනි්ක්ත අක්ෂර පරිගණකය තුල ස්ථාපනය කරන ආකාරය 

• ඔබට සිංෙල යුනි්ක්ත අක්ෂර ්ෙෙ ්වේ පිටුව ෙගින භාගත කල ෙැකිය www.language.lk

• උොෙරණයක් ්ලස අපි BhashitaComplex යුනි්ක්ත අක්ෂර භාගත කරන ආකාරය බලමු.

• ්ම් සඳො පෙතින ෙක්වා ඇති පියවර අනුගෙනය කල ෙැකිය.

http://www.language.lk/


අවශ්ය පියවර 

• පෙත  ෙැක්්වන පරිදි භාගත කිරීම් යට්ත් ඇති යුනි්කෝඩ් අක්ෂර ෙත ක්ලික් කරනන (රුප සටෙන 1 ).

රූප සටෙන 1



• ඉනපසුව සිංෙල අකුරු යට්ත් ඇති භාෂිත අකුරු කුලකය ෙත ක්ලික් කරනන. පසුව BhashitaComplex භාගත කිරීෙ ෙත 

ක්ලික් කරනන (රූප සටෙන 2 ).

රූප සටෙන 2



• අොල යුනි්ක්ත අක්ෂර භාගත වීෙ අවසන වූ පසුව, එෙ අක්ෂර ඔබ්ේ පරිගණකයට ස්ථාපනය කල ෙැකිය.

• ෙැන ඔබට යුනි්ක්ත අක්ෂර ඔබ්ේ පරිගණ තුල භාවිතා කල ෙැකිය. 

• ්ෙෙ ආකාරය ඔබට අවශ්ය යුනි්ක්ත අක්ෂර ඔබ්ේ පරිගණකය තුල ස්ථාපනය කල ෙැකිය



දේශීය භාෂා තාක්ෂණ සහාය මධ්යස්ථානදයන්ව සිංහල යුනිද ෝඩ් සම්බන්වධ්ව ඉදිරිපත්  ර ඇති 

ද ටි ීඩිදයෝ

 වින්ඩෝස් 10 ්ේෙයුම් පද්ධතිය තුළ සිංෙල යුනි්කෝඩ් අකුරු ස්ථාපනය කරණ ආකාරය 
https://www.youtube.com/watch?v=9aOY-RGErGQ&t=2s

 වින්ඩෝස් 7 ්ේෙයුම් පද්ධතිය තුළ සිංෙල යුනි්කෝඩ් අකුරු ස්ථාපනය කරණ ආකාරය

https://www.youtube.com/watch?v=q-To9GINLuM&t=6s

 එ්ෙනෙ අප්ේ යූ ටියුේ නාලිකාව ෙරො සිංෙල යුනි්කෝඩ් භාවිතා කිරී්ම්දී ඇතිවන ගැටලු විසඳීෙට අොලව ්කටි වීඩි්යෝ 
කිහිපයක් ඇත. 

 ්ද්ශීය භාෂා තාක්ෂණ සොය ෙධයස්ථාන්ේ යූ ටියුේ නාලිකාව - Local Language Technical Help Centre 

https://www.youtube.com/channel/UCR9nKvFZypuLSwHZLY8nUtA

https://www.youtube.com/watch?v=9aOY-RGErGQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=q-To9GINLuM&t=6s
https://www.youtube.com/channel/UCR9nKvFZypuLSwHZLY8nUtA


ඔබ සැමට ස්ුතියි.


