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හැ ම
ෙමම වැඩසටහන ප ගණකෙ   පහ ෙව  ංහල අ  ෙ ඛණය ම සඳහා සකස් කර ඇත. ෙමය 
භා තා කර ඔබට MS Word, MS Excel හා MS Powepoint වල ඕනෑම ංහල Font එක  භා තා 
කර ෙ ඛණය කළ හැ  අතර ඔෙ  ප ගණකෙ  ංහල Unicode ෙ  න  ෙවන  ඕනෑම 
වැඩසටහනක පහ ෙව  ංහෙල  ෙ ඛණය ෙ  හැ යාවලබාෙ . (උදාහරණ ෙලස Skype 
ෙහ  gtalk භා තා කර ංහෙල  Chat ම Facebook ෙහ  ෙවන  ෙව  අඩ  වල අදහස් 
පළ ම). ෙමම වැඩසටහන ඔබට ෙනා ෙ  www.sinhalata.com ෙව  අඩ ෙය  බාගත 
හැක.එෙස් තැ ප  කල වැඩසටහන යාප ං  වැඩසටහන  ෙනාවන අතර එය භා තෙ  ෙට  

ට යාප ං  බඳව මත  කරවන අතර වචනෙය  වචනයට හැර  වචනය සමඟ ෙ ලාව ටප  
කර  ඇත. වැඩසටහන ද  ෙගවා යාප ං  කළ ප  ඔබට ම බාධාව  ෙතාරව භා තා 

මට හැ ව  ඇත.

භා තය සඳහා උපෙදස්
වැඩසටහෙ  ෙශ්ෂ අංග හ නාග
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අ  යනාකාරය හ නාග .

ෙම  දැ ෙව ෙ  ක අ  හා අ ෙ ද . ෙ වා සංකලනය ෙම  ංහල භාෂාෙ  ඇ  
ය ම අ  ය හැක. 

ඉහත ලැ ස් ව  ෙබා තම එ ෙම  ඉ යට ෙගන ආ හැක. 

ෙශ්ෂ සංෙ තය  වන "&" භා තය.

සමහර අවස්තාවල  අ  හා තා ෙ  බලාෙපාෙරා  වන ංහල වචනය ෙනාලැෙබන අවස්තා 
ෙ . එ ට අ  ෙව  රමට අවශ  ෙ . ඒ සඳහා ෙශ්ෂ සංෙ තය  වන "&" භා තා කළ 

ෙ .

උදාහරණ: 

"ද ෙර " වචනය භා තා මට damroo ෙලස අ  භා තා කළෙහා  එය ංහලට හැරෙව ෙ  
"දෙ " ෙලස . එය වැර  ම සඳහා dam&roo ෙලස භා තා කළ ය.  
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වැර  ආකාරයට වචන අවස  ම.

ෙ  සඳහා [space] ෙහ  [enter] භා තා කළ ෙ . එෙස් කළ ට ඉං ෙය  ඇ  වචනය 
ංහලට හැෙර  ඇත. 

අවස  කළ වචනය  වැර  ම
අවස  කළ වචන නැවත ෙවනස් ම සඳහා වචනෙ  මැදට ෙහ  අවශ  ස්ථානයට ෙගාස් ෙවනස කර 
ස්ෙ ස්බාරය ඔබා හරව න. ෙම  ඇ වන අමතර ස් ඉඩ ඉව  ම  ෙහ  
බැ ස්ෙ ස්බාරය භා තා කර න. 

වචනයක Font  එක ෙවනස් ම
අවස  කළ වචනයක ෙෆා  එක ෙවනස් කළ ෙනාහැක. ඒ සා වචනය  ට  මට ෙපර 
ෙෆා  එක ෙවනස් ම කර න. . 

වචන ස ණ ම සඳහා උපකාරක වචන භා තය
උපකාරක වචන / අ  ෙප වන රය ෙප ම සඳහා ඔබ න. 

ඔබ වචනය  ඇ  කරෙගන යන ට   කර ෙනාමැ  ට 
උපකාරක වචන ලැ ස් ව  ෙප ව  ලබ . එම ලැ ස් ෙ   ෙප වන වචන 10යට ඉ ෙය  
සඳහ   කර ඇ  0-9 අතර ඉල කම  ට  ෙම  අදාල වචනය ස ණ ෙ  හැ යාව 
ඇත. ඔබ අවශ  වචනය ලැ ස් ෙ  නැ  ට එම වචනය ඉෙ ම ඔෙ  වචන ෙගා නට එ ව  
ඇත. ඒ වචන ලැ ස් ව ෙවනස් ම ඔ ෂ ස් ෙඩ ව හරහා කළ හැක.   

වචන ස ණ ම සඳහා උපකාරක අ  ෙප මට   
උපකාරක වචන / අ  ෙප වන රය ෙප ම සඳහා  ඔබ න. 

ඔබ වචනය  ඇ  කරෙගන යන ට  කර ඇ  ට උපකාරක 
අ  ලැ ස් ව  ෙප ව  ලබ . එම අ  ෙදස බලා වචනය ට  කර න.   

ඔ ෂ ස්  ෙඩ ව  භා තය 
ෙ  සඳහා ඔබා Options... මත ඔබා පහත ෙඩ  එක රයට ග න. 
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Start when Windows starts

ෙමය ෙත රාෙගන ඇ ට ඔෙ  ප ගණකය පණග වන ට ෙමම වැඩසටහන ඉෙ ම ආර භ  
System Tray ෙහ  Task bar එෙ  ෙප ව  ඇත. 

Add Font Map...

ඔබට අ  Font එක  ලැ  ට (අප ෙව  අඩ ෙ  ව වර ඔබට ෙනා ෙ  බාගැ මට ලැෙබනා 
ඒවා) ෙමම Button මත Click කර ඔබට එය Sinhalata වැ ඩසටහනට එ  කරගත හැ ව  
ඇත.

Words Collection

ගබඩා කර ඇ  වචන ෙවනස ් මට ෙ  ෙකාටෙස් ඇ  ලැ ස් ව බල න. අවශ  ෙවනස්ක  කර 
අවසානෙ  Save Changes ෙබා තම ඔබා ෙවනස්ක  තහ  කර න.

යාප ං ය සඳහා උපෙදස්
1. පළ ව වැඩසටහන රය මතට ග න.

2. අන ව  එක මත  කර න,

3. දැ  ෙප වන ෙම ෙ  ඇ  Register... ෙම  අ තමය මත  කර පහත ෙඩ ව 
රයට ග න.

4. දැ  එ  ඇ  Machine Key ෙලස සඳහ  ෙ තය ප ඝණකෙ  මතකයට ගැ ම සඳහා Copy 
ෙබා තම ඔබ න.

අන ව www.sinhalata.com ෙව  අඩ යට ෙගාස් " ල  ග ෙ  ෙකෙස්ද?" වට ෙගාස් එ  
ඇ  උපෙදස් අ ගමනය කර න. ද  ෙගවා අවසානෙ  ඔබට ඔෙ  යාප ං  ෙ තය Email 
ම  ලැෙබ  ඇත. ෙ  සඳහා නා  පයක ට පැය 24  ද වා කාලය  ලබාෙද න.ඒ 
අතර ර ඔෙ  Email වැඩසටහෙ  "Junk" Email වල ඔබට එ  යාප ං  ෙ තය ඇ දැ  බැ මට 
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අමතක ෙනාකර න.

වැදග : ෙ  කා  ම  ෙගව ෙ  න  ඔබට එසැ  යප ං  ෙ තය ලැෙබන අතර බැං  
මට ෙගව ෙ  න  ඒ සඳහා පැය 6-24  අතර කාලය  ය  ඇත.

                                                                                                                             

ෙමම වැඩසටහන ඔබට අවශ  ංහල ෙ ඛණය මට උපකාර ෙව  ඇතැ  බලාෙපාෙරා  වන 
අතර ඔබෙ  අදහස ්හා ෙය ජනා අපෙවත ඊෙ  ම  ෙහ  ෙව  අඩ ය හරහා ලබා ෙද න. 

www.sinhalata.com

Author: Beyomon (Pvt.) Ltd.

Email: sales@beyomon.com, admin@sinhalata.com

Sinhalata Version 3.1Copyright (c) 2015 www.sinhalata.com, all rights reserved.
END USER LICENSE AGREEMENT__________________________________________Software License for Sinhalata Version 3.1
***  IMPORTANT *** READ CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE: This License Agreement for the Sinhalata Version 3.1("License Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or an entity) and www.sinhalata.com. You may install any number of copies of the Software, withinyour organization.  By clicking on the "Accept" button, installing, copying or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this License Agreement.  If you do not agree to the terms of this License Agreement, click on the "Cancel" button and/or do not install the Software.  YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE PROGRAM ACKNOWLEDGES THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS.
GRANT OF LICENSE:  www.sinhalata.com hereby grants you a non-exclusive license to use the Software and Documentation subject to the following terms: 
a) You may: (i)   Use this Software on any compatible system without       a license key as evaluation copy or with a license key      as a fully registered copy.(ii)  Redistribute the evaluation Software freely.(iii) Copy the Software for back-up, archival       purposes provided every copy must contain all of       the original Software's proprietary notices. 
b) You may not: (i)  Sell the evaluation software.
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(ii)  Modify, translate, reverse       engineer, decompile, disassemble (except to the       extent that this restriction is expressly       prohibited by law) or create derivative works       based upon the Software or Documentation; (iii) Copy the Software or Documentation (except for       back-up purposes); (iv) Resell, rent, lease, transfer, or otherwise transfer rights       of the Software or Documentation; or (v) Remove any proprietary notices or labels on the Software      or Documentation. 

DISCLAIMER OF WARRANTY:  THE SOFTWAREAND DOCUMENTATION ARE PROVIDED AS IS AND ISWITHOUT WARRANTY OF ANY KIND.  TO THEMAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLELAW, WWW.SINHALATA.COM FURTHER DISCLAIMS ALLWARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATIONANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT.THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE AND DOCUMENTATION REMAINS WITH YOU. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BYAPPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALLWWW.SINHALATA.COM BE LIABLEFOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, DIRECT,INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, OR OTHERDAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUTLIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESSPROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OFBUSINESS INFORMATION, OR OTHER PECUNIARYLOSS) ARISING OUT OF THIS AGREEMENT ORTHE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT,EVEN IF WWW.SINHALATA.COM HAS BEEN ADVISED OFTHE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
TERMINATION: This License Agreement shall terminate automatically if you fail to comply with the limitations described in this license.  No notice shall be required from www.sinhalata.comto effect such termination. Upon termination, you must destroy all copies of the Software and Documentation. 

Sinhalata Version 3.1 License (2015/12/25)
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