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1. “Sinhala Tamil IME” ස්සස්්ස්ථාථාථාථාපනය  පනය  පනය  පනය  !!!!මට මට මට මට ෙපර සැළ ය $% ෙපර සැළ ය $% ෙපර සැළ ය $% ෙපර සැළ ය $% &&&&'ක ක()'ක ක()'ක ක()'ක ක()  
 
ඔෙ+ ප,ගණකයට “Sinhala Tamil IME” ස්ථාපනය  !මට හැ  ව/ෙ/ ඔෙ+ ෙමෙහ$0 
ප1ධ�ය Windows XP Service Pack 2 ෙහෝ ඊට ඉහළ 6ටපත8, Windows Vista ෙහෝ 
Windows 2008 න0 පම9. ;ට අමතරව පහත සඳහ/ &'ක ක() 6'බඳව සැල 'ම? �ය 
$%ය. 
  
අ.) ප,ගණකෙ@ Windows XP 2002 සමඟ Service 
Pack 2 ස්ථා6ත කර � ෙ+දැG ප!Hා කල $%ය. ඒ සඳහා 
Start -> Control Panel ->System 8'8  !ෙම/ 1-1 
(ප සටහෙ/ ඇ� කMNව ලබා ගත හැක. 
 
  
 
                                                         
         1111----1 1 1 1 Oප සටහනOප සටහනOප සටහනOප සටහන 

ආ.) ;ට ඉහත “Sinhala Tamil IME” ස්ථාපනය කර �ෙ+ න0 එය අස්ථාපනය කළ $% අතර ඒ 
සඳහා  Start -> Control Panel -> Add or Remove Programs ෙවත ෙගොස් අදාල “Sinhala 
Tamil Kit” ෙතෝරා “Remove” ය%ර 8'8 කර/න. 

 
ඇ.) Sංහල අT( UවැරVව ඔ ෙ+  ප,ගණකෙ@ Microsoft Office මෘWකාංග  මත Xයා  !ම 
සඳහා Microsoft Office 2003(Version 11) ෙහෝ ඊට ඉහළ 6ටපත8 එY ස්ථා6ත කර �Zය 
$%ය. 
 
 
2. “Sinhala Tamil IME” ස්සස්්ස්ථාථාථාථාපනය [පනය [පනය [පනය [!!!!මමමම 
     

1. \'/ම ප,ගණකය ප,]ලක “Administrator” ෙලස ආර0භ 
කර/න. ඉ/ප_  පහත ද8වා ඇ�  ෙගො`ව මත ෙද8'8 
කර/න.  

 
2. එ�ට පහත 2-1 Oප සටහෙ/ ආකාරයට “Sinhala 

Tamil IME” ස්ථාපනය aම ආර0භ ෙb. 
 

   
2----1    Oප සටහනOප සටහනOප සටහනOප සටහන 

 
3. ෙමම  ස්ථාපනය aෙ0c ලැෙබන 2-2 Oප 
සටහෙ/ ඇ� කMNෙb ඔb (Yes) ය%ර 
8'8 කර/න. 

           
2-2    Oප සටහනOප සටහනOප සටහනOප සටහන 

 
4.  ෙමම 2-3 Oප සටහන Vස්වන අවස්ථාෙbc 
ඔෙ+ ෙ?!ම අ`ව Sංහල ෙහෝ ෙදමළ ෙහෝ 
ෙමම පැෙ8ජ ෙදකම ප,ගණකෙ@ ස්ථාපනය 
කර ගත හැක. 

 
 

     2-3    Oප සටහනOප සටහනOප සටහනOප සටහන 
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5. ෙමම 2-4 Oප සටහන Vස්වන 
අවස්ථාෙbV ලැෙබන කMNෙbඅවලංh 
(Cancel)  ය%ර 8'8 කර/න. 

 
2-4    Oප සටහනOප සටහනOප සටහනOප සටහන 

6. එෙසේම පහත 2-5 Oප සටහන Vස්aෙ0V එY ඇ� 
උප ෙදස් ෙහොV/  යවා හ, (OK) ය%ර 8'8 
කර/න.   

 
 

     2-5    Oප සටහනOප සටහනOප සටහනOප සටහන 

 
7. අන%(ව Vස්ෙවන ෙමම කMNෙbc (2-6666    Oප Oප Oප Oප 
සටහනසටහනසටහනසටහන)  අදාල ෙගො` Sයlල ප,ගණකයට 
6ටප? කරන ෙත8 මඳ8 mc Snය $%ය. 

 
2-6 Oප සටහනOප සටහනOප සටහනOප සටහන 

 
8. “Sinhala Tamil IME” අදාල ෙගො` ප,ගණකයට 
6ටප? කරග? ප_ පහත 2-7 Oප සටහෙ/ ඇ� 
කMNව ඔෙ+ ප,ගණක �රය මත Vස්ෙb. එYc 
අවස/ (Finish) ය%ර 8'8 කර ප,ගණකය 
නැවත ආර0භ කර/න. 

 
 
 

          2-7 Oප සටහනOප සටහනOප සටහනOප සටහන 

 
9. ප,ගණකය නැවත ආර0භ [!ම? සමග පහ�/ 
Vස්ෙවන 2-8 Oප ස ටහෙ/  ආකාරය ට “Sinhala Tamil IME” 
ඉෙ+ම ප,ගණකෙ@ Xයා [!ම ඇර ෙබ` ඇත. 

  2-8    Oප සටහනOප සටහනOප සටහනOප සටහන 
 

10. ප,ගණකය ආර0භ aෙම/ ප_ව 2-9 Oප සටහෙ/ ආකාරයට 

Systems Tray Y “ ” � ෙ+දැG ප,8ෂා කර බල/න. 
 

      2-9    Oප සටහනOප සටහනOප සටහනOප සටහන 

 
11. Sංහල මෘWකාංග භා�තා  !ම ට ෙපර අදාල  මෘWකාංග 
$Uෙකෝp භා�තා  !මට හැ  දැG ෙසොයා බලා පහත 2-10 Oප 
සටහෙ/ ආකාරයට ය%( qව(ව අදාල Sංහල ය%( qව(වට මා( 
කරග/න.  

          
2-10    Oප සටහනOප සටහනOප සටහනOප සටහන 

 
 
 
 


