
විකී කේනතය වඳශා ඉේමන් කයොමුල 
විකීපීඩියා ලිපියක් සංස්කරණය සඳහා, ලිපියයහි ඉහ "සංස්කරණය" ය ෝරන්න. ඉන්පසු අලැසි සංස්කරණ සිදුකිරීයමන් අනතුරුල 

පහ පිටුල සුරකින්න යබොත් ම ඔබන්න. එම යත්රීමත් සමඟම ඔබයේ සියලු සංස්කරණ ලිපියට එක්ලන අ ර ලිපිල කියවීමට 

පිවියසන සෑම අයයක් සඳහා දර්නය යේ. ලදුරටත් ලිපිය දියුණුක යුතු යේනම් , නිලැරදි කිරීම් පලතියිනම් ඔබට නැල  නැල ත් 

සංස්කරණයන් සිදුක හැකියේ. කිසිවියටකත් සංස්කරණයට මැලියනොලන්න.අ පසුවීමකින් ලිපියක් මැකීමට ක්වූලත්, ඔබට 

ලිපියක් පූර්ණ යස මැකීමට යනොහැක. එම ලිපියයහි සංස්කරණ ඉතිහාසය සුරැකී පලතින බැවින් නැල ත් ලිපිය යපර ත්ලයට පත් 

ක හැක. 

පහතින් දැක්යලන්යන් නි ර භාවි ා ලන විකී යක් න එකතුලකි. 

විව්තරය  ඔබ යතුරු ලියනය කරන කෙය ඔබට ැකබන ආකාරය 

ඇෂ අකුරු  ''ඇළ අකුරු'' ඇළ අකුරු 

තෙ පැශැ අකුරු ''' ද පැහැ අකුරු''' තෙ පැශැ අකුරු 

තෙ පැශැ ඇෂ අකුරු ''''' ද පැහැ ඇළ අකුරු''''' තෙ පැශැ ඇෂ අකුරු 

ශීර් ==2 යලනි මට්ටම== 
 
===3 යලනි මට්ටම=== 
 
====4 යලනි මට්ටම=== 

2 කලනි මට්ටම 
3 කලනි මට්ටම 
 

4 කලනි මට්ටම 

අභ්යන්තර විකිපීඩියා 

ලිපියකට වබැඳුම 

[[පිටු මා ෘකාල]] 
 

පිටු මා ෘකාල 
 

අභ්යන්තර විකිපීඩියා 

ලිපියකට වබැඳුම 

(කලනත් වබැඳුම් 

කේබයේ වහිතල) 

[[පිටු මා ෘකාල|සබැඳුම් යේබය]] සබැඳුම් යේබය 

විකිපීඩියාකලන් 

බාහිර වබැඳුම 

[http://www.gov.lk ශ්රී ංකා රජයේ නි අන් ර්ජා 
බිහියදොර] 

ශ්රී ංකා රජයේ නි අන් ර්ජා බිහියදොර 

බුට් කයදූ ැයිව්තු * පළමු අයි මය 
* යදලන අයි මය 
** යදලැන්යනහි අනු අයි මය 
* ය ලැනි අයි මය 

 පළමු අයි මය 

 යදලන අයි මය 

 යදලැන්යනහි අනු අයි මය 

 ය ලැනි අයි මය 

අංක කයදූ ැයිව්තුල # පළමු අයි මය 
# යදලන අයි මය 
## යදලැන්යනහි අනු අයි මය 
# ය ලැනි අයි මය 

1. පළමු අයි මය 
2. යදලන අයි මය 

1. යදලැන්යනහි අනු අයි මය 
3. ය ලැනි අයි මය 

පින්තූර ක ොනු 

ෙර්ණය 

[[ය ොනුල:Wiki.png|thumb|alt=හැඳින්වීම් 
ලාකය|සිරස් ය]] 

 
වාකච්ඡා පිටුකලහි 

අත්වන් තැබීම 

~~~~ පරිශීක (සාකච්ඡාල) 06:51, 12 අයරේේ 2012 
(යූටීසී) 

යටි ලියමන් මූාශ්ර 
එක් කිරීම 

උදාහරණ  <ref>[http://www.example.org/ ජා 
ලිපිනය], අම ර යටි ලියමන</ref>  ලිපිය  

උදාහරණ [1]  ලිපිය 

යටි ලියමන් දැක්වීම {{reflist}} 1.  ↑ ජා ලිපිනය, අම ර යටි ලියමන 

 

 ලදුරටත් සංස්කරණ යක්  සඳහා ලම්පස තීරුලහි "උදේ" සඳහා යයොමු ලන්න.  

http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94_%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%98%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80&action=edit&redlink=1
http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94_%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%98%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80&action=edit&redlink=1
http://www.gov.lk/
http://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82:%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%9A_%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80
http://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82:%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%9A_%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80
http://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F:%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B7%82%E0%B7%9A%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BA#.E0.B6.8B.E0.B6.B4.E0.B6.B1.E0.B7.8A.E2.80.8D.E0.B6.BA.E0.B7.8F.E0.B7.83_.E0.B7.83.E0.B6.A7.E0.B7.84.E0.B6.B1-0
http://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F:%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B7%82%E0%B7%9A%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BA#.E0.B6.8B.E0.B6.B4.E0.B6.B1.E0.B7.8A.E2.80.8D.E0.B6.BA.E0.B7.8F.E0.B7.83_.E0.B6.BA.E0.B7.9C.E0.B6.B8.E0.B7.94.E0.B7.80-0
http://www.example.org/
http://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%94:%E0%B6%B4%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B1


 

http://si.wikipedia.org

