
අනු 

අංකය
කර්තෘගේ නම ග්රන්ථ නාමය විෂයය ප්රකාශක ISBN අංකය මිල රු. බලපත්ර අංකය

1 ටී. පී. මලලගම
Guide to Infancy  management 

in Sport
Sport Author ISBN-978-955-38471-0-2 450.00 NL/BRL/1252

2 මහ ේෂේ පතිරත්න ආදරහේ භාවනාව පරිවර්තන ග්රැෆිකෙයා ISBN-978-955-0602-48-3 200.00 NL/BRL/1253

3 තනුජා එන්. අයගම සුරූ ළමා කතන්දර ග්රැෆිකෙයා ISBN-978-955-0602-51-3 250.00 NL/BRL/1254

4 හේ. හේ. සමන් කුමාර තනිපංගලමා ස  මුහුදු හරෝස මල ළමා කතන්දර ග්රැෆිකෙයා ISBN-978-955-0602-23-0 300.00 NL/BRL/1255

5 අනුරසිරි හ ට්ටිහේ හලෝක සිතියම හවනසේ කළ මිනිසේසු අධ්යාපනික ග්රැෆිකෙයා ISBN-978-955-0602-53-7 250.00 NL/BRL/1256

6 A.L.M. Mackeen Peruviral Short Story Author ISBN-978-955-43629-0-1 300.00 NL/BRL/1257

7 තනුජා එන්. අයගම පංචි බිදු හලාකු ගමනේ ළමා කතන්දර ග්රැෆිකෙයා ISBN-978-955-0602-54-4 300.00 NL/BRL/1258

8 මහ ේෂේ පතිරත්න ගාන්ි සැමරුම් පරිවර්තන ග්රැෆිකෙයා ISBN-978-955-0602-49-0 300.00 NL/BRL/1259

9 මහ ේෂේ පතිරත්න චූි පූසේහේ අපූරු කිරි පිඟාන පරිවර්තන ග්රැෆිකෙයා ISBN-978-955-0602-46-9 250.00 NL/BRL/1260

10 තනුජා එන්. අයගම කනිගාහේ නුවණ ළමා කතන්දර ග්රැෆිකෙයා ISBN-978-955-0602-56-8 300.00 NL/BRL/1261

11 චම්මි ඉහර්ෂා හ ෝනිේකාහේ යාළුහවෝ ළමා කතන්දර ග්රැෆිකෙයා ISBN-978-955-0602-43-8 200.00 NL/BRL/1262

12 තනුජා එන්. අයගම කවුද  ැඩ ළමා කතන්දර ග්රැෆිකෙයා ISBN-978-955-0602-07-0 200.00 NL/BRL/1263

පසේතකාල සඳ ා සුදුසු හපාත් නිර්හේශ කිරීම වයාපෘතිය - 2018 නිර්හේශිත කෘති ලැයිසේුව



13 ආෂා මධුතිසරු සුන්දල පූර්ිකා
හයාවුන් 

සාහිතයය
තිසරු ප්රකාශන ISBN-978-955-7852-02-7 750.00 NL/BRL/1264

14 S. Logarasa
Manaiyadi Sasthiramum, Vasthu 

Nilaiyum
Astrology Author ISBN-978-955-43127-3-9 300.00 NL/BRL/1266

15 S. Logarasa
Valamana Valvukky Subamana 

Murthankal
Astrology Author ISBN-978-955-43127-2-2 250.00 NL/BRL/1267

16
බී. ඒ. සී. අුල රන්සිරිලාල් 

හපහර්රා
 ඬ කැවීම් කලාව

ජන 

සන්නිහේදනය
සදීපා ප්රකාශන ISBN- 1,400.00 NL/BRL/1268

17 සනිල කුඹුකහේ විපරිණාමය හකිකතා කර්තෘ ISBN-978-955-42427-2-2 150.00 NL/BRL/1269

18 දුලාජ් මධුශංක හේවපර පෑන් කුඩු දියකර පදය කර්තෘ ISBN-978-955-38933-0-7 200.00 NL/BRL/1270

19 ටී. බී. ඉලංගරත්න හපරළිය නවකතා මිනැසේ ප්රකාශන ISBN-978-955-4682-15-3 370.00 NL/BRL/1271

20 ටී. බී. ඉලංගරත්න නෑදෑහයෝ නවකතා මිනැසේ ප්රකාශන ISBN-978-955-4682-08-5 315.00 NL/BRL/1272

21 ටී. බී. ඉලංගරත්න අම් ලම නවකතා මිනැසේ ප්රකාශන ISBN-978-955-4682-11-5 285.00 NL/BRL/1273

22 ටී. බී. ඉලංගරත්න මංගලා නවකතා මිනැසේ ප්රකාශන ISBN-978-955-4682-06-1 300.00 NL/BRL/1274

23 ටී. බී. ඉලංගරත්න ළසඳා නවකතා මිනැසේ ප්රකාශන ISBN-978-955-4682-05-04 260.00 NL/BRL/1275

24 ටී. බී. ඉලංගරත්න විලම්ීත නවකතා මිනැසේ ප්රකාශන ISBN-978-955-4682-02-3 325.00 NL/BRL/1276

25 ටී. බී. ඉලංගරත්න කැලෑමල් නවකතා මිනැසේ ප්රකාශන ISBN-978-955-4682-20-7 290.00 NL/BRL/1277

26 හේමසිරි මුණසිං සංඛ්යාන ද ම් පද මාලාව බුේධ් ධ්ර්මය එසේ.හගාඩහේ ISBN-978-955-30-7735-6 500.00 NL/BRL/1278



27 ලාල්   හපාන්හසේකා Forget Ranks Just Lead
Samayawardana 

Book shop
ISBN-978-955-708-021-5 450.00 NL/BRL/1280

28 ඩබ්. ඒ. අහබ්සිං Gautama Buddha බුේධ් ධ්ර්මය
Samayawardana 

Book shop
ISBN-978-955-570-960-6 1,100.00 NL/BRL/1281

29
හපාල්ගසේඕවිට හලසේි 

හපහර්රා

මද විෂ ස  සුළු විෂ සර්පයන් 

නිවැරදිව  ඳුනා ගනිමු
සුන්

සමයවර්ධ්න 

හපාත් ල
ISBN-978-955-570-965-1 750.00 NL/BRL/1282

30
පූජය හ ාරැල්හල් හකෝවිද 

හිමි
ගුවන් විදුි ධ්ර්ම හේශනා

හ ෞේධ් ධ්ර්ම 

හේශනා

සමයවර්ධ්න 

හපාත් ල
ISBN-978-955-570-977-4 280.00 NL/BRL/1283

31
පූජය අළුහදනිහේ 

පඤේඤානන්ද නාහිමි
කුම්භහ ෝෂක සිටුුමා

හ ෞේධ් චරිත 

කතා

සමයවර්ධ්න 

හපාත් ල
ISBN-978-955-570-973-6 125.00 NL/BRL/1284

32 ලාල් හ ාන්හසේකා පාසලට 6S+3R
පාසල් 

ඵලදායිතාව

සමයවර්ධ්න 

හපාත් ල
ISBN-978-955-708-015-4 350.00 NL/BRL/1285

33 ලාල් හ ාන්හසේකා 16 න් ඔබ් ට මහනෝ විදයාව
සමයවර්ධ්න 

හපාත් ල
ISBN-978-955-708-016-1 440.00 NL/BRL/1286

34 සුදත් හරා ාන් අුරුද න් වූ හසාරාහේ අභිර ස
හයාවුන් 

පරිවර්තන

සමයවර්ධ්න 

හපාත් ල
ISBN-978-955-570-979-8 390.00 NL/BRL/1287

35 සිසිර දිසානායක විේටර් ගී විමංසා සංගීතය කර්තෘ ISBN-978-955-38009-0-9 1,750.00 NL/BRL/1288

36 පී. එන්. පසේසැල්ල සිං ල ජනකවි සංග්රය ජනශ්රැති
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-955-623-13-8 450.00 NL/BRL/1289

37 ආර්. ඒ. ලීලානන්ද රණවක හේශීය ඖෂධ් පැළෑි ආයුර්හේදය
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-582-2 225.00 NL/BRL/1290

38 ආශා ඩී. හපහර්රා පාට අරන් එන්න කාවය කර්තෘ ISBN-978-955-4635-24-1 270.00 NL/BRL/1291

39 ඇම්. කීර්තිරත්න හපහර්රා හකම්බිම හජයතිෂ සංග්ර ය I හජයතිෂය කර්තෘ ISBN-978-955-41075-4-0 2,500.00 NL/BRL/1292

40
හේවිකා මධුවන්ති 

හගෝවින්නහේ
එක කවියේ රුපියලයි පදය විදුහසන් ප්රකාශන ISBN-978-955-3777-00-3 200.00 NL/BRL/1293



41 සුනිල් ඩී. මාරසිං ග්ර ණ සේවතන්ර
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-768-0 330.00 NL/BRL/1294

42 චින්තක හජ්. ජයහසේකර
රිවසේටන් හගාවිපහළේ සැඟවුණ 

අභිර ස
ප්ර න්ධ්

මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-774-1 175.00 NL/BRL/1295

43 සුනිල් ඩී. මාරසිං හසහන සක කඳුළු ප්ර න්ධ්
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-767-3 330.00 NL/BRL/1296

44 ටී. බී. අරන්ගල්ල සිරිලක සිරි චාරිකා අධ්යාපනික
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-955-623-752-6 450.00 NL/BRL/1297

45 නාමල් විහජ්සිං සිරි දළඳා පවත ඉති ාසය
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-293-7 200.00 NL/BRL/1298

46 හේම් දිසානායක ශ්රී ලංකාහේ ඓති ාසික සේථාන ඉති ාසය
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-421-8 225.00 NL/BRL/1299

47 සිසිර කුමාර ම හවදහේ උපත ගැන රසකතා අධ්යාපනික
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-808-3 150.00 NL/BRL/1300

48 Uditha Dewapriya Fragment and Frgment Culture
Minimandaca 

Publis.
1,900.00 NL/BRL/1301

49 මහනෝරි හකෞෂි දිසානායක රිදුණු තැන එතැන පදය කර්තෘ ISBN-978-955-380-610-9 250.00 NL/BRL/1302

50 ටී. බී. ඉලංගරත්න තිලක නවකතා මිනැසේ ප්රකාශක ISBN-978-955-468-203-0 300.00 NL/BRL/1303

51
ම ාචාර්ය හටරන්සේ 

පරසිං 

ඇමරිකා එේසත් ජනපදහේ ජාතික 

ආණ්ඩඩු ක්රමය ස  හේශපාලනය

හේශපාලන 

විදයාව
සමන් ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-842-317-2 600.00 NL/BRL/1304

52 ආචාර්ය වසන්ත හමන්ිසේ
ශ්රී ලංකාහේ භිේු සංවිධ්ානහේ 

කළමනාකරණය
හ ෞේධ් දර්ශනය සමන් ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-4980-08-02 450.00 NL/BRL/1305

53 ජයසිරි අලවත්ත කාවයාලාප විචාර කවිවර ප්රකාශන ISBN-978-955-7283-16-6 400.00 NL/BRL/1306

54 කමලා මැිහේ වීරහසේකර හම් හසහන ස හේය කාවය සංග්ර ය පදය එසේ. හගාඩහේ ISBN-978-955-30-8385-2 350.00 NL/BRL/1307



55 අනුරා ශ්රී කුමාරි වීරසිං විකසිත මහග සිත පදය කර්තෘ ISBN-35708-0-2 200.00 NL/BRL/1308

56
එච්. එම්. කසුන්සලා 

ගිම් ානි
අවසරයි කුහුඹුවනි පදය සදර්ථ ප්රකාශන ISBN-978-955-3517-00-5 200.00 NL/BRL/1309

57
පූජය හපෝරහතාට 

තිලකරත්න හිමි
ධ්ම්මපදහයන්  ණ කතා හ ෞේධ් දර්ශනය සමන් ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-8599-54-9 200.00 NL/BRL/1310

58
ම ාචාර්ය දුහන්ෂේ 

ගුණතිලක
දම්සිිලාර අංක 01 හ ෞේධ් දර්ශනය

ධ්ර්ම විජය 

ස නහසේවා පදනම
250.00 NL/BRL/1311

59
Dr. Alexander 

Kapukotuwa
History of Museums History Saman Publis. ISBN-978-955-0229-08-6 250.00 NL/BRL/1312

60
Dr. Alexander 

Kapukotuwa

Exhibition Methods of Museum 

Objects
History Saman Publis. ISBN-978-955-0229-11-6 250.00 NL/BRL/1313

61
Dr. Alexander 

Kapukotuwa

Storage and Handling Systems of 

Museum Objects 
History Saman Publis. ISBN-978-955-0229-09-3 250.00 NL/BRL/1314

62
Dr. Alexander 

Kapukotuwa

Collecting, Classification 

Registration and Documentation 

Systems of ...

History Saman Publis. ISBN-978-955-0229-10-9 250.00 NL/BRL/1315

63
ම ාචාර්ය දුහන්ෂේ 

ගුණතිලක

විසිවන සියවහසේ පාි පදය 

සාහිතයය
පාි භාෂාව සමන් ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-8599-55-6 500.00 NL/BRL/1316

64 පාිත  ණ්ඩඩාර පිටසේවළ තෑේග තාරකා විදයාව කර්තෘ ISBN-978-955-36-1601-2 290.00 NL/BRL/1317

65 අනුරසිරි හ ට්ටිහේ රබ් ඩ පූසා හයාවුන් නවකතා
අහේ හපාතේ 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-3528-01-8 250.00 NL/BRL/1318

66 U. Nizar Paaniyil Mithantha Thoni Children Story Author ISBN-978-955-0503-09-4 180.00 NL/BRL/1319

67 U. Nizar Pinai Meenda Maan Children Story Author ISBN-978-955-0503-14-8 250.00 NL/BRL/1320

68 මිඳු ගජදීර අඹ යාළුවා ළමා ප්ර න්ධ්
භුපති 

ඇසේවර්ටයිසින්
ISBN-978-955-7480-01-05 150.00 NL/BRL/1321



69 මිඳු ගජදීර හිනා   ා ළමා ප්ර න්ධ්
භුපති 

ඇසේවර්ටයිසින්
ISBN-978-955-7480-008 150.00 NL/BRL/1322

70 ආර්. සමන් රාජපේෂ
හ ෞේධ් සන්නිහේදන නයාය ස  

ආකෘති

ජන 

සන්නිහේදනය
එසේ. හගාඩහේ 450.00 NL/BRL/1323

71 Pon Anthi(Thusyanthi) Irul Muhai Poem Author ISBN-978-955-45325-2-0 200.00 NL/BRL/1324

72 කැිසේටසේ ජයමාන්න සිං ල නිවැරදිව උගනිමු සිං ල භාෂාව කර්තෘ ISBN-978-955-35698-0-6 250.00 NL/BRL/1325

73 හේවිකා විගමංහගාඩ
මමයි මහග අේකා ේලාරායි 2 - රු 

පාට සුසානා
ළමා ප්ර න්ධ්

වලාකුළු හපාත් 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-95542-743-7-2 550.00 NL/BRL/1326

74 හේවිකා විගමංහගාඩ මමයි මහග අේකා ේලාරායි ළමා ප්ර න්ධ්
වලාකුළු හපාත් 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-95542-743-6-5 550.00 NL/BRL/1327

75 හේ. හේ. සමන් කුමාර හලාලීටා පරිවර්තන අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-13-5 700.00 NL/BRL/1328

76 හේ. හේ. සමන් කුමාර හේමාුරයා පරිවර්තන අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-17-3 400.00 NL/BRL/1329

77 හේ. හේ. සමන් කුමාර පශේචාත් නූතනවාදය ශාසේීය අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-18-0 400.00 NL/BRL/1330

78 හේ. හේ. සමන් කුමාර ඕහෂෝ සමාජය ස  මාධ්ය ශාසේීය අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-20-3 200.00 NL/BRL/1331

79 හේ. හේ. සමන් කුමාර හසේකරහේ හනාදුටු පැත්ත ශාසේීය අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-19-7 400.00 NL/BRL/1332

80 විදුර විභාත් මුණසිං ඩී හවත ආදරහයන් පරිවර්තන අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-37-1 200.00 NL/BRL/1333

81 හටනිසන් හපහර්රා භූත ආත්ම සිං ල ප්ර න්ධ් අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-22-7 500.00 NL/BRL/1334

82 හකෞශලයා කුමාරසිං හම් ර සේ කවුළුහවන් එහ න්න සිං ල ප්ර න්ධ් අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-06-7 500.00 NL/BRL/1335



83 අසංක සායේකාර එළිම න් හිරකාරයා හජ්ලර් සිං ල ප්ර න්ධ් අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-01-2 300.00 NL/BRL/1336

84 අසංක සායේකාර සංගදාසහග චූි කිසම නාටය අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-02-9 350.00 NL/BRL/1337

85 නිහම්ෂා දිල් ානි විහජ්රූප පරාන් ප්ර න්ධ් අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7906-02-7 260.00 NL/BRL/1338

86 දර්ශන විදයා අරවින්ද යුේහද කාහල හකිකතා අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-43-2 300.00 NL/BRL/1339

87 මංජුල හවිවර්ධ්න ශුේධ් වූ ජුදාසේ හකිකතා අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-53-1 350.00 NL/BRL/1340

88 සුදර්ශන සමරවීර සුහනත් කාන්තහේ හශෝකාන්තය හකිකතා අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-49-4 400.00 NL/BRL/1341

89 සරද සමරසිං කැත ගැ ැනියහේ හීනය හකිකතා අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-52-4 300.00 NL/BRL/1342

90 උදය ආර්. හතන්නහකෝන් නැහගනහිරට වම
හේශපාලන 

ශාසේීය
අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-57-9 400.00 NL/BRL/1343

91 ියනහේ අමරකීර්ති කලාව ස  මිනිසා ශාසේීය අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-59-3 450.00 NL/BRL/1344

92 නන්දන වීරසිං ේෂණ නියාම පදය අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-66-1 300.00 NL/BRL/1345

93 හේ. හේ. සමන් කුමාර කවි නැවේ හකාළඹට පදය අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-75-3 400.00 NL/BRL/1346

94 හකෞශලයා කුමාරසිං හේමය පසසනු වසේ පරිවර්තන අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-60-9 350.00 NL/BRL/1347

95 Anusha Sivalingam Thara Shiyamalee Kumarasami Biographies අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-63-0 450.00 NL/BRL/1348

96 Saminathan Vimal
Ivviragasiya Saaralaththal Uttru 

Kokin
හදමළ ප්ර න්ධ් අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-62-3 500.00 NL/BRL/1349



97 Saminathan Vimal Mahara Thoranam හදමළ ප්ර න්ධ් අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-77-7 400.00 NL/BRL/1350

98 විමල් කැිහපආරච්චි නවහය කතාව සිං ල ප්ර න්ධ් අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-79-1 400.00 NL/BRL/1351

99 විමල් කැිහපආරච්චි දූවිි හසේල සිං ල ප්ර න්ධ් අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-73-9 500.00 NL/BRL/1352

100 ප්රභාත් ජයසිං අනවරත පදය අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-65-4 400.00 NL/BRL/1353

101 රාජිත දිසානායක නැුව  ැරි මිනිහ ේ නාටය අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-67-8 350.00 NL/BRL/1354

102 උදය ආර්. හතන්නහකෝන් සාකලය ප්රජාතන්රවාදය ශාසේීය අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-61-6 450.00 NL/BRL/1355

103 ඩබ්ියු. ඒ. අහබ්සිං 
නමේ නැති දියිය ස  තවත් 

හතෝරාගත් කවි
පදය අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-71-5 300.00 NL/BRL/1356

104 එන්. ජී. එසේ. ජයහේව සුටු කුමරා
ප්ර න්ධ් 

පරිවර්තන
අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-72-2 400.00 NL/BRL/1357

105 හ න් රසේනැේ උදුරා දැමූ මුල් 01
ප්ර න්ධ් 

පරිවර්තන
අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-51-7 800.00 NL/BRL/1358

106 හ න් රසේනැේ උදුරා දැමූ මුල් 02
ප්ර න්ධ් 

පරිවර්තන
අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-68-5 800.00 NL/BRL/1359

107 හ න් රසේනැේ ශාකයන්හේ ර සේ ජීවිත
ප්ර න්ධ් 

පරිවර්තන
අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-69-2 700.00 NL/BRL/1360

108 ආරියවංශ රණවීර ඇහමරිකානු කවියට හපරවදනේ ශාසේීය අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-87-6 400.00 NL/BRL/1361

109 ආරියවංශ රණවීර ටී. එසේ. එියට්ට  ා නව කවිය ශාසේීය අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-88-3 500.00 NL/BRL/1362

110 ආරියවංශ රණවීර 1984
ප්ර න්ධ් 

පරිවර්තන
අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-76-0 600.00 NL/BRL/1363



111 චූලානන්ද සමරනායක වැන්දඹුහවෝ
ප්ර න්ධ් 

පරිවර්තන
අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-70-8 450.00 NL/BRL/1364

112 අජිත් ධ්ර්මකීර්ති සියාමා නවකතා අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-85-2 350.00 NL/BRL/1365

113
මර්ින් සුහන්රා 

චන්රරත්න
මං මුලා වූහවෝ

ප්ර න්ධ් 

පරිවර්තන
අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-83-8 350.00 NL/BRL/1366

114 අරුණ හේමරත්න සමුගැනීහම් සාදය
ප්ර න්ධ් 

පරිවර්තන
අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-74-6 450.00 NL/BRL/1367

115 Ruvini Wickramasinghe
Unraveled : The Mystery of 

Kayusa
Translation අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-80-7 700.00 NL/BRL/1368

116 දුමින්ද හ ාරළුහගාඩ මම හනාවන මම
ප්ර න්ධ් 

පරිවර්තන
අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7861-82-1 450.00 NL/BRL/1369

117 ඉන්දික ගුණවර්ධ්න සුළි මැද පිපි තඹර නවකතා අ ස ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-7250-00-7 600.00 NL/BRL/1370

118
ඒ. ජී. අමාි උත්පලා 

නන්දසිරි

චිරන්තන සිං ල ගදය සාහිතයහේ 

සන්නිහේදන ශාකයතා
සන්නිහේදනය එසේ. හගාඩහේ ISBN-978-955-30-6964-1 650.00 NL/BRL/1371

119
ඒ. ජී. අමාි උත්පලා 

නන්දසිරි

ශ්රී ලාංහේය සංසේකෘතිහේ ම ජන 

සම් න්ධ්තා  ා
සන්නිහේදනය එසේ. හගාඩහේ ISBN-978-955-30-8019-6 600.00 NL/BRL/1372

120 සමන් රාජපේෂ
ඉරගල වැහටන යාමය (ගුවන් විදුි 

පිටපත් රචනා)
සන්නිහේදනය සරසවි ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-31-0786-2 550.00 NL/BRL/1373

121 අමිල හකාිකාර පාපයට එහරහිව මනුෂයත්වය නවකතා එසේ.හගාඩහේ ISBN-978-955-30-9130-7 1,250.00 NL/BRL/1374

122 ඩබ්.ඒ. ඩී. ටී. දයාරත්න Picture Alphabet
English 

Language
S. Godage ISBN-955-20-8575-6 250.00 NL/BRL/1375

123 අජිත් හමන්ිසේ සැත මත සැරිසරන්නා  නවකතා කර්තෘ ISBN-978-955-38415-1-3 400.00 NL/BRL/1376

124 රංග විහජ්සිං ගන්ධ්බ්   ාතකයා ස  තවත් කතා හකිකතා එසේ.හගාඩහේ ISBN-978-955-30-9025-6 350.00 NL/BRL/1377



125 ඩබ්. ඒ. මනුරත්න පැරි හකම් ක්රම හජයතිෂය කර්තෘ ISBN-978-955-51252-4-6 280.00 NL/BRL/1378

126
ආර්. එසේ. ඒ. චන්රහසේන 

රාජපේෂ
වැසුණු දෑසේ නවකතා කර්තෘ ISBN-978-955-35962-0-8 480.00 NL/BRL/1379

127
ආර්. එසේ. ඒ. චන්රහසේන 

රාජපේෂ
සුහුඹුල් ආදර කතාවේ නවකතා කර්තෘ ISBN-978-955-35962-1-5 380.00 NL/BRL/1380

128 ඩබ්. ඩී. සරත් කුමාර ශ්රී ලංකාහේ ග්රාම නාම සාමානය දැනීම කර්තෘ ISBN-978-955-35937-0-2 850.00 NL/BRL/1381

129 රමයා  සේනායක වැදි ජනයා එදා, අද ස  හ ට පර්හේෂණ කෘති
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-893-9 425.00 NL/BRL/1382

130 මිසේසක සූරිය ණ්ඩඩාර
ශ්රී ලංකාහේ හේව පූජා විි  ා 

ඒවාහේ අර්ථ
පර්හේෂණ කෘති

මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-877-9 150.00 NL/BRL/1383

131 ගාමිණී සමරහකෝන් හලන්වාසී යුවතිය
ප්ර න්ධ් 

පරිවර්තන

මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-807-6 325.00 NL/BRL/1384

132 ගාමිණී සමරහකෝන් යකඩ  දවත
ප්ර න්ධ් 

පරිවර්තන

මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-794-9 260.00 NL/BRL/1385

133 චින්තක හජ්. ජයහසේකර
නව හලාවේ හසායා ගිය බිහිසුණු 

ගමනේ
සේවතන්ර

මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-775-8 300.00 NL/BRL/1386

134 ටී. බී. අරන්ගල්ල සිරිලක පදබිම් 50 ේ සිේධ්සේථාන
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-875-5 275.00 NL/BRL/1387

135 ඩබ්. ඒ. රුවන් වීරුංග පතඟි නවකතා තේසලා ප්රකාශන ISBN-978-955-7161-00-6 350.00 NL/BRL/1388

136 ඩී. පී. රත්නතිලක
පත මා හනාගිය දුර යන්නට 

පරුදුහවයන්
නවකතා කර්තෘ ISBN-978-955-41188-1-2 875.00 NL/BRL/1389

137 Niranjali Motha Mute Squalls Short Story Author ISBN-978-955-43809-0-5 300.00 NL/BRL/1390

138 ගුණදාස ජයලත් හපහර්රා

වාසනාවන්ත හකවිියහේ ස  

උත්ස වන්ත වඩු කුරුල්ලන්හේ 

කතාව

ළමා ප්ර න්ධ් විනුදි ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-52387-5-5 250.00 NL/BRL/1391



139 තල්ගම්පල පදුම හිමි පාරමී සංකල්පය
හ ෞේධ් 

සංසේකෘතිය
සමන් ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-8599-63-1 300.00 NL/BRL/1392

140 Oshin Alagiyawanna Life in a Herd
Nature 

Conservation
Author ISBN-978-955-71316-0-3 400.00 NL/BRL/1393

141 Akira Alagiyawanna The Dinosaur Adventure Children tiction Author ISBN-978-955-71316-1-0 400.00 NL/BRL/1394

142 පියහසේන රණවීර
පරිගණකහයන්  ඳ න,පලාපල  ා 

හපාහරාන්දම්
හජයතිෂය කර්තෘ ISBN-978-955-41448-9-7 300.00 NL/BRL/1395

143 ඔේෂාන් විහජ්රත්න හගාළු තාත්තා සාහිතයය කර්තෘ ISBN-978-955-71366-0-8 1,300.00 NL/BRL/1396

144 ඉන්දික හ ේරත් හගාේල්හේ වික්රමය ළමා කෘති කර්තෘ ISBN-978-955-71156-0-3 270.00 NL/BRL/1397

145 Ajith Rajapaksa English Tenses and Their Usage English පසිඳු ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-0663-47-7 300.00 NL/BRL/1398

146 අජිත් රාජපේෂ සූරාධූර්ත්වය මත්රවය පසිඳු ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-0663-48-4 200.00 NL/BRL/1399

147 අජිත් රාජපේෂ හනාහ ල් තයාගය හකිකතා පසිඳු ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-0663-62-0 300.00 NL/BRL/1400

148 නිරංජලී හමෝතා හගාළු කඳුළු හකිකතා කර්තෘ ISBN-978-955-43809-1-2 500.00 NL/BRL/1401

149 එච්. ඩී. පීරිසේ

චීන වවදය විදයා පර්හේෂණ 

ඉති ාසය  ා  ැඳුණු චීන සටන් 

කලා ඉති ාසය

වවදය විදයා කර්තෘ ISBN-978-955-97166-8-6 500.00 NL/BRL/1402

150 H.D. Piris
History of Chinese Systems of 

Medicine and the Martial

Chinese 

Medicine
කර්තෘ ISBN-978-955-97166-7-9 500.00 NL/BRL/1403

පසේතකාල සඳ ා සුදුසු හපාත් නිර්හේශ කිරීම වයාපෘතිය - 2019 නිර්හේශිත කෘති ලැයිසේුව



1
වවදය කරුණාසිරි ද 

සිල්වා
රාත්රි අ ස ගහේෂණය කරමු තාරකා විදයාව කර්තෘ ISBN-978-955-71146-0-6 500.00 NL/BRL/1404

2 අනුර ද නායක උත්තර අභිනන්දි සේවර්ණලතාව චරිතාපදාන කර්තෘ ISBN-978-955-71189-0-1 2,000.00 NL/BRL/1405

3 අනුර ද නායක නමේ නැති හපාතේ පදය
ගමහේ හපාත් 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-0476-34-3 380.00 NL/BRL/1406

4
හේ. ඒ. එන්. සී. 

රත්නහසේකර

ශ්රී ලංකාහේ කාසි  ා මුදල් ක්රමහේ 

ඉති ාසය
මුදල් කර්තෘ ISBN-978-955-35973-0-4 1,500.00 NL/BRL/1407

5 ප්රියංවදා වනිගසූරිය සුචි පත්රිකා සම්පාදනය පසේතකාල විදයාව කර්තෘ ISBN-978-955-35526-0-0 650.00 NL/BRL/1408

6 ඩබ්. එම්. බී. කරුණාරත්න ඇගිට්ටටා ස  ඇබිත්තයා හකිකතා කර්තෘ ISBN-978-955-43470-1-4 250.00 NL/BRL/1410

7 ඩබ්. එම්. බී. කරුණාරත්න ගඳ සුවඳ හකිකතා කර්තෘ ISBN-978-955-43470-2-1 300.00 NL/BRL/1411

8 රවින්ර නිකපිිය පවුල් උපහේශනය
මහනෝ 

උපහේශනය
කර්තෘ ISBN-978-955-71247-0-4 500.00 NL/BRL/1412

9 රවින්ර නිකපිිය

වර්තමාන පවුල් සංසේථාහේ ගැටලු 

නිරාකරණහයහි ලා සූර පිටකහේ 

ඉගැන්වීම් වල උපහයෝගීතාව

හ ෞේධ් මහනෝ 

උපහේශනය
කර්තෘ ISBN-978-955-71247-1-1 500.00 NL/BRL/1413

10 ඒ.ආර්. ලීලානන්ද රණවක ගෘ  නිර්මාණ ශිල්පය වාසේු විදයාව
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-853-3 300.00 NL/BRL/1414

11 ශාන්තා වික්රමආරච්චි ගම් නම් වතහගාත  ා ජනකතා ජනශ්රැති
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-908-0 275.00 NL/BRL/1415

12 U. Nizar Thaimai Short Story Author ISBN-978-955-0503-16-2 350.00 NL/BRL/1416

13 රවිනි කරුණාරත්න හිරු කිරින් විදුි  ලය විදුි  ලය කර්තෘ ISBN-978-955-71292-0-4 1,950.00 NL/BRL/1409



14 G.L. Thilagaratna Theyilai Tea Author ISBN-978-955-96196-4-2 450.00 NL/BRL/1417

15 සංසුන්ගම ඤාණරතන හිමි
හලාකු හපාි සැමට හපාි 

 ාමුදුරුවන්හේ රසකතා
බුේධ් ධ්ර්මය කර්තෘ ISBN-978-955-71229-1-5 350.00 NL/BRL/1418

16 ලිත්  ණ්ඩඩාර
ශ්රී ලංකාහේ ආදි මානව සමාජය ස  

වැදි පරපර
ජනශ්රැති කර්තෘ ISBN-978-955-71496-1-5 300.00 NL/BRL/1419

17 Nanda Abeywickrama
Natural Resources and 

Environment Management Policy

Environment 

Policy
S. Godage ISBN-978-955-30-9363-9 750.00 NL/BRL/1420

18 ධ්ර්මන් වික්රරත්න
ජවිහප 2 වැනි කැරැල්ල - 2 

කාණ්ඩඩය
කේශපාලනය කර්තෘ ISBN-978-955-50- 4535-3 3,000.00 NL/BRL/1421

19 මල්කාන්ති ජයම්පති එක අ සේ යට නවකතා සඳකඩ ප්රකාශන ISBN-978-955-8215746 250.00 NL/BRL/1422

20 මල්කාන්ති ජයම්පති දුර ගමනක සලකුණු මතක සට න් සඳකඩ ප්රකාශන ISBN-978-955-8215-73-9 400.00 NL/BRL/1423

21 සුරිහේ හදාන් සුරිය කුමාර ක්රීඩා  ා සමාජ විදයාව ක්රීඩා කර්තෘ ISBN-9786249527409 550.00 NL/BRL/1424

22 හමා න්දාසේ සමරේහකාි නැගිිමු සිුවිි හමෝදු හවලා පදය කර්තෘ ISBN-978-624-95287-1-0 200.00 NL/BRL/1425

23 හමා න්දාසේ සමරේහකාි ඕ හතාහමෝ මැඩම් වූවාය නවකතා කර්තෘ ISBN-978-624-95287-0-3 300.00 NL/BRL/1426

24
ඒ.එච්.නිමල් වසන්ත 

හමන්ිසේ
හ ෞේධ් සන්නිහේදනය බුේධ් ධ්ර්මය සමන් ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-4908-81-9 600.00 NL/BRL/1427

25
හජ්.එම්. ධ්ර්මහසේන 

 ණ්ඩඩාර

ශ්රී ලංකා අධ්යාපනහේ කන්නන්ගර 

සලකුණ
චරිතාපදාන කර්තෘ ISBN-978-955-41934-5-1 275.00 NL/BRL/1428

26
හජ්.එම්. ධ්ර්මහසේන 

 ණ්ඩඩාර

ග්රාමණී ගමක සිට ග්රාම නිලධ්ාරී 

වංශ කතාව
ඉති ාසය කර්තෘ ISBN-978-955-41934-4-4 250.00 NL/BRL/1429

27
හජ්.එම්. ධ්ර්මහසේන 

 ණ්ඩඩාර
හසහනහ  ර ඇදුරුුමනි නවකතා කර්තෘ ISBN-978-955-41934-3-7 275.00 NL/BRL/1430



28 හ ේමසිරි නානායේකාර පැුමක පියසට න් පදය කර්තෘ ISBN-978-955-43331-1-6 250.00 NL/BRL/1431

29 නාලක උදය කුමාර
වෘත්තිය සමිති වාදහේ ශ්රී ලාංහේය 

භූමිකාව
වෘත්තිය සමිති කර්තෘ ISBN-978-955-53727-1-8 400.00 NL/BRL/1432

30 හපාරවගම චිරපාල හ රිය මල නවකතා කර්තෘ ISBN-978-955-35717-0-0 480.00 NL/BRL/1433

31 හජ්. ද නායක
භූහගෝලීය හතාරුරු පේධ්ති ආශ්රිත 

නව සිතියම්කරණය
භූහගෝල විදයාව කර්තෘ ISBN-978-955-53080-1-4 450.00 NL/BRL/1434

32 උ. නිසාර් පහවයිේ හේට්ටටුේ පාර් ළමා කතන්දර  ානු ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-955-0503-17-9 250.00 NL/BRL/1435

33 අමිල හකාිකාර යකඩ සමනිය නවකතා එසේ. හගාඩහේ ISBN-978-624-00-0077-2 1,250.00 NL/BRL/1436

34 හමත්තා රාජකරුණා හවහ හසන මහග හනත් කාවය කර්තෘ ISBN-978-624-95549-0-0 200.00 NL/BRL/1437

35 අමිල හකාිකාර සත්ත්ව හගාවිහපාල නවකතා එසේ. හගාඩහේ ISBN-978-624-00-272-1 350.00 NL/BRL/1438

36 හ ේමමාි දිසානායක සුපිරි පරිණාමය - ඔේන් සින්හරෝමය විහශේෂ අධ්යාපන කර්තෘ ISBN-978-624-95458-0-9 650.00 NL/BRL/1439

37 ඉන්දිකා නිලන්ති ආහලෝකා නවකතා
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-943-1 350.00 NL/BRL/1440

38 සුජීව නිශාන්ත හජෝසේ
 හලෝකහේ වඳ වී යාහම් අවදානමේ 

ඇති ශාක
ශාක

මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-906-6 225.00 NL/BRL/1441

39 සුජීව නිශාන්ත හජෝසේ
වඳ වී යාහම් අවදානමේ ඇති ශ්රී 

ලංකාවට ආහේික ශාක
ශාක

මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-904-2 225.00 NL/BRL/1442

40 සුජීව නිශාන්ත හජෝසේ
 හලෝකහේ වඳ වී යාහම් අවදානමේ 

ඇති සුන්
සුන්

මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-905-9 225.00 NL/BRL/1443

41 සුජීව නිශාන්ත හජෝසේ
වඳ වී යාහම් අවදානමේ ඇති ශ්රී 

ලංකාවට ආහේික සුන්
සුන්

මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-903-5 225.00 NL/BRL/1444



42 කවිංගා ප්ර ාදි හත්නුවර
නිහරෝගී දිවියකට ආ ාර  ා හපෝෂය 

පදාර්ථ

ආ ාර  ා 

හපෝෂණය

මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-421-2 200.00 NL/BRL/1445

43 ලයනල් අහබ්නායක අනුරු වලකන නිසි පහුණුව රියදුරු පහුණුව
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-940-0 250.00 NL/BRL/1446

44 ජී. ඩී. චූලවංශ අරැේවල

හ ෞේධ් පද පූජාවන්හගන් 

විදයාමාන වන විසේමිත මහනෝහරෝග 

නිවාරණ විි

මහනෝ විදයාව
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-890-8 150.00 NL/BRL/1447

45 ඒ. ආර්. ලීලානන්ද රණවක ශ්රී ලංකාහේ හකම් ක්රම ජනශ්රැති
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-421-4 175.00 NL/BRL/1448

46 ටී.බී. අරන්ගල්ල
ශ්රී ලංකාහේ ගංගා, හතත්බිම්, කඳු 

 ා ම වැි ජලාශ

ගංගා/ජලය/වාරි

මාර්ග

මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-924-0 125.00 NL/BRL/1449

47 ටී.බී. අරන්ගල්ල හ ෞේධ්යාට අත් හපාතේ බුේධ් ධ්ර්මය
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-929-5 250.00 NL/BRL/1450

48 ශාන්තා වික්රමආරච්චි ජීවිතයට පංචි පංචි හේවල් හවනත්
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-909-7 275.00 NL/BRL/1451

49 ඒ. ඩී. සුනිල් රණවීර ඔ ට ඉංග්රීසි ඉහගන ගන්න ඉංග්රීසි භාෂාව
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-843-4 400.00 NL/BRL/1452

50 ගාමිණී සමරහකෝන් පණ ඇති රූකඩහේ රාත්රිය පරිවර්තන
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-754-3 250.00 NL/BRL/1453

51 ගාමිණී සමරහකෝන් යකඩ  දවත පරිවර්තන
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-794-9 260.00 NL/BRL/1454

52 ගාමිණී සමරහකෝන් හිස සුන් අවතාරය පරිවර්තන
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-753-6 250.00 NL/BRL/1455

53 මහනෝරි සිිකා වික්රආරච්චි දුහුවිි නවකතා
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-802-1 300.00 NL/BRL/1456

54 මහනෝරි සිිකා වික්රආරච්චි ලදිමි හනාලදිමි නවකතා
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-804-5 300.00 NL/BRL/1457

55 ඊ. සිසිල් සිල්වා කවි  ණ හේශනා බුේධ් ධ්ර්මය
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-832-8 200.00 NL/BRL/1458



56 මහනෝරි සිිකා වික්රආරච්චි සුදු නවකතා
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-803-8 300.00 NL/BRL/1459

57 මහනෝජ් සියඹලාපිිය
ජයමංගල අෂේඨක සහිත සිං ල 

විවා  මංගල සිරිත්
සිරිත් විරිත්

මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-375-0 175.00 NL/BRL/1460

58 ක්රිසේහටෝපර් රන්ජිත් විසිුරු මත්සයයින් ඇති කිරීම විසිුරු මසුන්
මල්පියි 

ප්රකාශකහයෝ
ISBN-978-955-660-183-1 150.00 NL/BRL/1461

59 බුේිනී චුරිකා වැිකල සඳැස සර සිං ල පදය සුරිය ප්රකාශකහයෝ ISBN-978-624-95263-0-3 200.00 NL/BRL/1462

60 ඊ. වජිර අරුණ ශාන්ත ඖෂධ් ස ායක මාර්හගෝපහේශනය ඖෂධ් විදයා කර්තෘ ISBN-978-955-71448-0-1 1,500.00 NL/BRL/1463

61 හල්ඛ්ා මදරසිං  ාරිහග ඩයරිය තීරු ිපි සයුර ප්රකාශන ISBN-978-955-4788-73-2 450.00 NL/BRL/1464

62
Dharmasena 

Yakandawela
A Beacon For Hope නීතිය කර්තෘ ISBN-978-1-9992661 1,200.00 NL/BRL/1465

63 හේ. පී. ධ්ම්මික ඩයසේ අනවරාග්ර සංසාරය බුේධ් ධ්ර්මය කර්තෘ ISBN-978-9550573-20-2 300.00 NL/BRL/1466

64
අනුරුේධ් ධ්ර්මප්රිය 

විහජ්සුන්දර
කවුද දිනුම් ළමා ප්ර න්ධ් කර්තෘ ISBN-978-624-95640-0-8 300.00 NL/BRL/1467

65 එම්. හ නට්ට ගල් අමුණ සිං ල ප්ර න්ධ් කර්තෘ ISBN-978-955-30-9956-3 450.00 NL/BRL/1468

66 Sumith A. Wijekody DALAPOOTTUWA
ළමා ඉංග්රීසි 

සාහිතය
කර්තෘ ISBN-978-624-95570-0-0 280.00 NL/BRL/1469

67 Dilmika Jayawardena A Legacy Undone නවකතා කර්තෘ ISBN-978-624-95712-0-4 450.00 NL/BRL/1470

68
පූජය සංසුන්ගම 

ඤාණරතන හිමි
කඳුින් ියවුණ රටක අහේේෂා

සමාජ 

හේශපාලනය  ා 

දර්ශනය

කර්තෘ ISBN-978-955-71229-2-2 650.00 NL/BRL/1471

69
රණසිං  ආරච්චිහේ උදය 

සුසන්ත කුමාර
රණවිරු මතක

චරිතාපදාන/ 

මතක සට න්
කර්තෘ ISBN-978-624-95514-0-4 200.00 NL/BRL/1472


