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පූර්විකකාව
ජකාතික පුසස්තකකාල හකා පප්රලලේඛන ලසසේවකා මණ්ඩලය මගින් පප්රකකාශයට පත් කරනු ලබන ශප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්ථ
නකාමකාවලිය සලංහල, ලදෙමළ සහ ඉලංගප්රශ්රීස යන භකාෂකාතප්රලයන් ම ශප්රශ්රී ලලංකකාව තුළ පළවන පප්රකකාශන, ශප්රශ්රී ලලංකකාව
පිළිබඳව විලදශීය රටවල පළවන පප්රකකාශන සහ විලදශයන්හි සටින ශප්රශ්රී ලකාලංකිකයන් විසන් පළ කරන ලදෙ
පප්රකකාශනවල ගප්රන්ථ විදෙදකාත්මක ලතතොරතුරු ඇතුළත් පප්රකකාශනයකි.
ආරම්භය
ජකාතික ලලේඛනකාරක්ෂක ලදෙපකාර්තලම්න්තුව මගින් 1962 වර්ෂලයේ දී පප්රථම වරට ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්ථ
නකාමකාවලිලයේ (Ceylon National Bibliography) සම්පකාදෙන කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. ලමම කකාර්ය සඳහකා
එවකට මහකා බප්රතකානදලයේ ජකාතික ගප්රන්ථ නකාමකාවලිලයේ (British National Bibliography) සලංසස්කකාරකවරයකා
වශලයන් කටයුතු කළ ඒ. ලජ. ලවලේසස් මහතකාලගේ උපලදෙසස් හකා සහලයයෝගය ලලැබුණ. ඒ අනුව 1963 වර්ෂලයේ දී
ලවළුම 1 හකා අලංක 1 වශලයන් ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්ථ නකාමකාවලිලයේ ජනවකාරි කලකාපය නිල වශලයන් පප්රකකාශයට
පත් විය. පසුකකාලීනව ලමහි සලංසස්කරණ කටයුතු ශප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික පුසස්තකකාල ලසසේවකා මණ්ඩලයට පලැවරූ අතර
1973 වර්ෂලයේ සට අඛණ්ඩව ලමහි සම්පකාදෙන කටයුතු මණ්ඩලය මගින් සදු කරනු ලලැලබ.
ලතතොරතුරු ලබකා ගන්නකා මකාර්ග
ලමම ගප්රන්ථ නකාමකාවලිය සම්පකාදෙනලයේ දී පහත සඳහන් මකාර්ගවලින් ලලැලබන පප්රකකාශන පිළිබඳ ලතතොරතුරු
උපලයයෝගි කරගනු ලලැලබ.
•
•
•

නීතිමය තලැන්පතු කප්රමය යටලත් ශප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික පුසස්තකකාලලයේ තලැන්පත් කරනු ලබන
පප්රකකාශන
ශප්රශ්රි ලලංකකා ජකාතික පුසස්තකකාල එකතුවට පප්රතිගප්රහණය කරනු ලබන පප්රකකාශන
ජකාතික පුසස්තකකාල හකා පප්රලලේඛන ලසසේවකා මණ්ඩලය මගින් කප්රශ්රියකාත්මක කරනු ලබන
අන්තර්ජකාතික පප්රමිති අලංක වදකාපපෘතිය යටලත් අලංක ලබකා මුද්රණය කර , ලලේඛකයන් සහ
පප්රකකාශකයන් විසන් සස්ලවච්ඡකාලවන් ලබකා ලදෙන පප්රකකාශන.

ආවරණය
ශකාසස්තප්රශ්රීය වටිනකාකමක් ලනතොමලැති පිටු කිහිපයකින් යුත් කුඩකා පප්රකකාශන පිළිබඳ ලතතොරතුරු ලමම ගප්රන්ථ
නකාමකාවලිලයේ ඇතුළත් ලනතොවන අතර පහත සඳහන් පප්රකකාශන පිළිබඳ ලතතොරතුරු පමණක් ඇතුළත් කරනු ලලැලබ.
•
•
•
•
•

සලංහල, ලදෙමළ සහ ඉලංගප්රශ්රීස යන භකාෂකාතප්රලයන් පප්රකකාශයට පත්වන මුද්රිත ගප්රන්ථ
ශප්රශ්රී ලලංකකාව පිළිබඳ ශප්රවද දෙපෘශද මකාධද පප්රකකාශන (අර්ධ වකාර්ෂිකව)
පුවත්පත් හකා වකාර පප්රකකාශනවල පළමු කලකාපලයේ ලතතොරතුරු
පප්රකකාශක ලහයෝ පප්රකකාශන සස්ථකානය ලවනසස් වී ඇති විට ලහයෝ නව අන්තර්ජකාතික පප්රමිති ගප්රන්ථ
අලංකයක් ලබකා ඇති පුනර්මුද්රණ
පප්රකකාශයට පත් ලනතොවූ පශස්චකාත් උපකාධි නිබන්ධන

සලංවිධකානය
ශප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්ථ නකාමකාවලිලයේ සූචිකරණ කටයුතු ඇලංගේලලයෝ ඇමරිකකානු සූචිකරණ නීති සලංගප්රහලයහි 2 වන
සලංසස්කරණයට අනුව සදු කරන අතර වර්ගීකරණ කටයුතු ඩිවි දෙශම වර්ගීකරණලයේ 23 වන සලංසස්කරණයට අනුව
සදු ලකලර්. ගප්රන්ථ නකාමකාවලිලයහි විෂය අලංශය දෙකාම අනුකප්රමණකකා කප්රමය අනුව සකසස් කර තිලබන අතර කර්තපෘ,
ගප්රන්ථනකාම හකා ගප්රන්ථමකාලකා අනුකප්රමණකකාව සහ විෂය අනුකප්රමණකකාව අකකාරකාදි පිළිලවළට දෙක්වකා තිලබ.
පප්රකකාශන පූර්ව ගප්රන්ථ නකාමකාවලිය
පප්රකකාශන පූර්ව ගප්රන්ථ නකාමකාවලිය 1990 වර්ෂලයේ සට ශප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්ථ නකාමකාවලියට එක් වූ නව අලංගයක්
ලව. ලමය ජකාතික ගප්රන්ථ නකාමකාවලිලයේ විලශසේෂ ලකතොටසක් ලලස කහ පලැහලැලයන් මුද්රණය කර ඇති අතර ජකාතික
පුසස්තකකාල හකා පප්රලලේඛන ලසසේවකා මණ්ඩලලයේ, අන්තර්ජකාතික පප්රමිති අලංක ලබකා ගලැනීලම් දී ලලැලබන ලතතොරතුරු
අනුව ඉදිරිලයේදී පළවීමට නියමිත ලදශීය පප්රකකාශන පිළිබඳ ලතතොරතුරු ලමහි ඇතුළත් ලව.
කර්තපෘ නකාමලයහි සහ ගප්රන්ථනකාමලයහි පවත්නකා අක්ෂර සහ පදෙ ලබදීම් ආදිය ඒ ඒ පප්රකකාශනලයහි සඳහන්
පරිදලදෙන් ම ශප්රශ්රී ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්ථ නකාමකාවලියට ඇතුළත් කරන බව දෙ සලැලකුව මනකාය.

அறதமுகைம
ததேசசிய நூலக ஆவணவவாக்கல் தசவவகள் சவபையயினவால் வவளளியயிடப்பைடும் இலங்வக ததேசசிய
நூற் பைட்டியலவானது சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம் ஆகசிய வமவாழசிகளளில் வவளளியயிடப்பைட்டு வரும்
உள்நவாட்டு வவளளியயீடவாகும். இலங்வக வதேவாடர்பைவாக வவளளிநவாட்டில் வவளளியவாகும் வவளளியயீடுகள்
மற்றும்

வவளளிநவாட்டில்

இருக்கும்

இலங்வகயரவால்

வவளளியயிடப்பைடும்

நூல்களளின்

ஆய்வுத

தேகவல்கள் உள்ளடக்கப்பைட்ட வவளளியயீடவாகும்
ஆரமபம
ததேசசிய சுவடிகள் தேசிவணக்களததேசின் மூலம் 1962 ஆம் ஆண்டு முதேலவாவதேவாக இலங்வக ததேசசிய
நூற்

பைட்டியல்

(Ceylon

National

Bibliography)

ஆரம்பையிக்கப்பைட்டது.

இவ்வயிடயம்

வதேவாடர்பைவாக

பையிரிததேவானளிய ததேசசிய நூற்பைட்டியல் (British National Bibliography) பைதேசிப்பைவாளர். தேசிரு. ஏ. தஜ. தவல்ஸ
அவர்களளின்

அறசிவுவரயும்

உதேவயியும்

வபைறப்பைட்டது.

மவாதேம் வதேவாகுதேசி 1 இல. 1 என்ற முதேலவாவது

இதேன்பைடி

1963

ஆம்

ஆண்டு

ஜனவரி

இலங்வக ததேசசிய நூற்பைட்டியல் வவளளியயீடு

உததேசிதயவாகப் பூர்வமவாக வவளளியயிடப்பைட்டது. பையின்னர்;

இதேன் வதேவாகுப்பு நடவடிக்வக இலங்வக

ததேசசிய நூலக ஆவணவவாக்கல் தசவவகள் சவபையயிடம் 1973 ஆம் ஆண்டு ஒப்பைவடக்கப்பைட்டு
அன்றுவதேவாடக்கம் இந்தே சவபையயினவால்; வவளளியயிடப்பைட்டு வருகசின்றது.
தகைவல தபற்றுக் தகைதள்ளும முகறகைள்
இந்தே நூற் பைட்டியவல வதேவாகுக்கும் தபைவாது ககீழ கவாணும் வழசிகளளில் வவளளியயீடுகளளின் தேகவல்கள்
வபைற்றுக்வகவாள்ளப்பைடுகசின்றன.
?

ததேசசிய நூலக ஆவணவக்கல் தசவவகள் சவபையயின் சட்ட வவப்பையின் ககீழ
வவப்பையிலசிடும் வவளளியயீடுகள்

?

இலங்வக ததேசசிய நூலக ஆவணவக்கல் தசவவகள் சவபையயினவால்
தசகரிக்கப்பைடும் வவளளியயீடுகள்

?

ததேசசிய நூலக ஆவணவவாக்கல் தசவவகள் சவபை மூலம்
நவடமுவறப்பைடுததேப்பைடும் சர்வததேச நசியம இலக்கதவதேப் வபைற்று
வவளளியயீட்டவாளதரவா அல்லது எழுததேவாளதரவா இலவசமவாக அளளிக்கும்
வவளளியயீடுகள்

உள்ளடக்கைம
இலக்கசிய வபைறுமதேசியயில்லவாதே குவறந்தே பைக்கங்களுடன் வவளளியவாகும் சசிறசிய வவளளியயீடுகளளின்
துண்டு பையிரசுரம் தபைவான்ற தேகவல்கள் நூற்பைட்டியலசில்

இடம் வபைறுவதேசில்வல. ககீழ கவாணும்

வவளளிpயயீடுகள் வதேவாடர்பைவான தேகவல்கள் மவாததேசிரம் உள்ளடக்கப்பைடும்.
?

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசில வமவாழசிகளளில்; அச்சசிட்டு வவளளியயிடப்பைடும் நூல்கள்

?

இலங்வக வதேவாடர்பைவான கட்புல, வசவயிப்புல சவாதேனங்கள் (வருடங்களுக்கு
இருமுவற)

?

புதேசினததேவாள் மற்றும் பைருவ இதேழ ஆகசியவற்றசின் முதேற்

?

வவளளியயீடு அல்லது வவளளியயீட்டவாளர் இடம் மவாற்றம் வபைற்றசிருக்கும்
சந்தேர்ப்பைததேசில், புதேசிய

சர்வததேச நசிமய இலக்கம் வபைற்று மமீள அச்சசிடும்

நூல்கள்
?

வதேவாகுதேசி

வவளளியயிடப்பைடவாதே பைட்டப்பையின்பைடிப்பு ஆய்வுக் கட்டுவரகள்

ஒழுங்கைகமைபப
இலங்வக

ததேசசிய

பைட்டியலவாக்க

நூற்

பைட்டியலசின்

(ஏஏசகீஆர்2)

பைகுப்பைவாக்கததேசின்

வபைவாருட்டு

உபைதயவாகப்பைடுததேப்பைட்டுள்ளது.
பையின்பைற்றசி

2ஆம்

பைட்டியலவாக்கச்
பைதேசிப்பு
தூயயி

வபைவாருள்

தேயவாரிக்கப்பைட்டுள்ளது.

வசயற்பைவாடுகள்

வயிதேசிகளளின்
தேசவாம்ச

அட்டவவண,

அகர

பைடி

ஆங்கசிதலவா

வகுப்பையின்
சங்கசிலசித

வரிவசயயிலவான

அவமரிக்க

பையின்பைற்றப்பைட்டுள்ளதுடன்,
22வது
வதேவாடர்பு

ஆசசிரியர்,

பைதேசிப்பு

முவறவயப்

தேவலப்பு,

வதேவாடர்

அட்டவவணயுடன் வபைவாருள் அட்டவவண வயவான்றும் வதேவாகுக்கப்பைட்டுள்ளது.

தவளளியயிடவயிருக்கம பயிரசுரங்கைளளிற்கைதன படடியல
வவளளியயிடவயிருக்கும் பையிரசுரங்களளிற்கவான

நூற் பைட்டியல்

1990 ஆம் ஆண்டு வதேவாடக்கம் ததேசசிய

நூற் பைட்டிய லுடன் தசர்க்கப்பைட்டு வயிதசட வதேவாகுதேசியவாக மஞ்சள் நசிறததேவாளளில் அச்சசிடப்பைட்டு
இவணக்கப்பைட்டுள்ளது. ததேசசிய நூலக ஆவணவவாக்கல் தசவவகள் சவபையயின் சர்வததேச நசிமய
இலக்கதவதே வழங்கும் தபைவாது முன் கூட்டிதய வபைற்றுக் வகவாள்ளும் நூல்களளின் தேகவல்கவள
வகவாண்டு தேயவாரிக்கப்பைடும் பைட்டியல்கள் இதேசில் இடம்வபைறும்.
ஆசசிரிய

மற்றும்

இடம்வபைறும்.

தேவலப்புக்கள்

வவளளியயீடுகளளில்

உள்ளவவாதற

ததேசசிய

நூற்

பைட்டியலசில்

PREFACE
Sri Lanka National Bibliography (SLNB) published by the National Library and Documentation
Services Board is a publication which includes bibliographical information of publications published
in Sri Lanka, publications published on Sri Lanka in foreign countries and publications published by
Sri Lankans in foreign countries in Sinhala, Tamil and English languages.
Inception
The compilation of Ceylon National Bibliography (CNB) was started by the Department of National
Archives in 1962. The advice and assistance of Mr. A. J. Wells, then editor of British National
Bibliography (BNB) was received in this task. Accordingly, the first issue of Sri Lanka National
Bibliography was officially published as Vol. 1 and No. 1 in January 1963. The compilation of Sri
Lanka National Bibliography was later assigned to the Sri Lanka National Library Services Board in
1973 and since then it is compiled by the Board.
Sources of information
Information of publications received from following sources are made used of in compiling this
bibliography.
•
•
•

Publications deposited in the National Library of Sri Lanka under the Legal
Deposit Scheme.
Publications acquired to the collection of the National Library of Sri Lanka
Copies of publications received as donations for which ISBN numbers are
issued by the
National Library and Documentation Services Board

Coverage
Information on small publications which have no literary value is not included to the National
Bibliography and only the information on following publications are included.
•
•
•
•
•

Printed books published in Sinhala, Tamil and English
Audio Visual material on Sri Lanka (included biannually)
Information on first issue of news papers and serial publications.
Reprints for which new ISBN numbers have been obtained due to change
of the publisher or place of publication.
Unpublished postgraduate theses

Organization
nd
The cataloguing activities of Sri Lanka National Bibliography are carried out according to the 2
edition of the Anglo American Cataloguing Rules and classification activities are carried out
rd
according to the 23 edition of the Dewey Decimal Classification System. Subject section of the
Bibliography is arranged according to the chain indexing system and the author, title and series index
and subject index have been arranged according to the alphabetical order.

Bibliography of forthcoming publications
The Bibliography of forthcoming publications is a new section which has been included to the Sri
Lanka National Bibliography since 1990. This section is printed in yellow colour as a special section
of the National Bibliography. Information on these forthcoming publications is collected through the
information received in obtaining ISBN numbers from the National Library and Documentation
Services Board.
Letters and terms of the author and title are included in the bibliography exactly the same manner as
they are printed in the publication.

සලංක්ෂිප්ත වචන මකාලකාව
අනු .
අ.වි.
ක.
කක.
කබලැ.
කකා.
කකාලබයෝක.
තලැ.ලනතො.
නූබලැ.
පරි.
පි.
පප්ර.ලනතො.
ලබයෝක.
මලැබලැ.
ලරක.
ලරබලැ.
ලව.
සලංසස්.
සම්පකා.
සබලැ.
ලසම.

-

අනුවකාදෙය
අතිලර්ක විෂය
කලකාපය
කඩදෙකාස කවරය
කම්බ බලැම්ම
කකාණ්ඩය
කකාඩ්ලබයෝඩ් කවරය
තලැන ලනතොදෙලැක්ලව
නූලේ බලැම්ම
පරිවර්තක
පිටු
පප්රකකාශක ලනතොදෙලැක්ලව
ලබයෝඩ් කවරය
මලැලියම් බලැම්ම
ලරක්ෂින් කවරය
ලරදි බලැම්ම
ලවළුම
සලංසස්කකාරක, සලංසස්කරණය
සම්පකාදෙක
සදුරු බලැම්ම
ලසන්ටි මටර්

சுருக்கங்கள்
இல.

-

இலக்கம்

ஒமு.

-

ஒட்டுமுவற

கஇ.

-

கம்பையிஇவழ

கமஉ

-

கடின மட்வட உவற

கவாஉ

-

கவாகசிதே உவற

சநூஇதேசி

-

சர்வததேச தேரப்பைடுததேப்பைட்ட நூல்

இலக்கத

-

தேசிட்டம்

ச.மமீ.

-

சதேம மமீற்றர்

துக.

-

துணயிக்கட்டு

நூ.இ.

-

நூல் இவழ

பை.

-

பைக்கம்

மஉ.

-

மட்வட உவற

மமு.

-

மடிப்புமுவற

வமவாழசி.

-

வமவாழசிவபையவா;ப்பு

வரக்ஸ

-

வரக்ஸசின் உவற

வவ.இ.

-

வவளளியயீட்டவாளர் இல்வல

வவ.இ.இ.

-

வவளளியயீட்டு இடம் இல்வல

தேசி.இ.

-

தேசிகதேசி இல்வல

ABBREVIATIONS

Ad.
Bc.
Cbd.
cm.
col. ill.
comp.
Dept.
ed.
et. al.
Govt.
ill.
ISBN
ISMN
ISSN
jt.au.
Lb.
NA
No.
Nos.
NL
p.
Pc.
Pub.
rev.
rx.
s.l.
s.n.
Sb.
tr.
Ts.
Vol.
Ws.

-

Adhesive
Board cover
card board cover
centimeters
colour illustrated
compiler
Department
edited, edition, editor
et. al - and others
Government
illustration, illustrated, illustrator
International Standard Book Number
International Standard Music Number
International Standard Serial Number
joint author
Leather binding
National Archives
Number
Numbers
National Library
pages
Paper cover
Publication
revised, revision
rexine cover
sine loco - no place of publication
sine nomine - no publisher’s name
Spiral binding
translation, translated, translator
Thread sewn
Volume
Wire stitched

ඩිවි දෙශම වර්ගීකරණලයේ 23 ලවනි සලංසස්කරණය අනුව විෂය ලබදීම
000 - පරිගණක විදදද්යාව, තතතොරතුර, සද්යාමද්යානද කකෘති
010 - නද්යාමද්යාවල
020 - පුසස්තකද්යාල හද්යා විඥද්යාපන විදදද්යා
030 - සද්යාමද්යානද විශස්ව තකකෝෂ ගග්රන්ථ
040 - [
]
050 -සද්යාමද්යානද වද්යාර පග්රකද්යාශන
059.9148 - සසිංහල වද්යාරික පග්රකද්යාශන
060 - සද්යාමද්යානද සසිංවිධද්යාන හද්යා තකකෞතුකද්යාගද්යාර විදදද්යාව
070 - පග්රවකෘත්ති මද්යාධද, පුවත්පත් කලද්යාව සහ පග්රකද්යාශනය
080 - සද්යාමද්යානද එකතු
089.9148 - සසිංහල එකතු
090 - අත්ලිපි හද්යා දුර්ලභ ගග්රන්ථ
100 - දර්ශනය හද්යා මතනකෝ විදදද්යාව
110 - අධදද්යාත්මික විදදද්යා
120 - ඥද්යාණ විභද්යාගය
130 - අධිමද්යානසක විදදද්යාව හද්යා ගුප්ත විදදද්යාව
140 - විතශශේෂ දද්යාර්ශනික මත
150 - මතනකෝවිදදද්යාව
160 - තර්ක ශද්යාසස්තග්රය
170 - ආචද්යාර ධර්ම
180 - පපැරණ, මධදකද්යාලන හද්යා නපැතඟෙනහිර දර්ශනය
190 - නූතන බටහිර දර්ශනය
200 - ආගම
210 - දර්ශනය හද්යා ආගමික නදද්යාය
220 - බයිබලය
230 - කග්රක්රිසස්තියද්යානි ධර්මය
240 - කග්රසස්තියද්යානි ඇදහිලි හද්යා පග්රතිපදද්යාව
250 - කග්රක්රිසස්තියද්යානි ඇදහිලි
260 - කග්රක්රිසස්තියද්යානි සසිංවිධද්යාන හද්යා සමද්යාජ තසශේවද්යා
270 - කග්රක්රිසස්තියද්යානි ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය
280 - කග්රක්රිසස්තියද්යානි නිකද්යාය
290 - තවනත් ආගම
294.3 - බුද්ධද්යාගම
294.5 - හින්දු ආගම
297 - ඉසස්ලද්යාම ධර්මය
300 - සමද්යාජ ශද්යාසස්තග්ර
310 - සසිංඛදද්යා තලේඛන
320 - තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව
330 - ආර්ථික විදදද්යාව
340 - නීතිය
350 - රද්යාජද පරිපද්යාලනය හද්යා යුද කටයුතු
360 - සමද්යාජ පග්රශස්න හද්යා සමද්යාජ තසශේවද්යා
370 - අධදද්යාපනය
380 - තවළදද්යාම, සන්නිතවේදනය හද්යා පග්රවද්යාහන තසශේවද්යා
390 - සරිත්, විරිත්, ජනශග්රපැතිය
400 - භද්යාෂද්යාව
410 - වද්යාග් විදදද්යාව
420 - ඉසිංගස
ග්රග්රී භද්යාෂද්යාව
430 - ජර්මන් හද්යා ආශග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
440 - පග්රසිංශ හද්යා ආශග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
450 - ඉතද්යාලි, තරකෝමද්යාන, ශද්යා ආශත
ග්රක්රි භද්යාෂද්යා
460 - සස්පද්යාඤඤ
ස් , පකෘතුගීස, ගපැලසයන් භද්යාෂද්යාව
470 - ලතින් හද්යා ආශත
ග්රක්රි භද්යාෂද්යා

480 - සමභවද ගග්රග්රීක හද්යා ආශග්රක්රිත භද්යාෂද්යා
490 - තවනත් භද්යාෂද්යා
491.48 - සසිංහල භද්යාෂද්යාව
494.811 - ද්රවිඩ භද්යාෂද්යාව
500 - සස්වද්යාභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය
510 - ගණතය
520 - තද්යාරකද්යා විදදද්යාව
530 - තභකෞතික විදදද්යාව
540 - රසද්යායන විදදද්යාව
550 - භූ විදදද්යා
560 - තපතොසල සහ පූර්ව ඓතිහද්යාසක ජීවීන්
570 - ජීව විදදද්යා
580 - ශද්යාක (උද්භිද විදදද්යාව)
590 - සතුන් (සත්ත්ව විදදද්යාව)
600 - තද්යාක්ෂණ විදදද්යාව
610 - වවදද විදදද්යාව හද්යා තසකෞඛදය
620 - ඉසිංජිතන්ර විදදද්යාව
630 - කකෘෂිකර්මය
640 - ගකෘහීය හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය
650 - කළමනද්යාකරණ හද්යා සහද්යායක තසශේවද්යා
660 - රසද්යායනික ඉසිංජිතන්ර විදදද්යාව
670 - නිෂස්පද්යාදන
680 - තවනත් ශිලේපීය නිෂස්පද්යාදන
690 - තගතොඩනපැගිලි ඉදිකරීම
700 - කලද්යාශිලේප : සසෟන්දර්්ද හද්යා සපැරසලි කලද්යාව
710 - භූ දර්ශන කලද්යාව හද්යා භූමි සපැලසුම
720 - ගකෘහ නිර්මද්යාණ ශිලේපය
730 - මූර්ති ශිලේපය, පිඟෙන් හද්යා තලකෝහ වපැඩ
740 - ඇඳීම හද්යා සපැරසලි කලද්යාව
750 - සතුවම කලද්යාව
760 - සතුවම මුද්රණ සසෑදිම හද්යා මුද්රණය
770 - ඡද්යායද්යාරූප ශිලේපය හද්යා පරිගණක කලද්යා, චිතග්රපට, වීඩිතයකෝ
780 - සසිංගීතය
790 - විතනකෝදය හද්යා කග්රග්රීඩද්යා
800 - සද්යාහිතදය හද්යා විචද්යාරය
810 - ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතදය
820 - ඉසිංගස
ග්රග්රී සද්යාහිතදය
830 - ජර්මන් හද්යා ආශත
ග්රක්රි සද්යාහිතදය
840 - පග්රසිංශ හද්යා ආශග්රක්රිත සද්යාහිතදය
850 - ඉතද්යාලි සහ තරකෝමද්යාන හද්යා ආශග්රක්රිත සද්යාහිතදය
860 - සස්පද්යාඤඤ
ස් , පකෘතුගීස , ගපැලසයන් සද්යාහිතදය
870 - ලතින් සද්යාහිතදය
880 - සමභවද ගග්රග්රීක හද්යා ආශත
ග්රක්රි සද්යාහිතදය
890 - තවනත් භද්යාෂද්යා සද්යාහිතදය
891.48 - සසිංහල සද්යාහිතදය
894.811 - තදමළ සද්යාහිතදය
900 - ඉතිහද්යාසය හද්යා භූතගකෝල විදදද්යාව
910 - භූතගකෝල විදදද්යා හද්යා තද්ශද්යාටන විසස්තර
920 - චරිතද්යාපදද්යාන හද්යා පවුලේ ඉතිහද්යාසය
930 - පපැරණ ඉතිහද්යාසය
940 - යුතරකෝපද්යා ඉතිහද්යාසය
950 - ආසයද්යාන ඉතිහද්යාසය

954.93 - ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය
960 - අපග්රක්රිකද්යාන ඉතිහද්යාසය
970 - උතුර ඇමරිකද්යාන ඉතිහද්යාසය
980 - දකුණු ඇමරිකද්යාන ඉතිහද්යාසය
990 - තලකෝකතයේ අතනකුත් තකතොටසස් වල ඉතිහද්යාසය

தூயயி

தசதமச பகபபதக்கைத் ததடடத்ததன் 23 ஆம பததபபயிற்கைதணங்கை வகபபப பயிரிவ

000 - கணனளி வயிஞ்ஞவானம், அறசிவுசவார்
வயிடயங்கள்

300 - சமூக வயிஞ்ஞவானம், சமூகவயியல்,
மவானுடவயியல்

010 - நூல் வயிபைரப் பைட்டியல்கள்

310 - புள்ளளிவயிபைரவயியல்

020 - நூலக தேகவல் வயிஞ்ஞவானம்

320 - அரசசியல்

030 – கவலக் களஞ்சசியங்களும் தேகவல்

330 - வபைவாருளளியல்

நூல்களும்

340 - சட்டம்

040 - [ ]

350 - வபைவாது நசிருவவாகமும் இரவாணுவ

050 - சஞ்சசிவககள், பைருவ வவளளியயீடுகள்
059.94811- தேமசிழ சஞ்சசிவககள்
060 - சங்கங்கள், தேவாபைனங்கள்,
அரும்வபைவாருட்கவாட்சசிச்

சவாவலகள்

070 - வயிவரணம், கல்வயி, வசய்தேசி ஊடகம்,
பைததேசிரிவகததுவற, வவளளியயீடு

வயிஞ்ஞவானமும்
360 - சமூகப் பையிரச்சசிவனகளும் சமூக
தசவவகளும்
370 - கல்வயி
380 - வர்ததேகம், வதேவாடர்பு, தபைவாக்குவரதது
390 - நவாட்டவாரியலும் பைழக்க வழக்கங்களும்

080 - வபைவாதுச் தசகரிப்பு,
090 - வகவயழுததுப் பையிரதேசிகள், அhpய நூல்கள்

400 - வமவாழசி
410 - வமவாழசியயியல்

100 - தேததுவ சவாததேசிரம்

420 - ஆங்கசிலம்

110 - வபைபௌதேதீக அதேதீ

430 - தஜர்மன் வமவாழசி

120 - அறசிவவாரவாச்சசியயியல்

440 - பையிவரஞ்சு வமவாழசி

130 - உளவயியல் மவறவபைவாருள்

450 - இததேவாலசிய, உதரவாமவானளிய வமவாழசிகள்

140 - தேததுவக் தகவாட்பைவாடுகள்

460 - ஸபைவானளிய தபைவார்ததுககீசசிய வமவாழசிகள்

150 - உளவயியல்

470 - லததேதீன்

160 - அளவவயயியல்

480 - கசிதரக்க வமவாழசிகள்

170 - ஒழுக்கவயியல்

490 - பையிற வமவாழசிகள்

180 - புரவாதேன, இவடக்கவால, ககீவழதததேய
தேததுவ சவாஸதேசிரம்

வமவாழசி

491.48- சசிங்கள வமவாழசி
494.811- தேமசிழ வமவாழசி

190 - நவதீன தமவலதததேய தேததுவ சவாஸதேசிரம்
500 - வயிஞ்ஞவானம்
200 - சமயம்

510 - கணயிதேம்

210 - சமயக் தகவாட்பைவாடும் தேததுவமும்

520 - வவான சவாஸதேசிரம்

220 - வயிவயிலசியம் (வபைபையிள்)

530 - வபைபௌதேதீகம்

230 - கசிறசிஸதேவமும் கசிறசிஸதேவ மதேக்

540 - இரவாசனவயியல்

தகவாட்பைவாடும்

550 - புவயி வயிஞ்ஞவானமும் பூகற்பைவயியலும்

240 - கசிறசிஸதேவ வழசிபைவாடுகள்

560 - பைடிமங்களும் பூர்வகவால உயயிரிகளும்

250 - கசிறசிஸதேவ தபைவாதேவனகள்

570 - உயயிரியல் வயிஞ்ஞவானமும்

260 - கசிறசிஸதேவ அவமப்புக்களும் சமூக

580 - தேவாவரவயியல்

தசவவகளும்

உயயிரியலும்

590 - வயிலங்கசியல்

270 - கசிறசிஸதேவ சமய சரிததேசிரம்
280 - கசிறசிஸதேவ சமயப் பையிரிவுகள்

600 - வதேவாழசில் நுட்பைம்

290 - ஏவனய சமயங்கள்

610 - மருததுவமும் ஆதரவாக்கசியமும்

294.3 - வபைபௌததேம்

620 - எந்தேசிரவயியல்

294.5 - இந்துசமயம்

630 - வயிவசவாயம்

297 -

640 - வதீடு மற்றும் குடும்பை முகவாவமததுவம்

இஸலவாம்

650 - முகவாவமததுவமும் வபைவாதுசனத
வதேவாடர்பும்

830 - தஜர்மன் இலக்கசியம்
840 - பையிவரஞ்சு இலக்கசியம்

660 - இரசவாயன எந்தேசிரவயியல்

850 - இததேவாலசிய உதரவாமவானளிய இலக்கசியங்கள்

670 - உற்பைததேசிகள்

860 - ஸபைவானளிய தபைவார்ததுக்ககீசசிய இலக்கசியங்கள்

680 - வயிதசட உபைதயவாகததேசிற்கவான உற்பைததேசிகள் 870 - இலததேதீன் இலக்கசியம்
690 - கட்டிடங்களும் கட்டுமவானமும்

880 - கசிதரக்க இலக்கசியம்
890 - பையிறவமவாழசி இலக்கசியங்கள்

700 - கவலகள்

891.48 - சசிங்கள இலக்கசியம்

710 - தேவரவடிவவமப்பும் இடததேசிட்டமசிடலும்

894.8 - தேசிரவாவயிட இலக்கசியம்

720 - கட்டிடக் கவல

894.811 - தேமசிழ இலக்கசியம்

730 - சசிற்பை, மட்பைவாண்ட உதலவாக தவவலகள்
740 - வவரதேலும் அலங்கவார தவவலகளும்

900 - சரிததேசிரம்

750 - ஓவயியங்கள்

910 - புவயியயியலும் பையிரயவாணமும்

760 - வவரபைடக் கவல

920 - வவாழக்வகச் சரிதேம், குல வரலவாறுகள்

770 - புவகப்பைட மற்றும்; கணனளிக் கவல

930 - புரவாதேன உலக வரலவாறு

780 - சங்ககீதேம்

940 - ஐதரவாப்பையிய வரலவாறு

790 - வயிவளயவாட்டு , வபைவாழுது தபைவாக்குக்

950 - ஆசசிய வரலவாறு

கவலகள்

954.93 - இலங்வகயயின் வரலவாறு
960 - ஆபையிரிக்க வரலவாறு

800 - இலக்கசியமும் வயிமர்சனங்களும்

970 - வட அவமரிக்க வரலவாறு

810 - அவமரிக்க ஆங்கசில இலக்கசியம்

980 - வதேன் அவமரிக்க வரலவாறு

820 - ஆங்கசில இலக்கசியம்

990 - ஏவனய இடங்களளின் வரலவாறு

OUTLINE OF THE DEWEY DECIMAL CLASSIFICATIONS (22nd EDITION)
000 – Computer science, Information & general
works
010-Bibliography
020-Library & information sciences
030-General Encyclopedic works
040- [ ]
050- General serials publications
060-General organizations & museum science
070-News media, journalism & publishing
080-General collections
089.9148 - Sinhala Collection
090-Manuscripts & rare books
100-Philosophy & psychology
110-Metaphysics
120-Epistemology, causation humankind
130-Parapsychology and occultism
140-Specific philosophical schools
150-Psychology
160-Logic
170-Ethics
180-Ancient, medieval, Eastern philosophy
190-Modern Western philosophy
200-Religion
210-Philosophy & theory of religion
220-Bible
230-Christianity Christian theology
240-Christian moral & devotional theology
250-Christian church & Local Christian religious orders
260-Administration social & ecclesiastical theology
270-History of Christianity & Christian church
280-Christian denominations & sects
290-Other religions
294.3-Buddhism
294.5-Hinduism
297-Islam
300-Social sciences
310-Collections of general statistics
320-Political science
330-Economics
340-Law
350-Public administration & military science
360-Social problems & services; associations
370-Education
380-Commerce, communications, transportation
390-Customs, etiquette, folklore
400-Language
410-Linguistics
420-English & Old English
430-Germanic languages ; German

440-Romance languages ; French
450-Italian, Romanian & related languages
460-Spanish & Portuguese languages
470-Italic languages ; Latin
480-Hellenic languages ; Classical Greek
490-Other languages
491.48-Sinhalese language
494.811-Tamil language
500-Natural sciences & mathematics
510-Mathematics
520-Astronomy & allied sciences
530-Physics
540-Chemistry & allied sciences
550-Earth sciences
560-Paleontology ; paleozoology
570-Life sciences ; Biology
580-Plants (Botany)
590-Animals (Zoology)
600-Technology
610-Medicine and health
620-Engineering & allied operations
630-Agriculture & related technologies
640-Home and family management
650-Management & auxiliary services
660-Chemical engineering
670-Manufacturing
680-Manufacture for specific uses
690-Buildings
700-The arts Fine and decorative arts
710-Civic & landscape art
720-Architecture
730-Plastic arts ; sculpture
740-Drawing & decorative arts
750-Painting & paintings
760-Graphic arts ; printmaking & prints
770-Photography, photographs, computer art
780-Music
790-Recreational & performing arts
800-Literature & rhetoric
810-American literature in English
820-English & Old English literature
830-Literatures of Germanic literature
840-Literatures of Romans languages
850-Italian, Romanian and related literatures
860-Spanish & Portuguese literatures
870- Italic literatures ; Lating literature
880-Hellenic literatures; Classical Greek
890-Literatures of other languages
891-48-Sinhalese literature
894-811-Tamil literature

900-History & Geography
910-Geography & travel
920-Biography, genealogy, insignia
930-History of ancient world to ca. 499
940-History of Europe
950-History of Asia Far East ; Far East
954.93-Sri Lanka

960-History of Africa
970-History of North America
980-History of South America
990-History of other areas

ශප්ර ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්ථ නකාමකාවලිය. - කකා. 10, ක. 5
මලැයි - 1972ලකතොළඹ : ජකාතික පුසස්තකකාල හකා පප්රලලේඛන ලසසේවකා මණ්ඩලය,
1977 කකා.
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இலங்வகத ததேசசிய நூற்பைட்டியல் வதேவாகுதேசி .- 10. இல. 5.
தம 1972 வகவாழும்பு : ததேசசிய நூலக ஆவணவவாக்கல் தசவவகள் சவபை, 1977வதேவாகுதேசி ; ச.மமீ. 24.
தேசிரட்டப்பைட்ட வதேவாகுதேசி (2011)
வதேவாகுதேசி .1 இல. 1 (1963) - வதேவாகுதேசி 10. இல. 4
(1972)

வவர

ததேசசிய

வவளளியயிடப்பைட்டது
ISBN 0253 - 8229
015.5493

சுவடிகள்

கூடத

தேசிவணக்களததேசினவால்

Sri Lanka National Bibliography .- Vol.10 , No.5

May 1972 Colombo : National Library and Documentation
Services Board, 1977 Vol.
; 24 cm.
Cumulated Volume (2011)
Continues Ceylon National Bibliography Vol. 1
No. 1 (1963) – Vol. 10, No. 4 (1972)
Published by Dept. of National Archives.
ISSN 0253-8229
015.5493

ශප්ර ලලංකකා ජකාතික ගප්රන්ථ නකාමකාවලිය
වි ෂ ය අලංශය
0 0 0 පරිගණක විදෙදකාව, ලතතොරතුරු,
සකාමකානද කපෘති
001 - දෙලැනුම
තපතර්රද්යා, පග්රශද්යාන්ත
මද්යානව ශිෂස්ටද්යාචද්යාරතයේ සන්ධිසස්ථද්යාන / පග්රශද්යාන්ත
තපතර්රද්යා.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 63 : චිතග්ර ;
තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(157763 NL)
ISBN 978-955-671-319-0 (381901 NA)
ප්රනද්යාන්දු, තක්. ඒ. සසිංජීව
දපැනම තලතොව ජයගනිමු / තක්. ඒ. සසිංජීව
ප්රනද්යාන්දු.- මුලේතලේරියද්යාව : සඳිනි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 166 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(160641 NL)
ISBN 978-955-1819-09-5
මනසට දපැනම / සමපද්යාදනය තක්. එලේ. ශද්යාන්ත
තපතර්රද්යා.- බලලේල : ශද්යාන් ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2011?].- පි. 32 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.80.00
(160971 NL)
(383793 NA)
සරිතසශේන, තකතොත්මතලේ
එතතර සසිංවිධද්යාන හද්යා තමතතර සදුවීම :
සද්යාමද්යානද දපැනම සසිංගග්රහය / තකතොත්මතලේ
සරිතසශේන.- [තපැ.තනතො.] : අමලේ පග්රකද්යාශන
සමද්යාගම, 2009.- පි.[iv], 104 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(158442 NL)
ISBN 978-955-8028-10-0
තහශේමපද්යාල, නවරඑළිතයේ
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික සපැමරම / නවරඑළිතයේ
තහශේමපද්යාල.- 1 වන සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 114 ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 2004.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(154608 NL)
ISBN 978-955-591-093-6 (379203 NA)

001.076 – පප්රශස්ලනයෝත්තර
දිසද්යානද්යායක, ජී. ආර්.
නවතලතොව දපැනම ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය :
ශ්රී ලසිංකද්යාව හද්යා තලකෝකය / ජී. ආර්.
දිසද්යානද්යායක.-පන්නිපිටිය : කර්තකෘ, 2011.පි. 100 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(162085 NL)
ISBN 978-955-99267-8-8 (385107 NA)
වන්නිආරච්චි, ඩ. ඩ.
LLB නීති පග්රතවේශ විභද්යාග අත්වපැල / ඩ. ඩ.
වන්නිආරච්චි.- තකතොළඹ : කර්තකෘ, 2010.පි. 109 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(153714 NL)
ISBN 978-955-53099-0-5
වීරතකකෝන්, චින්තක
උසසස් තපළ තපතොදු පරීක්ෂණයට පග්රතවේශයක් :
ඉලක්ක, අනමද්යාන පග්රශස්තනකෝත්තර / චින්තක
වීරතකකෝන්.-තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්,
2010.- පි. 124 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(150025 NL)
ISBN 978-955-677-012-4
සද්යාමද්යානද තපතොදු පරීක්ෂණය : අ. තපතො. ස.
(උසසස් තපළ) පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. [iv],136 ; තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.275.00
(157502 NL)
ISBN 978-955-664-140-0 (381692 NA)

001.42 - පර්ලයේෂණ කප්රම විදෙදකාව
තකතොඩිතුවක්කු, තගතොඩ්වින්
පර්තයේෂණ තලකෝකයට පිවිතසමු / තගතොඩ්වින්
තකතොඩිතුවක්කු.- බත්තරමුලේල : පර්තයේෂණ
හද්යා සසිංවර්ධන ආයතනය, 2010.- පි. 94 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(153681 NL)
ISBN 978-955-8973-03-5

ගුණතිලක, ආර්. නිමලේ
පර්තයේෂණ විධික්රම / ආර්. නිමලේ
ගුණතිලක.-තහකෝමද්යාගම : කර්තකෘ, 2011.පි. [viii],173 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00 (162122 NL)
ISBN 978-955-50887-3-2 (385225 NA)
රඹුක්වපැලේල, ලද්යාලනී තක්.
කග්රක්රියද්යාමූලික පර්තයේෂණ : නදද්යාය හද්යා
වදවහද්යාර / ලද්යාලනී තක්. රඹුක්වපැලේල සහ ඒ.
එම. ඩ. ඩබ්ලිවේ.
ගුණතිලක.- මහනවර :
කර්තකෘ, 2011.-පි. xvii,334 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 550.00
(155032 NL)
ISBN 978-955-53146-0-2 (379693 NA)

001.9 - මතලභේදෙකාත්මක දෙලැනුම
වද්යාදසසිංහ, එලේ. ජී. ස. එන්.
තද්ශීය දපැනම එක්රැසස් කරීම , සසිංරක්ෂණය
හද්යා ප්රචද්යාරණය සමබන්ධතයන් ශ්රී ලසිංකද්යා
ජද්යාතික පුසස්තකද්යාලතයන් ඉටුවන තමතහය /
එලේ. ජී. ස. එන්. වද්යාදසසිංහ.- 2008.- පි. ix,
133 ; තසමී 30.
කපැළණය විශස්වවිදදද්යාලතයේ සමද්යාජීය විදදද්යා
පීඨතයේ පුසස්තකද්යාල හද්යා විඥද්යාපන විදදද්යාව
පිළිබඳ සමද්යාජීය විදදද්යාපති පර්තයේෂණ
උපද්යාධිය සඳහද්යා ඉදිරිපත් කරන ලදී .
නබපැ-කද්යාතබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(159810 NL)
සමරසසිංහ, ආර්.පී.
තලකෝකය සහ මිනිසද්යාතග් අවසද්යානය /
ආර්. පී. සමරසසිංහ.- දන්තකතොටුව :
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 224 : චිත්ර ; තසමී24.
කබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(161103 NL)
ISBN 978-955-655-976-7 (384741 NA)

001.94 - ලලයෝක පුදුම
රසන්, මුහමමද්
තලකෝක පුදුම /මුහමමද් රසන්.-කුරණසෑගල :
දද්යාරලේ කුර්ආන් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 60 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152600 NL)
ISBN 978-955-51060-15-4

004 – පරිගණක විදෙදකාව
රණවීර, නන්දිකද්යා
පග්රද්යාථමික පරිගණක 1 / නන්දිකද්යා රණවීර.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 52 :
රූපසටහන් ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159292 NL)
ISBN 978-955-30-2115-1 (382941 NA)
විතජේරත්න, එන්. පී.
පරිගණක : තතකෝරද්යාගපැනීම හද්යා පරිශීලනය /
එන්. පී. විතජේරත්න.- මීරිගම :
ආකර්ෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 208 : රූපසටහන් ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(164212 NL)
ISBN 978-955-672-056-3 (385983 NA)

004.0151 - පරිගණක විදෙදකාව සඳහකා
ගණතය
ජයවර්ධන, මධුරසරි
පරිගණක සඳහද්යා ගණතය : අ.තපතො.ස. උසසස්
තපළ සද්යාමද්යානද තතතොරතුර තද්යාක්ෂණය /
මධුරසරි ජයවර්ධන.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 56 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 125.00
(156608 NL)
ISBN 978-955-20-9029-6 (380782 NA)

004.03 - ශබදෙලකයෝෂ
තිලකරත්න, තහශේ. මු.
පරිගණක විදදද්යා පද විගග්රහය / තහශේ. මු.
තිලකරත්න.-තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 240 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(155834 NL)
ISBN 978-955-30-2707-8 (380183 NA)
තතතොරතුර තද්යාක්ෂණ පද්යාරිභද්යාෂික ශබ්දමද්යාලද්යාව :
මයිතක්රකෝතසතොෆස්ට් ඔෆිසස් 2007 සහ වින්තඩතොසස්
විසස්ටද්යා සඳහද්යා.- තකතොළඹ : මයිතක්රකෝතසතොෆස්ට්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා (පුද්ගලික) සමද්යාගම, 2009.පි. [vi], 67 ; තසමී 20.
සසිංහල සහ ඉසිංගග්රග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 125.00
(156323 NL)
ISBN 978-955-0144-00-6

004.071 - විෂයමකාලකා
සද්යාමද්යානද තතතොරතුර තද්යාක්ෂණය 12 වන
තශශේණය : ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය.මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය,
[2011?].- පි. xv, 172 ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-654-455-8(158299 NL)
(381954 NA)

004.076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
තතතොරතුර හද්යා සන්නිතවේදන තද්යාක්ෂණය : අ.
තපතො. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය විභද්යාග
පග්රශස්තනකෝත්තර / සමපද්යාදනය පී. එසස්.
තපතර්රද්යා.- තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [iv],140 ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157397 NL)
ISBN 978-955-664-162-2 (381691 NA)
තතතොරතුර හද්යා සන්නිතවේදන තද්යාක්ෂණය : ඇම.
ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග
හද්යා ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර / සමපද්යාදනය උපුලේ
දයද්යාරත්න.- සසිංතශකෝධිත 4 වන මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන, 2011.පි. [viii], 109 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156916 NL)
ISBN 978-955-21-1933-0 (381247 NA)

004.6 - පරිගණක ජකාලකරණය
004.678 - අන්තර්ජකාලය
තසතනවිරත්න, උපුලේ
අන්තර්ජද්යාලයට පිවිසුමක් / උපුලේ
තසතනවිරත්න.-පළමු සසිංතශකෝධිත
සසිංසස්කරණය.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 160 : රූපසටහන් ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 2003.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(159211 NL)
ISBN 955-20-6944-0
(382878 NA)

005 – පරිගණක ක්රමලලේඛන
005.1 – පරිගණක වලැඩසටහන්
රද්යාජමන්තග්ර, කෂද්යාන් අජන්ත
Easy Guide : ඇක්තසසස්වලින් වපැඩ කරීම /
කෂද්යාන් අජන්ත රද්යාජමන්තග්ර ; සසිංසස්කරණය
පද්යාලිත අමරසූරිය විසනි .- තකතොළඹ : විජය
පරිගණක පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 32 :
රූපසටහන් ; තසමී 26.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(163274 NL)
ISBN 978-955-1008-32-1
(385361 NA)

005.13 - පරිගණක භකාෂකා
සපරමද්යාදු, චන්ද්රසරි
Easy Guide : පපැසස්කලේවලින් තප්රතොග්රැමින්
කරීම / චන්ද්රසරි සපරමද්යාදු ; සසිංසස්කරණය
පද්යාලිත අමරසූරිය විසනි .- තකතොළඹ : විජය
පරිගණක ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 31 :
රූපසටහන් ; තසමී 26.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(159898 NL)
ISBN 978-955-1008-31-4 (383465 NA)

005.43 - ලමලභයුම් පදධති
රද්යාජමන්තග්ර, කෂද්යාන් අජන්ත
Easy Guide : වින්තඩකෝසස් තසවන්වලින් වපැඩ
කරන හපැටි / කෂද්යාන් අජන්ත රද්යාජමන්තග්ර ;
සසිංසස්කරණය පද්යාලිත අමරසූරිය විසනි .තකතොළඹ : විජය පරිගණක පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 32 : රූපසටහන් ; තසමී 26.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(154616 NL)
ISBN 978-955-1008-23-9 (378339 NA)
විතජේසසිංහ, රනිලේ චින්තන
වින්තඩකෝසස් 7 : තමතභයුම පද්ධතිය / රනිලේ
චින්තන විතජේසසිංහ.- තකතොළඹ : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 64 : රූපසටහන් ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157405 NL)
ISBN 978-955-0358-94-6 (381355 NA)

005.58 – මයිලක්රතොලසතොෆස්ට් පවර්ලපතොයින්ට්
විතජේරත්න, එන්. පී.
මයිතක්රකෝතසතොෆස්ට් පවර් තපතොයින්ට් : සරල
තලස ඉක්මණන් / එන්. පී. විතජේරත්න.මීරිගම : ආකර්ෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 126 : රූපටසහන් ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(163327 NL)
ISBN 978-955-672-050-2 (385988 NA)

005.75 – විලශසේෂ දෙත්ත ලගතොනු හකා දෙත්ත
පදෙනම්
005.754 – ජකාල පදධති
විතජේරත්න, එන්. පී.
වින්තඩකෝසස් 7 තනට්වර්කසිං / එන්. පී.
විතජේරත්න.- මීරිගම : ආකර්ෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 111 : රූපසටහන් ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(163332 NL)
ISBN 978-955-672-022-8 (385993 NA)

006 - විලශසේෂ පරිගණක කප්රම
006.6 – පරිගණක චිත්රක
විතජේරත්න, එන්. පී.
තකතොරලේතඩකෝ : පියවතරන් පියවර / එන්. පී.
විතජේරත්න.- මීරිගම : ආකර්ෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 272 : රූපසටහන් ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(163459 NL)
ISBN 978-955-672-057-0 (386004 NA)
විතජේරත්න, එන්. පී.
තෆතොතටකෝතෂතොප් CS 5 දක්වද්යා... / එන්. පී.
විතජේරත්න.- මීරිගම : ආකර්ෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 272 : රූපසටහන් ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(163458 NL)
ISBN 978-955-672-062-4 (386003 NA)

006.7 - නිවහන් පිටු නිර්මකාණය
රද්යාජමන්තග්රග්රී, කෂද්යාන් අජන්ත
Easy Guide : ඇක්ෂන් සස්කග්රක්රිප්ට් තවබ්
ඩිසයිනිසිං / කෂද්යාන් අජන්ත රද්යාජමන්තග්රග්රී ;
සසිංසස්කරණය පද්යාලිත අමරසූරිය විසනි.තකතොළඹ : විජය පරිගණක පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 32 : රූපසටහන් ; තසමී 26.

මපැබපැ-තබකෝක : ර.100.00
(158269 NL)
ISBN 978-955-1008-25-3 (381909 NA)
රද්යාජමන්තග්රග්රී, අජන්ත කෂද්යාන්
Easy Guide : ඩග්රමවීවර් තවබ් ඩිසයිනිසිං /
රද්යාජමන්තග්රග්රී, අජන්ත කෂද්යාන් ; සසිංසස්කරණය
පද්යාලිත අමරසුරිය විසනි.- තකතොළඹ : විජය
පරිගණක පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි.32 : රූපසටහන් ; තසමී 26.
කබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156769 NL)
ISBN 978-955-1008-30-7 (380601 NA)
රද්යාජමන්තග්රග්රී, නිෂද්යාන් අජන්ත
Easy Guide : ජුමලද්යා තවබ් ඩිසයිනිසිං / නිෂද්යාන්
අජන්ත රද්යාජමන්තග්රග්රී ; සසිංසස්කරණය පද්යාලිත
අමරසුරිය විසනි.- තකතොළඹ : විජය
නිවුසස්තප්පර්සස් ලිමිටඩ්, 2011.- පි. 32 :
රූපසටහන් ; තසමී 26.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(154983 NL)
ISBN 978-955-1008-27-7 (379287 NA)

0 1 0 - ගප්රන්ථ නකාමකාවලී
011 - සකාමකානද ගප්රන්ථ නකාමකාවලී
011.53 - රජලයේ පප්රකකාශන නකාමකාවලිය
ජද්යාතික පුසස්තකද්යාල හද්යා පග්රතලේඛන තසශේවද්යා මණ්ඩලය
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා රජතයේ පග්රකද්යාශන නද්යාමද්යාවලිය 2008.තකතොළඹ : ජද්යාතික පුසස්තකද්යාල හද්යා පග්රතලේඛන
මධදසස්ථද්යානය, 2010.- පි. xvii,55 ; තසමී 29.
සසිංහල සහ ඉසිංගග්රග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-8383-57-5 (157304 NL)
(381563 NA)

0 2 0 පුසස්තකකාල විදෙදකාව
025 - පුසස්තකකාල ලමලභයුම් කටයුතු
025.43 - සකාමකානද වර්ගීකරණ කප්රම
ජයතිසස්ස, එලේ. ඒ.
පුසස්තකද්යාල වර්ගීකරණ පග්රතවේශය / එලේ. ඒ.
ජයතිසස්ස.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි.160 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 375.00
(156601 NL)
ISBN 978-955-30-3050-4 (380775 NA)

025.431 - ඩිවි දෙශම වර්ගීකරණය
සතජද්යා, එම. පී.
ඩිවි දශම වර්ගීකරණතයේ නදද්යාය හද්යා භද්යාවිතය /
එම. පී. සතජද්යා ; පරිවර්තනය පියදද්යාස
රණසසිංහ විසනි.- රද්යාගම : පරිවර්තක, 2011.පි. xvi,300 ; තසමී 21.
The theory and practice of the Dewey
Decimal Classification system කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(159120 NL)
ISBN 978-955-98109-2-6 (382804 NA)

025.52 - විමර්ශන හකා ලතතොරතුරු ලසසේවකා
තප්රශේමදර්ශන, විජය
විමර්ශන පුසස්තකද්යාල : තතතොරතුර සමපත් හද්යා
තසශේවද්යා පිළිබඳ හපැඳින්විමක / විජය
තප්රශේමදර්ශන.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.-පි. xiv, 169 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.260.00
(158334 NL)
ISBN 978-955-652-810-7 (382030 NA)

027 - පුසස්තකකාල, ලලේඛනකාගකාර, විඥකාපන
මධදසස්ථකාන
027.7 - විශස්ව විදෙදකාල පුසස්තකකාල
ඉලසිංගරත්න, එසස්. තක්.
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා රජරට විශස්වවිදදද්යාලතයේ අධදයන
කද්යාර්ය මණ්ඩලතයේ තතතොරතුර අවශදතද්යා
පිළිබඳ විශස්තලේෂණයක් / එසස්. තක්.
ඉලසිංගරත්න.- 2011.- පි. xii,176 ; තසමී 30.
කපැලණය විශස්වවිදදද්යාලතයේ සමද්යාජීය විදදද්යා
පීඨතයේ පුසස්තකද්යාල හද්යා විඥද්යාපන විදදද්යාව
පිළිබඳ සමද්යාජීය විදදද්යාපති පර්තයේෂණ
උපද්යාධිය
සඳහද්යා ඉදිරිපත් කරන ලදි.
නූබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(157747 NL)

028 - කියවීම සහ අලනකුත් ලතතොරතුරු
මකාධද භකාවිතය
028.9 - කියවීලම් පුරුදු
ජද්යාතික කයවීතම මද්යාසය : 2010 ඔක්තතකෝබර්
සමර කලද්යාපය.- තකතොළඹ : ජද්යාතික පුසස්තකද්යාල
හද්යා පග්රතලේඛන තසශේවද්යා මණ්ඩලය, 2010.- පි.

[iv],35 : චිතග්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(153622 NL)
රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතන්ත්රද්යා
අසරිමත් කයවීම / සුතන්ත්රද්යා
රද්යාජකරණද්යානද්යායක.- මහරගම : රද්යාවය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [vi],113 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(161141 NL)
ISBN 978-955-1468-67-5

0 3 0 සකාමකානද ලකයෝෂ ග්රන්ථ
039 – ලවනත් භකාෂකා
039.9148 – සලංහල
සසිංහල විශස්වතකකෝෂය : ජ – ජද්යාතදන්තර
තවතළඳද්යාම.- බත්තරමුලේල : සසිංසස්කකෘතික
තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2010.පි. xxiii,749 : චිත්ර ; තසමී 24.
නූබපැ-කතබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-0353-08-8 (161277 NL)

0 6 0 සකාමකානද සලංවිධකාන සහ
ලකකෞතුගකාර විදෙදකාව
060.42 – සස්ථකාවර නිලයයෝග
ජයතුසිංග, එසස්. පී.
නීති ප්රතවේශය නියත ජයමඟෙ (පසස්වන
තකතොටස) : ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යාතද්යාන්ත්රික
සමද්යාජවද්යාදී ජනරජතයේ පද්යාර්ලිතමන්තුතවේ
සස්ථද්යාවර නිතයකෝග (1) / එසස්. පී. ජයතුසිංග.පිළියන්දල : කර්තකෘ, 2011.- පි.157;තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(161032 NL)
ISBN 978-955-53106-1-1 (384497 NA)

0 7 0 අධදකාපනික, පප්රලලේඛන, පප්රවපෘත්ති
මකාධද, පුවත්පත් කලකාව,
පප්රකකාශනය
070.4 - පුවත්පත් කලකාව
070.433 - යුධ පුවත්
මදනද්යායක, භද්යාතිය
උණු තලේ වපැගිතරන යුද බිම : පුදුමද්යාතලන්
යුදබිතමදී මද්යාධදතවේදියකු ලද අත්දපැකීම /
භද්යාතිය මදනද්යායක.- මුලේතලේරියද්යාව නව
නගරය : සඳිනි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 99 :

ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153593 NL)
ISBN 978-955-1819-22-4 (378772 NA)

070.44 - පුවත්පත් තීරු ලිපි
ගමතග්, මහින්ද තසනරත්
තභට ඉරක් පද්යායයි / මහින්ද තසනරත්
ගමතග්.- මත්තත්තගතොඩ : සයුරි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. [iv],[58] ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.125.00
(153310 NL)
ISBN 978-955-1889-42-5 (377677 NA)
පරණවිතද්යාන, කරණද්යාරත්න
සසිංහිතද්යාව : තර ලිපි සසිංගග්රහයක /
කරණද්යාරත්න පරණවිතද්යාන.- තකතොළඹ :
ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2010.- පි. 203 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(153278 NL)
ISBN 978-955-677-030-3 (377622 NA)
ප්රභද්යාෂස්වර
පන්නරය / ප්රභද්යාෂස්වර.- මහරගම : රද්යාවය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.
2 තව. .- පි. [xii],339 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(161137 NL)
ISBN 978-955-1468-62-0
තප්රශේමතිලක, සුනිලේ මද්යාධව
ජීවිතය සුන්දරයි / සුනිලේ මද්යාධව තප්රශේමතිලක.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි.176 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.350.00
(153248 NL)
ISBN 978-955-30-0659-2 (377710 NA)
මිහිඳුකුල, සුනිලේ
පර්යද්යාතලකෝකය : තර ලිපි එකතුව / සුනිලේ
මිහිඳුකුල.-තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්,
2011.- පි. 160 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159284 NL)
ISBN 978-955-677-049-0 (383079 NA)
තහට්ටිආරච්චි, ශද්යාන්ත
සවේවපැනි මද්යානය – 1 : 90.8 ආඩමබරය /
ශද්යාන්ත තහට්ටිආරච්චි .- තකතොළඹ :
විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය , 2011.- පි. 160 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.260.00
(160675 NL)
ISBN 978-955-30-3223-2 (383646 NA)

070.449 – නියත විෂය
070.44933 – ආර්ථික විදෙදකා ලිපි
තඩ්විඩ්, කුමද්යාර්
තගකෝලය ආර්ථික අර්බුදය : රචනද්යා
සමුච්චයක් / තඩ්විඩ් කුමද්යාර් ; පරිවර්තනය
තසශේපද්යාල විතජේතසශේකර විසනි.- තකතොළඹ :
අධදයනය සහ සසිංවද්යාදය සඳහද්යා වූ සද්යාමයික
ආයතනය, 2010.- පි. xx,241 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162184 NL)
ISBN 978-955-8497-11-1 (385281 NA)

070.44982 - ඉලංගප්රශ්රිසී සකාහිතදය
විතජේරත්න, නීලේ
තදබතසශේ තදබස : ශග්රග්රී ලද්යාසිංතක්ය ඉසිංගග්රග්රීස
සද්යාහිතදය සමඟෙ හද්යාදකම පපැවපැත්විම / නීලේ
විතජේරත්න.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2010.- පි. 164 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(153007 NL)
ISBN 978-955-652-676-9 (377855 NA)
අ. වි. 820

070.92 - පුවත්පත් කලකාලවදීන්
විතජේතසශේකර, රද්යාජිත
මරණය වපැලඳගත් මද්යාධදතවේදීන් / රද්යාජිත
විතජේතසශේකර.- [තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ, 2010.පි. 104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152338 NL)
ISBN 978-955-52890-0-9

0 8 0 රුවන් වලැකි
තලතොව සුපතළ රවන් වපැක දහසක් / සමපද්යාදනය
සමුද්රද්යා ශ්රීග්රපද්යාලි ඩයසස්.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.-පි. 112 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(156950 NL)
ISBN 978-955-30-2563-0 (381477 NA)

0 8 0 සකාමකානද එකතු
ආර්ය විභූෂණ : මහද්යාචද්යාර්ය අබය ආර්යසසිංහ
අනසස්මරණ ගග්රන්ථය / සසිංසස්කරණය මද්යාලිසිංග

අමරසසිංහ.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. xvi, 247 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
නබපැ-කද්යාතබකෝක : ර. 850.00 (158215 NL)
ISBN 978-955-30-2969-0
ගමතග්, චන්ද්රද්යා වික්රම
විමල තර්ඛද්යා : පුජද මකුලේවපැතවේ විමලතජකෝති
නද්යාහිමි අභිනන්දන ග්රන්ථය / චන්ද්රද්යා වික්රම
ගමතග්.- මහරච්චිමුලේල : සරණ සමද්යාජ තසශේවද්යා
සමිතිය, 2010.- පි. xxxvii, 326 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(156718 NL)
ISBN 978-955-57523-9-6
ගුණවසිංශ නද්යාහිමි පග්රණද්යාම කලද්යාපය / සසිංසස්කරණය
වසෑකඩ සරිනිවද්යාස හිමි, මද්යාපලගම තසකෝරත හිමි
සහ සුගත් තසතනවිරත්න.- රද්යාජගිරිය :
විහග ගග්රපැෆික් (මුද්රණය), 2011.පි. [viii], 73 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 29.
ඉසිංගග්රග්රීස ලිපි ද ඇතුළත්ය.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(159233 NL)
(383011 NA)
පුඤස්ඤසරි හිමි, ඕමද්යාතර්
සමද්යාජ විදර්ශනද්යා / ඕමද්යාතර් පුඤස්ඤසරි හිමි.පිටතකකෝට්තට් : දමසක් දහම තපතොත් අරණ,
2011.- පි. xvii, 123 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-0573-05-9(158317 NL)
(382062 NA)
ප්රඥද්යාසහද්යාවතලකෝකන : තකතොසස්තගතොඩ පඤස්ඤද්යාසහ
නද්යාහිමි 20 වන ගුණ සමරව නිමිත්තතනි /
සසිංසස්කරණය වලතර තසකෝභිත හිමි,
රත්ගම පඤස්ඤද්යාතිලක හිමි සහ අතුරල
ගුණද්යානන්ද හිමි.- [තපැ. තනතො.] : අමරපුර සරි
සද්ධමමවසිංස මහද්යා නිකද්යාතයේ මහ සඟෙරවන
සහ ශිෂද පිරිස, 2011.- පි. 48 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(162188 NL)
(385069 NA)
විතජේරත්න, එම. ඩබ්ලිවේ. විමලේ
අනද්යාවරණ / එම. ඩබ්ලිවේ. විමලේ
විතජේරත්න ; සසිංසස්කරණය රත්තනතදණතයේ
ධමමද්යානන්ද හිමි සහ මහමිතව පඤස්ඤද්යාරතන
හිමි විසනි.- බණ්ඩද්යාරතවල : සසිංසස්කද්යාරක,
2011.- පි. xviii,379 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(162031 NL)
ISBN 978-955-53677-0-7 (385218 NA)

විතදදතොදය ධර්මශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය - 2011 :
හික්කඩුතවේ ශ්රීග්ර සුමසිංගල නද්යාහිමි සයවසස් ගුණ
සමර විතශශේෂ කලද්යාපය (1911-2011) /
සසිංසස්කරණය වසෑගම පියරතන හිමි.[තපැ. තනතො.] : විතදදතොදය පිරිතවතණ් ආදි ශිෂද
සසිංගමය, 2011.- පි. xx,431 ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.1000.00 (156919 NL)
ISSN 2012-8096
(380576 NA)
විමල තලේඛද්යා : පූජද මකුලේවපැතවේ විමලතජකෝති
නද්යාහිමි අභිනන්දන ගග්රන්ථය / සසිංසස්කරණය
තදහිපද්යාතගතොඩ විජිතනන්ද හිමි,
පින්නතගතොඩකන්තද් පියදසස්ස හිමි සහ සද්යාලිය
අතසකෝකපුර නන්ද හිමි.- මහරච්චිමුලේල :
සරණ සමද්යාජ තසශේවද්යා සමිතිය, 2010.පි. xxxvii,326 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(156718 NL)
ISBN 978-955-57523-9-6
සරිමලේ රණවපැලේල : උපහද්යාර ලිපි සසිංගග්රහය /
සසිංසස්කරණය සුමනසරි වද්යාවේවතග්.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. xxii,744 ;
තසමී 21.
නබපැ-කතබකෝක : ර. 3250.00 (156645 NL)
ISBN 978-955-30-2995-9

089.9148 - සලංහල
අතතතයේ තුරණු සත් යලි අවදි වී :
තජේෂස්ඨයින්තග් නිර්මද්යාණ ඇතුලත් වද්යාර්ෂික
සඟෙරද්යාව / සසිංසස්කරණය චිතග්රතසශේන විතජේතුසිංග.තපතොලේගසස්ඕවිට : සකුර තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ
(මුද්රණය), 2010.- පි. vi, 80 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152990 NL)
(377911NA)
අරියධමම හිමි, තගතොඩඋඩ
මලේල තවතටයි / තගතොඩඋඩ අරියධමම හිමි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 103 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157306 NL)
ISBN 978-955-30-3143-3 (381496 NA)
අරියධමම හිමි, තගතොඩඋඩ
සත්වයද්යාතග් පග්රභවය හද්යා තවනත් ලිපි /
තගතොඩඋඩ අරියධමම හිමි.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 72 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157311 NL)

ISBN 978-955-30-3137-2 (381501 NA)

ISSN 2012-8469

(385352 NA)

චද්යාපද්යාබණ්ඩද්යාර, කුමද්යාර
කූඹි : නිදහසස් තද්ශපද්යාලනතයේ සසිංවද්යාද
වපැඩබිම / කුමද්යාර චද්යාපද්යාබණ්ඩද්යාර.නතග්තගතොඩ : ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා මීඩියද්යා තනට්, 2010.පි. [xii],524 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.650.00
(150721 NL)
ISBN 978-955-1035-05-4

පග්රභද්යාවී : නද්යාවින්තන් සුගුණධමම හිමි අභිනන්දන
ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය / සසිංසස්කරණය
නද්යාරමපනද්යාතවේ පඤස්ඤද්යානන්ද හිමි [සහ තවත්
අය].- තගකෝනවල : ශ්රීග්ර වර්ධනද්යාරද්යාමය, 2010.පි. xxxiv,381 ; තසමී 22.
නූබපැ-කතබකෝක: ර.600.00 (153728 NL)
ISBN 978-955-0511-00-1

ඤද්යාණගතවස : රහුණු විශස්වවිදදද්යාලතයේ පද්යාලි හද්යා
තබකෞද්ධ අධදයන සසිංගමය මගින් වද්යාර්ෂිකව
නිකුත් කරන ලබන ශද්යාසස්තග්රග්රීය සසිංගග්රහය :
තදවන කලද්යාපය.- තදහිවල : තබකෞද්ධ
සසිංසස්කකෘතික මධදසස්ථද්යානය, 2011.පි. xxii,665 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.950.00
(155015 NL)
ISBN 978-955-663-333-7 (379708 NA)

බිබිලද්යාතදණය ශ්රීග්ර මලියතද්ව ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය :
කටුගමපල හත්පත්තුතවේ පග්රධද්යාන සසිංඝනද්යායක
ශද්යාසස්තග්රපති කහටවිල ශ්රීග්ර පියරතන නද්යාහිමි
අභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය / සසිංසස්කරණය
මපැදගමපිටිතයේ විජිතධමම හිමි සහ
තද්වහන්දිතයේ සද්ධද්යානන්ද හිමි.නතග්තගතොඩ : සසිංසස්කද්යාරක, 2011.පි. xx,366 ; තසමී 22.
නූබපැ-කතබකෝක: ර.1000.00 (156087 NL)
ISBN 978-955-9871-21-7 (380397 NA)

තලසිංගම, තබකෝධිපද්යාල
ආසයද්යාතවේ තරණය? කද්යාට ද වද්යාසය /
තබකෝධිපද්යාල තලසිංගම.- රත්නපුර : චින්තන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xvi,44 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(NL 159759)
ISBN 978-955-53448-0-7 (NA 383458)
ද සලේවද්යා, නලින්
අතප් පග්රවද්යාද - 3 : අතප් ඉතිහද්යාසයට හද්යා
සුසමද්යාදර්ශයක් / නලින් ද සලේවද්යා.තබතොරලපැසස්ගමුව : විසඳුන පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 246 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.420.00
(152807 NL)
ISBN 978-955-1741-58-7 (377741 NA)
දිසද්යානද්යායක, විමලේ
ගිරිකුළ හද්යා සඳමඩල : නිර්මද්යාණද්යාත්මක
සද්යාහිතදය විෂය තකතොට ගත් ලිපි සමුච්චයක /
විමලේ දිසද්යානද්යායක.- 2 වන මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 200 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1971.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(157314 NL)
ISBN 978-955-30-1917-2 (381504 NA)
නපැණපැස 2011 : අසස්ගිරි මහද්යාවිහද්යාර මහ
පිරිතවතණ් වද්යාර්ෂික ශද්යාසස්ත්රීය සසිංග්රහය /
සසිංසස්කරණය තබකෝලසෑතප් කසස්සප හිමි සහ
කුරණසෑගල ආනන්ද හිමි.- මහනවර : මහද්යා
විහද්යාර මහ පිරිතවණ. අසස්ගිරි මහද්යා විහද්යාරය,
2011.- පි. [xx],315 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(162234 NL)

තමධද්යානන්ද හිමි, එලේලද්යාවල
පර්තයේෂණ හද්යා විමර්ශන : එලේලද්යාවල
තමධද්යානන්ද හිමියන්තග් විවිධ ලිපි එකතුව 6 / එලේලද්යාවල තමධද්යානන්ද හිමි.- ගපැටහපැත්ත :
කර්තකෘ, 2011.- පි. [viii],184 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(155264 NL)
ISBN 978-955-97209-8-0 (379664 NA)
යතද්යාර්ථය.- තහතොරණ : තද්ශපද්යාලන විදදද්යා
අධදයන අසිංශය, [2011?].- පි. [48] ;
තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(159145 NL)
(379264 NA)
විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ. එම.
අපග්රද්යාතයකෝගිකත්වියද්යාන වද්යාදය / ඩබ්ලිවේ. එම.
විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා.- මද්යාරසස්සන : වීරසූරිය
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.- පි. 180 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(157146 NL)
ISBN 978-955-8950-04-3
විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ. එම.
පග්රතිභද්යාව / ඩබ්ලිවේ. එම. විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා.මද්යාරසස්සන : වීරසූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.පි. x,165 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(157145 NL)
ISBN 978-955-8950-06-7
විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ. එම.
රූපද්යාන්තරකරණය / ඩබ්ලිවේ. එම. විකග්රමසසිංහ
බණ්ඩද්යා.- මද්යාරසස්සන : වීරසූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ,

2009.- පි. x,188 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(157144 NL)
ISBN 978-955-8950-02-9
විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ. එම.
ශරීරද්යාත්මද්යාර්ථය / ඩබ්ලිවේ. එම. විකග්රමසසිංහ
බණ්ඩද්යා.- මද්යාරසස්සන : වීරසූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2009.- පි. x,176 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(157143 NL)
ISBN 978-955-8950-05-0
විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ. එම.
සමභද්යාවද වදද්යාධිය / ඩබ්ලිවේ. එම. විකග්රමසසිංහ
බණ්ඩද්යා.- මද්යාරසස්සන : වීරසූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2009.- පි. x, 239 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(157142 NL)
ISBN 978-955-8950-03-6
වික්රමද්යාරච්චි, සමන්
තමන්න මසිං / සමන් වික්රමද්යාරච්චි.නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 252 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(161576 NL)
ISBN 978-955-681-051-6 (384625 NA)
විදර්ශනද්යා : මපැලේලව සලවසිංස නද්යාහිමි අභිනන්දන
ශද්යාසස්තග්රග්රීය සසිංගග්රහය / සසිංසස්කරණය තගකෝනලේතලේ
සුධමමවසිංශ හිමි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 96 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153161 NL)
ISBN 978-955-30-2514-2 (377942 NA)
විදුසරණී ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය : මසිංගල කලද්යාපය
2009 - 2010 / සසිංසස්කරණය උණපද්යාන
තප්මද්යානන්ද හිමි [සහ තවත් අය].තප්රද්යාතදණය : සද්යාමූහික භික්ෂු සසිංගමය,
2011.- පි. [xviii],491; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(159117 NL)
ISSN 2012-8819
(379429 NA)

1 0 0 දෙර්ශනය, අධිමකානසක විදෙදකාව
හකා ගූප්ත විදෙදකාව, මලනයෝවිදෙදකාව

113 - විශස්ව සම්භවය
ලියනතග්, ඇන්. ඇලේ. මද්යාතකෘදද්යාස
විශස්වතයේ සමභවය හද්යා මනෂදයද්යාතග්
විකද්යාශය : 1 කද්යාණ්ඩය / ඇන්. ඇලේ. මද්යාතකෘදද්යාස
ලියනතග්.- මද්යාතකතොළ දකුණ : කර්තකෘ, 2010.පි. [viii],428 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(154440 NL)
ISBN 978-955-567-000-5 (379157 NA)

1 2 0 ඥකාන විභකාගය, ලහසේතුඑලවකාදෙය,
මකානව වර්ගයකා
128 - මනුෂදත්වය
128.2 - සත
මසිංචනද්යායක, ගයසිංග සසිංජීව
සතට සතක් / ගයසිංග සසිංජීව මසිංචනද්යායක.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 160 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(157235 NL)
ISBN 978-955-655-933-0 (381412 NA)

1 3 0 - අසකාමකානද සදුවීම්
හපැරලේඩ්, ෂර්මන්
නව මිනිසකු විය හපැක මඟෙ : ජීවිතයට නව
උදද්යාවක් / ෂර්මන් හපැරලේඩ් ; පරිවර්තනය දයද්යා
තරකෝහණ අතුතකකෝරද්යාල විසනි.- තකතොළඹ :
ධනද්යාත්මක මතනකෝවිදදද්යා අධදයන ආයතනය,
2010.- පි. 332 ; තසමී 21.
How to take yourself a part and put
yourself together again කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153118 NL)
ISBN 978-955-1782-14-4 (377537 NA)

105 - වකාර පප්රකකාශන
තරණ තහශේතුවද්යාදියද්යා.- අසිංක 01 (2010
තපබරවද්යාරි ) තමතොරටුව : සර්තවකෝදය විශස්වතලේඛද්යා, 2010.පි.[iv], 26 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(153479 NL)
(378604 NA)

133 - අධිමකානසක විදෙදකාව
තහට්ටිතග්, නිලන්ත
ගුප්ත විදදද්යාව සහ අධිමද්යානසක හපැකයද්යාව :
ගුප්ත විදදද්යාව සහ අධිමද්යානසක බලය
ඇසුතරන් අනද්යාවපැක පළ කරන ආකද්යාරය
විසස්තර කරන අත්තපතොත / නිලන්ත

තහට්ටිතග්.- තකතොළඹ : සමද්යාධි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 132 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(161834 NL)
ISBN 978-955-8786-19-2 (385111 NA)
තහට්ටිතග්, නිලන්ත
ගුප්ත විදදද්යාතවේ රහසස් : මිනිසස් ජීවිතතයේ
තනතොදුටු පපැත්ත පිළිබඳ සපැබසෑ කතන්දරය /
නිලන්ත තහට්ටිතග්.- තකතොළඹ : සමද්යාධි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 156 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(162083 NL)
ISBN 978-955-8786-21-5 (385105 NA)

133.25 - සස්වභකාවික සදධීන්
133.25538 - මලැණක්
උක්වත්ත, ජයන්ත්
තජදතොතිෂය සහ මපැණක් : සුවපත් හද්යා සපැපවත්
ජීවිතයකට මපැණක් භද්යාවිතද්යා කරීතම නිවපැරදි
මඟෙ / ජයන්ත් උක්වත්ත.- මද්යාලතඹ : කර්තකෘ,
2011.- පි. 104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.275.00
(158963 NL)
ISBN 978-955-52091-2-0

133.3337 - ලෆලංෂුයි
වනිගරත්න, ආසරි
Educational luck : අධදද්යාපන වද්යාසනද්යාව
විභද්යාග වද්යාසනද්යාව වපැඩිකරන තෆසිංෂුයි රහසස් /
ආසරි වනිගරත්න.- තදහිවල : තෆසිංෂුයි
කතලක්ෂන්, [2011?].- පි. 72 : චිතග්ර ;
තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-1494-68- 1(156779 NL)
(381195 NA)
වනිගරත්න, ආසරි
තබකෝනසස් 10 : අධදද්යාපන වද්යාසනද්යාව විභද්යාග
වද්යාසනද්යාව වපැඩිකරන තෆසිංෂුයි රහසස් / ආසරි
වනිගරත්න.- තදහිවල : තෆසිංෂුයි
කතලක්ෂන්, 2011.- පි. 36 ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-1494-69-8 (156793 NL)
(381212 NA)
වනිගරත්න, ආසරි
සතඳශේ ගුප්ත බලතයන් වපැඩ ගපැනීතම
රහසස් - 1 / ආසරි වනිගරත්න.- කළුතබකෝවිල :
තෆන්ෂුයි කතලක්ෂන්, [2011?].- පි.10 ;
තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(153412 NL)
ISBN 978-955-1494-54-4 (378625 NA)

133.44 - යන්තප්ර මන්තප්ර
අමබලමතගතොඩ, තසශේන
චූල යන්තග්ර රත්නද්යාකරය : ඉතද්යා තපකෞරද්යාණක
යන්තග්ර තදතිසකන් සමන්විතයි / තසශේන
අමබලමතගතොඩ.- තකතොළඹ : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 72 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.120.00
(157417 NL)
ISBN 978-955-0678-012-9(381368 NA)
පරමපරද්යාගත බලගතු මන්තර ගුරකම /
සමපද්යාදනය තසශේතුසිංග කරණද්යාරත්න.දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.60.00
(157228 NL)
ISBN 978-955-0642-09-0 (381417 NA)
යන්ත්ර මන්ත්ර ගුරකම සහ අත්තබතහත් /
සමපද්යාදනය ඒ. ආර්. ලලද්යානන්ද රණවක.දන්තකතොටුව : මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. xiv,172 : තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162669 NL)
ISBN 978-955-660-588-4 (385512 NA)

133.442 – ආදෙරය
කීර්තිසසිංහ, ශ්රීරද්යාන්
ආදරය දිනන උපක්රම හද්යාසස්කම
ග්රන්ථ වහන්තසශේ ක්ෂණක වශී කලද්යාව /
ශ්රීරද්යාන් කීර්තිසසිංහ.- [තපැ. තනතො.] : තලකෝක නීති
ආධද්යාර උපතද්ශකයින්තග් සසිංවිධද්යානය,
2011.- පි. 200 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 2000.00 (162697 NL)
ISBN 978-955-53453-0-9 (385549 NA)

133.443 – ශකාන්තිකර්ම
ඉරගලේබණ්ඩද්යාර, අතයකෝමි
දහ අට සන්නිතයේ සතර අභිනය / අතයකෝමි
ඉරගලේබණ්ඩද්යාර.- තකතොළඹ : ශික්ෂද්යා මන්දිර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 151 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(162113 NL)
ISBN 978-955-1782-26-9 (385320 NA)
ඩිසිංගිරි, වී.
සබරගමු නපැටුම සහ තද්වතතකෝත්ර තද්ව

උපත් පුවත් / වී. ඩිසිංගිරි.- අමබලන්තගතොඩ :
සක්වද්යා ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.පි. 84 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(163301 NL)
(385921 NA)
තතන්නතකකෝන්, ධර්මරත්න
වින තදතොසස් දුර කරන හත් අඩිතයේ
ශද්යාන්තිය / ධර්මරත්න තතන්නතකකෝන්.වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 54 : චිත්ර ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(160379 NL)
ISBN 978-955-553-670-7
තපතර්රද්යා, තජේ. ඒ. ඩ.
රද්රද්යාක්ෂ /තජේ.ඒ. ඩ. තපතර්රද්යා.-ගතණ්මුලේල :
උදය තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 75 : චිත්ර ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(160841 NL)
ISBN 978-955-1866-83-9

133.5 - ලජදතොතිෂස් ශකාසස්තප්රය
අමරතසශේන, ඊබට්
ජීවිතයට බලපද්යාන ගග්රහතයකෝග / ඊබට්
අමරතසශේන සහ ගීතද්යා සුමනරත්න.- තකතොළඹ :
සද්යාරද්යාසිංගද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. vi,160 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(157406 NL)
ISBN 978-955-0358-24-3 (381356 NA)
ගුණපද්යාල, ජී. ඇම.
උසසස් තජදතොතිෂය - 4 : ගර්ග තහකෝරද්යාව හද්යා
දශද්යාමශකය / ජී. ඇම. ගුණපද්යාල.- 2 වන
මුද්රණය.- පන්නිපිටිය : කර්තකෘ, 2010.පි. 175 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1994
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(153403 NL)
ISBN 978-955-97149-3-4 (378617 NA)

තජදතොතිෂතයන් / තජේ. ඒ. ඩ. තපතර්රද්යා.ගතණ්මුලේල : උදය තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 128 : චිත්ර ; තසමී 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(160842 NL)
ISBN 978-955-1866-84-6
මුතුකුඩ, රත්නපද්යාල
තජදතොතිෂය හද්යා බපැඳුණු ජීවිතය / රත්නපද්යාල
මුතුකුඩ.- තකතොළඹ : කර්තකෘ, 2010.පි. 252 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152260 NL)
ISBN 978-955-52805-0-1
රතුවිතද්යාන, පියතසශේන
තජදතොතිෂ පග්රතවේශය / පියතසශේන රතුවිතද්යාන.2 වන මුද්රණය.- [තපැ. තනතො.] : කත්සරි
රතුවිතද්යාන, 2011.- පි. viii,134 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2009.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(155846 NL)
ISBN 978-955-50028-2-0 (380545 NA)
රතුවිතද්යාන , පියතසශේන
පලද්යාපල කථනයට පියගපැට තපළ / පියතසශේන
රතුවිතද්යාන .- තකතොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන,
2011.- පි. [viii], 382 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(160991 NL)
ISBN 978-955-21-2047-3 (384478 NA)

133.5072 - පර්ලයේෂණ
මසිංචනද්යායක, අතුල
තජදතොතිෂ පර්තයේෂණ ලිපි : භිර්ගු නද්යාඩි
සද්ධද්යාන්ත ඇසුතරන් / අතුල මසිංචනද්යායක.2 වන මුද්රණය.- [තපැ.තනතො.] : අකල
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 201 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2007.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(156199 NL)
ISBN 978-955-1253-03-5

ගුණපද්යාල, ජී. ඇම.
උසසස් තජදතොතිෂය - 5 : ජීවන තතු විමසුම
තභවත් පලද්යාපල කීතමහි කග්රම සහ විධි /
ජී. ඇම. ගුණපද්යාල.- 2 වන මුද්රණය.පන්නිපිටිය : කර්තකෘ, 2011.- පි. 207 ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1995
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 500.00
(156781 NL)
ISBN 978-955-97149-3-4 (381197 NA)

133.52 - ලගේන
133.5262 - ලම්ෂ

තපතර්රද්යා, තජේ. ඒ. ඩ.
ජීවිතය දපැනගන්න : අසිංක විදදද්යා

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : තමෂ ලග්නය /

තමෂ : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් /
සසිංසස්කරණය වද්යාසනද්යා දිසද්යානද්යායක.- තදහිවල :
තකතොළඹ තජදතොතිෂ මධදසස්ථද්යානය, [2011?].පි. 73 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156795 NL)
ISBN 978-955-1494-56-8 (381214 NA)

ආර්. ඒ. රමදලතද්යා රූපසසිංහ.- රද්යාජගිරිය :
ප්තලෂර් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(160713 NL)

පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00

(160716 NL)

133.5263 - වපෘෂභ

133.5266 - සලංහ

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : වකෘෂභ ලග්නය /
ආර්. ඒ. රමදලතද්යා රූපසසිංහ.- රද්යාජගිරිය :
ප්තලෂර් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(160718 NL)

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : සසිංහ ලග්නය /
ආර්. ඒ. රමදලතද්යා රූපසසිංහ.- රද්යාජගිරිය :
ප්තලෂර් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(160714 NL)

වකෘෂභ : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් /
සසිංසස්කරණය වද්යාසනද්යා දිසද්යානද්යායක.තදහිවල : තකතොළඹ තජදතොතිෂ මධදසස්ථද්යානය,
[2011?].- පි. 67 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156821 NL)
ISBN 978-955-1494-57-5 (381191 NA)

සසිංහ : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් /
සසිංසස්කරණය වද්යාසනද්යා දිසද්යානද්යායක.තදහිවල : තකතොළඹ තජදතොතිෂ මධදසස්ථද්යානය,
[2011?].- පි.74 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156794 NL)
ISBN 978-955-1494-60-5 (381213 NA)

133.5264 - මිථුන

133.5267 - කනදකා

මිථුන : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් /
සසිංසස්කරණය වද්යාසනද්යා දිසද්යානද්යායක.තදහිවල : තකතොළඹ තජදතොතිෂ මධදසස්ථද්යානය,
[2011?].- පි. 73 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156790 NL)
ISBN 978-955-1494-58-2 (381209 NA)

කනදද්යා : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් /
සසිංසස්කරණය වද්යාසනද්යා දිසද්යානද්යායක.තදහිවල : තකතොළඹ තජදතොතිෂ මධදසස්ථද්යානය,
[2011?].- පි. 78 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156799 NL)
ISBN 978-955-1494-63-6 (381219 NA)

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : මිථුන ලග්නය /
ආර්. ඒ. රමදලතද්යා රූපසසිංහ.- රද්යාජගිරිය :
ප්තලෂර් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(160719 NL)

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : කනදද්යා ලග්නය /
ආර්. ඒ. රමදලතද්යා රූපසසිංහ.- රද්යාජගිරිය :
ප්තලෂර් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(160709 NL)

133.5265 - කටක

133.5272 - තුලකා

කටක : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් /
සසිංසස්කරණය වද්යාසනද්යා දිසද්යානද්යායක.තදහිවල : තකතොළඹ තජදතොතිෂ මධදසස්ථද්යානය,
[2011?].- පි. 80 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156788 NL)
ISBN 978-955-1494-59-9 (381207 NA)

තුලද්යා : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් /
සසිංසස්කරණය වද්යාසනද්යා දිසද්යානද්යායක.තදහිවල : තකතොළඹ තජදතොතිෂ මධදසස්ථද්යානය,
[2011?].- පි. 67 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156819 NL)
ISBN 978-955-1494-61-2 (381189 NA)

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : කටක ලග්නය /
ආර්. ඒ. රමදලතද්යා රූපසසිංහ.- රද්යාජගිරිය :
ප්තලෂර් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : තුලද්යා ලග්නය /
ආර්. ඒ. රමදලතද්යා රූපසසිංහ.- රද්යාජගිරිය :
ප්තලෂර් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-

පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00

(160717 NL)

පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00

(160710 NL)

133.5273 - වපෘශස්චික

133.5276 - කුම්භ

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : වකෘශස්චික ලග්නය /
ආර්. ඒ. රමදලතද්යා රූපසසිංහ.- රද්යාජගිරිය :
ප්තලෂර් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(160715 NL)

කුමභ : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් /
සසිංසස්කරණය වද්යාසනද්යා දිසද්යානද්යායක.තදහිවල : තකතොළඹ තජදතොතිෂ මධදසස්ථද්යානය,
[2011?].- පි. 64 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156798 NL)
ISBN 978-955-1494-66-7 (381218 NA)

වකෘශස්චික : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් /
සසිංසස්කරණය වද්යාසනද්යා දිසද්යානද්යායක.තදහිවල : තකතොළඹ තජදතොතිෂ මධදසස්ථද්යානය,
[2011?].- පි. 69 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156820 NL)
ISBN 978-955-1494-62-9 (381190 NA)

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : කුමභ ලග්නය /
ආර්. ඒ. රමදලතද්යා රූපසසිංහ.- රද්යාජගිරිය :
ප්තලෂර් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(160711 NL)

133.5274 - ධනු

133.5277 - මන

ධන : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් /
සසිංසස්කරණය වද්යාසනද්යා දිසද්යානද්යායක.තදහිවල : තකතොළඹ තජදතොතිෂ මධදසස්ථද්යානය,
[2011?].- පි. 67 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156787 NL)
ISBN 978-955-1494-64-3 (381206 NA)

මීන : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් /
සසිංසස්කරණය වද්යාසනද්යා දිසද්යානද්යායක.තදහිවල : තකතොළඹ තජදතොතිෂ මධදසස්ථද්යානය,
[2011?].- පි. 63 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156797 NL)
ISBN 978-955-1494-67-4 (381217 NA)

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : ධන ලග්නය /
ආර්. ඒ. රමදලතද්යා රූපසසිංහ.- රද්යාජගිරිය :
ප්තලෂර් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(160708 NL)

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : මීන ලග්නය /
ආර්. ඒ. රමදලතද්යා රූපසසිංහ.- රද්යාජගිරිය :
ප්තලෂර් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(160712 NL)

133.5275 - මකර

133.55 - ලිත්

මකර : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් /
සසිංසස්කරණය වද්යාසනද්යා දිසද්යානද්යායක.තදහිවල : තකතොළඹ තජදතොතිෂ මධදසස්ථද්යානය,
[2011?].- පි. 73 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156818 NL)
ISBN 978-955-1494-65-0 (381188 NA)

ඈපද්යා පඤස්චද්යාසිංග ලිත : 2011-2012.- තකතොළඹ :
ඈපද්යා පිග්රන්ටර්සස්, 2011.- පි. 152 ; තසමී 26.
කබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(155812 NL)
ISBN 978-955-1089-06-1 (379878 NA)

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : මකර ලග්නය /
ආර්. ඒ. රමදලතද්යා රූපසසිංහ.- රද්යාජගිරිය :
ප්තලෂර් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-

විකග්රමසසිංහ, ඩබ්. ඒ. ඩ. ඒ.
ඉසකර පඤස්චද්යාසිංග ගග්රහසස්ථුට ලිත : කග්රසස්තු වර්ෂ
2011 - 2012 - 2013 / ඩබ්. ඒ. ඩ. ඒ.
විකග්රමසසිංහ.- තදලේතගතොඩ: කර්තකෘ, 2010.පි. 112 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.375.00
(153126 NL)

ISBN 978-955-98464-3-7 (377505 NA)

විලියම, ආර්. එච්.
2012 තගතොඩතග් පඤස්චද්යාඞග ග්රහසස්ඵුට ලිත /
ආර්. එච්. විලියම.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. [iv],108 :
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(163279 NL)
ISBN 978-955-30-3256-0 (385710 NA)

133.58 - විලශසේෂ මකාතපෘකකා
133.5872 – වකාසස්තු විදෙදකාව
අමරසූරිය, රත්න තද්ශප්රිය
වද්යාසස්තු විදදද්යා අත්තපතොත / රත්න තද්ශප්රිය
අමරසුරිය.- තකතොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන,
2011.- පි. 94 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(161025 NL)
ISBN 978-955-21-1966-8 (384102 NA)
තගඩකන්ද ආරච්චි, තජේ.
වද්යාසස්තු ඉඟි / තජේ. තගතොඩකන්ද ආරච්චි.[තපැ.තනතො.]: කර්තකෘ, 2010.-පි.56 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.180.00
(152841 NL)
ISBN 978-955-50134-7-5 (377921 NA)

133.6 - හසස්ත ලර්ඛකා
වීරසසිංහ, ලූකසස්
ජීවිතයක කපැඩපත වන් හසස්ත තර්ඛද්යා /
ලූකසස් වීරසසිංහ.- කඩවත : කර්තකෘ, 2011.පි. 248 : රූපසටහන් ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.600.00
(155911 NL)
ISBN 978-955-53252-0-2

133.9 - අධදකාත්ම විදෙදකාව
133.901 – ආධදකාත්මික ලලයෝකය
ලියනතග්, සජිත් තරකෝහිත
විශස්වය පුරද්යා විහිදගිය අභිරහසස් / සජිත්
තරකෝහිත ලියනතග්.- දිවුලපිටිය :
සරසස්වත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. ix,102 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(163286 NL)
ISBN 978-955-673-027-2 (385828 NA)

133.9013 – මරණකාසන්න අත්දෙලැකීම්
කරණද්යාතිලක, චද්යාන්දනී
තමතලතොවින් එහද්යා තලකෝකය : භූතද්යාත්මයක්
සමඟෙ කළ සසිංවද්යාද සහිත සපැබසෑ
අත්දපැකීමක් = Life beyond the world :
an experiance with a spirit / චද්යාන්දනී
කරණද්යාතිලක.- තකතොළඹ : ශික්ෂද්යා මන්දිර
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 211 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(152881 NL)
ISBN 978-955-1782-20-7 (377518 NA)
කරි, ඉයන්
ඔබ අමරණීය ද? තහතොලේමන්, ආතවේශ සහ
යළි උපත / ඉයන් කරි ; පරිවර්තනය
භද්රජි මහින්ද ජයතිලක විසනි.නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 400 ; තසමී 22.
You cannot die කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(161051 NL)
ISBN 978-955-671-215-5 (384581 NA)
ඥද්යාණවිමල හිමි, තබලේලන
ජීවිතතයේ අවසන් අත්දපැකීම / තබලේලන
ඥද්යාණවිමල හිමි.- මද්යාලතබ් : පියසරි
මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), [2011?].- පි. 20 ;
තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(163253 NL)
(385724 NA)
විතජේතිලක , මහින්ද
පියවි ඇසන් ඔබ්බට - 01 : ගුප්ත ගතවේෂණ /
මහින්ද විතජේතිලක .- තකතොළඹ :
සමයවර්ධන, 2011.- පි. 152 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(159658 NL)
ISBN 978-955-570-634-6
(383381 NA)

133.90135 - පුනර්භවය
රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතන්තග්රද්යා
කර්ම අත්තපතොත / සුතන්තග්රද්යා
රද්යාජකරණද්යානද්යායක.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 148 :
චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : 250.00
(152173 NL)
ISBN 978-955-671-214-8 (376733 NA)

1 5 0 මලනයෝවිදෙදකාව
අත්තනතගතොඩ, ඒ. තක්. එලේ. නිර්මද්යානි
යහ ජීවන පුරදු අත්වපැල / ඒ. තක්. එලේ.
නිර්මද්යානි අත්තනතගතොඩ.- තිත්තපත්තර :
කර්තකෘ, 2011.- පි. x, 100 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156233 NL)
ISBN 978-955-53258-0-6

150.19 - දෙපෘෂස්ටිවකාදෙ
150.1982 – ලගසස්ලටයෝලේට් මලනයෝවිදෙදකාව
ඇන්තනි පියතුමද්යා, ෆසෑක්සඩ්
තගසස්තටකෝලේට් උපතද්ශනය නදද්යාය සහ
වදවහද්යාර / ෆසෑක්සඩ් ඇන්තනි පියතුමද්යා සහ
සරත් තපතර්රද්යා.- [තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ,
[2011?] .- පි. xiv, 88 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-53282-0-3 (158952 NL)

152 - ඉන්ද්රීය සලංජකානනය, චලනය,
ආලවග, මකානසක ලපළඹවීම්
152.4 - භකාවකාත්මක ඥකාන ශක්තිය
ගුණරත්න, පී. ඒ.
භද්යාවද්යාත්මක ඥද්යාන ශක්ති වර්ධනය /
පී. ඒ. ගුණරත්න.- කසෑගලේල : කර්තකෘ,
2010.- පි. x,63 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(151561 NL)
ISBN 978-955-50121-4-0

153 – බුදධිය
බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස්.
ආධදද්යාත්මික සසිංවර්ධන මතනකෝවිදදද්යාව :
මිනිසස් මනතසශේ තනතොදුටු පපැත්ත / ඒ. එසස්.
බද්යාලසූරිය.- තකතොට්ටද්යාව : සද්යාර පග්රකද්යාශන,
2011.- පි. 104 : රූපසටහන් ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156836 NL)
ISBN 978-955-584-475-8 (381233 NA)

153.1 – සස්මපෘතිය සහ ඉලගනීම
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ
විභද්යාගවලින් විශිෂස්ට සද්යාමද්යාර්ථ ලබද්යාගත හපැක
මඟෙ = The way to pass exams with
distinctions / දයද්යා තරකෝහණ අතුතකකෝරද්යාල.තකතොළඹ : ශික්ෂද්යා මන්දිර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 285 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(162021 NL)
ISBN 978-955-1782-29-0 (385345 NA)
විභද්යාග ජයගත හපැක උපද්යාය මද්යාර්ග / සමපද්යාදනය
අකුර ප්රකද්යාශන සසිංසස්කද්යාරක මණ්ඩලය.මීගමුව : අකුර තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 80 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(160487 NL)
ISBN 978-955-675-047-8

153.12 - මතකය
මනරත්න, එම. ඒ.
මතක ශක්තිය නපැසිංවීම හද්යා විභද්යාග
ජයගපැනීම / එම. ඒ. මනරත්න.- සසිංතශකෝධිත
2 වන මුද්රණය.- කළුතර : කර්තකෘ, 2010.පි. 85 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.135.00
(152959 NL)
ISBN 955-95584-0-4
(377727 NA)
සමරසසිංහ, චන්ද්රසරි තසශේපද්යාල
විභද්යාග පිළිතුර ලිවීතම කලද්යාව : ශිෂදත්වය
ඇතුළත් අතනකුත් විභද්යාග සමත්වීතම කග්රම /
චන්ද්රසරි තසශේපද්යාල සමරසසිංහ.- බත්තරමුලේල :
සමරසසිංහ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. x,102 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.225.00
(159361 NL)
ISBN 978-955-53388-0-6 (383269 NA)

153.152 – ඉලගනීම් ක්රම
සුමනතසශේකර, මපැණතක්
ඉතගනීතමන් දක්ෂතයක් වීමට නම /
මපැණතක් සුමනතසශේකර.- නතග්තගතොඩ :
සුමනතසශේකර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 110 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(161708 NL)
ISBN 978-955-51072-4-2 (384855 NA)

153.8 - සස්වයලං පකාලනය
තපතර්රද්යා, තර්ණුක දුෂදන්ත
සස්වයසිං වද්යාරණ / තර්ණුක දුෂදන්ත තපතර්රද්යා.[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ, [2011?].පි. [vi], 45 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(156725 NL)
ISBN 978-955-53123-0-1

153.93 - සකාමකානද බුදධි පරික්ෂණ
ජයසූරිය, චන්ද්රද්යා
බුද්ධිය සහ බුද්ධිය මපැනීම / චන්ද්රද්යා
ජයසූරිය.- [තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ, 2009.පි. [vii],99 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(152618 NL)
ISBN 978-955-9419-31-9

155 - ආන්තර හකා සලංවර්ධන මලනයෝවිදෙදකාව
155.4 - ළමකා මලනයෝවිදෙදකාව
තසතනවිරත්න, සුරසිංග ලක්මද්යාලේ
තනතොදනිත් දරවන් ඇකතයන් වපැටුණද්යා :
ළමද්යා මතනකෝවිදදද්යාව දන්න සසිංහතලන් /
සුරසිංග ලක්මද්යාලේ තසතනවිරත්න.අනරද්යාධපුරය : කර්තකෘ, 2010.- පි. 109 :
චිතග්ර ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(154706 NL)
ISBN 978-955-52822-0-8 (379176 NA)

155.51 - ලයකෞවන මලනයෝවිදෙදකාව
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ
උදද්යා වූ තයකෞවනය : සද්යාර්ථක කරගත හපැක
මඟෙ / දයද්යා තරකෝහණ අතුතකකෝරද්යාල සහ තහශේළි
නිමලද්යා අතුතකකෝරද්යාල.- තකතොළඹ : ශික්ෂද්යා
මන්දිර පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 296 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153116 NL)
ISBN 978-955-1782-19-1 (377535 NA)

155.9 – පකාරිසරික මලනයෝවිදෙදකාව
155.9042 – ආතතිය
තග්රශේ, තජකෝන්
අපි කුමට ගපැතටමුද? : සස්ත්රී පුරෂ
සමබන්ධතද්යාව පිළිබඳ mars and venus
ග්රන්ථ කද්යාණ්ඩතයනි / තජකෝන් තග්රශේ ;
පරිවර්තනය ආරියරත්න චන්ද්රවසිංශ විසනි.මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.- පි. 281 ; තසමී 21.
why mars and venus collide? කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(161352 NL)
ISBN 978-955-652-806-0

158 - වදවහකාරික මලනයෝවිදෙදකාව
ඕකව, ර්යුතහකෝ
සතදතයේ නිතමෂය : අදම ජීවමද්යාන
තබකෝසත්වරතයක් වන්න / ර්යුතහකෝ ඕකව.තකතොළඹ : විජිත යද්යාපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xiv,90 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(160176 NL)
ISBN 978-955-665-154-6 (383559 NA)
තචතොප්රද්යා, දීපද්යාක්
ඇයි, තදවියන් සනද්යා තසන්තන? / දීපද්යාක්
තචතොප්රද්යා ; අනවද්යාදය ලලද්යානන්ද ගමද්යාච්චි
විසනි.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.-පි. 193 ; තසමී 21.
Why is god laughing? කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(162955 NL)
ISBN 978-955-652-703-2
වද්යාලියද්යා, එම. එම.
යහපත් ජීවිතයක් සඳහද්යා : මනස, විශස්වද්යාසය
සහ නිර්භය භද්යාවය / එම. එම. වද්යාලියද්යා ;
අනවද්යාදය ලලද්යානන්ද ගමද්යාච්චි විසනි.තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.- පි. 152 ; තසමී 21.
For a better life කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(161335 NL)
ISBN 978-955-652-702-5

ISBN 978-955-30-3003-0 (380186 NA)

158.1 - ලපකෞදගලික දියුණුව
ද සලේවද්යා, බන්දුල ජී.
තද්යාරණදය හද්යා පුද්ගල සසිංවර්ධනය / බන්දුල
ජී. ද සලේවද්යා .- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 128 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(160167 NL)
ISBN 978-955-30-2451-0 (383614 NA)
පද්යායි, ඇනන්ට්
ආත්ම විශස්වද්යාසය වර්ධනය කර ගන්තන්
තමතහමයි / ඇනන්ට් පද්යායි ; අනවද්යාදය
ලලද්යානන්ද ගමද්යාච්චි විසනි.- තකතොළඹ :
විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.පි. 120 ; තසමී 22.
How to develop self confidence කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.230.00
(160606 NL)
ISBN 978-955-652-860-2 (383766 NA)
පග්රනද්යාන්දු, මයිකලේ ආන්ජතලකෝ
ජීවිතත් සතුට තභට තනතොව අදයි : සද්යාර්ථක
ජීවිතයකට අත්වපැලක් වූ මතනකෝවිදදද්යාත්මක
ලිපි සසිංගග්රහය / මයිකලේ ආන්ජතලකෝ පග්රනද්යාන්දු.දන්තකතොටුව : මලේපියලි පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 186 ; තසමී 21.- (මලේ තදවට ;
අසිංක 7)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156865 NL)
ISBN 978-955-660-571-6
යහපත් තලතොවකට කතන්දර / පරිවර්තනය
චිතග්රද්යා අයි. තපතර්රද්යා විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජේසූරිය ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය.- 2011.පි. 170 ;තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 260.00
(158335 NL)
ISBN 978-955-652-818-3 (382081 NA)

විතද්යාන, ගද්යාමිණී කුමද්යාර
සත් පහන් තවේවද්යා! / ගද්යාමිණී කුමද්යාර
විතද්යාන.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.- පි. xiii,231; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.320.00
(159752 NL)
ISBN 978-955-652-829-9 (383409 NA)

158.2 - උපලදශනය
විකග්රමරත්න, විනීතමද්යාලි
උපතද්ශනතයේ මූලික සසිංකලේප / විනීතමද්යාලි
විකග්රමරත්න.- පද්යානදුර : කර්තකෘ, 2010.පි. [vi],104 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.320.00
(155907 NL)
ISBN 978-955-97704-1-1
සුනිලේ, එසස්. ඒ.
උපතද්ශනය / එසස්. ඒ. සුනිලේ සහ පී. බ. එසස්.
මුතුකුමද්යාරණ.- [තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ, 2009.පි. [iv], 75 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156859 NL)
ISBN 978-955-52195-0-1

1 6 0 තර්ක ශකාසස්තප්රය
අත්තනද්යායක, ස. තක්.
නවීන තර්ක ශද්යාසස්තග්රය / ස. තක්.
අත්තනද්යායක.- කඩුගන්නද්යාව : කර්තකෘ,
2011.- පි. [vi],151 : රූපසටහන් ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153724 NL)
ISBN 978-955-53156-0-9

රවි, තක්. ආර්.
ඔතබ් සතිවිලි නිවපැරදි කරගන්න /
තක්. ආර්. රවි ; පරිවර්තනය ප්රදීප්කුමද්යාර
බද්යාලසූරිය විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය
ග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 190 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(162917 NL)
ISBN 978-955-652-695-1

උපනන්ද හිමි, රත්තතතොට
ඇරිසස්තටකෝටලියද්යාන තර්ක ශද්යාසස්තග්රය /
රත්තතතොට උපනන්ද හිමි.- 2 වන මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 72 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2006.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153157 NL)
ISBN 978-955-30-2535-7 (377938 NA)

රද්යාජපක්ෂ, කීර්තිනන්ද
දිවිය මනරම / කීර්තිනන්ද රද්යාජපක්ෂ.
තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 80 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(155837 NL)

තිලකරත්න, තහශේ. මු.
උසසස් තපළ තර්ක ශද්යාසස්ත්රය : සද්යාමප්රදද්යායික හද්යා
නූතන තර්ක ශද්යාසස්ත්රය / තහශේ. මු.තිලකරත්න.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 352 ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(161097 NL)
ISBN 978-955-30-3176-1 (384700 NA)
සමරතකකෝන්, සුතන්ත්රද්යා
අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) වර්ග තර්ක ශද්යාසස්ත්රය /
සුතන්ත්රද්යා සමරතකකෝන්.- වරකද්යාතපතොල :
ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 203 : රූපසටහන් ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(163390 NL)
ISBN 978-955-553-650-9

160.71 - විෂයමකාලකා
තර්ක ශද්යාසස්තග්රය හද්යා විදදද්යාත්මක කග්රමය :
අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ
සසිංගග්රහය.- මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන
ආයතනය, 2010.- පි. vii,83 ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(153988 NL)
(378921 NA)

160.76 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
තර්ක ශද්යාසස්තග්රය හද්යා විදදද්යාත්මක කග්රමය :
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) පසුගිය විභද්යාග
පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [iv],342 ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(156080 NL)
ISBN 978-955-664-127-1 (380521 NA)

1 7 0 ආචකාර ධර්ම
සරිත් මලේදම.- දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.48 : චිතග්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 60.00
(156690 NL)
ISBN 978-955-0642-08-3 (380695 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(159758 NL)
ISBN 978-955-53569-1-6 (383457 NA)

181.043 – ලබකෞදධ දෙර්ශනය
කරණද්යාරත්න, ඩබ්ලිවේ. ඇසස්.
තබකෞද්ධ දර්ශනය සහ චරණය / ඩබ්ලිවේ. ඇසස්.
කරණද්යාරත්න.- 2 වන මුද්රණය.- තදහිවල :
තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික මධදසස්ථද්යානය, 2011.පි. ix,190 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(158315 NL)
ISBN 978-955-663-319-1 (382060 NA)

181.45 - ලයයෝග
181.45095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
ධමමදින්න හිමි, නපැදලගමුතවේ
ලසිංකද්යා තයකෝග ධමමදින්න වශලිය /
නපැදලගමුතවේ ධමමදින්න හිමි.- තකතොළඹ :
විජිත යද්යාපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 79 :
චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(155221 NL)
ISBN 978-955-665-143-0 (379503 NA)

2 0 0 ආගම
202 - ඇදෙහිලි
202.11 – ලදවතකාවිලයයෝ
හලේතප්, එච්. එම. පියතිලක
පත්තිනි තදවිතයකෝ / එච්. එම. පියතිලක
හලේතප්.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 176 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(160321 NL)
ISBN 978-955-655-978-1 (383673 NA)

202.12 – ලදවතකාවිලයයෝ

1 8 0 පුරකාතන, මධදතන, අපරදිග
දෙර්ශනය
181 - ලපරදිග දෙර්ශනය
181.04 – නියත ආගම් පිළිබඳ දෙර්ශනය
අතුල හිමි, අහුලියද්තද්
උපනිෂද් දර්ශනය හද්යා තබකෞද්ධ දර්ශනය
පිළිබඳ තුලනද්යාත්මක විග්රහයක් /අහුලියද්තද්
අතුල හිමි.- රත්නපුර : චින්තන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.[x], 62 ; තසමී 20.

පත්තිනි තදවිතයකෝ සහ කරි අමමද්යාවරන්තග්
දද්යානය / සමපද්යාදනය එච්. එම. පියතිලක
හලේතප.-දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 64 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(161720 NL)
ISBN 978-955-0642-35-9 (384731 NA)

ISBN 978-955-30-2688-0 (376814 NA)

204.35 - භකාවනකා
තහට්ටිතග්, නිලන්ත
භද්යාවනද්යා පුහුණුව : භද්යාවනද්යාතවේ දී ඔබ
මුහුණපද්යාන ගපැටලු රැසකට විසඳුම
ඇතුළත්ය / නිලන්ත තහට්ටිතග්.- තකතොළඹ :
සමද්යාධි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 118 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(162108 NL)
ISBN 978-955-8786-14-7 (385315 NA)

2 2 0 බයිබලය
මහඟු අදහසස් : පළවන කද්යාර්තුව : වයස 10 - 12 /
පරිවර්තනය කමලද්යා බණ්ඩද්යාරතිලක.නතග්තගතොඩ : ලක්පහන පබ්ලිෂින් හවුසස්
(මුද්රණය), [2011?] .- පි.96 : චිතග්ර ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(153636 NL)
(378402 NA)

පග්රනද්යාන්දු, හිලරි රයන්
විසස්මපත් තදවේ වදන් : 4 වපැනි තවළුම /
හිලරි රයන් පග්රනද්යාන්දු.-[තපැ.තනතො.]: කර්තකෘ,
2010.- පි.[x], 163 ; තසමී 21.
සරල තද්ශනද්යා දහසක්
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 50.00
(151496 NL)
ISBN 978-955-52245-2-9

230.071 - විෂයමකාලකා
කග්රක්රිසති
ස් යද්යානි ධර්මය : 13 වන තශශේණය ගුර
මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය.- මහරගම :
ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය, 2010.පි. ix,235 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (153642 NL)
(378668 NA)

230.66 - ලගයෝලත්වය

මහඟු අදහසස් : හතරවන කද්යාර්තුව :
වයස 10 - 12 / පරිවර්තනය කමලද්යා
බණ්ඩද්යාරතිලක.- නතග්තගතොඩ : ලක්පහන
පබ්ලිෂින් හවුසස් (මුද්රණය), [2011?] .පි.96 : චිතග්ර ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ (153638NL)
(378405 NA)

තජකෝසප් ටක්, මයිකලේ තමතොරිසන්
තගකෝලත්වය : කග්රක්රිසස්තු චරිතය වපැළඳගපැනීමට
පග්රද්යාතයකෝගික අත්තපතොතක් / මයිකලේ තමතොරිසන්
තජකෝසප් ටක් ; පරිවර්තනය යමුනද්යා සුදර්ශනී ;
සසිංසස්කරණය තලකෝතක්න්ද්ර අතබ්රත්න විසනි.තකතොළඹ : තකතොළඹ තද්වධර්ම ශද්යාසස්තග්රද්යාලය,
2009.- පි. vi, 216 : චිතග්ර ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-8238-34-9 (149957 NL)

226 - සුභකාරලංචි සහ පනත්
226.8 - උපමකා කථකා

232 - කප්රශ්රිසස්තුසස්වහන්ලසසේ

වපුරන්නද්යාතග් උපමද්යාව.- තකතොළඹ : ශග්රග්රී ලසිංකද්යා
බයිබලේ සසිංගමය, 2010.- පි.16 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 955-595-703-8
(154841 NL)

2 3 0 කිප්රසති
ස් යකානි ධර්මය
එතඬේරමුලේල, සරිලේ
යතිවරයකු දුටු කතු හිමි හද්යා සරිලක කතු
සසස්න / සරිලේ එතඬේරමුලේල.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2010.- පි.168 ; තසමී 22.- (කතුන
විචද්යාර ලිපි සසිංගග්රහ ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක : ර.350.00
(152188 NL)

ජයසුන්දර, තනවිලේ
එළිදරවේ තපතොතතන් තභළිදරවේ වන තයේසුසස්
වහන්තසශේතග් මහිමය / තනවිලේ ජයසුන්දර.වපැලේලවත්ත : විසස්ඩම පබිලිෂර්සස් (මුද්රණය),
[2010?].- පි. 23 ; තසමී 17.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(153606 NL)
ISBN 978-955-51101-4-3 (378302 NA)
තජේසුසස් වහන්තසශේතග් අසරිමත් කග්රයද්යා : ශුද්ධ වූ
බයිබලය ඇසුරිනි / සමපද්යාදනය තරකෝහිණ
කුමද්යාරි මුවන්තදනිය.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 72 : චිතග්ර ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153984 NL)
ISBN 978-955-30-2962-1 (378989 NA)

236 - අනකාගත ධර්මය
236.2 - මරණන් මතු ජිවිතය
කපැතනතොන්, ඩතලතොරසස්
ජීසසස් සමග පද්යා නපැගුතවකෝ /ඩතලතොරසස්
කපැතනතොන් ; පරිවර්තනය තජකෝ.
තසතනවිරත්න විසනි.- [තපැ. තනතො.] :
පරිවර්තක, 2011.පි. 346 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 500.00
(156914 NL)
ISBN 978-955-97911-3-3 (381147 NA)

2 4 0 භක්තදකානුකූල හකා පප්රකාලයයෝගික
ලදව ධර්මය
නද්යානද්යායක්කද්යාර, පද්මිණ
අපතග් දිවදමය තභකෝජනය : දිවද සත්පග්රසද්යාද
වහන්තසශේ / පද්මිණ නද්යානද්යායක්කද්යාර.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 72 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(155836 NL)
ISBN 978-955-30-3024-5 (380185 NA)

241 - සදෙකාචකාරකාත්මක ලදව ධර්මය
241.2 - දිවද සත්පප්රසකාදෙය
ලියනද්යාරච්චි පියතුමද්යා, විලියම ඉවද්යාන්සස්
දිවද සත්පග්රසද්යාදය විවිධ පපැතිකඩ / විලියම
ඉවද්යාන්සස් ලියනද්යාරච්චි පියතුමද්යා.- තකතොළඹ :
කතතකෝලික මුද්රණය, [2010?].- පි.104 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153487 NL)
(378316 NA)

248 - ලපකෞදගලික ලබධිය
248.2 - යකාඥකා
බුලත්සසිංහල, රූපද්යාන්ති
තදවි පියද්යාතණනි අවසරයි / රූපද්යාන්ති
බුලත්සසිංහල.- තකතොතලද්යාවල : කර්තකෘ, 2010.පි. 81; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152833 NL)
ISBN 978-955-52769-0-0 (377789 NA)

2 6 0 කිප්රසති
ස් යකානි සමකාජ හකා ශකාසන ධර්ම
261 - සමකාජ ධර්ම
තපකෝරතතතොට පියතුමද්යා, අර්නසස්ට්
කතතකෝලික සමද්යාජ දර්ශනය : සයවසස් සපිරි
තවතභතසන මිනිසස්සු / අර්නසස්ට් තපකෝරතතතොට
පියතුමද්යා ; සසිංසස්කරණය සරිලේ එතඩ්රමුලේල
විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.
i තව..- පි. 352 ; තසමී 21.
1970.12.04 - vi පද්යාවුළු සසුනිසුරද්යාණන්
තමරට සපැපපැත්වීම නිමිතිතකතොට ශග්රග්රී ලසිංකද්යා රජය
නිකුත් කළ කතතකෝලික සමද්යාජ දර්ශනය ගග්රන්ථ
තදක ඇසුතරනි.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 750.00
(158308 NL)
ISBN 978-955-30-2423-7
තපකෝරතතතොට පියතුමද්යා, අර්නසස්ට්
කතතකෝලික සමද්යාජ දර්ශනය : සයවසස් සපිරි
තවතභතසන මිනිසස්සු / අර්නසස්ට් තපකෝරතතතොට
පියතුමද්යා ; සසිංසස්කරණය සරිලේ එතඩ්රමුලේල
විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.
ii තව..- පි. 256 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 650.00
(156622 NL)
ISBN 978-955-30-2424-4 (380798 NA)
තපකෝරතතතොට පියතුමද්යා, අර්නසස්ට්
කතතකෝලික සමද්යාජ දර්ශනය : ශිෂදයද්යා තරණයද්යා - කමකරවද්යා හද්යා පවුල /අර්නසස්ට්
තපකෝරතතතොට පියතුමද්යා ; සසිංසස්කරණය සරිලේ
එතඩ්රමුලේල විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.
iii තව..- පි. 200 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00
(154801 NL)
ISBN 978-955-30-2425-1 (379424 NA)

263.1 - සබත්
පග්රද්යාථමික 'C': හතරවන කද්යාර්තුව : වයස 7 - 9 /
පරිවර්තනය එලිසතබත් තජේකබ්.නතග්තගතොඩ : ලක්පහන පබ්ලිෂින් හවුසස්
(මුද්රණය), [2011?] .- පි.59 : චිතග්ර ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (153639 NL)
(378407 NA)

පග්රද්යාථමික 'D' : පළවන කද්යාර්තුව : වයස 7 - 9 /
පරිවර්තනය කමලද්යා බණ්ඩද්යාරතිලක.නතග්තගතොඩ : ලක්පහන පබ්ලිෂින් හවුසස්
(මුද්රණය), [2011?] .- පි.59 : චිතග්ර ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (153637 NL)
(378404 NA)

263.3 – ඉරිදෙකා ලදව ලමලහය
ප්රනද්යාන්දු, පියතුමද්යා, ෆසෑන්ක් මද්යාකසස්
තමතනහි කරමු ඉරදින තද්ව පණවුඩය /
ෆසෑන්ක් මද්යාකසස් ප්රනද්යාන්දු පියතුමද්යා .මද්යාරවිල : ඩ. එෆස්. මපැදතගතොඩ පියතුමද්යා,
2011.- පි. vii, 393 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159548 NL)
ISBN 978-955-53548-0-6

2 7 0 ශකාසන ඉතිහකාසය
270.092 - කිතුනුලවයෝ
අගයමු තගතොන්සද්යාලේතවසස් පිය චරිතය සසිංහල
සකළ කලද්යාතවේ.- වයික්කද්යාල : ජද්යාතකකෝතම
තගතොන්සද්යාලේතවසස් තරණ සමිතිය, 2010.පි. [xii],68 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(153680 NL)
ISBN 978-955-0529-00-1
නර්තබකෝන්හි සුවඳ කුසුම / සමපද්යාදනය ප්රපැන්සසස්
නපැදගමුවතග්.- කඳද්යාන : පුබුදු ප්රින්ටර්සස්
(මුද්රණය), 2010.- පි.16 : චිත්ර ; තසමී 28x21
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (153721 NL)
ISBN 978-955-95291-1-8
සමිඳු මතග් පියවතරන් පියවර : භද්යාගදවති
ජුතසශේ වද්යාසස් මුනි චරිතය / සමපද්යාදනය ජයලත්
බලගලේල පියතුමද්යා.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 52 : චිත්ර ;
තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(153992 NL)
ISBN 978-955-30-2955-3 (379009 NA)

270.092095493 - ශප්ර ලලංකකාව
රතබ්ර, ක්තලමන්ට් ඊ. ඩබ්ලිවේ.
පකෘතුගීසන්ට තපර ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ කතුනතවකෝ /
ක්තලමන්ට් ඊ. ඩබ්ලිවේ. රතබ්ර.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 208 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(157929 NL)
ISBN 978-955-30-1727-7 (381505 NA)

2 8 0 කප්රශ්රිසස්තියකානි නිකකාය
පග්රනද්යාන්දු, ඇන්ටනි
නූතන කග්රක්රිසස්තියද්යානිතයේ විවිධ ශද්යාඛද්යා හද්යා
මූලධර්ම / ඇන්ටනි පග්රනද්යාන්දු.2 වන මුද්රණය.- කඩවත : අන්තර්
සසිංසස්කකෘතික තපතොත් පග්රචද්යාරකතයකෝ, 2010.පි.[vi], 149 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1994
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(153133 NL)
ISBN 978-955-9036-29-6 (377512 NA)

282 – ලරයෝමකානු කලතයෝලික ස
282.092 – පකාප් වහන්ලසසේ
වීරප්තපරම, ඇ.
භද්යාගදද්යාවන්ත : 23 වන ජුවද්යාම පද්යාප්තුමද්යා /
ඇ. වීරප්තපරම.- වත්තල : කර්තකෘ, 2010.පි. [viii],64 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.125.00
(153677 NL)
ISBN 978-955-51249-1-1

2 9 0 ලවනත් ආගම්
294 - ඉන්දියකානු ආගම්
294.3 - බුදධකාගම
අතුල හිමි, අහුලියද්තද්
විමසිංසනය හද්යා චින්තනය පිළිබඳ බුදු
දහතමහි හරය /අහුලියද්තද් අතුල හිමි.රත්නපුර : චින්තන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. x,40 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(159760 NL)
ISBN 978-955-53569-0-9 (383459 NA)

සමපද්යාදක, 2010.-පි. x,110 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(154832 NL)
ISBN 978-955-51742-5-1
අභය, ගග්රද්යාමණී
චින්තනතයන් එහද්යා : තපර තනතොඇසු
ආකද්යාරයක ධර්මයක / ගග්රද්යාමණී අභය.සසිංතශකෝධිත තදවන මුද්රණය.- නතග්තගතොඩ :
කර්තකෘ, 2011.- පි. [xv],198 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2008.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.400.00
(155022 NL)
ISBN 978-955-50777-0-5 (379728 NA)
අභයවසිංස, කපිල
දහම දසුන හද්යා සසුන / කපිල අභයවසිංස.පිටතකකෝට්තට් : කර්තකෘ, 2010.පි.[viii], 229 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.400.00
(152960 NL)
ISBN 978-955-98621-1-6 (377728 NA)
අමිත බුද්ධද්යානසස්මකෘතිය : නිවනට නියත මඟෙ /
සමපද්යාදනය එමර්සන් හිප්තපතොල.- තලසිංගම :
ධනසිංජද්යා සුභද්යානි හිප්තපතොල, 2011.පි. xxv,155 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (161117 NL)
ISBN 978-955-52728-0-3 (384872 NA)
අසස්සජී හිමි, කරින්තද්
තසතොඳුර පතිනිය : කුලතගට යන කුලවමියට
සදහම මුතුහරක් / කරින්තද් අසස්සජී හිමි ;
සමපද්යාදනය සසිංජීවිකද්යා සමරතුසිංග විසනි.වරකද්යාතපතොල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 134 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(164215 NL)
ISBN 978-955-9239-99-4 (385986 NA)
උත්තමද්යාර්ථයට / සමපද්යාදනය ඩග්ලසස්
තකතොතලද්යාවල.- තපතොලේගසස්ඕවිට : සකුර තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 2011.- පි. xiii,71;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(154822 NL)
(379282 NA)
ඒකනද්යායක, ජද්යාලිය
සත් තිසස් තබකෝධිපද්යාක්ෂික ධර්ම / ජද්යාලිය
ඒකනද්යායක.- බත්තරමුලේල : කර්තකෘ, 2011.පි. 24 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(163309 NL)
(385880 NA)
ඒකයි තවමත් සසිංසද්යාතර් / සමපද්යාදනය ශග්රක්රියද්යානි
පද්මිණ බද්යාලසූරිය.- තකතොතලතොන්නද්යාව :

ඔබ තද්යාමත් සූදද්යානමව තනතොමපැතිද : 2600
සමබුද්ධත්ව ජයන්තිය නිමිත්තතනි.- පහළ
වපැහිගල : සුහද සරණ තසශේවද්යා සුභසද්යාධක
සසිංගමය, [2011?] .- පි. 21; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ(158140 NL)
(382006 NA)
කද්යාම සපැපය / සමපද්යාදනය බන්දුල අත්තනද්යායක.වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 278 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(160378 NL)
ISBN 978-955-553-631-1
කීර්ති, ගුර
ආර්ය චරිතය පකෘථග්ජන චරිතය හද්යා තසකෝවද්යාන්
මද්යාර්ග එලය / ගුර කීර්ති.- කළුතර උතුර :
කර්තකෘ, 2010.- පි. 224 ; තසමි 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00
(155204 NL)
ISBN 978-955-52721-0-0 (379830 NA)
තකකෝරතලේතග්, දයද්යාරත්න
ආහද්යාරය - සසිංසද්යාරය / දයද්යාරත්න
තකකෝරතලේතග්.- තහකෝමද්යාගම : කර්තකෘ, 2010.පි. xii, 176 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(156875 NL)
ISBN 978-955-97089-7-1
ගමතග්, එසස්. අයි.
අ.තපතො.ස. (උ.තපළ) බුද්ධ ධර්මය / එසස්. අයි.
ගමතග්.- සසිංතශකෝධිත 4 වන මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 360 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.600.00
(160164 NL)
ISBN 978-955-30-1179-4 (383611 NA)
ගුණරතන හිමි, ගලේගමුතවේ
ලක්දිව පපැවති තථරවද්යාද සහ මහද්යායද්යාන
බුදුසමය පිළිබඳ කළ අධදයනයක් /
ගලේගමුතවේ ගුණරතන හිමි.- තදලේතගතොඩ :
කර්තකෘ, 2010.- පි. 71 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(153061NL)
ISBN 978-955-52577-0-1 (377531 NA)
ගුණතසශේන, ඩබ්ලිවේ. ඇම. තද්ශප්රිය
ශමණ සමප්රදද්යායතයේ ඓතිහද්යාසක පසුබිම හද්යා
බුදුසමතයේ අනනදතද්යාව / ඩබ්ලිවේ. ඇම.
තද්ශප්රිය ගුණතසශේන.- දිවුලපිටිය : සරසස්වත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xxi, 170 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක : ර. 290.00
(163176 NL)
ISBN 978-955-673-029-6 (385819 NA)
චන්දද්යානන්ද හිමි, තපනලතබතොඩ
බුදුදහම හද්යා තලකෝකය / තපනලතබතොඩ
චන්දද්යානන්ද හිමි.- 2 වන මුද්රණය.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [xxiv],161 ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1955
මපැබපැ-තබකෝක : ර.320.00
(156173 NL)
ISBN 978-955-661-349-0

2010.- පි. 86 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 08)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156761 NL)
ISBN 978-955-0614-21-9 (380849 NA)
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
ගිහි තගයි ඔබ ඇයි? / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- නව මුද්රණය.තපතොලේගහතවල : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 92 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 07)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(157923 NL)
ISBN 978-955-0614-38-7 (381399 NA)

ජයතිලක, පුෂස්පද්යා
ඔබත් තසකෝවද්යාන් එල ලද්යාභිතයකු වන්න /
පුෂස්පද්යා ජයතිලක.- නද්යාවින්න : කර්තකෘ, 2011.පි. 156 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : 250.00
(154830 NL)
ISBN 978-955-0580-00-2

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
ඡත්ත මද්යානවක / කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද
හිමි.- නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 07 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 125.00
(156230 NL)
ISBN 978-955-0614-13-4

ජයවර්ධන, තජේ. ආර්.
තජේ. ආර්. තග් තබකෞද්ධ රචනද්යා / තජේ. ආර්.
ජයවර්ධන ; පරිවර්තනය එච්. ඩ. ජයසූරිය ;
සසිංසස්කරණය තප්රශේමතිලක මද්යාපිටිගම විසනි.තකතොළඹ : තජේ. ආර්. ජයවර්ධන තක්න්ද්රය,
2011.- පි. viii,121 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(156935 NL)
ISBN 978-955-9269-27-4 (381443 NA)

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
තතකෝරද්යාගනිමු සපැබසෑම නද්යායකත්වය /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.නව මුද්රණය.- තපතොලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 86 ; තසමී 21.(චතුරද්යාර්ය සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ;
අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(157921 NL)
ISBN 978-955-0614-37-0 (381397 NA)

294.3 – බුදධකාගම

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
දම දිතයන් පණ තදවේ විමන් සපැප /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- තකතොළඹ :
මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 97 ;
තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය සතදද්යාවතබකෝධයට
ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 04)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(158924 NL)
ISBN 978-955-0614-39-4

ජයවර්ධන, තජේ. එලේ. පී.
ආතලකෝතකකෝ උදපද්යාදී / තජේ. එලේ. පී.
ජයවර්ධන.- [තපැ.තනතො.] : [ප්ර. තනතො.],2011.පි. 144 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(154708 NL)
(379178 NA)
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
අතප් නව වසර බුද්ධ වර්ෂයයි /කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- නව මුද්රණය.නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2009.- පි. 82 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 26)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156756 NL)
ISBN 978-955-0614-08-0 (380844 NA)
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
ඔබ සත සමඟෙ පිළිසඳරක් / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- නව මුද්රණය.නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
පහන් සළ නිතවන තලස පිරිනි වී වපැඩිතසශේක /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
[2011?] .- පි. 100 ; තසමී 22.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 31)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156162 NL)
ISBN 978-955-0614-20-2
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
පින සහ අවතබකෝධය / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- නව මුද්රණය.නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2009.- පි.82 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය

සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 56)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156762 NL)
ISBN 978-955-0614-32-5 (380850 NA)

සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 06)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156763 NL)
ISBN 978-955-0614-07-3 (380851 NA)

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
පිරිනිවුණ ඒ රහත් මුනිවර / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- නව මුද්රණය.නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 94 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 61)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156760 NL)
ISBN 978-955-0614-16-5 (380848 NA)

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
සපැබසෑ බසන් තමම තසත සපැළතසශේවද්යා ! /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.තපතොලේගහතවල : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 154 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157922 NL)
ISBN 978-955-0614-30-1 (381398 NA)

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
බද්යාධද්යා ජයගත් මගමයි යහපත් / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- තපතොලේගහතවල :
මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 99 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(157400 NL)
ISBN 978-955-0614-35-6 (381616 NA)

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
සත සනසන අමද්යා දහම / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- නව මුද්රණය.තපතොලේගහතවල : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 92 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 52)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156755 NL)
ISBN 978-955-0614-33-2 (380842 NA)

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
බුදු මුවින් ගලද්යා ආ මිහිරි දම අමද්යා දුන්... /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 100 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 66)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156754 NL)
ISBN 978-955-0614-04-2 (380841 NA)

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
ශග්රග්රී සමබුද්ධත්ව වන්දනද්යා... / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- නව මුද්රණය.තපතොලේගහතවල : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 100 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 67)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156764 NL)
ISBN 978-955-0614-25-7 (380852 NA)

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
මමත් සත සමද්යාහිත කරමි බුදු සමිඳුතන්... /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
[2011] .- පි. 81 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 36)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156213 NL)
ISBN 978-955-0614-09-7

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
තසතොඳුර හුතදකලද්යාව / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- නව මුද්රණය.නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 323 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 48)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(156765 NL)
ISBN 978-955-0614-24-0 (380853 NA)

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
තමන්න නියම තද්වදුතයද්යා / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- නව මුද්රණය.නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 82 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 09)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156766 NL)
ISBN 978-955-0614-18-9 (380854 NA)

දමසක් තපතොත් තපළ : අසිංක 11 - 26.- මහනවර :
තබකෞද්ධ ගග්රන්ථ පග්රකද්යාශන සමිතිය, 2010.

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
සයුර මපැද දුපතක් තවේද ඔබ...? / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.-නව මුද්රණය.නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 102 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය

2 තව..- පි. 406 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(154721 NL)
ISBN 978-955-24-0355-2 (379393 NA)
දිසද්යානද්යායක, චන්ද්රද්යාසිංගනී පද්මලතද්යා
සපැබසෑ සපැප සපැබසෑ සතුට ලබන්නට නම /
චන්ද්රද්යාසිංගනී පද්මලතද්යා දිසද්යානද්යායක.[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ, 2011.- පි. 83 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-0670-00-0 (156806 NL)

(381163 NA)

ISBN 978-955-52553-2-5 (377726 NA)

2600 සමබුද්ධත්ව ජයන්ති වීමසිංසද්යා /
සසිංසස්කරණය ඩබ්ලිවේ. එන්. විලේසන්.තබතොරලපැසස්ගමුව : අධදද්යාපන සහ සසිංසස්කකෘතික
පදනම, 2011.- පි. xv, 139 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156152 NL)
ISBN 978-955-0343-01-0 (380642 NA)

පවිටු මද්යාරයද්යා : තග්රක්රිපිටකතයහි එන මද්යාරයද්යා පිළිබඳ
කථද්යාවසස්තු සසිංගග්රහයක / සමපද්යාදනය චන්දිමද්යා
දිනෂිකද්යා කුමද්යාරි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 136 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156642 NL)
ISBN 978-955-30-1181-7 (380801 NA)

ධමම සරණ : ආචද්යාර්ය පපැලපැන්වත්තත්
ධමමතිලක නද්යායකතථරද්යාභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රග්රීය
සසිංගග්රහය / සසිංසස්කරණය මද්යාගමමන
පඤස්ඤද්යානන්ද හිමි, තර්ටියගම ඤද්යාණසස්සර
හිමි සහ සද්යාගර කුසුමරත්න යද්යාපද්යා.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 200 ; තසමී 22.
නබපැ-කතබකෝක : ර. 850.00 (154799 NL)
ISBN 978-955-30-2983-6 (379422 NA)

පහළවිතද්යාන, අමරතසශේකර
තබතොදුමිණ කවිබණ සසිංගග්රහය / අමරතසශේකර
පහළවිතද්යාන.- ඇඹිලිපිටිය : කර්තකෘ, 2010.පි. x,38 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.130.00
(157232 NL)
ISBN 978-955-99731-5-7 (381395 NA)

ධමමසද්ධි හිමි, තබකෝගහපිටිතයේ
පහන් සතට දහම සසල / තබකෝගහපිටිතයේ
ධමමසද්ධි හිමි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 208 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(156644 NL)
ISBN 978-955-30-0916-6 (380803 NA)
ධමමද්යාවද්යාස හිමි, තකතොටුතගතොඩ
කඨිනතයේ අනසසස් / තකතොටුතගතොඩ ධමමද්යාවද්යාස
හිමි.- නද්යාවල : චන්ද්ර ජයරත්න, 2011.පි. xii,85 ; තසමී 21
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(161034 NL)
(384499 NL)
නන්දසල හිමි, පදවිතයේ
පසන්න මද්යානස 2 / පදවිතයේ නන්දසල හිමි.තපතොලේගසස්ඕවිට : සකුර තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ
(මුද්රණය), 2010.- පි.viii, 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(152986 NL)
(377907 NA)

පුඤස්ඤසද්යාර හිමි, ගමමපැද්තද්තගතොඩ
සද්ධර්ම සසිංගග්රහය / ගමමපැද්තද්තගතොඩ
පුඤස්ඤසද්යාර හිමි සහ වපැයිතහශේතන්
පඤස්ඤද්යාතලකෝක හිමි.- තතලේවත්ත :
ශග්රග්රී රද්යාහුල සසිංසස්කකෘතික පදනම, 2011.පි. xii, 88 ; තසමි 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156681 NL)
ISBN 978-955-53350-0-3 (380572 NA)
තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ
තමන් හද්යා තලකෝකය තදස බලන විධිතයේ
වරදින් මිනිසද්යා දුක් විඳින හපැටි : ධමම විචය
නම වූ තබතොජේඣසිංගය වපැඩතමන් ආත්මදකෘෂස්ටිය කපද්යා හපැරීම සඳහද්යා ය / තබකෝතගතොඩ
තප්රශේමරත්න.- තකතොළඹ : අරණ කුමද්යාරි මද්යාලත
තපතර්රද්යා, 2011.- පි. 77 ; තසමී 21.- (2600
සද්ධර්ම ජයන්තිය ප්රකද්යාශන ; අසිංක 3)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.70.00
(161673 NL)
(384724 NA)

නිවනට නියත මඟෙ / එමර්සන් හිප්තපතොල.තලසිංගම : ධනසිංජද්යා සුභද්යානි හිප්තපතොල, 2011.පි. xxv,155 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-52728-0-3 (161117 NL)
(384872 NA)

තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ
මද්යාර්ගඑල ලද්යාභය උතදසද්යා 2600 සද්ධර්ම
ජයන්තිය තවනතවන් සද්ධ විය යුතු ආගමික
විප්ලවය / තබකෝතගතොඩ තප්රශේමරත්න.- තකතොළඹ :
අරණද්යා කුමද්යාරි මද්යාලත තපතර්රද්යා, 2010.පි. lxix, 551 ; තසමී 23.
නබපැ-කද්යාතබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-99633-5-6 (153324 NL)
(378172 NA)

පඤස්ඤද්යාරතන හිමි, තගකෝනතදණතයේ
පග්රඥද්යා පග්රභද්යාවිනී / තගකෝනතදණතයේ පඤස්ඤද්යාරතන
හිමි.- වීරකපැටිය : කර්තකෘ, 2010.- පි.v,114 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(152889 NL)

තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ
සයලු දුක් කරදරවලින් හිත නිදහසස් කර
ගපැනීම සඳහද්යා කළ යුතු තද් : සබ්බ සසිංඛද්යාර
සමථ / තබකෝතගතොඩ තප්රශේමරත්න.- තකතොළඹ :
අරණ කුමද්යාරි මද්යාලත තපතර්රද්යා.- 2011.-

පි. 80 ; තසමී 21.- (2600 සද්ධර්ම ජයන්තිය
ප්රකද්යාශන ; අසිංක 5)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.70.00
(161675 NL)
(384726 NA)
බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස්.
භව ගමතන් නිමද්යාව : සද්ධර්ම ගතවේෂණ
සද්යාකච්ඡද්යා තපළක් / ඒ. එසස්. බද්යාලසූරිය.තදහිවල : තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික
මධදසස්ථද්යානය,
2011.- පි. 208 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(161590 NL)
ISBN 978-955-663-344-3 (384534 NA)
බුදු දහතම අධදද්යාත්මය : පටිච්ච සමුප්පද්යාදය.තකතොළඹ : ශග්රග්රී කලදද්යාණධර්ම ගග්රන්ථද්යාකද්යාර
මණ්ඩලය, 2010.- පි.[xvi], 102 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.100.00
(152962 NL)
ISBN 978-955-8414-25-5 (377730 NA)
“මම” ය “මතග්” ය යන මහද්යා තබතොරව
නිර්මද්යාණය වන ආකද්යාරය : මූල පරියද්යාය
සූත්ර තද්ශනය ආශතයන් / සමපද්යාදනය
තබකෝතගතොඩ තප්රශේමරත්න.- තකතොළඹ : අරණ
කුමද්යාරි මද්යාලත තපතර්රද්යා.- 2011.- පි. 74 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(161717 NL)
(384728 NA)
මිතග්රත්වතයේ හද්යා වමතග්රක්රිතයේ ආනිශසිංස /
සමපද්යාදනය
දිමියද්යාතවේ අමරවසිංස හිමි.මහරගම : තරසිංජි පග්රක්රින්ට්සස් (මුද්රණය), 2011.පි. 75 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(153458 NL)
(378634 NA)
තමත්තතයද හිමි, මද්යාපලගම
තභරණ හුරව / මද්යාපලගම තමත්තතයද හිමි.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xvii, 107 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 220.00
(156171 NL)
ISBN 978-955-661-246-2
වමතිග්රපද්යාල, මද්යා.
සරි සමබුදු අසරිය සහ බුදු දහම තතු
විමපැසුම / මද්යා. වමතිග්රපද්යාල.- දිවුලපිටිය :
සරසස්වත පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. x,158 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157494 NL)
ISBN 978-955-673-025-8 (381723 NA)
වමතග්රග්රී බුදු පියද්යාණන්තග් වසිංශ කතද්යාව.- කළුතර
දකුණ : නිවේ ශග්රග්රීමති මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ
(මුද්රණය), 2010.- පි. 23 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(154817 NL)

(379274 NA)

රත්නකද්යාර, ශග්රක්රියද්යා
බුදුරජද්යාණන් වහන්තසශේ පිරිනිවන් පසෑමට
සූදද්යානම තවති / ශිග්රයද්යා රත්නකද්යාර.- තදහිවල :
තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික මධදසස්ථද්යානය, 2011.පි.[vi],26 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 95.00
(155036 NL)
ISBN 978-955-663-3276 (379712 NA)
රත්නද්යායක, අතනකෝමද්යා
ජීවිතතයන් පසු ජීවිතය / අතනකෝමද්යා
රත්නද්යායක.- පුවක්පිටිය : මද්යාගධි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xiv,714 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.850.00
(155370 NL)
ISBN 978-955-0398-04-1
තලකෞකක බුදුදහම : සද්ධද්යාන්ත සහ භද්යාවිතය /
සසිංසස්කරණය චන්ද්රද්යා වික්රමගමතග් සහ
එච්. ඒ. පී. අභයවර්ධන.- තකතොළඹ : අහසස්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xii,451 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 850.00
(162124 NL)
ISBN 978-955-1966-01-0 (385227 NA)
වජිරවසිංස හිමි, විතද්යාරන්තදණතයේ
දපැහපැමි සමද්යාජයකට තබ්සෟද්ධ සසිංකලේප /
විතද්යාරන්තදණතයේ වජිරවසිංස හිමි.- තකතොළඹ :
සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 152 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 280.00
(156195 NL)
ISBN 978-955-661-450-3
විජිතනන්ද හිමි, කසෑලිගම
හත් හපැවිරිදි විතයේදී උපසමපදද්යාව ලපැබ
තසකෝපද්යාක රහතන්වහන්තසශේ හද්යා සද්යාමතණ්ර
ප්රශස්න /කසෑලිගම විජිතනන්ද හිමි.-තදහිවල :
තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික මධදසස්ථද්යානය, 2011.පි. 104 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(161079 NL)
ISBN 978-955-663-341-2 (384522 NA)
විමලරතන හිමි, තබලේලන්විල
මිනිසද්යාතග් ආගම - 1 බුද්ධද්යාගම /
තබලේලන්විල විමලරතන හිමි.- තකතොළඹ :
සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 88 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(156192 NL)
ISBN 978-955-661-476-3
විමලවසිංශ තිසස්ස හිමි, තකතොසස්තගතොඩ
තසකෝවද්යාන් වන වසස්... / තකතොසස්තගතොඩ විමලවසිංශ

තිසස්ස හිමි.- [තපැ.තනතො.]: කර්තකෘ, 2011.පි. [ii], 34 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(156214 NL)
ISBN 978-955-53368-0-2
සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ
දවතසශේ සතුවම 4 / පිටිදුතවේ සරිධමම හිමි.තදහිවල : සරි සදහම ආශග්රමය,[2010?].පි. 74 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(153619 NL)
ISBN 978-955-1610-92-0 (378430 NA)
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
දවතසශේ සතුවිලි / පිටිදූතවේ සරිධමම හිමි.තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2011?].පි. 72 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162462 NL)
ISBN 978-955-1610-82-1
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
දවතසශේ සතුවිලි - 2 / පිටිදූතවේ සරිධමම හිමි.තදහිවල ; සරි සදහම ආශමය, [2011?].පි. 68 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162463 NL)
ISBN 978-955-1610-85-2
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
දවතසශේ සතුවිලි - 3 / පිටිදූතවේ සරිධමම හිමි.තදහිවල ; සරි සදහම ආශමය, [2011?].පි. 64 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162464 NL)
ISBN 978-955-1610-91-3
සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ
නිවීම / පිටිදුතවේ සරිධමම හිමි.තදහිවල : සරි සදහම ආශග්රමය, [2010?].පි. 76 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(153618 NL)
(378429 NA)
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
සතුටින් ජීවත්වන මඟෙ / පිටිදූතවේ සරිධමම
හිමි.- තදහිවල : සරි සදහම ආශමය,
[2011?].-පි. [iv],60 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(162446 NL)
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
සසිංගද්යායනද්යා / පිටිදූතවේ සරිධමම හිමි.තදහිවල :සරි සදහම ආශමය, [2011?].පි. 104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162487 NL)
ISBN 978-955-1610-94-4

සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ
සසිංඟෙද්යායනද්යා -3 : සමබුදු දහම අවතබකෝධ පිණස
විමසන විසඑක්වන ශතවර්ෂතයේ සදහම
කතිකද්යාවත / පිටිදුතවේ සරිධමම හිමි.තදහිවල : සරි සදහම ආශග්රමය, [2010?].පි. 99 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153610 NL)
ISBN 978-955-1610-96-8 (378435 NA)
සරිධමම හිමි, සූරියතගතොඩ
දරතලතොව එළිය කරන තපරදිග / සූරියතගතොඩ
සරිධමම හිමි.- තදහිවල : ශ්රීග්රතද්වි පිග්රන්ටර්සස්
(මුද්රණය), [2011?].- පි. 20 ; තසමී 18.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(157916 NL)
(381795 NA)
සරි ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිමි, මීවනපලද්යාතන්
නිවන් අවතබකෝධ කර ගපැනීමට උපකද්යාර
වන්තන් පරම පවිතග්ර ශ්රීග්ර සද්ධර්මයයි /
මීවනපලද්යාතන් සරි ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිමි.තපතොලේගසස්ඕවිට : සකුර තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 55 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(152998 NL)
(377919 NA)
සරි සමන්තභද්ර හිමි
ද්විත්වය / සරි සමන්තභද්ර හිමි.- තදහිවල :
සරි සදහම ආශමය, [2011?].පි. 68 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162436 NL)
ISBN 978-955-0435-10-4
සුදසස්ස හිමි, කුකුලේපතන්
බුද්ධ පග්රතිමද්යාව සහ තබකෞද්ධකම / කුකුලේපතන්
සුදසස්ස හිමි.- තපතොලේගසස්ඕවිට : සකුර තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 40 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ(152988 NL)
(377909 NA)
සුබසසිංහ, රමණී
දහම උයන : සළුමිණ පුවත්පතත් පළ වූ
ලිපි තපළ දහම පවස නිවන දිය තදකෝතක් /
රමණී සුබසසිංහ.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 160 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.290.00
(161474 NL)
ISBN 978-955-671-351-0 (384573 NA)

කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(154231 NL)
(378881 NA)
තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ
අඳුරට ආතලකෝකයක් / කහතගතොලේතලේ
තසකෝමවසිංස හිමි.-අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා
පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය), 2010.- පි. vii,20 ;
තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(153333 NL)
(378072 NA)

අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) තබකෞද්ධ ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය:
ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංග්රහය.- මහරගම :
ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය, 2011.පි. vii,73 ; තසමී 30.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(154464 NL)
(378906 NA)

හිප්තපතොල, එමර්සන්
අමිත බුද්ධද්යානසස්මකෘතිය : නිවනට නියත මඟෙ /
එමර්සන් හිප්තපතොල.- තලසිංගම : ධනසිංජද්යා
සුභද්යානි හිප්තපතොල, 2011.- පි.xxv,115 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (161117 NL)
ISBN 978-955-52728-0-3 (384872 NA)

294.3076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර

තහශේරත්, නන්දද්යා කුමද්යාරි
තමතත් බුදුන් පහල වූ වගයි / නන්දද්යා කුමද්යාරි
තහශේරත්.- මපැණක්දිතවල : කර්තකෘ, 2010.පි. xxv, 624 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 1500.00 (153607 NL)
ISBN 978-955-52972-0-2 (378309 NA)

294.303 - ශබදෙ ලකයෝෂය
ධමමකත්ති හිමි, තනලේලියද්තද්
සදහම සසිංඛදද්යා ශබ්ද තකකෝෂය / තනලේලියද්තද්
ධමමකත්ති හිමි.- තකතොළඹ : සදීපද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. [viii], 144 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 240.00
(156303 NL)
ISBN 978-955-661-314-8 (381054 NA)
විජිත හිමි, මද්යාරපන
සසිංඛදද්යා නද්යාම දීපනී : සසිංඛදද්යා ශබ්දතකකෝෂය /
මද්යාරපන විජිත හිමි.- තකතොළඹ : සදීපද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [x],214 ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.650.00
(157894 NL)
ISBN 978-955-661-201-1 (381785 NA)

294.3071 – විෂයමකාලකා
අ.තපතො.ස. (උ. තපළ) බුද්ධ ධර්මය :
ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංග්රහය.- මහරගම :
ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය, 2010.පි. vii,59 ; තසමී 29.

අ.තපතො.ස. සද්යාමද්යානද තපළ බුද්ධ ධර්මය :
පසුගිය දස වසරක විභද්යාග ප්රශස්න පත්ර උත්තර
සමඟෙ .- මහරගම සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2011?].- පි. [144] ; තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.220.00
(159774 NL)
ISBN 978-955-8211-83-0(383524NA)
චන්දද්යානන්ද හිමි, මත්තුමගල
සත්මග : පපැණ හද්යා විසඳුම / මත්තුමගල
චන්දද්යානන්ද හිමි.- තපතොලේගසස්ඕවිට : සකුර
තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. vi, 44 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(153146 NL)
ISBN 978-955-52725-0-6 (377905 NA)
ජයතිලක, තක්.
බුද්ධ ධර්මය : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද
තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදර්ශ
පග්රශස්තනකෝත්තර / තක්. ජයතිලක.3 වන සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.- තකතොළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසශේන, 2011.- පි. [viii],110 ;
තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157496 NL)
ISBN 978-955-21-1926-2 (381727 NA)
තපතර්රද්යා, අනර ස.
සමබුදු දහම : ප්රශස්න-පිළිතුර / අනර ස.
තපතර්රද්යා.- රද්යාජගිරිය : විදුර විදදද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 110 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162356 NL)
ISBN 978-955-567-015-9 (385544 NA)
වීරතසශේකර, රසිංජිත්
බුද්ධ ධර්මය 1 හද්යා 11 උපකද්යාරක
පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය : 10 -11 තශශේණය
සඳහද්යා / රසිංජිත් වීරතසශේකර.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි.103 ;
තසමී 25.

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(153168 NL)
ISBN 978-955-671-244-5 (377776 NA)
තභට්ටිආරච්චි, නිමලේ
බුදු දහමින් පපැන විසඳුම / නිමලේ
තභට්ටිආරච්චි.- 3 වන මුද්රණය.තබතොරලපැසස්ගමුව : කර්තකෘ, 2011.පි. 160 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153405 NL)
ISBN 978-955-51666-3-8 (378619 NA)

294.3082 – කකාන්තකාලවයෝ
ගුණද්යානන්ද හිමි, කඩවත
බුද්ධ මද්යාතද්යා / කඩවත ගුණද්යානන්ද හිමි.තදලේතගතොඩ : කර්තකෘ, 2011.පි. 32 : චිත්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(162013 NL)
ISBN 978-955-50329-5-7 (385337 NA)

සුමනරතන හිමි, ගතද්යාතර්
උසසස් තපළ තබකෞද්ධ ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය :
II තකතොටස / ගතද්යාතර් සුමනරතන හිමි.නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 245 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(161517 NL)
ISBN 978-955-671-312-1 (384565 NA)
තසකෝමරත්න, අතද්යාවුද
මහින්දද්යාගමනතයන් අප ලද සසිංසස්කකෘතික
දද්යායද්යාද / අතද්යාවුද තසකෝමරත්න.වරකද්යාතපතොල :තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 55 : චිත්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(163335 NL)
ISBN 978-955-9239-77-2 (385996 NA)

294.309076 – ප්රශස්ලනයෝත්තර
294.309 - ලබකෞදධ ඉතිහකාසය හකා
සලංසස්කපෘතිය
ගුණරත්න හිමි, ගලේගමුතවේ
තබකෞද්ධ ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය / ගලේගමුතවේ
ගුණරත්න හිමි.- [තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ,
2011.- පි. 158 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(162107 NL)
ISBN 978-955-52577-1-2
(385314 NA)
ගුණතසශේන, ඩබ්ලිවේ. ඇම. තද්ශප්රිය
ශමණ සමප්රදද්යායතයේ ඓතිහද්යාසක පසුබිම හද්යා
බුදුසමතයේ අනනදතද්යාව / ඩබ්ලිවේ. ඇම.
තද්ශප්රිය ගුණතසශේන.- දිවුලපිටිය : සරසස්වත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xxi,170 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(163176 NL)
ISBN 978-955-673-029-6 (385819 NA)
තප්මරතන හිමි, තරතොටුඹ
තබකෞද්ධ ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය : 13 වසර / තරතොටුඹ
තප්මරතන හිමි.- බණ්ඩද්යාරගම : කර්තකෘ,
2010.- පි. 294 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157404 NL)
ISBN 978-955-0358-97-7 (381354 NA)

ගුණද්යානන්ද හිමි, ගන්තලද්යාතවේ
තබකෞද්ධ ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය ආදර්ශ ප්රශස්තනකෝත්තර
සසිංග්රහය / ගන්තලද්යාතවේ ගුණද්යානන්ද හිමි සහ
අමබලන්තගතොඩ සුතමධද්යානන්ද හිමි.වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 435 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00 (163389 NL)
ISBN 978-955-553-630-1

294.3095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
දිසද්යානද්යායක, නිලන්ත
ශ්රී ලද්යාසිංතක්ය තබකෞද්ධ සමප්රදද්යායය 1 / නිලන්ත
දිසද්යානද්යායක.- පුවක්පිටිය : මගද්යාධි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xv,93 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(162030 NL)
ISBN 978-955-0398-22-5 (385217 NA)
මුණසසිංහ, ඉන්ද්රද්යාණ
පපැරණ ලක්දිව සුසපැදි තමතභණවර / ඉන්ද්රද්යාණ
මුණසසිංහ.- මහරගම : කර්තකෘ, 2011.පි. xxxii, 36 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(156201 NL)
ISBN 978-955-96555-7-2

294.33 - සම්බන්ධතකා හකා සමකාජ ආකලේප
ඉන්දරතන හිමි, කලහගම
තද්යාරණදතයේ චමත්කද්යාරය / කලහගම
ඉන්දරතන හිමි.- අකුරැසස්ස : කර්තකෘ, 2010.පි. iii, 94 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 180.00
(153347 NL)
ISBN 978-955-51725-0-9

294.3361282 - සත
අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලියු. ඒ.
අසරිමත් මනස සහ අපරද්යාජිත ජීවිත /ඩබ්ලියු.
ඒ. අතබ්සසිංහ.- 4 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 112 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00 (158127 NL)
ISBN 978-955-30-3074-0 (382017 NA)

294.3361335 - ලජදතොතිෂ
තප්මරත්න, තක්. එච්. ආර්.
සමබුද්ධත්ව ජයන්තිතයන් ඔබ්බට 2600 /
තක්. එච්. ආර්. තප්මරත්න.- අනරද්යාධපුර :
ශග්රග්රී සද්යාරනන්ද පිරිතවන, 2011.- පි. vii, 164 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(156817 NL)
(381187 NA)

294.33615 - ලබකෞදධ මලනයෝවිදෙදකාව
දිනෂිකද්යා කුමද්යාරි, චන්දිමද්යා
අධි මද්යානසක විදදද්යාව සහ බුදු දහ තමහි
පපැතණන පග්රද්යාතිභද්යාර්ය / චන්දිමද්යා දිනෂිකද්යා
කුමද්යාරි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 188 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (158306 NL)
ISBN 978-955-30-3088-7 (382028 NA)
ධමමරතන හිමි, ඉලුතක්තවල
පුද්ගල සසිංවර්ධනය : තබකෞද්ධ මතනකෝ
විදදද්යාත්මක විග්රහයක් / ඉලුතක්තවල
ධමමරතන හිමි.- [තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ,
2011.- පි. xv,75 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(163307 NL)
ISBN 978-955-52083-4-5 (385878 NA)

බමුණුසසිංහ ආරච්චි, බණ්ඩද්යාර
ජීවිතයට සහනය - 1 : මතනකෝවිදදද්යාත්මක
විගග්රහය / බණ්ඩද්යාර බමුණුසසිංහ ආරච්චි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. [vi], 58 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(156851 NL)
ISBN 978-955-30-0840-6 (380807 NA)
තබකෞද්ධ මතනකෝවිදදද්යාව : අතිපූජද තවේවපැලේවල
අනරද්ධ නද්යාහිමි අභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රග්රීය
සසිංගග්රහය / සසිංසස්කරණය මුලේඇඩියද්යාවල
අග්ගවසිංස හිමි.- තපතොලේගහතවල : මගද්යාධි,
2011.- පි. xxi, 381 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(158125 NL)
ISBN 978-955-0398-16-4 (382015 NA)
වීරසූරිය, ගුණසරි බණ්ඩද්යා
බුදුසමය එළිය කරන මතනකෝවිදදද්යාත්මක
ලකුණ / ගුණසරි බණ්ඩද්යා වීරසූරිය.වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 175 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(160366 NL)
ISBN 978-955-553-662-2
සුමනතසශේකර, මපැණතක්
බුදු දහමයි අසරිමත් තසතොබද්යාදහමයි /
මපැණතක් සුමනතසශේකර.- නතග්තගතොඩ :
සුමනතසශේකර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [x],122 ] ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(161710 NL)
ISBN 978-955-51072-3-5 (384857 NA)

294.3361581 - ලපකෞදගලික දියුණුව
විතද්යාරන, එලේ. ඒ.
පුද්ගලයද්යා හද්යා පුද්ගල සසිංවර්ධනය පිළිබඳ
තබකෞද්ධ මතය / එලේ. ඒ. විතද්යාරන.තකකෝට්තට් : කර්තකෘ, 2011.පි. x, 759 ; තසමී 28.
1981 දර්ශනසූරී උපද්යාධිය සඳහද්යා
ශග්රග්රී ජයවර්ධනපුර විශස්වවිදදද්යාලයට
ඉදිරිපත් කල පර්තයේෂණ කකෘතියක.
නබපැ-කතබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(158533 NL)
ISBN 978-955-53511-0-2 (382058 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(163164 NL)
ISBN 978-955-30-2537-1 (385686 NA)

294.3365 - බුදු දෙහම සහ විදෙදකාව

294.337 - සමකාජ ආකලේප

රත්නකුමද්යාර, එසස්. පී. ලසිංකද්යාපුර
තබකෞද්ධ විදදද්යාව තලතොවට පහදද්යා දීම /
එසස්. පී. ලසිංකද්යාපුර රත්නකුමද්යාර.- ඉඹුලේතගතොඩ :
කර්තකෘ, 2011.- පි. x,67 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 135.00
(154922 NL)
ISBN 978-955-51931-1-5

විපුලඤද්යාණ හිමි, අලුත්ගම
සසර සයුතර් තසතොඳුර දියවපැලි / අලුත්ගම
විපුලඤද්යාණ හිමි.- 2 වන මුද්රණය.දපැඩිගමුව : කර්තකෘ, 2011.- පි. 164 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162110 NL)
ISBN 978-955-97786-4-6 (385317 NA)

294.33661 - වවදෙද විදෙදකාව
තචන්ග් කද්යා, ෆන්ග්
සපැනසුම තපතොදක් ඔබට / ෆන්ග් තචන්ග් කද්යා ;
පරිවර්තනය කපැකනදුතර් ධමමසරි හිමි
විසනි.- මහරගම : තරසිංජි ප්රින්ටර්සස්
(මුද්රණය), [2011?].- පි. 261 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(162033 NL)
ISBN 978-955-53722-0-6 (385220 NA)
සද්ධද්යාරතන හිමි, කනත්තතතගතොඩ
බුදුසමය හද්යා කද්යායික තවදකම /
කනත්තතතගතොඩ සද්ධද්යාරතන හිමි.දිවුලපිටිය : සරසස්වත පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xviii,154 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.275.00
(157492 NL)
ISBN 978-955-673-020-3 (381721 NA)

294.33665 - බුදු දෙහම හකා වදකාපකාර
තසකෝරත හිමි, අලුත්වපැව
වදද්යාපද්යාරික තලකෝකයට බුදුරදුන් අනදපැන
වදද්යාළ තද්ශනද්යා / අලුත්වපැව තසකෝරත හිමි.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 63 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(156076 NL)
ISBN 978-955-661-396-4 (380407 NA)

විමලතසශේන, බ. ඒ.
සද්යාරධර්ම පිරි සමද්යාජයක් : ධමමපදය ඇසුරින්
සද්යාරධර්ම පුහුණුව / බ. ඒ. විමලතසශේන.පුවක්පිටිය : පද්යාලි හද්යා තබකෞද්ධ අධදයන
ආයතනය, 2011.- පි. xii, 254 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(157965 NL)
ISBN 978-955-0398-17-1
සවරක්ස, සුලද්යාක්
සමද්යාජ විචද්යාරය හද්යා බුද්ධ ධර්මය : අද දවතසශේ
ප්රශස්න හද්යා තගකෝලයකරණය වූ තලකෝකයක
කපැපවුණු බුදු දහම / සුලද්යාක් සවරක්ස ;
පරිවර්තනය ලියනතග් අමරකීර්ති විසනි .තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය ,
2011.- පි. 158 ; තසමී 22.
Conflict culture change කකෘතිතයහි
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.260.00
(160669 NL)
ISBN 978-955-652-837-4 (383755 NA)
සසිංඝරතන හිමි, මහව
තබකෞද්ධ සන්නිතවේදන විධි : බුදුරජද්යාණන්
වහන්තසශේතග් සන්නිතවේදනය පිළිබඳ
අධදයනයක / මහව සසිංඝරතන හිමි.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 152 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 280.00
(156172 NL)
ISBN 978-955-661-264-6

294.3372 - ආර්ථිකය
294.3368 – ලබකෞදධ සකාහිතදය
උපනන්ද, රත්තතතොට
තබකෞද්ධ තසකෞන්දර්ය වද්යාදය සහ
රසවින්දනය / රත්තතතොට උපනන්ද.2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. [xiv],50 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2006.

අරියතද්ව හිමි, විතලේතගතොඩ
රද්යාජද්යා භවතු ධමමිතකකෝ : තබකෞද්ධ තද්ශපද්යාලන
චින්තනය / විතලේතගතොඩ අරියතද්ව හිමි.ගද්යාලේල : කණහිර අධදද්යාපන කවය, 2010.පි. vii,111 : චිතග්ර ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(150733 NL)
ISBN 978-955-1688-01-4

තහට්ටිආරච්චි, ධර්මතසශේන
ආර්ථික යහපද්යාලනය : තබකෞද්ධ මඟෙ
තපන්වීම / ධර්මතසශේන තහට්ටිආරච්චි.තකතොළඹ : ශික්ෂද්යා මන්දිර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 124 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162044 NL)
ISBN 978-955-9349-31-0 (385331 NA)

294.3375 - විදෙදකාව
විතජේතසශේකර, උපුලේ අතබ්සසිංහ
බුදු ඇසන් විශස්වය දපැකීම තභවත් විශස්වතයේ
සමභවය පිළිබඳ කළු කුහර නදද්යාය / උපුලේ
අතබ්සසිංහ විතජේතසශේකර.-[තපැ. තනතො.] :
[පග්ර. තනතො.], [2010?].- පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.40.00
(151543 NL)
ISBN 978-955-52881-0-1

අරියධමම මද්යාහිමි තදසූ සුමිහිරි අමද්යා දම
ගඟුලපැලේ /සසිංසස්කරණය තමතොරතගතොලේතලේ
සුමනතයකෝගී හිමි.-මද්යාතර : නීට් පිග්රන්ටර්සස්
(මුද්රණය), 2011.- පි. [iv],52 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(159115 NL)
(382750 NA)
අරියධමම හිමි, නද්යාඋයතන්
සසිංසද්යාර තරකෝගය සුවපත් කරන සද්ධර්ම
ඖෂධය / නද්යාඋයතන් අරියධමම හිමි ;
සසිංසස්කරණය තමතොරතගතොලේතලේ සුමනතයකෝගී
හිමි විසනි.- මද්යාතර : නීට් පග්රක්රින්ටර්සස් (මුද්රණය),
[2011?].- පි. [ii],24 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(154989 NL)
(379288 NA)

294.3377 - පරිසරය

අරියවසිංශ හිමි, නද්යාවලපිටිතයේ
ජරද්යා මරණ දුතකන් මිතදමු / නද්යාවලපිටිතයේ
අරියවසිංශ හිමි.- මද්යාතර : මහතමවේනද්යාව මහද්යා
විහද්යාරය, [2011?].- පි. 95 ; තසමී 14.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(155965 NL)
(380343 NA)

සද්ධද්යාරතන හිමි, කනත්තතතගතොඩ
බුදුදහම හද්යා පරිසර පවිතග්රතද්යාව /
කනත්තතතගතොඩ සද්ධද්යාරතන හිමි.දිවුලපිටිය : සරසස්වත පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xvii,74 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.160.00
(157493 NL)
ISBN 978-955-673-021-0 (381722 NA)

ආරක්ෂක සුත්ර සහිත බුද්ධ වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා සහ
තබකෝධි පුජද්යාව / සමපදද්යානය එම. ජී. සරිලේ
සහ නද්යාලිනී කත්ත්රිආරච්චි.- කළුගමුව :
එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [vi], 80 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00 (157779 NL)
ISBN 978-955-0357-04-8(381874 NA)

294.34 - ධර්මය හකා වත්පිළිලවත්
අමමද්යා - තද්යාත්තද්යා : සබ්රහස්මක සූත්රය ඇසුතරනි /
සමපද්යාදනය මිරිසස්තසශේ ධමමික හිමි.2 වන මුද්රණය.- බත්තරමුලේල :
සරි සුදසස්සනද්යාරද්යාම සදහම තසනසුන,
[2011?].- පි. [ii],22 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(163255 NL)
(385728 NA)
අමද්යාවපැසස්ස / සමපද්යාදනය එච්. තක්. රසිංජිත්
තපතර්රද්යා- තපතොලේගසස්ඕවිට : සකුර තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 2010.පි. 102 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.175.00
(152996 NL)
(377917 NA)

උමසිං විහද්යාර ධර්ම තද්ශනද්යා නව බුදු ගුණ වරණ /
සමපද්යාදනය බළසිංතගතොඩ තමධද්යානන්ද හිමි.බළන්තගතොඩ : තද්විකද්යා ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය),
2011.- පි. lxx,159 ; තසමී 21.(සමබුද්ධත්ව ජයන්ති ග්රන්ථමද්යාලද්යා ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(162231 NL)
(385132 NA)
ගිලන්වීම / සමපද්යාදනය චන්දිම නද්යාමරත්න.නතග්තගතොඩ : සද්යාරසිංගි පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය),
2011.-පි. [viii],23 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(156145 NL)
(380299 NA)
ගුණරත්න, ඩබ්ලිවේ. එම.
සදහම මගට පිවිසම / ඩබ්ලිවේ. එම.
ගුණරත්න.- බත්තරමුලේල : ඒ. ස. ජී.
තසතනවිරත්න, 2011.- පි. [x],181 ;

තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ

(155945 NL)
(380563 NA)

ගුණද්යාලසිංකද්යාර හිමි, මසස්පන්තන්
නිරයට යන්තනකෝ දුකට වපැතටන්තනකෝ :
අට මහ නරකය / මසස්පන්තන් ගුණද්යාලසිංකද්යාර
හිමි.- පයද්යාගල : කර්තකෘ, 2011.- පි. 38 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ(157976 NL)
ISBN 978-955-97813-1-8

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
භව පපැවපැත්තම සපැබසෑ සස්වභද්යාවය /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 94 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(154715 NL)
ISBN 978-955-0614-03-5 (379384 NA)

චන්ද්රතජකෝති හිමි, නවරඑළිතයේ
දහම සතුවිලි / නවරඑළිතයේ චන්ද්රතජකෝති හිමි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 80 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.125.00
(159313 NL)
ISBN 978-955-30-3027-6 (382875 NA)

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
සදහම සත්මලේ යද්යාය - 2 / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි ; සසිංසස්කරණය තනජද්යා
ධර්මපද්යාල විසනි.- [තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ,
2011.- පි. 208 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 280.00
(156241 NL)
ISBN 978-955-95813-3-8 (380703 NA)

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
ආදරණීය වධකයද්යා / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- තපතොලේගහතවල :
මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 90 ;
තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය සතදද්යාවතබකෝධයට
ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 10)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(158546 NL)
ISBN 978-955-0614-41-7 (382274 NA)
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
නවණපැත්තතක් තවන්නට නම... /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 94 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(154784 NL)
ISBN 978-955-0614-00-4 (379381 NA)
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
පිනක මහිම / කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද
හිමි.- තපතොලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 179 ; තසමී 22.(චතුරද්යාර්ය සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම
තද්ශනද්යා ; අසිංක 69)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00 (162254 NL)
ISBN 978-955-0614-46-2 (385091 NA)
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
බුදු තනතින් දුටු තහට දවතසශේ තලකෝකය /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.තපතොලේගහතවල : මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 179 ; තසමී 22.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 70)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162253 NL)
ISBN 978-955-0614-56-1 (385090 NA)

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
සපැබසෑ දියුණුතවේ රන් තදතොරටුව / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 86 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(154716 NL)
ISBN 978-955-0614-01-1 (379384 NA)
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
තහශේතුවක් නිසද්යා / කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද
හිමි.- තපතොලේගහතවල : මහද්යාතමඝ
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 108 ; තසමී 21.(චතුරද්යාර්ය සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ;
අසිංක 28)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(158826 NL)
ISBN 978-955-0614-40-0 (382273 NA)
තතසපැත්තසෑ ඥද්යාන වන්දනද්යාව.- තකකෝට්තට් :
තසත්සුව පදනම, 2011.- පි. 27 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(159110 NL)
(382734 NA)
තතසපැත්තසෑ බුද්ධ ඤද්යාණ වන්දනද්යාව .- වද්යාද්දුව :
ලක්නද්යා මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය).- [2011?].පි. 32 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(159904 NL)
(383418 NA)
දසනද්යායක, එලේ. බ.
බුදු දහමට අනව යහපද්යාලනය තහවුර කරමු /
එලේ. බ. දසනද්යායක.- තකතොළඹ : සණස මුද්රණ
හද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), [2011?].පි. 22 ; තසමී 14.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(157918 NL)

(381804 NA)

ධීරද්යානන්ද හිමි, අතුරගිරිතයේ
යහපත් දිවි පපැවපැත්මට මඟෙ : තතවන
තකතොටස / අතුරගිරිතයේ ධීරද්යානන්ද හිමි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 176 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (161468 NL)
ISBN 978-955-30-2569-2

බණ්ඩද්යාර, එසස්. එම. රත්නසරි
තතරවන් ගුණ බල මහිම භද්යාවිතය /
එසස්. එම. රත්නසරි බණ්ඩද්යාර.තප්රද්යාතදණය : කර්තකෘ, 2011.පි. xxviii,222 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 530.00
(163325 NL)
ISBN 978-955-53648-1-2 (385746 NA)

නන්ද හිමි, පයද්යාගල
අහතසශේ මලේ පූජද්යාවයි / පයද්යාගල නන්ද හිමි.කඩවත : සමද්යාධි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [iv], 50 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(157291 NL)
(381456 NA)

තබකෞද්ධ වත්පිළිතවත් / සමපද්යාදනය
ඇහපැලියතගතොඩ ධමමපද්යාල හිමි.- මද්යාලතඹ :
ආරිය මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය), 2011.පි. viii,72 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(157598 NL)
(381346 NA)

නමදිමු අට විස බුදුරවන දපැනගමු තුන් සුතුතර්
අරත.- අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා පිග්රන්ටර්සස්
(මුද්රණය), 2011.- පි. iv,40 ; තසමී 14.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(157505 NL)
(381695 NA)

බග්රහම
ස් වසිංතසකෝ, අජද්යාන්
කරදරකද්යාරයන් මපැද සතුටින් ජීවත් වන්තන්
තකතසශේද? හද්යා තවත් තද්ශනද්යා / අජද්යාන්
බග්රහස්මවසිංතසකෝ ; පරිවර්තනය සමරසසිංහ
ගුණතසශේකර විසනි.- නතග්තගතොඩ : සුතනර
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 144 ; තසමී 21.(සනද්යාතසන සුදු හද්යාමුදුරතවකෝ තපතොත් තපළ ;
අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.185.00
(159109 NL)
ISBN 978-955-0079-14-8 (382735 NA)

නමද්යාමි බුද්ධසිං ගුණ සද්යාගරසිංතසිං.- පන්නිපිටිය :
දිනක ගග්රපැෆික් තනට්වර්ක් (මුද්රණය), 2011.පි. 57 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(159683 NL)
(383379 NA)
පඤචසස්කන්ධය : නිවපැරදි දපැකීම / සමපද්යාදනය
තසකෝමද්යා විතජේරත්න.- මහරගම : තරසිංජි
පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය), [2011?].- පි. iv,52 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(155954 NL)
(380357 NA)
පියතිසස්ස හිමි, කුඹලේවල
දයද්යාබර තපතොඩිනම තවතටයි / කුඹලේවල
පියතිසස්ස හිමි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 144 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(161467 NL)
ISBN 978-955-30-3086-3 (384718 NA)
පියතිසස්ස හිමි, කුඹලේවල
තපතොතහතොය කරීම, වසස් විසම හද්යා කඨින චීවර
පූජද්යාව / කුඹලේවල පියතිසස්ස හිමි.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 72 ; තසමී 14.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(162631 NL)
ISBN 978-955-30-3090-0 (385700 NA)

බග්රහම
ස් වසිංතසකෝ, අජද්යාන්
ධදද්යානයට මඟෙ තසතොයමු /අජද්යාන් බග්රහස්මවසිංතසකෝ ;
පරිවර්තනය චන්ද්රතසශේකර ගුණවර්ධන විසනි.තහතොරණ : සමුද්ර තවත්තසසිංහ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 218 ; තසමී 21.- (අජද්යාන්
බ්රහස්මවසිංතසකෝ හිමියන්තග් භද්යාවනද්යා සතුවිලි ;
අසිංක 02)
Mindfulness, Bliss and Beyond
(a meditator's hand book) කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(161418 NL)
ISBN 978-955-0600-12-0
මහද්යා ශද්යාඛදසසිංහයද්යාණන් වහන්තසශේතග් අසරිමත්
බුදුගුණ සද්යාගරය.- සමපද්යාදනය නද්යාඋයතන්
අරියධමම හිමි.- මද්යාතර : නීට් ප්රින්ටර්සස්
(මුද්රණය), [2011?].- පි. [iv],30 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(162350 NL)
(385536 NA)
වමත්රිපද්යාල, මද්යා.
සරි සමබුදු අසරිය සහ බුදු දහතම තතු
විමපැසුම / මද්යා. වමත්රිපද්යාල.- දිවුලපිටිය :

සරසස්වත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. x,158 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(160895 NL)
ISBN 978-955-673-025-8
යතිවර ධර්ම සසිංහිතද්යා / සසිංසස්කරණය අචලද්යා
ජයසූරිය.- රද්යාජගිරිය : මිහිර තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 248 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(162970 NL)
ISBN 978-955-1833-58-9
ලක් දිවට වපැඩමවන ලද දසෑග සවේ ධද්යාතු
වන්දනද්යාව.- තකතොළඹ : රත්න තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-පි. 16 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(162716 NL)
ISBN 978-955-683-016-3 (385475 NA)
වපැන්තදතොත් තච්තිය නියතය සුගතිය / සමපද්යාදනය
ලග්ගල කලදද්යාණවසිංස හිමි.- අමබලන්තගතොඩ :
සක්වද්යා පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.- පි. vi,26 ;
තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(157500 NL)
(381701 NA)
විමලතසශේන, තගතොළුවද්යාමුලේතලේ
කද්යාවද ධර්ම තද්ශනද්යා / තගතොළුවද්යාමුලේතලේ
විමලතසශේන.- ඇලේපිටිය : කර්තකෘ, 2010.පි. 60 : තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(153613 NL)
ISBN 978-955-52108-0-5 (378419 NA)
විමුක්ති සුවයට අත්වපැලක් / සසිංසස්කරණය
පලලේතලේ ධමමවිසුද්ධි හිමි.- තකතොළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2010.- පි. 143 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(155004 NL)
ISBN 978-955-551-842-0 (379747 NA)
ශ්රී කලදද්යාණ දුරතු ධර්ම තද්ශනද්යා : අසිංක 5 /
සසිංසස්කරණය රන්දිලිගම මහින්ද හිමි .කපැලණය : ශ්රී කලදද්යාණ රද්යාජමහද්යා විහද්යාරය ,
2011.- පි. xxiv, 319 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(159757 NL)
ISBN 978-955-0428-01-4 (383456 NA)
සතිපට්ඨද්යානය හද්යා පටිච්චසමුප්පද්යාදය /
සමපද්යාදනය ඇම. ඇම. තප්මරත්න.[තපැ. තනතො.] : සමපද්යාදක, [2011?].පි. 28 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(157452 NL)
සතට සුන්දර ආහද්යාරයක් : උදද්යායි සූත්රය /
සමපද්යාදනය මිරිසස්තසශේ ධමමික හිමි.බත්තරමුලේල :සරි සුදසස්සනද්යාරද්යාම සදහම
තසනසුන, 2011.- පි. [iv],32 ; තසමී 22.-

(නිවන් අවතබකෝධය පිණස ධර්ම තද්ශනද්යා
මද්යාලද්යාව ; අසිංක 27)
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(163257 NL)
(385732 NA)
සරිසවල හිමි, බලපිටිතයේ
වපැලිතතතොට ධර්ම තද්ශනද්යා / බලපිටිතයේ
සරිසවල හිමි.- බලපිටිය : කර්තකෘ, 2011.පි. x,86 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(161589 NL)
ISBN 978-955-97111-3-1 (384533 NA)
සලේ රකන පිළිතවල : සලේ රැකීමට උපතදසස් /
සමපද්යාදනය ඇසස්. ඇම. ආරියදද්යාස.- එප්පද්යාවල :
තප්මසරි මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), [2011?].පි. 24 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(158319 NL)
(382065 NA)
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
දියුණුවට මග : පරද්යාභව සූත්රය ඇසුතරන් /
පිටිදූතවේ සරිධමම හිමි.- තදහිවල : සරි සදහම
ආශමය, [2011?].- පි. [ii],33 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(162450 NL)
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
නිවුණු සතක තදකෝසිංකද්යාරය / පිටිදූතවේ සරිධමම
හිමි.- තදහිවල : සරි සදහම ආශමය,
[2011?].-පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162448 NL)
ISBN 978-955-1610-81-4
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
තපකෝ දින තදසුම / පිටිදූතවේ සරිධමම හිමි.තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2011?].පි. 72 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162447 NL)
ISBN 978-955-1610-86-9
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
තවේලද්යාම බමුණද්යාතග් අසරිමත් දද්යානය /
පිටිදූතවේ සරිධමම හිමි.- තදහිවල : සරි සදහම
ආශමය, [2011?].- පි. 35 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(162439 NL)
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
සත අභිධර්මය තුලින් / පිටිදූතවේ සරිධමම
හිමි ; සමපද්යාදනය මහින්ද විතජේතිලක
විසනි.- තදහිවල : සරි සදහම ආශමය,
[2011?].- පි. 110 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(162424 NL)
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
තසත සදන බුදු බණ / පිටිදූතවේ සරිධමම

හිමි ; සමපද්යාදනය සසර් සුදුසසිංහ විසනි.තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2011?].පි. 72 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162445 NL)
සරිවජිරඤද්යාණ හිමි, පපැළසෑතණ්
තමත් වඩමු / පපැළසෑතණ් සරිවජිරඤද්යාණ හිමි.තදහිවල : ශ්රීතද්වී ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.පි. 15 ; තසමී 18.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(163306 NL)
(385877 NA)

සුදසස්ස හිමි.- තපතොලේගසස්ඕවිට : සකුර තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 35 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(152842 NL)
(377922 NA)
සුදසස්ස හිමි, කුකුලේපතන්
නිවනට මග සද්යාදන සස්ථුප / කුකුලේපතන්
සුදසස්ස හිමි.- තපතොලේගසස්ඕවිට : සකුර තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 27 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(152997 NL)
(377918 NA)

සරි සමන්තභද්ර හිමි
අත්හපැරීතම මුලේ පියවර / සරි සමන්තභද්ර
හිමි.-තදහිවල : සරි සදහම ආශමය,
[2011?].- පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(162432 NL)

සුදසස්ස හිමි, කුකුලේපතන්
බුද්ධ පූජද්යාතවේ යථද්යාර්ථය / කුකුලේපතන් සුදසස්ස
හිමි.- තපතොලේගසස්ඕවිට : සකුර පග්රකද්යාශකතයකෝ
(මුද්රණය), 2010.- පි. iv,32 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(152987 NL)
(377908 NA)

සරි සමන්තභද්ර හිමි
විමුක්තිතයේ සර්පයද්යා / සරි සමන්තභද්ර හිමි.තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2011?].පි. 20 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 70.00
(162435 NL)
සරි සමන්තභද්ර හිමි
හදවත සපැරසම / සරි සමන්තභද්ර හිමි.තදහිවල : සරි සදහම ආශමය, [2011?].පි. 16 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(162433 NL)
ISBN 978-955-0435-50-0
සරිසවල හිමි, බලපිටිතයේ
වපැලිතතතොට ධර්ම තද්ශනද්යා / බලපිටිතයේ
සරිසවල හිමි.- බලපිටිය : කර්තකෘ, 2011.පි.x,86 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(157227 NL)
ISBN 978-955-97111-3-1 (384533 NA)
සලේ රකන පිළිතවල : සලේ රැකීමට උපතදසස් /
සමපද්යාදනය ඇසස්. ඇම. ආරියදද්යාස.- එප්පද්යාවල :
තප්මසරි මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), [2011?].පි. 24 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(157227 NL)
ISBN 978-955-97111-3-1 (384533 NA)
සල සමද්යාදද්යාන වන්දනද්යා හද්යා භද්යාවනද්යා / සසිංසස්කරණය
දයද්යානන්ද සරිවර්ධන.- දන්තකතොටුව :
ජයසසිංහ තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(158319 NL)
(382065 NA)
සුදසස්ස හිමි, කුකුලේපතන්
ද්තවේශය දුර කරන්තන් තකතසශේද? : ආඝද්යාත
පටිවිනය සූතග්රය ඇසුරිණ / කුකුලේපතන්

තසතොතළතොසස් මහද්යා සුපින / සමපද්යාදනය ලග්ගල
කලදද්යාණවසිංස හිමි සහ තද්වහුව මුනින්දවසිංස
හිමි.- අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා ප්රින්ටර්සස්
(මුද්රණය), [2011?].- පි. [vi], 37 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(160784 NL)
(384070 NA)
තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ
නවණ වපැතඩන ධර්ම / කහතගතොලේතලේ
තසකෝමවසිංස හිමි ; සසිංසස්කරණය තද්වහුව
මුනින්දවසිංස හිමි විසනි.- අමබලන්තගතොඩ :
සක්වද්යා පග්රක්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2010.පි.iv, 16 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(153334 NL)
(378073 NA)
තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ
යහපත් තද් කරීතමන් ලපැතබන විපද්යාක /
කහතගතොලේතලේ තසකෝමවසිංස හිමි ; සසිංසස්කරණය
තද්වහුව මුනින්දවසිංස හිමි විසනි.අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා පග්රක්රින්ටර්සස් (මුද්රණය),
2010.- පි.iv, 18 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(153335 NL)
(378074 NA)
තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ
සමබුදු දහම /කහතගතොලේතලේ තසකෝමවසිංස හිමි;
සසිංසස්කරණය තද්වහුව මුනින්දවසිංස හිමි
විසනි.- අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා පග්රක්රින්ටර්සස්
(මුද්රණය), 2010.- පි.vi,17 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(153336 NL)
(378075 NA)

තභළ බුදු බණ : රණවිර පුනද පග්රද්යාප්ති /
සසිංසස්කරණය තවතලේවත්තත් ගුණරත්න හිමි
සහ බුද්දම නන්දසද්යාර හිමි.- තකතොළඹ :
සද්යාරද්යාසිංගද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. xxxvi,320 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(157215 NL)
ISBN 978-955-52540-0-7 (381294 NA)

294.34014 - සන්නිලවදෙන
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, තනළුවද්යාකන්තද්
තබකෝධි පූජද්යාතවන් තභළිවන සන්නිතවේදන
ලක්ෂණ / තනළුවද්යාකන්තද් ඤද්යාණද්යානන්ද
හිමි.- තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි.[x], 62 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 160.00
(156197 NL)
ISBN 978-955-661-471-8

294.3420423 - ලයයෝග
තවන්ට්සස්, ඩබ්ලිවේ. වයි. ඉවන්සස්
ඥද්යාන මද්යාර්ගය : සයවිධ ධර්මයන්තග් තයකෝග
විදදද්යාව / ඩබ්ලිවේ. වයි. ඉවන්සස් තවන්ට්සස් ;
පරිවර්තනය ඩබ්ලිවේ. එම. ගුණතිලක විසනි.නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 160 ; තසමී 21.
Tibetan yoga and secret
doctrines කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(161527 NL)
ISBN 978-955-6810-20-2 (384618 NA)

294.34211 – ලදෙවිලයයෝ
ලියනතග්, සජිත් තරකෝහිත
තදවියන් දකන්න ඇත්නම / සජිත් තරකෝහිත
ලියනතග්.- දිවුලපිටිය : සරසස්වත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [viii],92 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(163284 NL)
ISBN 978-955-673-028-9 (385826 NA)

294.34212 - වපෘක්ෂ
බුලත්සසිංහල, චසත
නද්යා තලතොව සතියක් පුද ලද ජය ශග්රග්රී මහද්යා
තබකෝධිතයේ පුවත / චසත බුලත්සසිංහල.පන්නිපිටිය : එසස්. ආර්. එසස්. පග්රක්රින්ටර්සස්
(මුද්රණය), 2009.- පි. vi, 24 : චිතග්ර ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක : ර. 55.00
(156648 NL)
ISBN 978-955-666-021-0 (380669 NA)

294.3422 - මනුෂද ධර්මය
නන්ද හිමි, පයද්යාගල
බව දුක / පයද්යාගල නන්ද හිමි.- කඩවත :
සමද්යාධි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [v],124 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157292 NL)
(381457 NA)
රින්තපකෝතවේ, තසකෝග්යලේ
ජීවිතය හද්යා මරණය පිළිබඳ තිබ්බතය තපතොත /
තසකෝග්යලේ රින්තපකෝතවේ ; සසිංසස්කරණය පපැටිග්රක්
ශද්යාතපනි සහ ආන්තද්රවේ හද්යාතවේ ; පරිවර්තනය
බ. එම. පී. බද්යාලසූරිය විසනි.- 10 වන
සසිංතශකෝධිත සසිංසස්කරණය.- තකතොළඹ :
සූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. xxii,512 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.650.00
(153265 NL)
ISBN 978-955-656-152-4 (377606 NA)
සරිධමම හිමි, සූරියතගතොඩ
පින් පවේ කමපල / සූරියතගතොඩ සරිධමම හිමි.තදහිවල : ශ්රීග්රතද්වි පිග්රන්ටර්සස්, 2011.පි. vii,82 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ (156936 NL)
(381444 NA)

294.3423 - මරණය
අභය, ගග්රද්යාමණී
තම ජිවිතතයේ දීම... දපැන ගපැනීතමන් නිවනට /
ගග්රද්යාමණී අභය.- නතග්තගතොඩ : කර්තකෘ, 2011.පි. v,90 ; තසමී 14.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (156814 NL)
ISBN 978-955-50777-1-2 (381221 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර.475.00
(159221 NL)
ISBN 978-955-30-3127-3 (382889 NA)
ඤද්යාණවිමල හිමි, තබලේලන ශ්රීග්ර
අපට තනතොතපතනන තලකෝකය - 4 :
මරණතයන් මතු / තබලේලන ශ්රීග්ර ඤද්යාණවිමල
හිමි ; සමපද්යාදනය මහින්ද විතජේතිලක විසනි.2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : සදීපද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xxix,216 ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2010.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.360.00
(156073 NL)
ISBN 978-955-661-446-6 (380401 NA)

294.3434 - දෙකානය
තකකෝරතළශේතග්, දයද්යාරත්න
රැසස්කරීම - අසස්කරීම / දයද්යාරත්න
තකකෝරතළශේතග්.- තහකෝමද්යාගම : කර්තකෘ, 2010.පි. xxiv,386 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.1000.00
(155263 NL)
ISBN 978-955-97089-8-8 (379663 NA)

294.3435 - පූජද සස්ථකාන
මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල
වන්දනද්යාමද්යාන තසතොතළතොසස්මසස්ථද්යාන / සරිපද්යාල
මද්යාදුවතග්.- ජද්යාඇල : සමන්ති ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 120 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(162420 NL)
ISBN 978-955-0084-26-5
යටවර, එම. ඩ. එම. එසස්.
රඹුක්කන කඩිගමුව ටපැමපිට රජමහ විහද්යාර
අසරිය : සසිංසස්කකෘතික, පුරද්යාවිදදද්යාත්මක,
ඓතිහද්යාසක සහ කලද්යාත්මක අගතයන් යුතු
ශද්යාසස්ත්රීය ගතවේෂණයක / එම. ඩ. එම. එසස්.
යටවර.- වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 140 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(160380 NL)
ISBN 978-955-553-659-2

294.34350954 - ඉන්දියකාව
දිසද්යානද්යායක, නද්යාලිනී සුසලද්යා
මුනිඳු පුදමු දඹදිව දී / නද්යාලිනී සුසලද්යා
දිසද්යානද්යායක.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 280 ; තසමී 22.

නමබුතග්, සසර කුමද්යාර
මද්යා දුටු දඹදිව / සසර කුමද්යාර නමබුතග්.තකතොළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 68 : චිත්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 170.00 (160702 NL)
ISBN 978-955-656-167-8
තප්මරතන හිමි, උඩකපැන්දවල
මද්යා දුටු භද්යාරත තද්ශය / උඩකපැන්දවල
තප්මරතන හිමි.- තදහිවල : ශ්රීතද්වි
ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2010.පි xvi, 268 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00 (153994 NL)
ISBN 978-955-0428-007(379017 NA)
අ.වි.954
විකග්රමසසිංහ, නීතද්යා
දඹදිව අසරිය / නීතද්යා විකග්රමසසිංහ.- මතුගම :
කර්තකෘ, 2011.- පි. xxvii,276 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(155813 NL)
ISBN 978-955-51082-0-1 (379943 NA)

294.3435095493 - ශප්ර ලලංකකාව
අගතලේතපතොල, තක්.
සසිංතුට්ඨි / තක්. අගතලේතපතොල.ගලතගදර : කර්තකෘ, 2011.පි. [vi], 125 ; තසමී 22
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(154711 NL)
ISBN 978-955-53200-0-7 (379250 NA)
අලුත්වල, කළුපහන සුමනරත්න
හික්කඩුතවේ ජනන්දද්යාරද්යාම පුරද්යාණ මහද්යා විහද්යාර
වර්ණනද්යාව / කළුපහන සුමනරත්න
අලුත්වල.- බටතපතොල : කර්තකෘ, 2011.පි. vii,32 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(157457 NL)
ISBN 978-955-98825-6-5
උපනන්ද හිමි, රත්තතතොට
තවලේපහු විහද්යාරය තනතොතහතොත් අනරද්යාගල
රජමහද්යා විහද්යාරය / රත්තතතොට උපනන්ද හිමි.2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. [viii],55 : චිත්ර ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 2006.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(163163 NL)
ISBN 978-955-30-2536-4 (385685 NA)

කහදුව විහද්යාර වසිංශය : පූජද අකුරටිතයේ
විමලවසිංස නද්යාහිමි උපහද්යාර කලද්යාපය - 2011 /
සසිංසස්කරණය ඇලේතලේ ඥද්යානසරි හිමි.කහදුව : ශග්රග්රී පුඤස්ඤද්යානන්ද පිරිතවණ, 2011.පි. 165 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (154993 NL)
ISBN 978-955-0617-00-5 (379293 NA)
ජයවර්ධන, ඩ.එම.
ඓතිහද්යාසක සද්ධසස්ථද්යාන තපතොතළතොන්නරව /
ඩ. එම. ජයවර්ධන.- [තපැ. තනතො.] :
එසස්. ටි. එසස්. ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි.[vii], 13 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 40.00
(160105 NL)
ISBN 978-955-0036-00-4 (383567 NA)
දිසද්යානද්යායක, ජී. ආර්.
සරිලක නිරතුර වඳින පුදබිම, අනරද්යාධපුර
අටමසස්ථද්යාන / ජී. ආර්. දිසද්යානද්යායක.පන්නිපිටිය : කර්තකෘ, 2011.- පි. viii,116 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.220.00
(157547 NL)
ISBN 978-955-99267-7-1 (381744 NA)
ධමමසද්ධි හිමි, බඩලේකුඹුතර්
උඩරට කලද්යා ශිලේප තභවත් ඌතවේ තලන්
විහද්යාර මූර්ති හද්යා චිතග්ර කලද්යා ඉතිහද්යාසය /
බඩලේකුඹුතර් ධමමසද්ධි හිමි.- බදුලේල :
සද්ධි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. viii,116 :
චිතග්ර ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.260.00
(155142 NL)
ISBN 978-955-97908-1-5
ධමමසද්ධි හිමි, බඩලේකුඹුතර්
ඓතිහද්යාසක තදකෝව තලන් විහද්යාරය /
බඩලේකුඹුතර් ධමමසද්ධි හිමි.- බදුලේල :
සද්ධි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. vi,30 :
චිතග්ර ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.160.00
(155145 NL)
ISBN 978-955-97908-5-3
නද්යාගදීප කද්යාවදය.- වතුතර්ගම :
ඇම. ඒ. ද සලේවද්යා, 2009.පි. x,24, තසමී 21.
කබපැ-කක : මිල තනතොදපැක්තවේ (153995 NL)
(379018 NA)
මීතගතොඩ, පියසරි පී.
සත සනසන පින්තකත ඓතිහද්යාසක කපැලණ
රජමහද්යා විහද්යාරසස්ථද්යානය / පියසරි පී. මීතගතොඩ.-

තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 168 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(159251 NL)
ISBN 978-955-30-3068-9 (382939 NA)
තමධද්යානන්ද හිමි, එලේලද්යාවල
පද්යාසද්යාණ පබ්බත මහද්යා විහද්යාරය : පහණ පවන
මහ විහද්යාර කලේඅඩි පුදබිම / එලේලද්යාවල
තමධද්යානන්ද හිමි.- තහකෝමද්යාගම :
තසතනවිරත්න පග්රක්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.පි. [vi],14 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(158144 NL)
(382012 NA)
යටවර, එම. ඩ. එම. එසස්.
රඹුක්කන කඩිගමුව ටපැමපිට රජමහ විහද්යාර
අසරිය : සසිංසස්කකෘතික, පුරද්යාවිදදද්යාත්මක,
ඓතිහද්යාසක සහ කලද්යාත්මක අගතයන් යුතු
ශද්යාසස්තග්රය ගතවේෂණයක / එම. ඩ. එම. එසස්.
යටවර.- වරකද්යාතපතොල : ආරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි.140 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(160380 NL)
ISBN 978-955-553-659-2
යටවර, එම. ඩ. එම. එසස්.
රඹුක්කන දියසුන්නත මූලමය කත්සරි
රජමහද්යා විහද්යාරය : සසිංසස්කකෘතික,
පුරද්යාවිදදද්යාත්මක, ඓතිහද්යාසක සහ කලද්යාත්මක
අගතයන් යුතු ශද්යාසස්තග්රය ගතවේෂණයක /
එම. ඩ. එම. එසස්. යටවර.- වරකද්යාතපතොල :
ආරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. x,110 : චිතග්ර ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(155847 NL)
ISBN 955-553-636-3
(380548 NA)
රන්වපැටින් පිදුම ලබන ඓතිහද්යාසක සතුලේ පවේව
රජමහ තවතහර.- ගද්යාලේල : උපුලි ඕෆස්තසට්
ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), [2011?].- පි.[20] ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (162187 NL)
(385068 NA)
රද්යාහුල හිමි, තකතොටපිටිතයේ
තමතොලේලිතගතොඩ පිරිතවන් විහද්යාර වසිංසය /
තකතොටපිටිතයේ රද්යාහුල හිමි.- වද්යාද්දුව :
ප්රවචතනකෝදය පිරිතවන, 2011.පි. xi,110 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(154462 NL)
(378899 NA)
රවන්වපැලි මහද්යා සසෑය / සමපද්යාදනය කඩවත
ගුණද්යානන්ද හිමි.- අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා
පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය), [2011?].- පි. vii,39 ;
තසමී 22.

කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (157501 NL)
(381700 NA)
ලියනතග්, චන්ද්රලතද්යා
නරඹමු තසතොඳුර වීදද්යාගම මහ තවතභර /
චන්ද්රලතද්යා ලියනතග්.- නතග්තගතොඩ : තරිඳු
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි.vii, 32 : චිතග්ර ;
තසමි 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(153415 NL)
ISBN 978-955-6130-08-7 (378636 NA)
තලතොකුපිටිය, ජිනදද්යාස
සරිලක පුදබිම සහ ඓතිහද්යාසක සස්ථද්යාන /
ජිනදද්යාස තලතොකුපිටිය.- තකතොළඹ : ප්රදීප
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 102 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(162040 NL)
ISBN 978-955-554-143-5 (385327 NA)
වන තසනසුතනන් මූල මහද්යා විහද්යාරයට /
සසිංසස්කරණය අහුලියද්තද් අතුල හිමි,
තහශේතන්තපතොල සුමනතජකෝති හිමි සහ
තජේ. ඇම. වීරසද්යාර ජයසසිංහ.- රත්නපුර :
චින්තන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [44] ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(159754 NL)
ISBN 978-955-53569-2-3 (383452 NA)
විතජේරත්න, වපැ. ප.
බුදුන් වපැඩි දිවද්යාගුහද්යාව / වපැ. ප. විතජේරත්න.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 64 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157308 NL)
ISBN 978-955-30-2404-6 (381498 NA)
සූරියආරච්චි, ගද්යාමිණ
බින්තපැන්තන් පුදබිම : මහියසිංගනය / ගද්යාමිණ
සූරියආරච්චි.- මහියසිංගනය : කර්තකෘ, 2011.පි. 432 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.580.00
(159368 NL)
ISBN 978-955-98985-0-7 (383232 NA)

294.3437 - පූජද වසස්තු. ධකාතුන් වහන්ලසසේ
ජයතසශේන, තපතොඩිමපැණතක්
සර්වඥධද්යාතු / තපතොඩිමපැණතක් ජයතසශේන.2 වන මුද්රණය.- රද්යාජගිරිය : දමසක් දහම
තපතොත් අරණ, 2011.- පි.116 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (158316 NL)
ISBN 978-955-0573-04-2 (382061 NA)

294.3438 - උත්සව
ජයවර්ධන, තක්. ඩබ්ලිවේ. ඒ.
පසතළතොසස්වක තපතොතහතොය තදතොළහ /
තක්. ඩබ්ලිවේ. ඒ. ජයවර්ධන.- මහරගම :
කර්තකෘ, 2011.- පි. 62 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.120.00
(159323 NL)
ISBN 978-955-96792-2-6 (383260 NA)
ධමමතිලක හිමි, අරම
දන මන සනසන තපතොතහතොය පුරද්යාණය /
අරම ධමමතිලක හිමි.- තකතොළඹ :
සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි.79 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156186 NL)
ISBN 978-955-661-194-6

294.3443 - වන්දෙනකාමකාන සහ පූජකා
නිස තලස නමදිමු - මුනිඳු බපැතිතයන්.මුලේතලේරියද්යාව : ඉතනකෝකද්යා ආර්. එම.
ගමතග්, [2011?].- පි. 135 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(161780 NL)
(384515 NA)

294.34433 - වන්දෙනකා ගප්රන්ථ
අටවිස බුද්ධ පූජද්යා තබකෝධි පූජද්යා සහ වන්දනද්යා
කග්රමය / සසිංසස්කරණය කහතගතොලේතලේ
තසකෝමවසිංස හිමි සහ ඉමදූතවේ විනයවසිංස හිමි.අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා පග්රක්රින්ටර්සස් (මුද්රණය),
2010.- පි. vi, 43 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(153337 NL)
(378076 NA)
අටවිස බුද්ධ-තබකෝධි-ධද්යාතු වන්දනද්යා තසතොළසපූජද්යා
සහ පුරද්යාණ ජයමසිංගලගද්යාථද්යා / සමපද්යාදනය
කීර්ති නද්යාරමපනද්යාව.- තදහිවල : ශ්රීග්රතද්වී
පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.- පි. vi,64 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(156934 NL)
ISBN 978-955-9419-31-0 (381442 NA)
ආරක්ෂක සූතග්ර සහිත බුද්ධ වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා සහ
තබකෝධි පූජද්යාව / සමපද්යාදනය එම. ජී. සරිලේ සහ
නද්යාලිනී කත්තිග්රආරච්චි.- කළුගමුව : එතික
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [vi],80 ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.160.00
(157779 NL)
ISBN 978-955-0357-04-8 (381874 NA)
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
සස්වර්ණමද්යාල මහද්යා සසෑ වන්දනද්යාව /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.නව මුද්රණය.-තපතොලේගහතවල :
මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 94 ;
තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය සතදද්යාවතබකෝධයට
ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 47)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156753 NL)
ISBN 978-955-0614-29-5 (380840 NA)

ආර්ට් ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.පි. [ii], 78 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(153991 NL)
(379008 NA)
තබකෞද්ධ අත්තපතොත.- තකතොළඹ : සණස
මුද්රණ හද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), [2011?].පි. ix,54 ; තසමී 14.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(157919 NL)
(381805 NA)

තතරවන් ගුණ නමදිමු / සමපද්යාදනය ධර්මණ
තමතොතහතොට්ටි.- වද්යාද්දුව : ලක්නද්යා මුද්රණද්යාලය
(මුද්රණය).- [2011?].- පි. 12 ; තසමී 20.
කබපැ-කක : තනතොමිතලේ
(159903 NL)
(383417 NA)
දික්වපැව ශ්රීග්ර සුමසිංගලද්යාරද්යාම පුරද්යාණ විහද්යාරසස්ථද්යානතයේ
තපතොතහකෝ දින වන්දනද්යා කග්රමය / සසිංසස්කරණය
කලුන්දසෑගම සමිත හිමි.- එප්පද්යාවල : තප්මසරි
මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), [2011?].- පි. 24 ;
තසමී 20.
කබපැ-කතබකෝක: තනතොමිතලේ (156943 NL)
(381452 NA)
තදතලතොව දියුණුවට පිරිත් තද්ශනද්යා /
සමපද්යාදනය
පරගසස්තතතොට සුධමම හිමි.තමතොතරතොන්තුඩුව ; ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞද්ධද්යාතලකෝක
සසිංවිධද්යානය, 2011.- පි. 32 ; තසමී 10.
කබපැ-තබකෝක : ර. 30.00
(159909 NL)
(383423 NA)
බුද්ධ පූජද්යාමය තබකෝධි පූජද්යා සසිංහතලන් /
සමපද්යාදනය පරගසස්තතතොට සුධමම හිමි.තමතොතරතොන්තුඩුව ; ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞද්ධද්යාතලකෝක
සසිංවිධද්යානය , 2010.- පි. 32 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(159906 NL)
(383420 NA)
බුද්ධ වන්දනද්යා - තබකෝධි පූජද්යා තසත් පිරිත්
ශද්යාන්තිය / සමපද්යාදනය බමබලපිටිතයේ
ආනන්ද තිසස්ස හිමි.- අමබලන්තගතොඩ :
මද්යාදමතප් තච්තියගිරි පුරද්යාණ මහද්යා විහද්යාරය,
2011.- පි. ii, 90 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(160794 NL)
(384072 NA)
බුදු බිම වදිමු නිවනින් නිතවමු / සමපද්යාදනය
කමලද්යා කසස්තුරිආරච්චි.- අසිංතගතොඩ : කුමුදු

තබකෞද්ධ වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා සහ තසත් පිරිත් .[තපැ. තනතො.] : කරණද්යාතිලක දිසද්යානද්යායක ,
2011.- පි.54 ; තසමී 14.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ (159896 NL)
(383529 NA)


තබකෞද්ධ වන්දනද්යා සහ පසිංච ශීලතයහි ආනිශසිංස /
සමපද්යාදනය ඇලේතලේවපැතවේ ආනන්ද හිමි.මද්යාලතඹ: ආරිය මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය),
[2011?].- පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(157599 NL)
(381347 NA)
වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා පිරිත් හද්යා භද්යාවනද්යා මද්යාර්ගය /
සසිංසස්කරණය මද්යාරපන විජිත හිමි.- තදහිවල :
ශ්රීතද්වි ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.පි. 63 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(162690 NL)
(385466 NA)
සදහම සුවතදන වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා.- අසිංතගතොඩ :
කුමුදු ආර්ට් ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය),
[2011?].- පි. [iii], 61 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ (153802 NL)
(379004 NA)
සත නිවන - සුව සදන වන්දනද්යා ශද්යාන්තිය :
සපැදපැහපැවතුන්තග් වන්දනද්යා අත්තපතොත /
සමපද්යාදනය කළුගමුතවේ නද්යාරද හිමි සහ
තජේ. ඒ. ඩ. තපතර්රද්යා.- ගතණ්මුලේල :
උදය තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 96 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00 (160663 NL)
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
නිවපැරදි තබකෝධි පූජද්යාව / පිටිදූතවේ සරිධමම
හිමි.-තදහිවල : සරි සදහම ආශමය,
[2011?].-පි. 78 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162425 NL)
සරිරතන හිමි, තකතොතහතොඹන්කුලතම
වන්දනද්යා කග්රම සහ භද්යාවනද්යා /
තකතොතහතොඹන්කුලතම සරිරතන හිමි.-

කුරණසෑගල : අසස්ලිය පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය),
2011.- පි. [v],127 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ (158843 NL)
(382643 NA)
තසත් පහන : ඛුද්දක (කුඩද්යා) සවල පිරිත සහිත
අධිෂස්ඨද්යාන ආශිර්වද්යාද පූජද්යා.- තමතොතරතොන්තුඩුව :
ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞද්ධද්යාතලකෝක සසිංවිධද්යානය ,
2010.- පි. 15 ; තසමී 14.
කබපැ-තබකෝක : ර.20.00
(159908 NL)
(383422 NA)

294.34435 - භකාවනකා
අකුසල සමද්යාපත්තිය / සමපද්යාදනය කුකුලේපතන්
සුදසස්ස හිමි.- තපතොලේගසස්ඕවිට : සකුර තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 2010.පි. 44 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(152985 NL)
(377906 NA)
අමතගතවේශ්රී හිමි
භද්යාවනද්යා මද්යාර්ගය - ii / අමතගතවේශ්රී හිමි.[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ, 2011.- පි. [iv], 76 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (156789 NL)
ISBN 978-955-53129-1-2 (381208 NA)
උදිතධීර හිමි, තදතොතළතොසස්වල
සදහම මතග් යමු තමතසශේ / තදතොතළතොසස්වල
උදිතධීර හිමි ; සසිංසස්කරණය ධර්ම
තසන්දනද්යායක විසනි.- තකතොළඹ : සදීපද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 159 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.320.00
(156196 NL)
ISBN 978-955-661-454-1
උදිතධීර හිමි, තදතොතළතොසස්වල
සරි සදහම සයුර තභවත් අවතබකෝධතයන්
යුතුව භද්යාවනද්යා කරන කග්රමය / තදතොතළතොසස්වල
උදිතධීර හිමි.-තකතොළඹ : සදීපද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 151 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.280.00 (156077 NL)
ISBN 978-955-661-397-1(380408 NA)
කර්මසස්ථද්යාන විභද්යාවිනි : මිනිසස් තද්හය (භද්යාවනද්යා
අරමුණු) / සමපද්යාදනය මඩවල ධමමතිලක
හිමි.- අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා ප්රින්ටර්සස්
(මුද්රණය), 2011.- පි. xiv, 166 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(160793 NL)
(384071 NA)
කුලතිලක, එසස්.
ජිවිතද්යාවතබකෝධතයන් නිවීම : සතිපට්ඨද්යාන
ධර්ම විග්රහය / එසස්. කුලතිලක.-

බත්තරමුලේල : කර්තකෘ, 2009.පි. [xii],143 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00 (153729 NL)
ISBN 978-955-97401-2-4
තඛේමද්යා සලේමද්යාතද්යාව , අයදද්යා
තකතනක් නපැත යන තපැනක් නපැත. බුදු මතග්
භද්යාවනද්යා / අයදද්යා තඛේමද්යා සලේමද්යාතද්යාව ;
පරිවර්තනය රන්ජනී තමන්ඩිසස් විසනි .2 වන මුද්රණය.- මහනවර : තබකෞද්ධ ග්රන්ථ
ප්රකද්යාශන සමිතිය , 2011.- පි. viii, 267 ;
තසමී 21.- (කළණ මිතුර ප්රකද්යාශන :
අසිංක 32)
Being nobody going no where කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
1 වන මුද්රණය 2007
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 325.00
(160970 NL)
ISBN 978-955-24-0293-4 (384294 NA)
ගුණරතන හිමි, තහශේතන්තපතොල
සතිමත්බව වපැඩම : විදර්ශනද්යා භද්යාවනද්යා
වපැඩමට සරල බසන් මග තපන්වන
පග්රද්යාතයකෝගික අත්තපතොතක / තහශේතන්තපතොල
ගුණරතන හිමි ; පරිවර්තනය වර්ජිනි මුදිතද්යා
තෆතොන්තසශේකද්යා විසනි.- මහනවර : තබකෞද්ධ
ගග්රන්ථ පග්රකද්යාශන සමිතිය, 2011.පි. xx,221; තසමී 21.- (කළණ මිතුර
පග්රකද්යාශන ; අසිංක 42)
Mindfulness in plain English කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-24-0361-3(156181 NL)
චන්දවිමල හිමි, තර්රකද්යාතන්
වත්තද්යාළීසද්යාකද්යාර මහද්යා විපසස්සනද්යා භද්යාවනද්යාව /
තර්රකද්යාතන් චන්දවිමල හිමි.- තපතොකුණුවිට :
ශග්රග්රී චන්දවිමල ධර්ම පුසස්තක සසිංරක්ෂණ
මණ්ඩලය, 2011.- පි. xv,159 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 160.00
(154722 NL)
ISBN 955-8663-18-2
(379394 NA)
ජයතිලක, පුෂස්පද්යා
ඔබත් තසකෝවද්යාන් එලලද්යාභිතයකු වන්න / පුෂස්පද්යා
ජයතිලක.- මහරගම : කර්තකෘ, 2011.පි. 156 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156151 NL)
ISBN 978-955-0580-00-2 (380641 NA)
ඤද්යාණදීප හිමි, ගලිගමුතවේ
අනසස්සති භද්යාවනද්යා / ගලිගමුතවේ ඤද්යාණදීප හිමි.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 72 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(155255 NL)
ISBN 978-955-661-422-0 (379600 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර.70.00

ඤද්යාණසුමන හිමි, තදලේදුතවේ
සමථ විදර්ශනද්යා භද්යාවනද්යා පිළිබඳ ඓතිහද්යාසක
අධදයනයන් / තදලේදුතවේ ඤද්යාණසුමන හිමි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 336 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 750.00
(156619 NL)
ISBN 978-955-30-2654-5 (380795 NA)
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
සතට සුව තදන භද්යාවනද්යා / කරිබත්තගතොඩ
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.- නව මුද්රණය.තපතොලේගහතවල : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 262 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 43)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(156767 NL)
ISBN 978-955-0614-26-4 (380855 NA)
ධමමගතවේස හිමි, මිගහකුඹුතර්
පරම සුවය සඳහද්යා භද්යාවනද්යා / මීගහකුඹුතර්
ධමමගතවේස හිමි.- ඕසස්තට්රේලියද්යාව :
ලසිංකද්යාරද්යාම තබකෞද්ධ විහද්යාරය, [2011?].පි. 331 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(153915 NL)
ISBN 978-955-671-275-9(379083 NA)

ධීරද්යානන්ද හිමි, අතුරගිරිතයේ
භද්යාවනද්යා : සතර කමටහන් / අතුරගිරිතයේ
ධීරද්යානන්ද හිමි.- තකතොළඹ : සහස්ර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 56 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00 (161149 NL)
ISBN 978-955-1767-50-1
පද්යාලමකුඹුර, විජිත
නිවන් මගට භද්යාවනද්යා / විජිත පද්යාලමකුඹුර .ගමපහ : දීපන ඔෆස්තසට් (මුද්රණය), [2011?].පි. viii, 72 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක : ර.100.00
(160972 NL)
(383794 NA)
තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ
ආනද්යාපද්යාන සතිතයන් තහවත් හුසස්ම දිහද්යා
බලද්යාතගන ඉඳීතමන් තකතලසස් නපැස යන
විධිය : සස්නද්යායු - විදදද්යාව ආශතයන් /
තබකෝතගතොඩ තප්රශේමරත්න.- තකතොළඹ : අරණ
කුමද්යාරි මද්යාලනී තපතර්රද්යා.- 2011.- පි. 74 ;
තසමී 21.- (2600 සද්ධර්ම ජයන්තිය
ප්රකද්යාශන ; අසිංක 4)

(161674 NL)
(384725 NA)

තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ
තුවද්යාල වූ සත් සුවපත් කර ගපැනීම සඳහද්යා
පටිච්ච සමුප්පද්යාද නම වූ මපැද පිළිතවත
භද්යාවිතයට ගත යුතු විධිය :
කච්චද්යායනතගතොත්ත සූත්ර තද්ශනය
ඇසුතරන් / තබකෝතගතොඩ තප්රශේමරත්න.තකතොළඹ : අරණ කුමද්යාරි මද්යාලනී
තපතර්රද්යා.- 2011.- පි. 108 ; තසමී 21.(2600 සද්ධර්ම ජයන්තිය ප්රකද්යාශන ;
අසිංක 2)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.70.00
(161672 NL)
(384723 NA)
බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්
ධදද්යානයට මඟෙ තසතොයමු / අජද්යාන්
බ්රහස්මවසිංතසකෝ ; පරිවර්තනය චන්ද්රතසශේකර
ගුණවර්ධන විසනි.-තහතොරණ : සමුද්ර
තවත්තසසිංහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 218 ;
තසමී 21.- (අජද්යාන් බ්රහස්මවසිංතසකෝ හිමියන්තග්
භද්යාවනද්යා සතුවිලි ; අසිංක 02)
Mindfulness, Bliss and Beyond
(a meditator's hand book) කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(161418 NL)
ISBN 978-955-0600-12-0
බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්
භද්යාවනද්යාතවේ හමුවන සතුතරකෝ... / අජද්යාන්
බ්රහස්මවසිංතසකෝ ; සමපද්යාදනය ලක්මද්යාලේ
තපතර්රද්යා ; පරිවර්තනය හිරෂි ලියනතග්
විසනි.- අසිංතගතොඩ : කුමුදු ආර්ට් ප්රින්ටර්සස්
(මුද්රණය), 2011.- පි. [iv],56 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(161778 NL)
(384513 NA)
භද්යාවනද්යා දීපනිය / සමපද්යාදනය බළන්තගතොඩ
ආනන්ද වමතග්රක්රිය හිමි.- නතග්තගතොඩ :
තමතොඩන් තපතොත් සමද්යාගම, 2011.- පි. [x],90 ;
තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1998.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.240.00
(158263 NL)
ISBN 978-955-558-031-6 (381986 NA)
භද්යාවනද්යා / සමපද්යාදනය නද්යාඋයතන් අරියධමම
හිමි.- අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා පග්රක්රින්ටර්සස්
(මුද්රණය), 2011.- පි. xii,36 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(155242 NL)
(379675 NA)

භද්යාවනද්යාව හද්යා බුද්ධ වන්දනද්යාව / සමපද්යාදනය
මඩවල උපද්යාලි හිමි.- අමබලන්තගතොඩ :
සක්වද්යා ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.පි. ii,37 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(163300 NL)
(385920 NA)
මහින්දපද්යාල, ඩබ්. ඩ. එලේ.
ශීල භද්යාවනද්යා : චතුරද්යාර්ය සතද ධර්මය /
ඩබ්. ඩ. එලේ. මහින්දපද්යාල.- තවේයන්තගතොඩ :
කර්තකෘ, 2011.-පි. 328 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(156680 NL)
ISBN 978-955-570-622-3(380571 NA)
වමතග්ර භද්යාවනද්යාව / සමපද්යාදනය කහතගතොලේතලේ
තසකෝමවසිංස හිමි.- අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා
පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය), 2010.- පි. v, 21 ;
තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(153332 NL)
(378071 NA)
වමතග්ර මූර්ති හිමි, උයන්තගතොඩ
ඔතබ් සතට සමද්යාධි සුවය / උයන්තගතොඩ
වමතග්ර මූර්ති හිමි.- තකතොළඹ : සමයවර්ධන
මුද්රණ ශිලේපිතයකෝ (මුද්රණය), 2011.පි. vi,92 ; තසමී 22.- (ධර්ම පුසස්තක මද්යාලද්යා;
අසිංක 16)
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ (157391 NL)
(381682 NA)
සමරරත්න, තගතොඩ්වින්
සුමුදු තබතොදු බවුන් මඟෙ / තගතොඩ්වින්
සමරරත්න ; සමපද්යාදනය ජීන් තමනට් ;
පරිවර්තනය ඩ. පී. කුරප්පු විසනි.මහනවර : නිලේලඹ භද්යාවනද්යා මධදසස්ථද්යානය,
2011.- පි. xxv,235 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 20.
The gentle way of Buddhist meditation
කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-53865-0-0 (163386 NL)
(385969 NA)
සමද්යාධි භද්යාවනද්යා / සමපද්යාදනය බුද්ධදද්යාස
දයද්යානන්ද .- තකතොළඹ : ශ්රී කලදද්යාණ ධර්ම
ග්රන්ථකද්යාර මණ්ඩලය, 2011.- පි. 23 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(159761 NL)
(383460 NA)

සත නිවන බුදු බණ : සසිංහල තත්රම සහිත මහද්යා
සතිපට්ඨද්යාන සූත්රය, කරණීය තමත්ත සූත්රය
සමඟෙ භද්යාවනද්යා මද්යාර්ගය / සමපද්යාදනය
කළුගමුතවේ නද්යාරද හිමි සහ තජේ. ඒ. ඩ.
තපතර්රද්යා.- ගතණ්මුලේල : උදය තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2008.- පි. 144 ; චිත්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(160839 NL)
ISBN 955-9346-72-0
සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ
විදසුන් වඩන මග – 3 : භද්යාවනද්යාතවේ
ප්රද්යාතයකෝගික අත්දපැකීම / පිටිදූතවේ සරිධමම
හිමි.- තදහිවල : සරි සදහම ආශමය,
[2011?].- පි. 72 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162470 NL)
ISBN 978-955-1610-73-9
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
විදසුන් වඩන මග – 4 : භද්යාවනද්යාතවේ
ප්රද්යාතයකෝගික අත්දපැකීම / පිටිදූතවේ සරිධමම
හිමි.- තදහිවල : සරි සදහම ආශමය,
[2011?].- පි. 71 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162471 NL)
ISBN 978-955-1610-74-6
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
විදසුන් වඩන මග – 5 : භද්යාවනද්යාතවේ
ප්රද්යාතයකෝගික අත්දපැකීම / පිටිදූතවේ සරිධමම
හිමි.- තදහිවල :සරි සදහම ආශමය,
[2011?].- පි. 80 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162472 NL)
ISBN 978-955-0435-07-4
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
සත අභිධර්මය තුලින් / පිටිදූතවේ සරිධමම
හිමි ; සමපද්යාදනය මහින්ද විතජේතිලක විසනි.තදහිවල : සරි සඳහම ආශමය, [2011?].පි. 110 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(162424 NL)
තසකෝරත හිමි, අලුත්වපැව
මද්යානසක ශික්ෂණය උතදසද්යා තබ්සෟද්ධ
භද්යාවනද්යා සහ තවනත් ලිපි / අලුත්වපැව තසකෝරත
හිමි.- නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 319 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(157767 NL)
ISBN 978-955-671-236-0 (381905 NA)

ISBN 978-955-9875-7-27(152557 NL)

තහටිටිතග්, නිලන්ත
ප්රද්යාතයකෝගික විදර්ශනද්යා භද්යාවනද්යාව / නිලන්ත
තහට්ටිතග්.- තකතොළඹ : පහන් ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 114 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(163056 NL)
ISBN 978-955-667-133-9
තහට්ටිතග්, නිලන්ත
භද්යාවනද්යා පුහුණුව : භද්යාවනද්යාතවේ දී ඔබ මුහුණ
පද්යාන ගපැටලු රැසකට විසඳුම ඇතුළත්ය /
නිලන්ත තහට්ටිතග්.- තකතොළඹ : සමද්යාධි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 118 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(162108 NL)
ISBN 978-955-8786-14-7 (385315 NA)

294.3444 - ලබකෞදධ ජිවිතය හකා පලැවලැත්ම
ඤද්යාතද්යාන්, තිච්
බුදුවරතයකු තමන් සක්මන් කරන්න / තිච්
ඤද්යාතද්යාන් ; පරිවර්තනය ජී. ඩබ්ලිවේ.
නන්දිතසශේන විසනි.- තහතොරණ : සමුද්ර
තවත්තසසිංහ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 196 ; තසමී 21.
Buddha mind Buddha body ගග්රන්ථතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.290.00 (159318 NL)
ISBN 978-955-0600-14-4(383255NA)
බමුණුසසිංහ ආරච්චි, බණ්ඩද්යාර
තදතලතොව සහනයට බුදු දහම / බණ්ඩද්යාර
බමුණුසසිංහ ආරච්චි.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 144 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 180.00 (154744 NL)
ISBN 978-955-655-861-6(379409 NA)
යසපද්යාල, එසස්. ආර්.
සත සපැරසම : වීර්යය පිළිබඳ තබකෞද්ධ
සසිංකලේප / එසස්. ආර්. යසපද්යාල.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 143 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 180.00 (154228 NL)
ISBN 978-955-655-860-9(378878 NA)
වික්රමසසිංහ, චරිත
ගිහි අරවින්දය / චරිත වික්රමසසිංහ.[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ, 2010.- පි. [x], 139 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ

294.34446 - දෙකානය
කුරප්පු, ඩ. බ.
දද්යානතයේ ආනිසසිංස : දීතම බල මහිමය / ඩ. බ.
කුරප්පු.- කළුගමුව : එතික පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. [x],85 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(157777 NL)
ISBN 978-955-0357-03-1 (381871 NA)

294.35 - ලබකෞදධ ආචකාර ධර්ම
චන්දිම හිමි, පනද්යාමුතර්
තබකෞද්ධ ආචද්යාර විදදද්යාව : මූලද්යාශ
අධදයනයක් / පනද්යාමුතර් චන්දිම හිමි.පුවක්පිටිය : මගද්යාධි, 2011.පි. xvi,95 : තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162123 NL)
ISBN 978-955-0398-24-9 (385226NA)

294.35691 - ලබකෞදධ ජිවිතය
බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්
ඇයි මට ම තමතහම තවන්තන්? හද්යා තවත්
තද්ශනද්යා / අජද්යාන් බ්රහස්මවසිංතසකෝ ; පරිවර්තනය
සමරසසිංහ ගුණතසශේකර විසනි.- නතග්තගතොඩ :
සුතනර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 151 ;
තසමී 20.-(සනද්යාතසන සුදු හද්යාමුදුරතවකෝ
තපතොත් තපළ ; අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 185.00
(162353 NL)
ISBN 978-955-0079-23-0 (385541 NA)
බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්
මිනිසුන් නරක වපැඩ කරන්තන් ඇයි ? හද්යා
තවත් තද්ශනද්යා / අජද්යාන් බ්රහස්මවසිංතසකෝ ;
පරිවර්තනය සමරසසිංහ ගුණතසශේකර විසනි.නතග්තගතොඩ : සුතනර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 132 ; තසමී 21. (සනද්යාතසන සුදු
හද්යාමුදුරතවකෝ තපතොත් තපළ ; අසිංක 04)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 185.00
(162354 NL)
ISBN 978-955-0079-23-0 (385541 NA)
භද්රද්යා සලේමද්යාතද්යාව, වසෑකඩ
බුදු දහමයි ජීවිතයයි / වසෑකඩ භද්රද්යා
සලේමද්යාතද්යාව.- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.- තදහිවල :
ශ්රීග්රතද්වී පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.පි. [vi],113 ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1994.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00

(156933 NL)
(381441 NA)

මදවන්ආරච්චිතග්, ලයනලේ
මව බුදුවරයකු තමනි! පියද්යා බුදුවරයකු
තමනි! තහවත් ආහුතනයද ගුණතයේ ධර්ම
සුධර්මතද්යාව / ලයනලේ මදවන්ආරච්චිතග්.රද්යාජගිරිය : ජීවිතයට දහම පද්යාසල, 2011.පි. [xiii],36 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (162695 NL)
ISBN 978-955-53620-0-9 (385546 NA)
මම තනතොදුටු මම.- පන්නිපිටිය : ට. එච්.
සරිශද්යාන්තද සලේවද්යා, [2011?].පි. iv,48 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-53829-0-8(162225 NL)
(385081 NA)
සමබුදු දහමින් උගන්වන සය ජිවිත මසිංතපත
දියුණුව / සමපද්යාදනය ගයන් ලක්ෂිත
විකග්රමආරච්චි.- ගතණ්මුලේල : මිණමුතු
සඳහම පග්රකද්යාශන, [2010?].- පි. 48 :
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(153406 NL)
(378620 NA)

294.35693 - නිර්මකාලංශ ආහකාර
නිර්මද්යාසිංශ / සසිංසස්කරණය පී. ජයසුන්දර, පද්යාලිත
විකග්රමආරච්චි සහ ධනපද්යාල ගද්යාලේලතග්.[තපැ. තනතො.] : ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා නිර්මද්යාසිංසද්යාහද්යාර
සසිංගමය, 2011.- පි. xvi,151 :චිතග්ර ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00 (159114 NL)
ISBN 978-955-0656-00-4(382749NA)
නිතරකෝගී සුවයට නිර්මද්යාසිංශ ආහද්යාර : සරිලක
අභයදද්යාන මහද්යා පිසිංකම – ගද්යාලේල 19 වන
සමර කලද්යාපය / සසිංසස්කරණය තලසිංගලේතලේ
විජිත හිමි.- ගද්යාලේල : ජද්යාතදන්තර තබකෞද්ධ
මධදසස්ථද්යානය, [2011?].පි. 66 : චිත්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිලතනතොදපැක්තවේ (162189NL)
(385070 NA)
සසලචන්ද්ර හිමි, බුද්ධගයද්යාතවේ
නිර්මද්යාසිංශ ප්රශස්නයට අභිතයකෝගද්යාත්මක
පිළිතුරක් / බුද්ධගයද්යාතවේ සසලචන්ද්ර හිමි.සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.- තදහිවල : ශ්රීතද්වි
ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.පි. 253 ; තසමී 20.
1 වන මුද්රණය 2009.

මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ

(162691 NL)
(385467 NA)

294.35693 - සත්ව හිලංසකා ආචකාර ධර්ම
රත්නද්යායක, ඒ. ආර්. ඇම. ට. බ.
සත්ත්ව හිසිංසද්යාව පිටුදකන බුදු දහම / ඒ. ආර්.
ඇම. ට. බ. රත්නද්යායක.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 80 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.120.00
(157236 NL)
ISBN 978-955-655-947-7

294.35697 - අවිහිලංසකාව
අවිහිසිංසද්යාව පතුරවමු.- තකතොළඹ : සණස මුද්රණ
සහ පග්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), 2011.පි. 26 ; තසමී 14.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ (157920 NL)
(381806 NA)

294.363 - බුදුන්වහන්ලසසේ
අටවිස බුධ වන්දනද්යා සහ විවරණ / සසිංසස්කරණය
සසලේ ද සලේවද්යා.- පන්නල : දයද්යාරත්න
ඕෆස්තසට් පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.පි. [vii],60 : චිතග්ර ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.230.00 (157437 NL)
තචතොප්රද්යා, දීපක්
සද්ධද්යාර්ථ පලද්යා ගිතයේය / දීපක් තචතොප්රද්යා ;
පරිවර්තනය තිසස්ස විතජේසසිංහ විසනි.නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 408 ; තසමී 21.
Buddha කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.600.00
(152227 NL)
ISBN 978-955-0101-68-9 (377141 NA)
ජයතකතොඩි, දමයන්ති
අසරිමත් සද්ධද්යාර්ථ තගකෞතම කුමද්යාරයද්යාතණකෝ /
දමයන්ති ජයතකතොඩි.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකතොඩි, 2011.- පි. 200 : චිත්ර ;
තසමී 21.- (තගකෞතම බුද්ධ චරිතය ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.380.00
(160798 NL)
ISBN 978-955-551-818-5 (384177 NA)
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
නිවී ගිය තසශේක බුද්ධ දිවද්යාකරයද්යාතණකෝ... /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.තපතොලේගහතවල : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 108 : චිතග්ර ; තසමී 29.- (සදහම

සතුවම තපතොත් තපළ ; අසිංක 11)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.
(156759 NL)
ISBN 978-955-0614-28-8 (380847 NA)
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
නිවී ගිය තසශේක බුද්ධ දිවද්යාකරයද්යාතණකෝ... /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.තපතොලේගහතවල : මහද්යාතමඝ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- (සඳහම සතුවම තපතොත් තපළ ;
අසිංක 11)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162256 NL)
ISBN 978-955-0614-28-8 (385093 NA)
නන්දිය හිමි, බපැද්තද්ගම
ඒ අසරිමත් භද්යාගදවතුන් වහන්තසශේ /
බපැද්තද්ගම නන්දිය හිමි.- තප්රද්යාතදණය :
සරි සුතබකෝධ තබකෞද්ධ ගග්රන්ථ පග්රකද්යාශන හද්යා
පර්තයේෂණ තක්න්ද්රය, 2011.- පි. [84] ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-0666-01-0(157208 NL)
(381289 NA)
පියනන්ද හිමි, වලේතපතොල
මහ රහතුන් වදද්යාළ බුද්ධ චරිතය / වලේතපතොල
පියනන්ද හිම සහ සස්ටවන් තලකෝන්ග් ;
පරිවර්තනය භද්රජි මහින්ද ජයතිලක විසනි.තදහිවල : තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික
මධදසස්ථද්යානය, 2011.- පි. xiv,644 ;
තසමී 21.
Thus we heard recollections of the life
of the Buddha කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 900.00
(164254 NL)
ISBN 978-955-663-346-7 (385964 NA)
මතහශේන්ද්ර, සුනන්ද
තකතොතසතොලේ රජ දුටු බුදුන්වහන්තසශේ /සුනන්ද
මතහශේන්ද්ර.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි,
2011.- පි. 102 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00 (160807 NL)
ISBN 978-955-551-871-0(384186 NA)
වියතුන් දුටු බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ / සසිංසස්කරණය
එච්. එම. තමතොරටුවගම.- තකතොළඹ :
රත්න තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි.[viii],184 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159205 NL)
ISBN 978-955-0110-48-3 (382905 NA)
වීරමන්, ඉන්ද්රද්යා
අසරිමත් බුදු සරිත / ඉන්ද්රද්යා වීරමන් ;
පරිවර්තනය එලේ. බ. තහශේරත් විසනි.තකතොළඹ : සමයවර්ධන, 2011.පි. 186 : චිත්ර ; තසමී 21x30.

සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
නූබපැ-කතබකෝක: ර. 2000.00 (160354 NL)
ISBN 978-955-570-630-8
සද්ධද්යාරතන හිමි, කනත්තතතගතොඩ
බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ මතනකෝ වවදදවරතයක /
කනත්තතතගතොඩ සද්ධද්යාරතන හිමි.දිවුලපිටිය : සරසස්වත පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xviii,190 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157491 NL)
ISBN 978-955-673-019-7 (381720 NA)
සරණසිංකර හිමි, තකතොටතහශේතන්
අතප් බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ = Our Lord Buddha /
තකතොටතහශේතන් සරණසිංකර හිමි.- [තපැ.තනතො.] :
International printers and stationers
(මුද්රණය), [2011?].- පි. 42 ; තසමී 21.
සසිංහල සහ ඉසිංගග්රග්රීස
කබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(158275 NL)
(381946 NA)
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
මතු බුදුවන වමතත්රය තබකෝධිසත්වතයකෝ /
පිටිදූතවේ සරිධමම හිමි.- තදහිවල :
සරි සඳහම ආශමය, [2011?].පි. 88 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162440 NL)
ISBN 978-955-1610-83-8
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ
තමත් බුදු සරිත / පිටිදූතවේ සරිධමම හිමි.තදහිවල : සරි සඳහම ආශමය, [2011?].පි. 72 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162440 NL)
ISBN 978-955-1610-83-8

294.3657 - භික්ෂුනීන්
ධර්මකීර්ති හිමි, නිවන්දම ශග්රග්රී
මහද්යා ශග්රද්යාවිකද්යාතවකෝ : බුද්ධ කද්යාලන භික්ෂුණ
සමද්යාජය / නිවන්දම ශග්රග්රී ධර්මකීර්ති හිමි.- 3 වන
මුද්රණය.- තදහිවල : තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික
මධදසස්ථද්යානය, 2011.- පි. x,153 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1998.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(154719 NL)
ISBN 978-955-663-104-3 (379391 NA)
භික්ඛු සලරතතනකෝ
සලේමද්යාතද්යා කද්යායිවේ : මසෑත කද්යාලතයේ පහළ වූ
රහත් තතරණය / භික්ඛු සලරතතනකෝ ;
පරිවර්තනය භික්ඛු ආනන්ද විසනි.තහකෝමද්යාගම : කරණද්යාරත්න සහ පුතග්රතයකෝ

සමද්යාගම, 2011.- පි. xxii,224 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(158060 NL)
ISBN 978-955-9098-89-8
රද්යානිදද්යාස,ස් තශකෝභද්යා
මහද්යා ප්රජද්යාපති තගකෝතමි / තශකෝභද්යා රද්යානිදද්යාසස් ;
අනවර්තනය කරම විමලතජකෝති හිමි විසනි .තදහිවල : තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතිය
මධදසස්ථද්යානය , 2011.- පි. 66 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(159355 NL)
ISBN 978-955-663343-6 (383263 NA)
විපුලතිසස්ස හිමි, මද්යාහලේතලේ
බුදු මවේ තගකෝතමී තතරණී : මහද්යා පග්රජද්යාපත
තගකෝතමී අපදද්යානය / මද්යාහලේතලේ විපුලතිසස්ස
හිමි.- කුරවිට : කර්තකෘ, 2009.පි. 43 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර.100.00
(147429 NL)
ISBN 978-955-96864-2-2

294.3657 - භික්ෂුන්
අති තගකෞරවද්යාර්භ තද්වහන්දිතයේ ශග්රග්රී ධමමද්යාතලකෝක
නද්යායක සස්වද්යාමින්ද්රයන් වහන්තසශේතග්
චරිතද්යාපදද්යානයයි.- [තකතොළඹ?] : [තබකෞද්ධ
කටයුතු තදපද්යාර්තතමන්තුව?], [2011?].පි. 8 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ(153795 NL)
(378997 NA)
තකතොඩිතුවක්කු, නිහද්යාලේ රසිංජිත්
ජද්යාතියට පණ තපවූ අතප් යතිවර / නිහද්යාලේ
රසිංජිත් තකතොඩිතුවක්කු.- දන්තකතොටුව :
මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 96 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(163262 NL)
ISBN 978-955-660-609-6 (385517 NA)
ගිරවද්යාපත්තුතවේ කුරහන් තද්ශතයන් බිහි වූ
හුසිංගම මහ තබකෝසතද්යාණන් වහන්තසශේ.අකුරැසස්ස : ආරියසරි පිග්රන්ටර්සස්, [2011?].පි. 83 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(156941 NL)
(381450 NA)
ගුණතසශේකර, සමරසසිංහ
සනද්යාතසන සුදු හද්යාමුදුරතවකෝ අපට තපණුන
හපැටි : අජද්යාන් බග්රහස්මවසිංතසකෝ / සමරසසිංහ
ගුණතසශේකර.- නතග්තගතොඩ : සුතනර
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-පි.112 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(153496 NL)
ISBN 978-955-9128-98-4 (378743 NA)

ඤද්යාණදීප හිමි, ගලිගමුතවේ
තිසස් වසරක් විඳි ඉපදීතම දුක / ගලිගමුතවේ
ඤද්යාණදීප හිමි ; සමපද්යාදනය තරකෝහිත ජයලද්යාලේ
විසනි.- 2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ :
සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 256 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2010.
පූජද ගලිගමුතවේ ඤද්යාණදීප හිමි විසන් කථිත
සස්ව-චරිතද්යාපදද්යානය.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.380.00
(155806 NL)
ISBN 978-955-661-433-6 (380083 NA)
තිබ්තබතොටුවද්යාතවේ තසකෝභිත නද්යායක සස්වද්යාමීන්ද්රයන්
වහන්තසශේතග් චරිතද්යාපදද්යානය / සමපද්යාදනය
ඉඹුලේතගතොඩ සුගතවසිංශ හිමි.- [තපැ. තනතො.] :
දකුණු පළද්යාත් සසිංසස්කකෘතික කටයුතු
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2011.- පි. 08 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(156940 NL)
(381449 NA)
ධමමකුසල හිමි, මද්යාතතලේ
සසුනට තිලකයක් වූ මද්යාතතලේ
අනනද්යාහිමිපද්යාතණකෝ / මද්යාතතලේ ධමමකුසල
හිමි.- මට්ටක්කුලිය : කර්තකෘ, 2011.පි. [x], 173 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(156236 NL)
ISBN 978-955-53242-0-5 (380645 NA)
පඤස්ඤද්යාරතන හිමි, තගකෝනතදණතයේ
පද්යාලි අට්ඨකථද්යා සහ ආචද්යාර්යවර/
තගකෝනතදණතයේ පඤස්ඤද්යාරතන හිමි.තදහිවල : ශග්රග්රීතද්වි පග්රක්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2010.පි. xii,116 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(152961 NL)
ISBN 978-955-52553-1-8 (377729 NA)
පූජද කුරඳුවත්තත් රතනද්යානන්ද
නද්යාහිමිපද්යාණන්තග් ජීවන චරිතය /සමපද්යාදනය
මිටියද්යාතගතොඩ සද්ධද්යානන්ද හිමි.අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා පග්රක්රින්ටර්සස් (මුද්රණය),
[2011?].- පි. 12 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ(155240 NL)
(379673 NA)
පූජද නින්දද්යාතන් චන්දිම හිමිපද්යාණන්තග්
චරිතද්යාපදද්යානය / සමපද්යාදනය පිටිගලකන්තද්
මහද්යානද්යාම හිමි.- අමබලන්තගතොඩ :
සක්වද්යා පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය), [2011?].පි. 12 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (155949 NL)

(380351 NA)
ප්රියසිංකර, ලලිත්
සලේ සයුරි /ලලිත් ප්රියසිංකර.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(152562 NL)
ISBN 978-955-30-2649-1
තබග්රයිටර්, තපකෝලේ
අජද්යාන් චද්යා හද්යාමුදුරතවකෝ / තපකෝලේ තබග්රයිටර් ;
පරිවර්තනය තිලක කුඩද්යාතභට්ටි විසනි.තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි.- 2011.පි. 239 ; තසමී 21.
Venerable father - A life with Ajahn
Chah කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(158585 NL)
ISBN 978-955-551-900-7
මතහශේන්ද්ර, සචිතග්ර
අජද්යාන් චද්යා / සචිතග්ර මතහශේන්ද්ර.- තහතොරණ :
සමුද්ර තවත්තසසිංහ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 184 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159375 NL)
ISBN 978-955-0600-17-5 (383239 NA)
විතජේතිලක, මහින්ද
සපිරි අටවසස් පිටිදූතවේ සරිදම හිමි සඳ /
මහින්ද විතජේතිලක.- තදහිවල : සරි සදහම
ආශමය, [2011?].- පි. 176 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(162430 NL)
ISBN 978-955-1610-58-6
සරි තර්වත හිමි, කඹුරද්යාවල
ගිරවද්යාතයන් පපැරිසයට / කඹුරද්යාවල සරි
තර්වත හිමි.- තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. [x], 125 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.280.00
(156191 NL)
ISBN 978-955-661-475-6
සරිවර්ධන, තදනගම
නබ සරනද්යා සතයතොතකු තසශේ : රහතන්
වහන්තසශේ පනසස් නමකතග් ජීවිත කතද්යා සහ
උදද්යාන ගී / තදනගම සරිවර්ධන.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 152 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(156910 NL)
ISBN 978-955-30-2935-5 (380820 NA)
සරිවර්ධන, තදනගම
සපැඬ පහරින් එතතර වීම : රහතන් වහන්තසශේ
පනසස් නමක තග් ජීවිත කතද්යා සහ උදද්යාන ගී /
තදනගම සරිවර්ධන.- තකතොළඹ : ඇසස්.

තගතොඩතග්, 2010.- පි. 152 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(156709 NL)
ISBN 978-955-30-2745-0
තසශේනද්යානද්යායක, වික්රම
දම තසතනවි සපැරියුත් මහද්යා තතරණුතවකෝ /
වික්රම තසශේනද්යානද්යායක.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 52 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(163165 NL)
ISBN 978-955-30-2736-8 (385687 NA)
සසිංඝරතන හිමි, තලද්යාතවේ
අසූ මහද්යා ශද්යාවක වන්දනද්යාව / තලද්යාතවේ
සසිංඝරතන හිමි සහ ජයන්තිපුර අනරද්ධ
හිමි.- එප්පද්යාවල : තප්මසරි මුද්රණද්යාලය
(මුද්රණය), 2011.- පි. 15 ; තසමී 17.
කබපැ-කක: ර. 350.00
(161728 NL)
(384739 NA)
හපුතන්තග්රක්රි, සරත්
මහ සඟෙ ගුණ සපිරි නිමල අප මද්යාහිමි / සරත්
හපුතන්තග්රක්රි.- මද්යාතතලේ : කඳුරට සසිංසස්කකෘතික
සසිංගමය, 2010.- පි. [x], 123 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ(156237NL)
ISBN 978-955-98659-3-3 (380646 NA)

294.375 - ලබකෞදධ අධදකාපනය
මහතන්තග්රතග්, ගුණතසශේන
දහම ගුර කුසලතද්යා සසිංවර්ධන / ගුණතසශේන
මහතන්තග්රතග්.- තකතොළඹ : තබකෞද්ධ කටයුතු
තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2011.- පි. xv,201 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(157515 NL)
(381525 NA)
වමතග්රක්රි හිමි, කටුකුරන්තද්
සද්යාමතණ්ර තහකෝඩිය / කටුකුරන්තද් වමතග්රක්රි
හිමි.- තකතොළඹ : සූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 100 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 180.00
(153268 NL)
ISBN 978-955-656-128-9 (377609 NA)

294.38 - ගප්රන්ථ
294.382 - තිප්රපිටකය
294.382076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
ජිනවසිංස හිමි, හියදල
සද්යාරසුතබකෝධන : තිග්රපිටක ධර්ම පග්රශස්තනකෝත්තර
සසිංගග්රහය / හියදල ජිනවසිංස හිමි.- ගමතපතොල :
කර්තකෘ, 2010.- පි. ix,112 ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(155923 NL)
ISBN 978-955-52936-0-0

294.3823 – සූත්ර පිටකය
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
යළි යුගයක් තලතොව ආවද්යා සමබුදු /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.තපතොලේගහතවල : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 88 ; තසමී 21.- (චතුරද්යාර්ය
සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ; අසිංක 20)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(158831 NL)
ISBN 978-955-0614-42-4 (382275 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්රපිටකය
අනරද්ධ සූතග්රය සහ සමතබකෝධිපක්ඛිය සූතග්රය.තකතොළඹ : අමරතසශේකර සහ සමද්යාගම, 2011.පි. [iv], 80 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(157917 NL)
(381803 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
දහම ප්රදීපය : මහද්යා සතිපට්ඨද්යාන සූත්ර
විවරණය /සමපද්යාදනය මහතමවුනද්යාතවේ
මසිංගල හිමි.- නතග්තගතොඩ : සළුමිණ විහද්යාරය,
2011.-පි. 156 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(163278 NL)
(385542 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය
තදතලතොව දියුණුවට පිරිත් තද්ශනද්යා /
සමපද්යාදනය පරගසස්තතතොට සුධමම හිමි.තමතොතරතොන්තුඩුව ; ශ්රී ලසිංකද්යා තබකෞද්ධද්යාතලකෝක
සසිංවිධද්යානය , 2011.- පි. 32 ; තසමී 10.
කබපැ- තබකෝක : ර.30.00
(159909 NL)
(383423 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය
වදනික තසත් පිරිත්.- තදහිවල :
ශ්රීතද්වි ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.පි. vi,140 ; තසමී 16.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(159762 NL)
(383461 NA)
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය.
පරමත්ථ මඤස්ජුසද්යා නම වූ විසුද්ධි මග්ග
ටිකද්යාව : පග්රථම භද්යාගය / ධමමපද්යාල හිමි.තදහිවල : තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික මධදසස්ථද්යානය,
2010.- පි. viii, 563 ; තසමී 24.- (තබකෞද්ධ
සසිංසස්කකෘතික මධදසස්ථද්යානතයේ ටකද්යා
ගග්රන්ථමද්යාලද්යා ; අසිංක 05)

නබපැ-කතබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-663-249-1 (153416 NL)
(378630 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය
පරද්යාභව සූතග්රය සහ වසල සූතග්රය.- මද්යාතර :
නීට් පිග්රන්ටර්සස්, [2011?].- පි. 44 ;
තසමී 10x7.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(159108 NL)
(382733 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය
පිරවද්යානද්යා තපතොත් වහන්තසශේ / සමපද්යාදනය
ඉත්තතදමලිතයේ ඉන්දසද්යාර හිමි.තකතොළඹ : මහජන බපැසිංකු තබකෞද්ධ සසිංගමය,
2011.-පි. xxxi,287 ; තසමී 17x12.
නබපැ-කතබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(154459 NL)
(379155 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්රපිටකය
පිරවද්යානද්යා තපතොත් වහන්තසශේ / සමපද්යාදනය
කහතගතොලේතලේ තසකෝමවසිංස හිමි.අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය),
2011.-පි. xvi,214 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(157506 NL)
(381696 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය
පිරවද්යානද්යා තපතොත් වහන්තසශේ / සසිංසස්කරණය
කපැලණතයේ විපුලඥද්යාණ හිමි.අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය),
2011.- පි. ii,42 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(157509 NL)
(381699 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
මහද්යා සතිපට්ඨද්යාන සූත්රය / සමපද්යාදනය
පිටිදූතවේ සරිධමම හිමි.- තදහිවල :
සරි සදහම ආශමය, [2011?].පි. 108 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162442 NL)
ISBN 978-955-1610-75-3
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය
තලතොකු අකර සහිත මහද්යා පිරිත් තපතොත්
වහන්තසශේ / සමපද්යාදනය ඇම. විමලතිසස්ස හිමි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.-පි. 308 ;
තසමී 26.
නබපැ-කතබකෝක: ර.950.00 (153906 NL)
ISBN 978-955-30-2827-3 (378973 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
සච්ච විභසිංග සූත්රය : නිර්වද්යාණද්යාවතබකෝධතයේ
සදහම සසලස / අතුරගිරිතයේ ධීරද්යානන්ද
හිමි.- තකතොළඹ : සහස්ර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 71 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(161146 NL)
ISBN 978-955-1767-51-8
ත්රිපිටකය . සූත්රපිටකය
සුත්ත නිපද්යාතතයේ අට්ඨක වග්ග විමසුම /
සමපද්යාදනය විතද්යාරන්තදණතයේ චන්ද්රසරි හිමි.පුවක්පිටිය : මගද්යාධි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xiii, 112 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(160601 NL)
ISBN 978-955-0398-12-6 (384110 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්රපිටකය
සූත්රධර්ම අධදයනය / සමපද්යාදනය පී.
වීරතුසිංග.- සස්තකකෝට්ලන්තය : වද්යාසනද්යා කුමද්යාරි
දිසද්යානද්යායක, 2011.- පි. xvi,318 ; තසමී 22.
නබපැ-කතබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-53143-0-5 (153993 NL)
(379016 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
සූත්රපිටකය සරල බසන් - 1 / සමපද්යාදනය
පිටිදූතවේ සරිධමම හිමි.- තදහිවල : සරි සදහම
ආශමය, [2011?].- පි. [iv], 43 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162441 NL)
ISBN 978-955-1610-28-8
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය
තසත් පිරිත් / සසිංසස්කරණය අමිත් ප්රනද්යාන්දු.දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2011?].- පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.60.00
(160316 NL)
ISBN 978-955-0642-26-7
(383668 NA)
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. මජේජිම නිකද්යාය
ලනත්ථප්පකද්යාසන නම වූ මජේජිම නිකද්යාය
මුල පණ්ණද්යාසක ටකද්යාව : පග්රථම තකතොටස /
ධමමපද්යාල හිමි ; පරිවර්තනය පී. එලේ. තක්.
තපතර්රද්යා විසනි.- තදහිවල : තබකෞද්ධ
සසිංසස්කකෘතික මධදසස්ථද්යානය, 2010.- පි.[x],
655 ; තසමී 24.- (තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික
මධදසස්ථද්යානතයේ ටකද්යා ගග්රන්ථ මද්යාලද්යා ; අසිංක 04)
නබපැ-කතබකෝක : තනතොමිතලේ
(152860 NL)
ISBN 978-955-663-243-9 (377817 NA)

තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. සසිංයුක්ත නිකද්යාය.
සසිංයුක්ත නිකද්යාය - ii : නිදද්යාන වග්ග /
සමපද්යාදනය තකතොතලතොන්නද්යාතවේ සරි සුමසිංගල
හිමි.- පන්නිපිටිය : බුදුමග සසිංවිධද්යානය,
2010.- පි. 225 ; තසමී 21.- (සරි සුමඟුලේ
අන නද්යාහිමි තග්රක්රිපිටක ධර්ම තද්ශනද්යා අසිංක : 08)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(152782 NL)
ISBN 978-955-0206-05-7 (377810 NA)
දහම ප්රදීපය : මහද්යා සතිපට්ඨද්යාන සූත්ර විවරණය /
සමපද්යාදනනය මහතමවුනද්යාතවේ මසිංගල හිමි.නතග්තගතොඩ : සළුමිණ විහද්යාරය, 2011.පි. 156 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(163278 NL)
(385542 NA)
නිවනට ඉණමඟෙ : සතර සතිපට්ඨද්යානය ඇසුරිනි /
සමපද්යාදනය කරන්තදණය පියධමම හිමි.අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය),
2011.- පි. xii,96 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(157507 NL)
(381697 NA)
බද්යාල පණ්ඩිත සූතග්රය / සමපද්යාදනය කරින්තද්
චන්දසුමන හිමි.- අමබලන්තගතොඩ : සක්වද්යා
පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.- පි.iv,20 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(155241 NL)
ISBN 955-21-0343-6
(379674 NA)
මහතතද තුන් සුතුර / සසිංසස්කරණය
ඉත්තතදමලිතයේ ඉන්දසර හිමි.- තකතොළඹ :
මහජන බපැසිංකුව, 2011.-පි. xi,38 ; තසමී 13.
කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(157879 NL)
(381769 NA)
රණසසිංහ, සමන් චන්ද්ර
දහම තතතොටුතපතොළ : ත්රිපිටක මූලද්යාශය මත
පදනම ව ලියන ලද ලිපි සරණයක / සමන්
චන්ද්ර රණසසිංහ.- පන්නිපිටිය : කර්තකෘ,
2011.- පි. xv,85 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(162267 NL)
ISBN 978-955-99349-6-7 (385173 NA)
ලියනතග්, එසස්. ආර්.
දිවිමගට සපැනසුම / එසස්. ආර්. ලියනතග්.මීතගතොඩ : තරකෝෂිනී ඕෆස්තසට් ප්රින්ටර්සස්
(මුද්රණය), 2011.- පි. xxi,166 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(160833 NL)

ISBN 978-955-53289-0-6

සසිංහලද්යානවද්යාදය සහිත මහද්යා පිරිත් තපතොත /
සමපද්යාදනය අතුරලිතයේ තමධද්යානන්ද හිමි.අකුරැසස්ස : ආරියසරි පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය),
2010.- පි. 112 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ
(156944 NL)
(381453 NA)
සූරියආරච්චි, ගද්යාමිණී
සත තවත පතළ තමත : කරණීය තමත්ත
සූතග්රය විවරණය / ගද්යාමිණී සූරියආරච්චි.මහනවර : කර්තකෘ, 2011.- පි. xxii,114 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(156834 NL)
ISBN 978-955-98985-2-8 (381231 NA)
තසත් පිරිත් සහිත වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා / සමපද්යාදනය
සරිතසශේන උක්වත්තතග්.- තකතොළඹ : සසර
මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), 2011.- පි. [iv],62 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.120.00
(157909 NL)
(381862 NA)

294.38232 – ඛුදදෙක නිකකාය
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය
ඛුද්දක නිකද්යාය විමසිංසද්යා : තපළ හද්යා
අන්තර්ගතය පිළිබඳ අධදයනයක් / විලේපිට
සුධමමද්යාලසිංකද්යාර හිමි.- මද්යාතර : කර්තකෘ,
2011.- පි. Lxxv,195 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(161414 NL)
ISBN 978-955-52521-0-2

294.382322 – ධම්මපදෙය
කද්යාවදමය ධමමපදය / සමපද්යාදනය බපැරගම
පියදද්යාස.- උඩවලව : වලව ඕෆස්තසට් ප්රින්ටර්සස්
(මුද්රණය), 2011.- පි. v,128 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(162230 NL)
(385131 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය.
ධමමපදය
ධමම පද ඇසුර - 1 / සසිංසස්කරණය රූපද්යා
මද්යාලවන.- කසෑගලේල : සවල තපතොත්හල,
2011.- පි. 190 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.280.00
(157420 NL)

ISBN 978-955-52913-0-9 (381719 NA)

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය.
ධමමපදය
ධමමපදය : සන්න සහිත / සමපද්යාදනය
පලිපද්යාන ශ්රීග්ර විමලධම හිමි.- වරකද්යාතපතොල :
තභළදිව පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. vi,282 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(155935 NL)
ISBN 978-955-9239-71-0 (380553 NA)
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය.
ධමමපදය.
සද්යාර්ථක ජිවිතයකට ධමමපදතයන් / දිවියද්යාගහ
යසසස්ස හිමි.- තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. [viii], 128 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 280.00
(156187 NL)
ISBN 978-955-661-196-0
විජයරත්න, ඩ. වී. එෆස්.
ධමපියද්යාතවන් මහඟු උවතදසස් / ඩ. වී. එෆස්.
විජයරත්න.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 88 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(155335 NL)
ISBN 978-955-30-1232-6 (380171 NA)

294.382325 - ජකාතක
ඤද්යාණකීර්ති හිමි, ගතන්ගම
උත්තම පූජද්යා තහවත් සමතිසිංසත් පද්යාරමී
කතද්යා / ගතන්ගම ඤද්යාණකීර්ති හිමි.- මීරිගම :
ආකර්ෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 136 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(163392 NL)
ISBN 978-955-672-065-5 (385976 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
ජද්යාතක කතද්යා 2 : ප්රද්යාථමික තශශේණ සඳහද්යා /
තසතනවිරත්න මහතලේකම.- තකතොළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසශේන, 2011.- පි. [vi], 42 ;
තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර. 170.00
(160813 NL)
ISBN 978-955-21-1975-0 (384459 NA)
ත්රිපිටකය . සූත්රපිටකය . ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 01 -21 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි
විසනි .- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. lxxi, 88 ; තසමී 22.

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(160163 NL)
ISBN 978-955-30-1595-2 (383610 NA)
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 22-47/ සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි සහ
මද්යාතනලේ කරණද්යාතිලක.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 186-232 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි
සහ චන්ද්රසරි තදතොඩන්තගතොඩ.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.

2 කද්යා., පි. [vi], 123 ; තසමී 22.
මපැබ-තබකෝක : ර. 250.00
(156827 NL)
ISBN 978-955-30-1596-9 (380822 NA)

7 කද්යා. .- පි. [viii],137 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157575 NL)
ISBN 978-955-30-1601-0 (381483 NA)

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 48-76 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි
සහ තසතනවිරත්න මහතලේකම.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 276-313 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි
සහ ලක්ෂස්මන් කහටපිටිය.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.

3 කද්යා. .- පි. [viii],140 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(156948 NL)
ISBN 978-955-30-1597-6 (381474 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 77-95 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. [viii],117 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00 (159226 NL)
ISBN 978-955-30-1598-3(382986 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 96-138 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි
සහ වයි. තගතොඩතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.
5 කද්යා. .- පි. [viii],116 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157576 NL)
ISBN 978-955-30-1599-0 (381484 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 139-185 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි
සහ
නද්යාරද්යාවිල පපැට්රික්.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.
6 කද්යා. .- පි. [viii],138 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157301 NL)
ISBN 978-955-30-1600-3 (381469 NA)

9 කද්යා. .- පි. [viii],168 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157307 NL)
ISBN 978-955-30-1603-4 (381497 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 314-353 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි
සහ තසතනවිරත්න මහතලේකම.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.
10 කද්යා. .- පි. [viii],131 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(156207 NL)
ISBN 978-955-30-1604-1 (381482 NA)
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 354 -396 / සසිංසස්කරණය සරි
තිලකසරි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. [viii], 148 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(160256 NL)
ISBN 978-955-30-1605-8 (383599 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 397-424 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි
සහ අතශකෝක කරණද්යාරත්න.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.
12 කද්යා. .- පි. [viii],112 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157580 NL)
ISBN 978-955-30-1606-5 (381488 NA)
ත්රිපිටකය . සූත්රපිටකය . ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 425-469 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි

විසනි .- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. [viii], 247 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(160304 NL)
ISBN 978-955-30-1607-2 (383654 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 470-482 / සසිංසස්කරණය සරි
තිලකසරි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.

19 කද්යා..- පි. [viii],153; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158281 NL)
ISBN 978-955-30-1613-3 (382041 NA)
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 529 - 532 / සසිංසස්කරණය සරි
තිලකසරි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.

14 කද්යා. .- පි. [viii],144 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157579 NL)
ISBN 978-955-30-1608-9 (381487 NA)

20 කද්යා..- පි. [viii],119 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158278 NL)
ISBN 978-955-30-1614-0 (382038 NA)

තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 483 - 497 / සසිංසස්කරණය සරි
තිලකසරි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.
15 කද්යා..- පි. [viii],131; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158282 NL)
ISBN 978-955-30-1609-6 (382042 NA)
ත්රිපිටකය . සූත්රපිටකය . ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 498-510 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි
විසනි .- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. [viii], 132 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(160298 NL)
ISBN 978-955-30-1610-2 (383648 NA)
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 511 - 518 / සසිංසස්කරණය සරි
තිලකසරි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.
17 කද්යා..- පි. [viii],129 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158131 NL)
ISBN 978-955-30-1611-9 (382021 NA)
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 519-523 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි
සහ අනඳපිය කුඩද්යාතිහි.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.
18 කද්යා. .- පි. [viii],114 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157578 NL)
ISBN 978-955-30-1612-6 (381486 NA)
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 524 - 528 / සසිංසස්කරණය සරි
තිලකසරි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 533-545 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. [viii],160 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159291 NL)
ISBN 978-955-30-1615-7 (382940 NA)
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 536 - 537 / සසිංසස්කරණය සරි
තිලකසරි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.
22 කද්යා..- පි. [viii],148 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158283 NL)
ISBN 978-955-30-1616-4 (382043 NA)
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 538 / සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.
23 කද්යා..- පි. [viii], 289 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158284 NL)
ISBN 978-955-30-1617-1 (382044 NA)
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 539 - 548 / සසිංසස්කරණය සරි
තිලකසරි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.
24 කද්යා..- පි. [viii],104 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158277 NL)
ISBN 978-955-30-1618-8 (382037 NA)
පියතසශේන, ඩබ්ලිවේ. ඒ.
දීඝිති තකකෝසළ ජද්යාතක කද්යාවදය / ඩබ්ලිවේ. ඒ.
පියතසශේන.- ඉසිංගිරිය : කර්තකෘ, 2011.පි. [vii],33 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(157908 NL)

ISBN 978-955-5347-0-3 (381861 NA)

පිසිං ඇති පුතුන් : ජද්යාතක තපතොතතන් කථද්යා දහ
අටක් / සමපද්යාදනය විජිත කරණද්යාරත්න.තකතොළඹ : සමයවර්ධන, 2011.- පි. 106 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157394 NL)
ISBN 978-955-570-624-7 (381685 NA)
පුසිංචි ඔබට ජද්යාතක කතද්යා 30 / සමපද්යාදනය සුජීව
නිශද්යාන්ත තජකෝසප්.- දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ
තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].- පි. 48 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.60.00
(157233 NL)
ISBN 978-955-0642-11-3 (381416 NA)
අ. වි. 374.4

294.3824 - අභිධර්මපිටකය
අභිධර්ම චන්ද්රිකද්යාව : සත්වන සමුච්චය
පද්යාදය /සමපද්යාදනය මද්යාතර ශග්රග්රී ධර්මවසිංශ හිමි.තකතොළඹ : තරණ තබකෞද්ධ සසිංගමය,
[2011?].- පි. ii,81 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ(158345NL)
ISBN 978-955-8554-13-5
ගුණසරි, ආර්. ගද්යාමිණී
සරල විසූද්ධි මද්යාර්ගය / ආර්. ගද්යාමිණී
ගුණසරි.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 96 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(155268 NL)
ISBN 978-955-655-896-8(379996NA)
චන්දවිමල හිමි, තර්රකද්යාතන්
පටිච්ච සමූප්පද්යාද විවරණය / තර්රකද්යාතන්
චන්දවිමල හිමි.- දහසය වන මුද්රණය.තපතොකුණුවිට : ශග්රග්රී චන්දවිමල ධර්ම පුසස්තක
සසිංරක්ෂණ මණ්ඩලය, 2011.- පි. 264 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 235.00
(154735 NL)
ISBN 955-8663-05-0
(379397 NA)
තග්රක්රිපිටකය. අභිධර්මපිටකය.
අභිධර්ම චන්ද්රිකද්යාව : වීට පද්යාදය - වීටමුක්ත
පද්යාදය - රූප පද්යාදය / සමපද්යාදනය මද්යාතර ශග්රග්රී
ධර්මද්යාවසිංශ හිමි.- තකතොළඹ : තරණ තබකෞද්ධ
සසිංගමය, 2011.
2 තව..- පි. [iv],132 ; තසමී 21.(ශග්රග්රී ධර්මවසිංශ
ගග්රන්ථමද්යාලද්යා ; අසිංක 1. (4),

(5), (6)
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-8554-11-1 (155029 NL)
(379690 NA)
සමරතුසිංග, තසකෝමලතද්යා
අභිධර්මතයන් බිඳක් / තසකෝමලතද්යා සමරතුසිංග.තකතොළඹ : කර්තකෘ, 2011.- පි. xi,131 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157398 NL)
ISBN 978-955-53351-0-2 (381614 NA)

294.384 - වදවසස්ථකා සහ තීරණ
වවතුලද හටන.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්.නව මුද්රණය.- 2010.- පි. [viii], 40 ;
තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1889.
කබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(152975 NL)
ISBN 978-955-30-2605-7 (377714 NA)

294.384 - ලබකෞදධ නීති
සසිංඝද්යාධිකරණ තලේඛන සමුච්චය / සසිංසස්කරණය
තදපද්යානම සුගතබන්ධු හිමි.- තකතොළඹ :
සමයවර්ධන, 2010.- පි.111; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.275.00
(152816 NL)
ISBN 978-955-570-610-0 (377853 NA)

294.39 – නිකකාය
ජයබද්යාහු හිමි
නිකද්යාය සසිංග්රහ නම වු ශද්යාසනද්යාවතද්යාර චරිතය /
ජයබද්යාහු හිමි ; සමපද්යාදනය සරි තිලකසරි
විසනි .- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. xviii, 119 ; තසමී 21.- ( ඉතිහද්යාස
ග්රන්ථ මද්යාලද්යා ; අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 275.00
(160109 NL)
ISBN 978-955-30-2852-5 (383640 NA)
ද සලේවද්යා, එම. ය.
අමරපුර නිකද්යාතයේ සමද්යාරමභය හද්යා විකද්යාශය /
එම. ය. ද සලේවද්යා ; සසිංසස්කරණය වලේතපතොල
විමලඥද්යාන හිමි සහ පලේතලේකන්තද්
රතනසද්යාර හිමි විසනි.- [තපැ. තනතො.] : ශ්රී ලසිංකද්යා
අමරපුර මහද්යා සසිංඝ සභද්යාව, 2011.පි. [vi],53 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(161817NL)
(384755 NA)

සද්යාසනතිලක හිමි, මද්යාතතලේ
රද්යාමඤස්ඤ වසිංසය / මද්යාතතලේ සද්යාසනතිලක
හිමි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 192 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(155367 NL)
ISBN 978-955-30-1961-5

294.39095493 - ශප්ර ලලංකකාව
වසිංගීස හිමි, ඌරගමුතවේ
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ වර්තමද්යාන තබ්සෟද්ධ භික්ෂු
නිකද්යාය /ඌරගමුතවේ වසිංගීස හිමි.-තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 272 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(156945 NL)
ISBN 978-955-30-2723-8 (381471NA)

294.392 – මහකායකාන බුදධකාගම
ධමමතජකෝති හිමි, මපැදවච්චිතයේ
මහද්යායද්යාන මූලික සසිංකලේප / මපැදවච්චිතයේ
ධමමතජකෝති හිමි.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය
ග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.-පි. 136 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.240.00
(162098 NL)
ISBN 978-955-652-833-6 (385130 NA)

294.3923 - ටිලබටියකානු බුදධකාගම
රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතන්තග්රද්යා
හිමගිර භික්ෂුණය / සුතන්තග්රද්යා
රද්යාජකරණද්යානද්යායක.- තහතොරණ :
සමුද්ර තවත්තසසිංහ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 176 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.290.00
(158521 NL)
ISBN 978-955-0600-12-0

294.3927 – ලසන් බුදධකාගම
තසන් තබතොදු කතද්යා / පරිවර්තනය පර්ස
ජයමද්යාන්න.-තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්,
2011.- පි. 184 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(160443 NL)
ISBN 978-955-677-085-8

294.5 - හින්දු ආගම
සරසස්වත, චිදද්යානන්ද්
අමද්යා පපැන් බිඳු / චිදද්යානන්ද් සරසස්වත ;
පරිවර්තනය පග්රදීප්කුමද්යාර බද්යාලසූරිය විසනි.පන්නිපිටිය : කසිංකණ කග්රතයේෂන්සස්, 2011.පි. 204 ; තසමී 21.
Drops of nectar කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.380.00
(159666 NL)
ISBN 978-955-8933-54-1 (383228 NA)

297 - ඉසස්ලකාම් ධර්මය
297.071 - විෂයමකාලකා
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ඉසස්ලද්යාම ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය :
ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය.- මහරගම :
ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය, 2010.පි. ix,89 ; තසමී 30.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(154587 NL)
(378941 NA)

297.122 - කුර්ආනය
මුහමමද් රසන්
පරිශුද්ධ වූ අලේ කුර්ආනය කටපද්යාඩම
කළයුත්තත් තකතසශේද? / මුහමමද් රසන්.කුරූණසෑගල : දද්යාරලේ කුර්ආන් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 80 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(156114 NL)

297.12261 – කුරකාන් හලැඳින්වීමක්
මද්රසතුසස් සෆද්යා : කුර්ආන් මද්රසද්යා පද්යාඩම
තපතොත /සසිංසස්කරණය රකබ් එම. සරිෆස් සහ ඒ.
ට. ඒ. මුනද්යාෆ.ස් - ඔරතගතොඩවත්ත : තමතොඩ්තකකෝ
ඔෆස්තසට් ප්රින්ට් (මුද්රණය), 2011.- පි. 120 ;
තසමී 21.
සසිංහල, තදමළ, ඉසිංග්රීස සහ අරද්යාබි.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(163288 NL)
(385837 NA)

297.1229 - සූරකා
අලේහමදු සූරද්යා සහිතව විවරණය / සසිංසස්කරණය
එම. ට. එම. සද්යාහිර්.- මද්යාවනපැලේල :
සසිංසස්කද්යාරක, 2009.- පි. 74 ; තසමී 20.

කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(157247 NL)
ISBN 978-955-0105-00-7

297.63 - මහම්මත්තුමකා
සබද්යාඊ, මුසස්තෆද්යා
මුහමමද් නබිතුමද්යාතග් චරිතය : ආදර්ශයන්
සහ ඉගපැන්වීම / මුසස්තෆද්යා සබද්යාඊ ; පරිවර්තනය
රසුලේඩන් නිසස්තද්යාර් විසනි.- තකතොළඹ :
මර්කසුසස් සලද්යාමද්යා, 2010.- පි. x,92 ; තසමී 22.
නබපැ-කතබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-52995-0-3 (152722 NL)

299 - ලවනත් ආගම්
299.5 - දෙකුණු ආසයකානු ආගම්
සස්තවතොතබතොඩද්යා, තරතොබර්ට් ඊ.
ආතඝකෝර තභවත් ඉන්දියද්යාන යද්යාතු කර්ම /
තරතොබර්ට් ඊ. සස්තවතොතබතොඩද්යා ; පරිවර්තනය
සරත්චන්ද්ර ජයතකතොඩි විසනි.- තකතොළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2010.- පි. 319 ;
තසමී 21.
Aghora - the left hand of the god කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.400.00
(152417 NL)
ISBN 978-955-551-793-5 (376656 NA)

299 – ලවනත් ආගම්
299.93 – ඇදෙහිලි
ඕතෂකෝ
සද්යාවධද්යානය / ඕතෂකෝ ; පරිවර්තනය ගද්යාමිණී
කුමද්යාර විතද්යාන විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.පි. 222 ; තසමී 22.
Awareness කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.320.00
(159753 NL)
ISBN 978-955-652-830-5 (383410 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
ISBN 955-553-649-3

(164210 NL)
(385931 NA)

මලේලිකද්යාරච්චි, තඩසස්මන්ඩ්
සමද්යාජ හද්යා මද්යානව විදදද්යාත්මක ලිපි /
තඩසස්මන්ඩ් මලේලිකද්යාරච්චි.- නතග්තගතොඩ ;
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 297 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(161577 NL)
ISBN 978-955-0101-82-5 (384626 NA)
ලියනතග්, සුමනසරි
විචද්යාර සමද්යාජ නදද්යාය : මුලික හපැඳින්වීමක් /
සුමනසරි ලියනතග් ; සසිංසස්කරණය මහින්ද
රත්නද්යායක විසනි.- (තපැ.තනතො.) : සමද්යාජ
පග්රජද්යාතන්තග්රවද්යාදි තක්න්ද්රය (මුද්රණය), 2011.පි. [x], 58 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156666 NL)
හඳරද්යාගම, සමන්
සසිංවර්ධන සමද්යාජ විදදද්යාව / සමන් හඳරද්යාගම
සහ සුසන්ත රසස්නද්යායක.- බත්තරමුලේල :
සමීර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xv,240 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 440.00
(161773 NL)
ISBN 978-955-1311-65-0 (384874 NA)

302 - සමකාජ මලනයෝවිදෙදකාව
කරණද්යාතිලක, ආර්. තක්.
තපකෞරෂ සසිංවර්ධනය තකතරහි පවුතලේ
බලපසෑම : සමද්යාජ මතනකෝවිදදද්යාත්මක
අධදයනයක් ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව ආශග්රතයන් / ආර්.
තක්. කරණද්යාතිලක.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 198 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(158286 NL)
ISBN 978-955-30-3056-6 (382052 NA)

301 - සමකාජ විදෙදකාව

සලේවද්යා, පී. ජී. ඥද්යානසරි
සමද්යාජ මතනකෝවිදදද්යා සසිංකලේප සමහරක් /
පී. ජී. ඥද්යානසරි සලේවද්යා.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 122 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 225.00
(156153 NL)
ISBN 978-955-573-983-2 (380644 NA)

අමරතසශේකර, චරිත්
ශ්රී ලද්යාසිංතක්ය සමද්යාජය : සමද්යාජ විදදද්යාත්මක
පපැතිකඩක් / චරිත් අමරතසශේකර.වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. viii,240 ; තසමී 21.

සුබසසිංහ, විතජේතකකෝන් ඒ.
සමද්යාජ මතනකෝවිදදද්යාව / විතජේතකකෝන් ඒ.
සුබසසිංහ.- තකතොට්ටද්යාව : කර්තකෘ, 2010.පි. 199 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(152815 NL)

3 0 0 සමකාජ ශකාසස්තප්ර

ISBN 978-955-53001-0-0 (377850 NA)

302.2 – සන්නිලවදෙනය
ඇතුගල, ආරියරත්න
සන්නිතවේදන ප්රවණතද්යා : මද්යාධද සසිංසස්කකෘතිය
තපකෝෂණය කරීතමහිලද්යා විකලේප ශද්යාසස්ත්රීය
ප්රතවේශයක් / ආරියරත්න ඇතුගල .-තකතොළඹ:
ෆද්යාසස්ට් පබිලිෂින්, 2011.- පි. 190 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(159288 NL)
ISBN 978-955-677-060-5 (383083 NA)

302.207 - මකාධද අධදයනය
කුමද්යාරතප්ලි, තිසර
සන්නිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනය :
11 තශශේණය / තිසර කුමද්යාරතප්ලි.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 76 ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.275.00
(159229 NL)
ISBN 978-955-30-1714-7 (382993 NA)

302.2071- විෂයමකාලකා
සන්නිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනය : 13 වන
තශශේණය ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය.මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය,
2010.- පි. ix,108 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(158288 NL)
(381961 NA)

302.2223 - සලංඥකා සන්නිලවදෙනය
දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර
හූව 3 වන තකතොටස : අතප් මුතුන් මිත්තන්තග්
සද්යාමපග්රදද්යායික සන්නිතවේදන විධි / මහින්ද
කුමද්යාර දළුතපතොත.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2009.
3 තකතො..- පි. 96 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(153322 NL)
ISBN 978-955-30-1967-7 (377670 NA)

302.23 - ජනමකාධද
විතජේතකකෝන්, චන්දන
ජනමද්යාධද හද්යා සමද්යාජ විඥද්යානය / චන්දන

විතජේතකකෝන්.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 200 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(155336 NL)
ISBN 978-955-30-2980-5 (380172 NA)

302.3 – කණ්ඩකායම් තුළ සමකාජ අන්තර්
ක්රියකාකකාරිත්වය
සතලක්ලේ, තරනද්යාටද්යා
ආදරතයේ සහ වවරතයේ සස්වරූප / තරනද්යාටද්යා
සතලක්ලේ ; පරිවර්තනය නිශද්යාන්ත කුලරත්න
විසනි.- නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. lvii,309 : චිත්ර ; තසමී 21.
Perversions of love & hate කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(161571 NL)
ISBN 978-955-681-024-0(384632 NA)

302.4 – කණ්ඩකායම් අතර සමකාජ
සම්බන්ධතකා
ධර්මසරි, අජිත්
ත්රීවීලේ රියපැදුරන් තවනතවන්ම ත්රීවීලේ කතද්යා /
අජිත් ධර්මසරි.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 78 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(162670 NL)
ISBN 978-955-660-598-3 (385513 NA)

303 - සමකාජ කිප්රයකාවලිය
303.484 – සමකාජ ප්රතිසලංසස්කරණය
303.484092 – සමකාජ ලශයෝධකලයයෝ
චූලවසිංශ, පී. එසස්. ට.
සතද තලකෝක සදුවීම සහිත අනගද්යාරික
ධමමපද්යාල චරිතද්යාපදද්යානය / පී. එසස්. ට.
චූලවසිංශ.- ජද්යා-ඇල : සමන්ති තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 176 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(160847 NL)
ISBN 978-955-0084-10-4

303.6 - ගලැටුම්
විතජේසරිවර්ධන, සුනිලේ
පුරවපැස මසිංතපත් : ගපැටුමතවේදය ආශග්රක්රිත
සසිංසස්කකෘතික හද්යා දද්යාර්ශනික අවතලකෝකන /
සුනිලේ විතජේසරිවර්ධන.- තකතොළඹ : ගපැටුම
පරිවර්තන තද්ශ්රීය ආරමභයනට
පහසුකරණය (SLICT), 2010.පි. xviii,352 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.650.00
(154444 NL)

ISBN 978-955-1534-16-5 (379101 NA)

2009.- පි. 110 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(158387 NL)
ISBN 978-955-51722-0-2

303.69 - ගලැටුම් නිරකාකරණය

305 – සමකාජ කණ්ඩකායම්

තභට්ටිආරච්චි, නිශද්යාන්ත
ගපැටුම, ගපැටුම නිරද්යාකරණය සහ සද්යාමය
පිළිබඳ හපැඳින්වීමක් / නිශද්යාන්ත
තභට්ටිආරච්චි.- නතග්තගතොඩ : කර්තකෘ, 2010.පි.[xii],135 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(153672 NL)
ISBN 978-955-53011-0-7

රිටිගහතපතොළ, හසිංසමද්යාලද්යා
තකතොළඹ යුගතයේ කවිය සහ සමද්යාජ
සස්තරද්යායනය / හසිංසමද්යාලද්යා රිටිගහතපතොළ.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 250 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.575.00
(152829 NL)
ISBN 978-955-30-2939-3 (377752 NA)
අ. වි. 891.481

304 - සමකාජ චර්යකා ලකලරහි බලපකාන
සකාධක
304.2 - මකානුෂ භූලගයෝල විදෙදකාව

305.23 - ළමයින්
305.231 - ළමකා සලංවර්ධනය

අමරසරි, තක්. එන්. ට.
මද්යානෂ භූතගකෝල විදදද්යාව : 2 තකතොටස / තක්.
එන්. ට. අමරසරි.- තපතොද්දල : කර්තකෘ, 2010.පි. [iv],185 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157214 NL)
ISBN 978-955-1622-32-9 (381333 NA)

අමරතසශේකර, රූපද්යා
රන්කපැටි පුතද්යා තකකෝ? තකකෝ? : අමතම තද්යාත්තත්
තම අහන්න / රූපද්යා අමරතසශේකර.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 56 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.100.00
(152978 NA)
ISBN 978-955-30-2761-0
(377717)

පග්රනද්යාන්දු, ඥද්යානද්යා වපැලිකන්න
ජනද්යාවද්යාස භූතගකෝල විදදද්යාව / ඥද්යානද්යා වපැලිකන්න
පග්රනද්යාන්දු.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 112 : රූපසටහන් ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(153260 NL)
ISBN 978-955-30-0416-1 (377756 NA)

අලේගම, ගද්යාමිණී සඳලද්යාලේ
දරවන්තග් පූර්ණ සසිංවර්ධනය : ළදරවිය,
තපර පද්යාසලේවිය සහ ළමද්යාවිය / ගද්යාමිණී
සඳලද්යාලේ අලේගම.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 161 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.190.00
(152818 NL)
ISBN 978-955-671-152-3 (377767 NA)

304.28095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
අලි මිනිසස් ගපැටුම වර්ධනය වීම අවම කරීම සහ
වළක්වද්යාලම හපැඳින්වීම සහ කග්රක්රියද්යාකද්යාරි
සපැලපැසස්ම.- පද්යාදුක්ක : රජතයේ මුද්රණ නීතිගත
සසිංසස්ථද්යාව (මුද්රණය), [2011?].- පි. iii,56 :
ඡයද්යාරූප ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(158289 NL)
(381962 NA)

304.8 - ජන සලංකප්රමණ
304.82 - ජකාතදන්තර සලංකප්රමණකකා
අලුත්තග්, පග්රභද්යාත් පරද්යාකග්රම
ජද්යාතදන්තර සසිංකග්රමණය හද්යා බපැඳුණු
සසිංවිධද්යානද්යාත්මක අපරද්යාධ : තපැනපැත්තන්
තවළඳද්යාම හද්යා සසිංකග්රමණකයන් ජද්යාවද්යාරම පිළිබඳ
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව ඇසුතරන් අධදයනයක් / පග්රභද්යාත්
පරද්යාකග්රම අලුත්තග්.- තපතොකුණුවිට : කර්තකෘ,

ද සලේවද්යා, හතර්න්ද්ර
පද්යාසලේ තුළ ළමද්යා ආරක්ෂද්යාව ළමද්යා
අයිතිවද්යාසකම හද්යා ළමද්යා සහභද්යාගිත්වය පිළිබඳ
අත්තපතොත / හතර්න්ද්ර ද සලේවද්යා සහ ඩබ්.. ඒ.
චන්ද්රසරි විතජේසූරිය .- තකතොළඹ : ජද්යාතික
ළමද්යා ආරක්ෂක අධිකද්යාරිය , [2011?].පි. [iv], 52 ;තසමී 27.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (158853 NL)

305.4 - කකාන්තකාලවයෝ
පමුණුව, චතුර
තලනින්තග් බිරිඳ සහ තවනත් ලිපි / චතුර
පමුණුව.- නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 126 : චිතග්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.225.00
(153919 NL)
ISBN 978-955-671-234-6 (379071 NA)

305.4092 – චරිතකාපදෙකාන
රණවීර, සරත්
තශශේෂස්ඨ හද්යා සුපග්රකට කද්යාන්තද්යාතවකෝ / සරත්
රණවීර.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 160 ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(154743 NL)
ISBN 978-955-655-894-4 (379408 NA)
තසශේනද්යානද්යායක, තසකෝමද්යා
තලකෝ සුපතළ වනිතද්යාතවකෝ / තසකෝමද්යා
තසශේනද්යානද්යායක.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 47 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(161670 NL)
ISBN 978-955-30-2662-0 (384721 NA)

305.48697 - මුසස්ලිම් කකාන්තකාලවයෝ
305.48697092 - කකාන්තකා චරිතකාපදෙකාන
ෂද්යා, හනද්යාහස්
ඉමද්යාමතග් දියණය / හනද්යාහස් ෂද්යා ; පරිවර්තනය
කුමද්යාර සරිවර්ධන විසනි.- තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස්
පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. 398 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(159287 NL)
ISBN 978-955-677-080-3 (383082 NA)

305.8 – ජකාතිකත්ව කණ්ඩකායම්
305.89148 – සලංහල
ගතද්යානගතික සමද්යාජ ලක්ෂණ සහ ලද්යාසිංකීය
ආදිවද්යාස ජන සමද්යාජය : ලසිංකද්යාතවේ වපැදි
ජනතද්යාව පිළිබඳ විමර්ශනද්යාත්මක තතතොරතුර
ඇතුළත් කකෘතියක / සමපද්යාදනය ජයතසනවි
හුරලුවපැව.- මීගමුව : අකුර තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 328 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(160637 NL)
ISBN 978-955-675-038-6
පුසිංචිතහශේවද්යා, ගද්යාමිණී එසස්. ජී.
අතත උරමයක තසතොඳුර මතක සටහන් :
ගලේඔය මිටියද්යාවත / ගද්යාමිණී එසස්. ජී.
පුසිංචිතහශේවද්යා : පරිවර්තනය යසපද්යාල වනසසිංහ
සහ රත්නද්යායක වනසසිංහ විසනි.- තකතොළඹ :
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 288 : චිත්ර ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00
(159636 NL)
ISBN 978-955-656-152-0

305.9 - වපෘත්තීය සහ ලවනත් කණ්ඩකායම්
305.90691 - විලදශගතවූවන්
තපතර්රද්යා, සමන් ලමද්යා
ඉඳි ගසස් යට තපම කතද්යා / සමන් ලමද්යා
තපතර්රද්යා.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.140 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(156250 NL)
ISBN 978-955-671-290-2 (380652 NA)

306 - සලංසස්කපෘතිය
ලලද්යානන්ද, තසකෝමපද්යාල
පද්යාට තපතොදක ගමන් විත්ති : නිර්මද්යාණ
උත්පද්යාදක කථද්යා වසස්තුන් / තසකෝමපද්යාල
ලලද්යානන්ද.- තපතොලේගසස්ඕවිට : විරද්යාජිත ලසිංකද්යා
ලලද්යානන්ද, 2010.- පි.[xvi], 149 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(152843 NL)
ISBN 978-955-52892-0-7 (377924 NA)

306.3 - ආර්ථික සලංසස්ථකා
306.362 - වහලේ භකාවය
306.36209624 - සුඩකානය
නසර්, තමන්තඩ
සුවඳ තසතොයන කුසුම / ත
 මන්තඩ නසර් ;
පරිවර්තනය මධුභද්යාෂිණී රත්නද්යායක විසනි.තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. [iv],344 ; තසමී 21.
The slave කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(152775 NL)
ISBN 978-955-1559-49-6 (377980 NA)

306.4 - සලංසස්කපෘතිය සහ සලංවිධකාන
306.43 - සමකාජකානුලයයෝජනය
තසශේනද්යාධීර, සලේවි
අධදද්යාපනය සඳහද්යා සමද්යාජද්යානතයකෝජනද්යා
කද්යාරකවල වපැදගත්කම / සලේවි තසශේනද්යාධීර සහ
චිතග්රද්යාසිංගනී තහශේවද්යාපතිරණ.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. [xxviii],236 :
චිතග්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00
(152828 NL)
ISBN 978-955-30-2729-0 (377751 NA)

306.432 - විශස්වවිදෙදකාලය සහ සමකාජය

306.8095322 – ලයේමනය

තපතර්රද්යා, එච්. විමලද්යා
ජ'පුර සරසවි සමන්ත ඝද්යාතනය : මවතග්
සමද්යාජ අධදද්යාත්මික විවරණය / එච්. විමලද්යා
තපතර්රද්යා.-නතග්තගතොඩ : කර්තකෘ, 2011.පි. 448 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(155967 NL)
ISBN 978-955-52826-0-4 (380345 NA)

මුතෂශේන්, සද්යානද්යා
විකුණන ලදි : නවීන වහලේභද්යාවය පිළිබඳව
ගපැහපැණයකතග් සතද කතද්යාවක් / සද්යානද්යා
මුතෂශේන් සහ ඇන්ඩඩෲ තක්රතොෆස්ට්සස් ;
පරිවර්තනය චිත්රද්යා අයි. තපතර්රද්යා විසනි.මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.- පි. 232 ; තසමී 21.
Sold කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(161360 NL)
ISBN 978-955-652-854-1

306.736 – වලැඩිහිටියන්
වික්රමතුසිංග , තිසස්ස
මද්යාපිය තදමද්යාපිය / තිසස්ස වික්රමතුසිංග .[තපැ.තනතො.] : C. U. R. ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xvi, 286 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00
(160612 NL)
ISBN 978-955-53346-0-0 (384485 NA)

306.874 - ලදෙමකාපිය - දෙරුවන් සම්බන්ධතකා

306.8 – විවකාහය සහ පවුල

ඉඳුරව, ඇතලකෝසයසස්
හදමු දරවන් තයතොමද්යා නපැණ නවන් /
ඇතලකෝසයසස් ඉඳුරව.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 128 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(159103 NL)
ISBN 978-955-655-953-8 (382656 NA)

මීතගතොඩ, පියසරි පී.
ජීවන කපැදපැලේල : යුගදිවිය සඳහද්යා සමද්යාජ
විදදද්යාත්මක පුසස්තකය / පියසරි පී. මීතගතොඩ.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 128 : චිතග්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 275.00
(156852 NL)
ISBN 978-955-30-2738-2 (380808 NA)

ද තසතොයිසද්යා, පියසිංජල
නිපුණු මද්යාපිය අත්වපැල / පියසිංජල ද තසතොයිසද්යා
සහ නතයකෝමි කන්නන්ගර.- තකතොට්ටද්යාව :
සද්යාර පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 56 : චිතග්ර ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.100.00
(156791 NL)
ISBN 978-955-584-483-4 (381210 NA)

රසස්නපැක්, තබන්
පවුල හද්යා සමද්යාජය / තබන් රසස්නපැක්.වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 151 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(160367 NL)
ISBN 978-955-553-658-5
විතජේසූරිය, සරත්
සතක තවතභස : භද්යාර්යද්යාවන් තග් පපැමිණලි /
සරත් විතජේසූරිය.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 312 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(154610 NL)
ISBN 978-955-652-701-8 (379207 NA)

306.8743 – මවපිය දුදෙරු සම්බන්ධතකාව
අග්රවද්යාලේ, ජූමි
ඔතබ් දරවද්යා හික්මවන සුමුදු මසිංතපත් / ජූමි
අග්රවද්යාලේ ; පරිවර්තනය ප. ද. රද්යා. තප්රශේමවර්ධන
විසනි.- තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්, 2011.පි. 126 ; තසමී 21.
Bringing up a dream child කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(160459 NL)
ISBN 978-955-677-066-7
බලද්යාතපතොතරතොත්තුතවේ ප්රීතිය / පරිවර්තනය උෂස්මි
මීගහතග්.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 272 ; තසමී 21.
Chicken soup for the expectant mother's
soul කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.380.00
(160589 NL)

ISBN 978-955-652-834-

(384098 NA)

307 - පප්රජකා කණ්ඩකායම්
307.1412 - ගප්රකාමය සලංවර්ධනය
වපැලේලක්කතග්, පියතසශේන
සහභද්යාගිත්ව සසිංවර්ධනය සහ සමද්යාජ
සජීවීකරණය / පියතසශේන වපැලේලක්කතග්.තදහිවල : කර්තකෘ, 2010.- පි. xvi,176 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.950.00
(156750 NL)
ISBN 978-955-52782-0-1

3 1 0 සලංඛදකා ලලේඛන
315 - ආසයකාව
315.493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාර්තතමන්තුව
සසිංඛදද්යාන අත්තපතොත 2010.- තකතොළඹ :
ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2010.පි. xi,91 ; තසමී 22.
සසිංහල සහ තදමළ.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(158107 NL)
ISBN 978-955-577-708-7
සසිංඛදද්යාන සතියම තපතොත 2010 : මද්යාතර
දිසස්තග්රක්රික්කය / සමපද්යාදනය ට. පී.
තභට්ටිආරච්චි.- මද්යාතර : දිසස්තග්රක්රික් තලේකම
කද්යාර්යද්යාලය (මුද්රණය), 2010.- පි. xv,130 :
සතියම ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (154872 NL)
ISBN 978-955-577-717-9

3 2 0 ලදශපකාලන විදෙදකාව
ගමතග්, එසස්. අයි.
අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව /
එසස්. අයි. ගමතග්.- සසිංතශකෝධිත නව මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 440 ;
තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1994
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 650.00
(158314 NL)
ISBN 978-955-30-2465-7 (382036 NA)

මද්දුමරද්යාළ, තරකෝහණ
අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ තද්ශපද්යාලන
විදදද්යාව / තරකෝහණ මද්දුමරද්යාළ.- දන්තකතොටුව :
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 288 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(161727 NL)
ISBN 978-955-655-972-9 (384738 NA)

320.0207 - කකාටූන්
සපැරද මහින්ද : වසරක කද්යාටූන් එකතුව 2007.තකතොළඹ : ජනමද්යාධද සහ පග්රවකෘත්ති
අමද්යාතදද්යාසිංශය, [2011?].- පි. 240 ;
තසමී 18x24.
නූබපැ-කතබකෝක: ර.400.00 (157591 NL)
ISBN 978-955-1599-01-0 (381537 NA)
සපැරද මහින්ද : වසරක කද්යාටූන් එකතුව 2008.තකතොළඹ : ජනමද්යාධද සහ පග්රවකෘත්ති
අමද්යාතදද්යාසිංශය, [2011?].- පි. 324 : චිතග්ර ;
තසමී 18x24.
නූබපැ-කතබකෝක: ර.400.00 (157590 NL)
ISBN 978-955-1599-02-7 (381536 NA)
සපැරද මහින්ද : වසරක කද්යාටූන් එකතුව 2010.තකතොළඹ : ජනමද්යාධද සහ පග්රවකෘත්ති
අමද්යාතදද්යාසිංශය, [2010?].- පි. 384 : චිතග්ර ;
තසමී 18x24.
නූබපැ-කතබකෝක: ර.400.00 (157587 NL)
ISBN 978-955-1599-04-1 (381532 NA)

320.071 - විෂයමකාලකා
අ. තපතො.ස. (උසසස් තපළ) තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව :
ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය.- මහරගම :
ජද්යාතික අධදද්යාපනය ආයතනය, 2010.පි. ix,96 ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(154468 NL)
(378946 NA)

320.076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
ඒකනද්යායක, උපද්යාලි
තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව : අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ
නව නිර්තද්ශය අන්තර්ගත පග්රශස්තනකෝත්තර
සසිංගග්රහය / උපද්යාලි ඒකනද්යායක.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 283 ;

තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(152825 NL)
ISBN 978-955-671-079-3 (377774 NA)

320.4 - ආණ්ඩුවල වව්යුහ හකා කකාර්යයන්
320.45493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
320.4549304 - බලය ලබදෙකාහලැරීම
තදවිස වසරක බලය තබදීම : ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ
පළද්යාත් සභද්යා කග්රක්රියද්යාකද්යාරීත්වය පිළිබඳ
ඇගයීමක් /
රන්ජිත් අමරසසිංහ [සහ තවත්
අය].- රද්යාජගිරිය : වදවසස්ථද්යා අධදයන
ආයතනය, 2010.- පි. xviii, 265 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(156244 NL)
ISBN 978-955-0510-03-2 (380713 NA)

320.51 - ලිබරලේවකාදෙය
පතිරණ, මහින්ද
විකලක්සස් තහකෝරද්යාව : නව ලිබරලේ
ආධිපතදතයේ වපැටම හද්යා ආසයද්යාතවේ නපැඟීම :
පශස්චද්යාත් නූතන හපැරවුම- තමතොතහතොත තලස /
මහින්ද පතිරණ.- තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්,
2011.- පි. 426 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.650.00
(159241 NL)
ISBN 978-955-677-077-3 (383076 NA)

320.532 - ලකතොමියුනිසස්ට් වකාදෙය
ශද්යාඕච්, ලියු
තහතොඳ තකතොමියුනිසස්ට් වද්යාදියකු වන්තන්
තකතසශේද? / ලියු ශද්යාඕච් ; පරිවර්තනය සපැමී
විකග්රමනද්යායක විසනි.- තකතොළඹ : තප්රකෝගතරසවේ
පබ්ලිසසිං හවුසස්, [2011?].- පි. viii,106 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(158441 NL)
ISBN 978-955-1319-11-3

320.92 – ලදශපකාලනඥලයයෝ
බදියු, ඇතලේන්
සද්යාතකකෝස යන කුමක් ද? / ඇතලේන් බදියු ;
පරිවර්තනය වසිංගීස සුමනතසශේකර විසනි.නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 155 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(161772 NL)
ISBN 978-955-681-056-1 (384658 NA)

320.95493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
අයිවන්, වික්ටර්
තද්ශපද්යාලනතයේ පවුල හද්යා කුලය / වික්ටර්
අයිවන්.- මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 200 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(161136 NL)
ISBN 978-955-1468-58-3
ජයතුසිංග, රවන් එම.
71 කපැරැලේල : ආරමභතයේ සට අවසද්යානය
දක්වද්යා පූර්ණ සමද්යාතලකෝචනයක් / රවන් එම.
ජයතුසිංග.- රද්යාජගිරිය : අගහසස් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 855 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 1500.00 (155198 NL)
ISBN 978-955-0230-020 (379835 NA)
තමතන්රිපිටිය, සුදත්
කඩදද්යාස ඔටුන / සුදත් ත්මතන්රිපිටිය.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 180 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152772 NL)
ISBN 978-955-30-1000-1 (377975 NA)
රත්නපද්යාල , ඊ. ඇම.
වද්යාසුතද්ව කයන අතප් කද්යාලතයේ කතද්යාව /
ඊ. ඇම. රත්නපද්යාල .- වරකතපතොල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 299 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 600.00
(160791 NL)
ISBN 978-955-553-669-1 (384263 NA)
රඹුක්වපැලේල, තකතභලිය
මම ජද්යාතික වගකීම ඉටු කතළමි : තිසස් වසරක
කුරිර තග්රසස්තවද්යාදය විනද්යාශ කළ තුන් වසරක
මද්යාධද තමතභවර / තකතභලිය රඹුක්වපැලේල.තකතොළඹ : ජනමද්යාධද හද්යා පග්රවකෘත්ති
අමද්යාතදද්යාසිංශය, [2011?].-පි. [10] : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(157519 NL)
(381566 NA)

321 – ආණ්ඩුක්රම
ගමතග්, එසස්. අයි.
තලකෝක ආණ්ඩුක්රම වදවසස්ථද්යා / එසස්. අයි.
ගමතග්.- වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 528 ; තසමී 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 575.00
(164211 NL)
ISBN 978-955-553-153-6 (385982 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර.980.00
(152848 NL)
ISBN 978-955-52780-0-2 (377929 NA)

321 - රකාජදයන්හි කප්රශ්රියකා පිළිලවළ
321.6 - රකාජකාණ්ඩු
321.6095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව

324 - ලදශපකාලන කිප්රයකාවලිය
324.2 - ලදශපකාලන පක්ෂ
324.2092 - ලදශපකාලනඥලයයෝ

අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලියු. ඒ.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජනද්යාධිපති - පද්යාර්ලිතමන්තු
ආණ්ඩුක්රමය / ඩබ්ලියු. ඒ. අතබ්සසිංහ.2 වන මුද්රණය.- බත්තරමුලේල : සමීර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 176 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2004.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(161118 NL)
ISBN 978-955-8819-46-8 (384873 NA)

එතඩ්රමුලේල, සරිලේ
තජයරද්යාජේ : රදුර LTTE ය බිලිගත් ජද්යාතික
නද්යායකත්ව ලකුණ / සරිලේ එතඩ්රමුලේල.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. lvi,536 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 23.
කද්යාතබකෝක-නූබපැ : ර.1250.00 (158532 NL)
ISBN 978-955-30-3023-8

ගුණතසශේකර, උපද්යාලි
ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජද්යාණ්ඩු යද්යාන්තග්රණය : සසිංහල
තබකෞද්ධ චින්තනය මත විකද්යාශිත තද්ශපද්යාලන
යද්යාන්තග්රණය පිළිබඳ විමසුමක /උපද්යාලි
ගුණතසශේකර.- ගමපහ : කර්තකෘ, 2011.පි. xx,72 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(154877 NL)
ISBN 978-955-51013-1-8

323 - මකානව හිමිකම්
මද්යානව අයිතිවද්යාසකම මූලික අයිතිවද්යාසකම සහ
අයිතිවද්යාසකම / සමපද්යාදනය ජගත් ලියන
ආරච්චි.- 2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ :
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා ජද්යාතික සද්යාම මණ්ඩලය, 2010.පි. 97 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(157525 NL)
ISBN 978-955-1271-48-1

323.095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව

ජගත්චන්ද්ර , නිහද්යාලේ
තිසස්ස : තිසස්ස අත්තනද්යායක චරිතද්යාපදද්යානය
ප්රථම භද්යාගය / නිහද්යාලේ ජගත්චන්ද්ර .තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 407:
ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
නබපැ-කද්යාතබකෝක: ර. 1000.00 (159934 NL)
ISBN 978-955-30-3114-3
ජයසසිංහ, ජනප්රිය
සසිංහතලේ සසිංහයද්යා : ආර්. ජී. තසශේනද්යානද්යායක
චරිතද්යාපදද්යානය / ජනප්රිය ජයසසිංහ.නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි 281 : ඡද්යායද්යාරූප : චිත්ර : තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(161511 NL)
ISBN 978-955-671-401-2 (384559 NA)
තදතොඹගහවත්ත, ආරියනන්ද
අතප් කද්යාලතයේ තද්ශපද්යාලකයකුතග් කතද්යාව /
ආරියනන්ද තදතොඹගහවත්ත.- තකතොළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2011.පි. 296 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(160627 NL)
ISBN 978-955-551-659-8

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ ආර්ථික, සමද්යාජයීය හද්යා සසිංසස්කකෘතික
හිමිකම තත්ත්වය / සසිංසස්කරණය බ.
සස්කන්ධකුමද්යාර්.- තකතොළඹ : නීතිය හද්යා සමද්යාජ
භද්යාරය, 2011.- පි. [vi], 103 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156692 NL)
ISBN 978-955-1302-36-8 (380722 NA)

විතජේවිකග්රම, ජයන්ත
සයවසක මතක : මතුගම හිටපු පද්යාර්ලිතමන්තු
මන්තග්ර දයද්යා ට. පසස්කුවලේ චරිතය / ජයන්ත
විතජේවිකග්රම.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 118 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(153245 NL)
ISBN 978-955-30-2800-6 (377707 NA)

323.67 - වීසකා

සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා
ඔස : අභිතයකෝගද්යාත්මක තද්ශපද්යාලනඥයකුතග්
ජීවිත කතද්යාව / සසිංජීවිකද්යා සමරතුසිංග .[තපැ.තනතො.] : අසසිංග අතබ්ගුණතසශේකර, 2010.පි. 407: ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(159972 NL)

දසනද්යායක, සමීර
වීසද්යා අත්තපතොත / සමීර දසනද්යායක.[තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ, 2010.- පි. 64 ;
තසමී 21.

ISBN 978-955-52974-0-0

324.2095493 - ශප්ර ලලංකකාව
කුතර්, උපද්යාලි
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ වද්යාමද්යාසිංශික වදද්යාපද්යාරය තකතොයිබට
ද? / උපද්යාලි කුතර්.- රත්තනපිටිය : ස. ආර්. ස.
මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), [2011?].- පි. 12 ;
තසමී 21.
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (156083 NL)
(380527 NA)
පග්රසසිංග, ඉසුර
බිඳුණු වම අත : ජවිතප නිරවි මර්දනයට
පසුවදනක් / ඉසුර පග්රසසිංග.- තකතොළඹ :
සන්සටි පබ්ලිතක්ෂන්සස්, 2011.- පි. 341 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 500.00
(158365 NL)
ISBN 978-955-0570-00-3

324.6 - ඡන්දෙ කප්රමය හකා කිප්රයකාකලකාප
තගකෞරවද්යාන්විත මපැතිවරණ කග්රමයක් උතදසද්යා :
2010 මපැතිවරණ පිළිබඳ සමද්යාතලකෝචනය.තකතොළඹ : ටග්රද්යාන්සස්තප්රන්ස ඉන්ටර්නපැෂනලේ
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා, 2010.- පි. 116 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-1281-33-5(152309 NL)

328 - වදවසස්ථකාදෙකායකය
328.5493 - ශප්ර ලලංකකාව
328.549302 - පකාර්ලිලම්න්තු විවකාදෙ
පපැලේපිට, වජිර
වජිරතග් කතද්යා 2 / වජිර පපැලේපිට ;
සසිංසස්කරණය දයද්යාරත්න රතණ්පුර විසනි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 128 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.450.00
(158128 NL)
ISBN 978-955-30-3156-3 (382018 NA)
රද්යාජපක්ෂ, සුමනවීර
මපැති සතබ් කී කවි / සුමනවීර රද්යාජපක්ෂ.මද්යාලතබ් : කර්තකෘ, 2011.- පි. 194 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(162002 NL)
ISBN 978-955-53602-0-3 (384884 NA)
අ. වි. 891.481

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
පද්යාර්ලිතමන්තු විවද්යාද (හපැන්සද්යාඩ්) : නිල
වද්යාර්තද්යාව.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2010.
196 කද්යා., 1 ක.- 2010.11.30.පි. lxxvi, තර 01-296 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(151786 NL)
196 කද්යා., 2 ක.- 2010.12.01.තර 297-518 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(151786 NL)
196 කද්යා., 3 ක.- 2010.12.02.තර 519-764 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(151786 NL)
196 කද්යා., 4 ක.- 2010.12.03.තර 765-970 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(151786 NL)
196 කද්යා., 5 ක.- 2010.12.04.තර 971-1192 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(151786 NL)
196 කද්යා., 6 ක.- 2010.12.06.තර 1193-1394 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(151786 NL)
196 කද්යා., 7 ක.- 2010.12.07.තර 1395-1636 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(151786 NL)
196 කද්යා., 8 ක.- 2010.12.08.තර 1637-1860 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)

(151786 NL)

(153740 NL)

196 කද්යා., 9 ක.- 2010.12.09.තර 1861-2098 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(151786 NL)

197 කද්යා., 8 ක.- 2011.02.09.තර 1253-1342 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(153740 NL)

196 කද්යා., 10 ක.- 2010.12.10.තර 2099-2332 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(151786 NL)

197 කද්යා., 9 ක.- 2011.02.10.තර 1343-1432 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(153740 NL)

197 කද්යා., 1 ක.- 2011.01.04.පි. lxxvi, තර 1-178 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(153740 NL)
197 කද්යා., 2 ක.- 2011.01.05.තර 179-376 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(153740 NL)

197 කද්යා., 10 ක.- 2011.02.23.තර 1433-1570 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(153740 NL)

197 කද්යා., 3 ක.- 2011.01.06.තර 377-574 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(153740 NL)
197 කද්යා., 4 ක.- 2011.01.07.තර 575-702 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(153740 NL)
197 කද්යා., 5 ක.- 2011.01.20.තර 703-882 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(153740 NL)
197 කද්යා., 6 ක.- 2011.01.21.තර 883-1066 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(153740 NL)
197 කද්යා., 7 ක.- 2011.02.08.තර 1067-1252 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)

197 කද්යා., 11 ක.- 2011.02.24.තර 1571-1708 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(153740 NL)
198 කද්යා., 1 ක.- 2011.03.03.පි. lxxxii, තර 1-136 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155996 NL)
198 කද්යා., 2 ක.- 2011.03.09.තර 137-288 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155996 NL)
198 කද්යා., 3 ක.- 2011.03.22.තර 289-512 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155996 NL)
198 කද්යා., 4 ක.- 2011.03.23.තර 513-624 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155996 NL)
198 කද්යා., 5 ක.- 2011.03.24.තර 625-788 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.

කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155996 NL)
198 කද්යා., 6 ක.- 2011.03.25.තර 789-892 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155996 NL)

199 කද්යා., 3 ක. .- 2011.05.05.තර 271-426 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155997 NL)

198 කද්යා., 7 ක.- 2011.04.05.තර 893-1138 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155996 NL)

199 කද්යා., 4 ක. .- 2011.05.06.තර 427-548 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155997 NL)

198 කද්යා., 8 ක.- 2011.04.06.තර 1139-1248 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155996 NL)

199 කද්යා., 5 ක. .- 2011.05.25.තර 549-716 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155997 NL)

198 කද්යා., 9 ක.- 2011.04.07.තර 1249-1398 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155996 NL)

199 කද්යා., 6 ක. .- 2011.05.26.තර 717-892 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155997 NL)

198 කද්යා., 10 ක.- 2011.04.08.තර 1399-1526 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක:ර.2178.00(වද්යාර්ෂික)
(155996NL)
198 කද්යා., 11 ක. - 2011.04.27
තර 1527-1562 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161690 NL)
(384838 NA)
199 කද්යා., 1 ක. .- 2011.05.03.පි. (lxxxii), තර 1-34 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155997 NL)
199 කද්යා., 2 ක. .- 2011.05.04.තර 135-270 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155997 NL)

199 කද්යා., 7 ක. .- 2011.06.07.තර 893-1068 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155997 NL)
199 කද්යා., 8 ක. .- 2011.06.08.තර 1069-1214 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155997 NL)
199 කද්යා., 9 ක. .- 2011.06.09.තර 1215-1358 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155997 NL)
199 කද්යා., 10 ක. .- 2011.06.10.තර 1359-1472 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155997 NL)
199 කද්යා., 11 ක. .- 2011.06.21.තර 1473-1640 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)

(161691 NL)
(384824 NA)
199 කද්යා., 12 ක. .- 2011.06.22.තර 1641-1830 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161691 NL)
(384825 NA)
199 කද්යා., 13 ක. .- 2011.06.23.තර 1831-1974 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155997 NL)
199 කද්යා., 14 ක. .- 2011.06.24.තර 1975-2090 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(155997 NL)
200 කද්යා., 1 ක. .- 2011.07.05.පි. (lxxxii),තර 1-190 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(157966 NL)
200 කද්යා., 2 ක. .- 2011.07.06.තර 191-342 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(157966 NL)
200 කද්යා., 3 ක.- 2011.07.07.තර 343-518 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161692 NL)
(384841 NA)
200 කද්යා., 4 ක.- 2011.07.08.තර519-686 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161692 NL)
(384842 NA)
200 කද්යා., 5 ක.- 2011.07.12.තර 687-782 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161692 NL)
(384843 NA)

200 කද්යා., 6 ක.- 2011.07.13.තර 783-876 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161692 NL)
(384844 NA)
200 කද්යා., 7 ක.- 2011.07.19.තර 877-1018 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161692 NL)
(384845 NA)
200 කද්යා., 8 ක.- 2011.07.20.තර 1019-1140 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161692 NL)
(384846 NA)
200 කද්යා., 9 ක.- 2011.07.21.තර 1141-1258 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161692 NL)
(384847 NA)
200 කද්යා., 10 ක.- 2011.07.22.තර 1259-1366 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161692 NL)
(384848 NA)
201 කද්යා., 1 ක.- 2011.08.09.පි. (xxxi), තර 1-150 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161693 NL)
(384671 NA)
201 කද්යා., 2 ක.- 2011.08.10.තර 151-306 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161693 NL)
(384670 NA)

201 කද්යා., 3 ක.- 2011.08.11.තර 307-446 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161693 NL)
(384669 NA)
201 කද්යා., 4 ක.- 2011.08.12.තර 447-574 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161693 NL)
(384668 NA)
201 කද්යා., 5 ක.- 2011.08.23.තර 575-660 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161693 NL)
(384666 NA)
201 කද්යා., 6 ක.- 2011.08.24.තර 661-816 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161693 NL)
(384667 NA)
201 කද්යා., 7 ක.- 2011.08.25.තර 817-910 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161693 NL)
(384665 NA)

(159711 NL)
202 කද්යා., 3 ක.- 2011.09.08.තර 275-374 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(159711 NL)
202 කද්යා., 4 ක.- 2011.09.09.තර 375-494 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(159711 NL)
202 කද්යා., 5 ක.- 2011.09.20.තර 495-650 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(159711 NL)
202 කද්යා., 6 ක.- 2011.09.21.තර 651-820 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(159711 NL)
202 කද්යා., 7 ක.- 2011.09.22.තර 821-954 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(159711 NL)
202 කද්යා., 8 ක.- 2011.09.23.තර 955-1060 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(159711 NL)

201 කද්යා., 8 ක.- 2011.08.26.තර 911-1018 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161693 NL)
(384664 NA)

203 කද්යා., 1 ක. - 2011.10.06
පි. (lxxxi), තර 1-160 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161625 NL)

202 කද්යා., 1 ක.- 2011.09.06.පි. (lxxxi), තර 1-138 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(159711 NL)

203 කද්යා., 2 ක. - 2011.10.18
තර 161-303 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161625 NL)

202 කද්යා., 2 ක.- 2011.09.07.තර 139-274 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)

203 කද්යා., 4 ක. - 2011.10.20
තර 482-625 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)

(161625 NL)
203 කද්යා., 5 ක. - 2011.10.21
තර 626-763 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161625 NL)
203 කද්යා., 6 ක. - 2011.11.08
තර 764-939 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161625 NL)
203 කද්යා., 7 ක. - 2011.11.09
තර 940-1095 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161625 NL)
203 කද්යා., 8 ක. - 2011.11.11
තර 1096-1207 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(161625 NL)
204 කද්යා., 1 ක. - 2011.11.21
පි. (lxxxi), තර 1-202 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: ර.2178.00 (වද්යාර්ෂික)
(162304 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. බසස්නද්යාහිර පළද්යාතත් පළද්යාත් සභද්යාව
කද්යාර්ය සටහන්.- තකතොළඹ : බසස්නද්යාහිර පළද්යාත්
සභද්යාව, 2010.
අසිංක 2010/25 - 2010.12.07.පි. 9 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (146670 NL)
අසිංක 2011/01 - 2011.01.04.පි. 11; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152855 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. බසස්නද්යාහිර පළද්යාතත් පළද්යාත් සභද්යාව
කද්යාර්ය සටහන්.- තකතොළඹ : බසස්නද්යාහිර පළද්යාත්
සභද්යාව, 2011.
අසිංක 2011/04 - 2011.02.22.පි. 9 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස

කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152855 NL)
අසිංක 2011/05 - 2011.03.22.පි. 9 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152855 NL)
අසිංක 2011/06 - 2011.04.05.පි. 9 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152855 NL)
අසිංක 2011/07 - 2011.05.03.පි. 9 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152855 NL)
අසිංක 2011/09 - 2011.06.07.පි. 9 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152855 NL)
අසිංක 2011/10 - 2011.06.21.පි. 9 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152855 NL)
අසිංක 2011/11 - 2011.07.05.පි. 9 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152855 NL)
අසිංක 2011/13 - 2011.08.09.පි. 5 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : මිල තනතොදපැක්තවේ (152855 NL)
අසිංක 2011/14 - 2011.08.23.පි. 11 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : මිල තනතොදපැක්තවේ (152855 NL)
අසිංක 2011/15 - 2011.09.06.පි. 6 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : මිල තනතොදපැක්තවේ (152855 NL)
අසිංක 2011/16 - 2011.09.20.පි. 10 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : මිල තනතොදපැක්තවේ (152855 NL)
අසිංක 2011/17 - 2011.10.10
පි. 12 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස

කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ
අසිංක 2011/19 - 2011.11.08
තර 1477-1528 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ

(152855 NL)

(152856 NL)

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. බසස්නද්යාහිර පළද්යාතත් පළද්යාත් සභද්යාව
විවද්යාද : නිල වද්යාර්තද්යාව.- තකතොළඹ : බසස්නද්යාහිර
පළද්යාත් සභද්යාව, 2010.
අසිංක 2010/25 - 2010.12.07.තර 2415 - 2498 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (146669 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. බසස්නද්යාහිර පළද්යාතත් පළද්යාත් සභද්යාව
විවද්යාද : නිලවද්යාර්තද්යාව.- තකතොළඹ : බසස්නද්යාහිර
පළද්යාත් සභද්යාව, 2011.
අසිංක 2011/01 - 2011.01.04.පි. [xxiv], තර 001-0102 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152856 NL)
අසිංක 2011/04 - 2011.02.22.තර 0213-0252 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152856 NL)
අසිංක 2011/05 - 2011.03.22.තර 0253-0332 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152856 NL)
අසිංක 2011/06 - 2011.04.05.තර 0333-0378 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152856 NL)
අසිංක 2011/07 - 2011.05.03.තර 0379-0472 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152856 NL)
අසිංක 2011/09 - 2011.06.07.තර 0491-0564 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152856 NL)
අසිංක 2011/10 - 2011.06.21.තර 0565-0642 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152856 NL)

අසිංක 2011/11 - 2011.07.05.තර 0643-0758 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (152856 NL)
අසිංක 2011/13 - 2011.08.09.තර 0847-0952 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : මිල තනතොදපැක්තවේ (152856 NL)
අසිංක 2011/14 - 2011.08.23.තර 0953-1016 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : මිල තනතොදපැක්තවේ (152856 NL)
අසිංක 2011/15 - 2011.09.06.තර 1017-1072 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : මිල තනතොදපැක්තවේ (152856 NL)
අසිංක 2011/16 - 2011.09.20.තර 1073-1152 ; තසමී 29
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-කක : මිල තනතොදපැක්තවේ (152856 NL)

3 3 0 ආර්ථික විදෙදකාව
අතපත්තු, ඩපැනී
ආර්ථික විදදද්යා පග්රතවේශය 2 / ඩපැනී අතපත්තු.මද්යාතර : කර්තකෘ, 2011.- පි. xvi,544 ;
තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.880.00
(155970 NL)
ISBN 978-955-51363-1-0 (380323 NA)

330.01 - නදකාය
පතිරතග්, තජේ. එම. තපතොඩිමපැණතක්
සසිංවර්ධන ආර්ථික විදදද්යාව නදද්යායන් සහ
සසිංකලේප / තජේ. එම. තපතොඩිමපැණතක්
පතිරතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 184 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(156620 NL)
ISBN 978-955-30-3002-3 380796 NA)

330.076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ආර්ථික විදදද්යාව :
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ :
මද්යාසස්ටර් ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 306 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(379237 NA)
ISBN 978-955-664-126-4
අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) ආර්ථික විදදද්යාව :
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 2004 -2010 /
සසිංසස්කරණය සුමිත් රද්යාජපක්ෂ.- තකතොළඹ :
සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. iv,99 ;
තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක : ර. 230.00
(155252 NL)
ISBN 978-955-661-442-8 (379595 NA)

330.9 - ආර්ථික තත්වය
330.95493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
ගතන්වත්ත, ශදද්යාමි නවන්
ආර්ථික යුද්ධය ජය ගපැනීම / ශදද්යාමි නවන්
ගතන්වත්ත.-[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ, 2011.පි. 222 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(156659 NL)
ISBN 978-955-51812-2-8
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව ආසයද්යාතවේ නපැගී එන ආශස්චර්යය :
මහින්ද චින්තන - ඉදිරි දපැක්ම.- තකතොළඹ :
මුදලේ හද්යා කග්රම සමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2010.පි. 304 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(155175 NL)
සමිද්ධි හිමි, බටුවසිංගල
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංවර්ධනයට ප්රතවේශයක් /
බටුවසිංගල සමිද්ධි හිමි.- තකතොළඹ : සහස්ර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(161145 NL)
ISBN 978-955-1767-54-9

331 - කම්කරු ආර්ථික විදෙදකාව
331.11 - ශප්රම බලකකාය
331.110021 - සලංඛදකාලලේඛන
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාර්තතමන්තුව
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ ශග්රමබල සමීක්ෂණය වද්යාර්ෂික
වද්යාර්තද්යාව - 2009 : පළද්යාත් සභද්යා දිසස්තග්රක්රික්
මට්ටතම දත්ත.- තකතොළඹ : ජනතලේඛන හද්යා
සසිංඛදද්යාතලේඛන තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2010.පි. ivx,100 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(158108NL)
ISBN 978-955-577-697-4

331.88 - වපෘත්තිය සමිති
331.88095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
ජයවර්ධන, කුමද්යාරි
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ කමකර පසිංති වදද්යාපද්යාරතයේ තකටි
ඉතිහද්යාසය : 1893 - 1947 / කුමද්යාරි
ජයවර්ධන.- තකතොළඹ : සමද්යාජ විදදද්යාඥයින්තග්
සසිංගමය, 2009.- පි. [vi],213 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(158394 NL)
ISBN 978-955-1772-49-8

332 – මූලද ආර්ථික විදෙදකාව
කලුආරච්චි, රණසසිංහ
මූලද ආර්ථික විදදද්යාව : තද්ශීය හද්යා විතද්ශීය
මූලද / රණසසිංහ කලුආරච්චි.- අඟුළුගහ :
කර්තකෘ, 2011.- පි. [vi],225 : තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 425.00
(162193 NL)
ISBN 978-955-52581-1-1 (385074 NA)

332.1 – බලැලංකු
332.1106 – වකාර්ෂික වකාර්තකා
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2010.- තකතොළඹ :
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව : [2011?].පි. [627] ; තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (155395 NL)
ISBN 978-955-575-214-5
ISSN 1391-359x

32-1753 – ණය
නිවසක අයිතිය ණය මුදලකන් හිමිකර ගපැනීතම
හිසට වහලක් සතට නිවනක්, නිවද්යාස ණය
පිළිබඳ වනතික මද්යාර්තගකෝපතද්ශනය /
සමපද්යාදනය නීතිතවේදී ආර්. ඒ.
කරණද්යාරත්න.- නතග්තගතොඩ : දීපද්යානි
(මුද්රණය), 2010.- පි. 277 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 1200.00 (161716 NL)
ISBN 978-955-51950-2-7(384864 NA)

332.41 – උදධමනය
පියතිලක, තක්. ඩ. ආර්.
පහසුතවන් සටින් උද්ධමනතයේ කතද්යාව /
තක්. ඩ. ආර්. පියතිලක, වරණ චන්ද්රකීර්ති
සහ අයි. ට. ආර්. එම. ගුණරත්න.- තකතොළඹ :
ශ්රි ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව, 2011.පි. [ii],24 : චිත්ර ;තසමී 27.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(163317NL)
(385863 NA)

332.63 – ආලයයෝජන ක්රම
332.632 – ලකතොටසස් ලවළඳලපතොල
ගතන්වත්ත, ශදද්යාම නවන්
තකතොටසස් තවතළඳතපතොල ඉතද්යා සරලව / ශදද්යාම
නවන් ගතන්වත්ත.- තපකෝද්දල : කර්තකෘ,
2011.- පි. xix,104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(162086 NL)
ISBN 978-955-51812-3-5 (385108NA)

333 - ඉඩම් ආර්ථික විදෙදකාව
333.707 – පරිසර අධදයනය
ජයසුන්දර , උඩුගම එසස්.
මහී සයද්යාතග් පරිසර කතද්යා - 1 / උඩුගම එසස්.
ජයසුන්දර .- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 96 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(160254 NL)
ISBN 978-955-30-3091-7 (383596 NA)
ජයසුන්දර , උඩුගම එසස්.
මහී සයද්යාතග් පරිසර කතද්යා - 2 / උඩුගම එසස්.
ජයසුන්දර .- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 96 : චිත්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(160245 NL)
ISBN 978-955-30-3092-4 (383629 NA)

ජයසුන්දර , උඩුගම එසස්.
මහී සයද්යාතග් පරිසර කතද්යා - 3 / උඩුගම එසස්.
ජයසුන්දර .- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 96 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(160261 NL)
ISBN 978-955-30-3093-1 (383604 NA)

333.75 - කලැලලෑ ඉඩම්
333.75095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
විජයවර්ධන, කුසුමසරි
වපැනතසන වනතපත් / කුසුමසරි
විජයවර්ධන.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 124 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(152752 NL)
ISBN 978-955-20-9719-3 (377968 NA)
විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර
කුමන : කුරලු පද්යාරද්යාදීසය / ශද්යාන්ත කුමද්යාර
විතද්යාන.- ගමපහ : කර්තකෘ, 2011.පි. 60 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(161162 NL)
ISBN 978-955-1660-65-9

333.784 – වන උදෙදකාන
බමුණුසසිංහ, දිතනත්
මද්යා දුටු සුන්දර තහකෝර්ටන් තපැන්න / දිතනත්
බමුණුසසිංහ.- තහකෝමද්යාගම : කර්තකෘ, 2010.පි. 6 : චිත්ර ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(163251 NL)
ISBN 978-955-52873-0-2 (385722 NA)

333.784 - වනකාන්තර
333.784095493 - ශප්ර ලලංකකාව
තසශේරසසිංහ, හරින්ද්ර යසසස්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ වනද්යාන්තර වර්ග / හරින්ද්ර යසසස්
තසශේරසසිංහ.- අතුරගිරිය : හරිත වන සසිංසදය,
[2011?].- පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 22x11.
කබපැ-තබකෝක: ර.50.00
(154453 NL)
(379143 NA)

333.79 - බලශක්තිය
333.7932 - විදුලි බලය

334 - සමූපකකාර
334.095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව

සුරක්ෂිතතද්යා අත්තපතොත : අනතුර වලක්වද්යා ගත
හපැක.- [තකතොළඹ] : [ලසිංකද්යා විදුලිබල
මණ්ඩලය], 2010.- පි.[vi], 53 :
රූපසටහන් ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ(152750 NL)
(377966 NA)

අතබ්සසිංහ, ඒ. එම. ජී. බ.
සමූපකද්යාරය, ප්රජද්යා සසිංවර්ධනය සහ කද්යාන්තද්යා
සහභද්යාගිත්වය / ඒ. එම. ජී. බ. අතබ්සසිංහ.වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. v,208 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(160365 NL)
ISBN 978-955-553-678-3

333.9 - සස්වභකාවික සම්පත්
333.91 -ජලය හකා ජලකාශප්රශ්රිත පප්රලදශ
බසස්නද්යායක, ස. ආර්. එම. තක්.
දියවර වගතුග / ස. ආර්. එම. තක්.
බසස්නද්යායක.- අනරද්යාධපුරය : කර්තකෘ, 2011.පි. [xvi],181 ;තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.375.00
(157886 NL)
ISBN 978-955-50720-2-1 (381776 NA)

333.911 - ජලය
ජලය සහ මිනිසද්යා / සමපද්යාදනය සතිසස්චන්ද්ර
එදිරිසසිංහ.- කපැලණය : මිහිඳු සසිංසස්කකෘතික
පදනම, 2010.- පි. [v], 234 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගග්රග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 500.00
(149019 NL)
ISBN 978-955-0379-05-7

333.95 - ජීව විදෙදකාත්මක සම්පත්
333.95071 - විෂයමකාලකා
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ජීව සමපත්
තද්යාක්ෂණතවේදය : ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ
සසිංගග්රහය.- මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන
ආයතනය, 2009.- පි. ix,163 : චිතග්ර ;
තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(153646 NL)
(378680 NA)

ගමතග්, නන්දසරි
ආසයද්යාතවේ ආශස්චර්යතයේ ශ්රීග්ර ලද්යාසිංතක්ය
සමූපකද්යාර ලකුණ / නන්දසරි ගමතග්.මද්යාලතඹ : කර්තකෘ, 2011.- පි. xiv,145 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159235 NL)
ISBN 978-955-52856-2-9 (383013 NA)
මලේකද්යාන්ති, පී. ජී. මද්යාලද්යා
වදසනයක පසුවිපරම : අසද්යාර්ථක
සමූපකද්යාරයක අත්දපැකීම / පී. ජී. මද්යාලද්යා
මලේකද්යාන්ති.- අකුරැසස්ස : කර්තකෘ, 2011.පි. 126 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159234 NL)
ISBN 978-955-52463-1-6 (383012 NA)

336 – මහජන මුදෙලේ
336.095493 – ශ ලලංකකාව
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජද ණය කළමනද්යාකරණය :
2010 වසතර් ප්රගතිය සහ 2011 සහ ඉදිරිය
සඳහද්යා ක්රතමකෝපද්යායයන්.- තකතොළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා
මහ බපැසිංකුව, [2011?].- පි. ix,81 ; තසමී28.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(163318 NL)
ISBN 978-955-575-210-7 (385873 NA)

336.2 – බදු හකා බදුකරණය
336.2012 – ජකාතික බදු
336.20125493 – ශ ලලංකකාව
ශ්රී ලසිංකද්යාව. තද්ශීය ආදද්යායම තදපද්යාර්තතමන්තුව
උ. වි. තග. ආදද්යායම බදු චක්ර 2011-2012.[තපැ. තනතො.] : [ප්ර. තනතො.], 2011.පි. iv,119 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ

(161821 NL)
(384767 NA)

336.5493 – ශ ලලංකකාව
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
2011 සහ ඉදිරිය සඳහද්යා මුදලේ සහ මූලද අසිංශ
ප්රතිපත්ති තපර දපැක්ම.- තකතොළඹ :
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව, 2011.පි. 56 : රූපටසහන් ; තසමී 26.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (159766 NL)
(383435 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව, මුදලේ හද්යා ක්රමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය
වසර මපැද රද්යාජද මූලද තත්ත්වය පිළිබඳ
වද්යාර්තද්යාව 2011.- තකතොළඹ : මුදලේ හද්යා
ක්රමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය, [2011?].පි. 33 : රූපසටහන් ; තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (161819 NL)

338.4791095493 – ශ ලලංකකාව
තිතලකෝචන, ඒ. තක්. පී. ඩ.
සසිංචද්යාරක අත්තපතොත – 2 : උතුර නපැතගනහිර
උරමය / ඒ. තක්. පී. ඩ. තිතලකෝචන.පන්නිපිටිය : සස්ටපැමෆර්ඩ් තලේක්, 2011.පි. [xvi],58 : චිත්ර ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(160103 NL)
ISBN 978-955-658-101-0 (383565 NA)
අ. වි. 910.4
පතිරණ, ය. පී. එසස්.
සරිලක සරණය : තද්ශීය සසිංචද්යාරයට
අත්වපැලක් / ය. පී. එසස්. පතිරණ.වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 103 : චිත්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(160372 NL)
ISBN 978-955-553-663-9

338 – නිෂස්පකාදෙනය
338.095493

338.91 – විලදශ ආධකාර

සසිංජීව, එම. එච්. නිශද්යාන්ත සසිංජීව
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ තද්ශීය කර්මද්යාන්ත / එම. එච්.
නිශද්යාන්ත සසිංජීව.- නතග්තගතොඩ : වින්දන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 74 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(155956 NL)
ISBN 978-955-0130-00-9 (380359 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යාතද්යාන්ත්රීක සමද්යාජවද්යාදී ජනරජය
සඳහද්යා :රද්යාජද ආධද්යාරක ක්රතමකෝපද්යාය
2009-2012.- තකතොළඹ : [2011?].පි. vi, 155 ; ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-8908-30-3(158768 NL)

338.4791- සලංචකාරක කර්මකාන්තය

338.95493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව

සලේවද්යා, ඩ. ඒ. ස. සුරසිංග
සසිංචද්යාරක සපැලසුමකරණය : සපැලසුමකරණ
සසිංකලේප, පග්රතවේශයන් හද්යා කග්රම ශිලේප / ඩ. ඒ.
ස. සුරසිංග සලේවද්යා සහ අනරද්ධ විතජේකුමද්යාර.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(156826 NL)
ISBN 978-955-30-2966-9 (380821 NA)

ඊරියගම, තිසස්ස
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආර්ථික ඉතිහද්යාසය : නූතන
යුගය / තිසස්ස ඊරියගම.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 256 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(163167 NL)
ISBN 978-955-30-3073-3 (385889 NA)

සලේවද්යා, ඩ. ඒ. ස. සුරසිංග
සසිංචද්යාරක සසිංවර්ධන පග්රතවේශ / ඩ. ඒ. ස. සුරසිංග
සලේවද්යා සහ පියලේ ගුරතග්.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 112 : චිතග්ර ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00 (157312 NL)
ISBN 978-955-30-2967-6(381202 NA)

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව ආසයද්යාතවේ නපැගී එන ආශස්චර්ය :
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දපැක්ම.- තකතොළඹ :
මුදලේ හද්යා කග්රම සමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2011.පි. 103 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 20x29
මපැබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(153447 NA)
සසිංජීව, එම. එච්. නිශද්යාන්ත සසිංජීව
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ තද්ශ්රීය කර්මද්යාන්ත / එම. එච්.
නිශද්යාන්ත සසිංජීව.- නතග්තගතොඩ : වින්දන
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 74 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(155956 NL)
ISBN 978-955-0130-00-9 (380359 NA)

3 4 0 නීතිය

340.56 - සවිලේ නීති

340.076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර

තභට්ටිතග්, නිලන්ත
සවිලේ නීතිය සහ නඩු කද්යාර්ය පටිපද්යාටිය /
නිලන්ත තභට්ටිතග්.- තකතොළඹ : සමද්යාධි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 128 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153124 NL)
ISBN 978-955-8786-16-1 (377503 NA)

ජයතුසිංග, එසස්. පී.
නීති පග්රතවේශ නියත ජයමඟෙ : හතරවන
තකතොටස / එසස්. පී. ජයතුසිංග.- පිළියන්දල :
කර්තකෘ, 2011.- පි. 128 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(155343 NL)
ISBN 978-955-53106-0-4 (379978 NA)
වන්නිආරච්චි, ඩ. ඩ.
නීතිවිදදද්යාල පග්රතවේශ විභද්යාග අත්වපැල : සුවිතශශේෂි
අනමද්යාන සහිත පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය /
ඩ. ඩ. වන්නිආරච්චි සහ බුද්ධික සමරසසිංහ.තකතොළඹ : කර්තකෘ, 2011.- පි. 93 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 600.00
(157958 NL)
ISBN 978-955-53099-2-9

340.092 - නීතිඥලයයෝ
රද්යාජද නීතිඥ එච්. ශ්රීග්ර නිශස්ශසිංක චරිතද්යාපදද්යානය.[තපැ. තනතො.] :[පග්ර. තනතො.], [2011?].පි. xiii,45 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(157516 NL)
(381526 NA)

340.095493 - ශප්ර ලලංකකාව
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාමිණී
නඩු නිමිති හද්යා අධිකරණ බලය / කපිල
ගද්යාමිණී ජයසසිංහ.- මද්යාරවිල : කර්තකෘ, 2010.පි. 141 ; තසමී 20.- (එදිතනදද්යා ජීවිතයට
නීතිය ; අසිංක 04)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.700.00
(153678 NL)
ISBN 978-955-50046-7-1
තසතනවිරත්න , චන්ද්රසරි
උඩරට නීතිය : අණ පනත් සහ නඩු තන්දු /
චන්ද්රසරි තසතනවිරත්න .- මහනවර :
කර්තකෘ , 2011.- පි.[x], 210 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 600.00
(159924 NL)
ISBN 978-955-50508-3-8

341 - ජකාතදන්තර නීතිය
341.48 - මකානව අයිතිවකාසකම්
ලියනආරච්චි, ජගත්
නීතිතයන් තහවුර කළ අතප් අයිතන් :
මද්යානව හිමිකම නියද්යාමකයන් සඳහද්යා සමපත්
ගග්රන්ථය /ජගත් ලියනආරච්චි.- තිසස්සමහද්යාරද්යාම:
වර්ලේඩ් විෂන් ලසිංකද්යා, 2011.- පි. [iv],140 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ(157962NL)
ISBN 978-955-0676-00-2

342 - ආණ්ඩුකප්රම සහ පරිපකාලන නීතිය
ගමතග්, ඒ. එච්.
පරිපද්යාලනය සඳහද්යා නීතිය / ඒ. එච්. ගමතග්.පන්නිපිටිය : කර්තකෘ, 2011.- පි. vii,348 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.650.00
(159362 NL)
ISBN 978-955-97006-7-8 (383270 NA)

342.06 - පරිපකාලන නීතිය
තභට්ටිතග්, නිලන්ත
පරිපද්යාලන නීතිය සහ තසශේවක අයිතිවද්යාසකම /
නිලන්ත තභට්ටිතග්.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 112 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.160.00
(153315 NL)
ISBN 978-955-655-895-1 (377662 NA)

342.06095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
පලිහපිටිය, ඊ. ඩ.
වදවසස්ථද්යා හද්යා පරිපද්යාලන නීතිය : දුහුනන්
දපැනම සඳහද්යා / ඊ. ඩ. පලිහපිටිය.- 
නතග්තගතොඩ : කර්තකෘ, 2010.- පි. [xxii],332 ;
තසමී 21.
සසිංහල සහ ඉසිංගග්රග්රීස

මපැබපැ-තබකෝක: ර.650.00
(152582 NL)
ISBN 978-955-52631-0-8

342.07 - මලැතිවරණ නීතිය
342.07026 - පනත්

342.080262 - පනත් ලකටුම්පත්

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[මපැතිවරණ පනත්]
2011 අසිංක 28 දරන මපැතිවරණ (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි.20 ;
තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 15.00
(157188 NL)

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
සසිංගණන (සසිංතශකෝධන) : (143 වන අධිකද්යාරිය
වූ) සසිංගණන ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම
පිණස වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 2 ;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 80,
2011)
කබපැ-කක: ර.6.00
(156005 NL)

342.070262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
මපැතිවරණ (විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) :
මපැතිවරණයක දී ඡන්දය පග්රකද්යාශ කරීම සඳහද්යා
යම තපැනපැත්තකු විසන් අශක්නතද්යාවකට පත්
ඡන්දදද්යායකයකු කපැටුව යද්යාමට අවශද
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස ද; (262 වන
අධිකද්යාරය වූ ) පළද්යාත් පද්යාලන මපැතිවරණ
ආඥද්යාපනත, 1981 අසිංක 1 දරන පද්යාර්ලිතමන්තු
මපැතිවරණ පනත, 1981 අසිංක 7 දරන ජනමත
විචද්යාරණ පනත, 1981 අසිංක 15 දරන
ජනද්යාධිපතිවරණ පනත සහ 1988 අසිංක 2
දරන පළද්යාත් සභද්යා මපැතිවරණ පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා ද ; ඊට සමබන්ධ
තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත් තකටුමපතක.තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 20 ; තසමී 20.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 71, 2011)
කබපැ-කක: ර.16.00
(155348 NL)

342.08 - පුදගලයින් පිළිබඳ රජලයේ
අධිකරණ බලතල
342.08026 - පනත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[සසිංගණන පනත]
2011 අසිංක 26 දරන සසිංගණන (සසිංතශකෝධන)
පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි.2 ; තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 2.00
(157189 NL)

342.09 - පළකාත් පකාලන නීතිය
342.09026 - පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[පළද්යාත් සභද්යා පනත]
2010 අසිංක 13 දරන පළද්යාත් සභද්යා
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2010.- පි. 1 ;
තසමී 21.
පත්රිකද්යා : ර. 1.50
(160571 NL)
(383825 NA)

343 - යුදධ, ආරක්ෂණ, මහජන ලදපල,
මහජන මුදෙලේ බදු, ලවළඳ,
කර්මකාන්ත නීතිය
343.019 - නකාවික නීතිය
343.019026 - පනත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව
[නද්යාවික හමුදද්යා පනත]
2011 අසිංක 32 දරන නද්යාවික හමුදද්යා
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 2 ;
තසමී 20.
කබපැ-කක: ර.2.00
(158848 NL)

343.0190262 – පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
නද්යාවික හමුදද්යා (සසිංතශකෝධන) : (358 වන
අධිකද්යාරය වූ) නද්යාවික හමුදද්යා පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 2 ; තසමී 20.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 106, 2011)

කබපැ-කක : ර. 6.00

(158206 NL)

343.032 - මුදෙලේ නීතිය
343.032026 - පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[භද්යාණ්ඩද්යාගද්යාර තලේකම පනත]
2010 අසිංක 15 දරන භද්යාණ්ඩද්යාගද්යාර තලේකම
(නිතයකෝජිතයකු නම කරිතම) පනත.තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2010.- පි. 2 ; තසමී 20.
කබපැ-කක: ර.3.00
(159892 NL)
(383688 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[මුදලේ විශුද්ධිකරණය වපැළපැක්වීතම පනත]
2011 අසිංක 40 දරන මුදලේ විශුද්ධිකරණය
වපැළපැක්වීතම (සසිංතශකෝධන) පනත.තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 14 ; තසමී 21.
කබපැ-කක: ර.15.00
(162052 NL)
(385428 NA)

343.0320262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
මුදලේ වදද්යාපද්යාර : මුදලේ වදද්යාපද්යාර කටයුතු
විධිමත් කරීම සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම
සහ ඊට සමබන්ධ තහකෝ ආනෂසිංගික කරණු
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 96 ; තසමී 21.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 101, 2011)
කබපැ-කක : ර. 63.00
(156127 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
මුදලේ විශුද්ධිකරණය වපැලපැක්වීතම
(සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 5 දරන මුදලේ
විශුද්ධිකරණය වපැලපැක්වීතම පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 14 ; තසමී 20.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 121 )
කබපැ-කක : ර. 13.00
(160867 NL)

343.034 - මූලද පප්රතිපත්ති
343.034026 - පනත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[මුදලේ පනත]
2011 අසිංක 15 දරන මුදලේ (සසිංතශකෝධන)
පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 13 ; තසමී 21.

කබපැ-කක : ර. 8.00

(157551 NL)
(381654 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[විසර්ජන පනත]
2010 අසිංක 20 දරන විසර්ජන පනත.තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2010.- පි. 63 ; තසමී 20.
කබපැ-කක: ර.38.00
(159884 NL)
(383700 NA)

343.0340262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
මුදලේ (සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 11 දරන
මුදලේ පනත, 2005 අසිංක 5 දරන මුදලේ පනත,
2003 අසිංක 25 දරන මුදලේ පනත සහ 1995
අසිංක 16 දරන මුදලේ පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 12 ; තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 95, 2011)
කබපැ-කක: ර.11.00
(158743 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
විසර්ජන : 2012 මුදලේ වර්ෂතයේ තසශේවද්යා වියදම
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලසම සඳහද්යා ද ; ඒ තසශේවද්යා
කද්යාර්ය සඳහද්යා ශ්රී ලසිංකද්යාව තුළ තහකෝ ඉන් බපැහපැර
තහකෝ ණය ලබද්යා ගපැනීමට බලය දීම සඳහද්යා ද ;
ඒ මුදලේ වර්ෂය තුළ ආණ්ඩුතවේ ඇතපැම
කටයුතු තවනතවන් මූලද ප්රතිපද්යාදන සපැපයීම
සඳහද්යා ද ; එම කටයුතු තවනතවන් ඒ මුදලේ
වර්ෂය තුළ වියදම සඳහද්යා අවශද වන මුදලේ
ඒකද්යාබද්ධ අරමුදලින් තහකෝ ආණ්ඩුතවේ තහකෝ
ආණ්ඩුවට සුදුසස්සක් කළ හපැක තවනත් යම
අරමුදලකන් තහකෝ මුදලේවලින් තහකෝ
අත්තිකද්යාරම වශතයන් තගවීමට ඉඩ සපැලසම
සඳහද්යා ද ; ඒකද්යාබද්ධ අරමුදලට ඒ මුදලේ ආපසු
තගවීමට විධිවිධද්යාන සපැලසම සහ ඉහත කී
කරණු හද්යා සමබන්ධ තහකෝ එයට ආනෂසිංගික
කරණු සමබන්ධතයන් විධිවිධද්යාන සපැලසම
සඳහද්යා ද වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 63 ;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 128,
2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(161554 NL)

343.036 - ආදෙකායම් නීතිය
343.036026 - පනත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[තද්ශීය ආදද්යායම පනත]
2011 අසිංක 22 දරන තද්ශීය ආදද්යායම
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි.48 ;
තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 38.00
(157187 NL)

343.0360262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තද්ශීය ආදද්යායම (සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 10
දරන තද්ශ්රීය ආදද්යායම පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 42 ; තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 81, 2011)
කබපැ-කක: ර.33.00
(155349 NL)

343.04 - බදු නීතිය
343.04026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තගවීම පපැහපැර හරින ලපැබු බදු පියවීතම
පනත]
2010 අසිංක 16 දරන තගවීම පපැහපැර හරින ලපැබු
බදු පියවීතම (විතශශේෂ විධිවිධද්යාන ) පනත.තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 11 ; තසමී 20.
කබපැ-කක: ර.7.00
(159890 NL)
(383691 NA)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[ජද්යාතිය තගතොඩනපැගීතම බදු පනත]
2011 අසිංක 10 දරන ජද්යාතිය තගතොඩනපැගීතම බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 14 ;
තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 8.00
(157543 NL)
(381666 NA)

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[පග්රද්යාතද්ශ්රීය යටිතල පහසුකම සසිංවර්ධන බදු
පනත]
2011 අසිංක 16 දරන පග්රද්යාතද්ශ්රීය යටිතල
පහසුකම සසිංවර්ධන බදු (ඉවත් කරීතම)
පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 01 ; තසමී 21.
පතග්රක්රිකද්යා : ර. 2.00
(157545 NL)
(381663 NA)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[බදු අභියද්යාචනද්යා තකතොමිෂන් සභද්යාව පනත]
2011 අසිංක 23 දරන බදු අභියද්යාචනද්යා
තකතොමිෂන් සභද්යාව පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි.7 ; තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 5.00
(157566 NL)
(381632 NA)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[වරද්යාය සහ ගුවන් තතතොටුපල සසිංවර්ධන බදු
පනත]
2011 අසිංක 18 දරන වරද්යාය සහ ගුවන්
තතතොටුපල සසිංවර්ධන බදු පනත.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි.7 ;
තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 5.00
(157560 NL)
(381641 NA)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[විදුලිසසිංතද්ශ බදු පනත]
2011 අසිංක 21 දරන විදුලිසසිංතද්ශ බදු පනත.තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි.6 ; තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 4.00
(157190 NL)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[හර බදු පනත]
2011 අසිංක 14 දරන හර බදු (ඉවත් කරීතම)
පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 2 ; තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 2.00
(157564 NL)
(381635 NA)

343.040262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ජද්යාතිය තගතොඩනපැගීතම බදු (සසිංතශකෝධන) :2009
අසිංක 9 දරන ජද්යාතිය තගතොඩනපැගීතම බදු පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 12 ; තසමී 21.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 83, 2011)
කබපැ-කක: ර.11.00
(158740 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
පග්රද්යාතද්ශ්රීය යටිතල පහසුකම සසිංවර්ධන බදු
(ඉවත් කරීතම) : 2006 අසිංක 51 දරන
පග්රද්යාතද්ශ්රීය යටිතල පහසුකම සසිංවර්ධන බදු
පනත ඉවත් කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 1 ; තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 87, 2011)
පතග්රක්රිකද්යා: ර.3.00
(156007 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
බදු අභියද්යාචනද්යා තකතොමිසම : බදු අභියද්යාචනද්යා
තකතොමිෂන් සභද්යාවක් සසිංසස්ථද්යාපනය කරීම සඳහද්යා
ද, එම තකතොමිෂන් සභද්යාතවේ සහ එවපැනි
අභියද්යාචනද්යා විභද්යාග තකතොට අවසන් කරීම සඳහද්යා
අනගමනය කළ යුතු කද්යාර්ය පටිපද්යාටිය
නිශස්චය කරීම සඳහද්යා සහ ඒ හද්යා සමබන්ධ තහකෝ
ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසස්වීම පිණස වූ පනත් තකටුමපතක.තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 7 ; තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ;
අසිංක 91, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(158747 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
වරද්යාය සහ ගුවන්්ස් තතතොටුපල සසිංවර්ධන බදු :
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවන් පිටත දී ආරමභවන
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාවට ආනයන කරන ලබන සසෑම
භද්යාණ්ඩයක් මත ම වරද්යාය සහ ගුවන්
තතතොටුපල සසිංවර්ධන බද්ද යනතවන්
හඳුන්වන ලබන බද්දක් පපැනවීමට සහ ඒ
බද්ද එකතු කරීම සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම
පිණස ද, 2002 අසිංක 11 දරන මුදලේ පනතත්
1 වන තකතොටස සසිංතශකෝධනය කරීම පිණස ද ;
ඒ හද්යා සමබන්ධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 7 ; තසමී 20.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 93, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(158745 NL)

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
හරබදු (ඉවත් කරීතම) : 2002 අසිංක 16 දරන
හරබදු පනත ඉවත් කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 2 ; තසමී 20.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 94, 2011)
කබපැ-කක: ර.6.00
(158744 NL)

343 – යුදධ, ආරක්ෂණ, මහජන
343.05 - බදු වර්ග
343.05325026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ත්රසස්තවද්යාදීන්ට මුදලේ සපැපයීම
මපැඩපපැවපැත්වීතම සමමුති පනත]
2011 අසිංක 41 දරන ත්රසස්තවද්යාදීන්ට මුදලේ
සපැපයීම මපැඩපපැවපැත්වීතම සමමුති
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.පි. 14 ; තසමී 21.
කබපැ-කක: ර.15.00
(162134 NL)
(385425 NA)

343.055 - ලදශීය නිපලැයුම්, පිරිවලැටුම් බදු
343.055026 - පනත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[ආර්ථික තසශේවද්යා ගද්යාසස්තු පනත]
2011 අසිංක 11 දරන ආර්ථික තසශේවද්යා ගද්යාසස්තු
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 6 ;
තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 6.00
(157547 NL)
(381660 NA)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[එකතු කළ අගය මත බදු පනත]
2011 අසිංක 9 දරන එකතු කළ අගය මත
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 24 ;
තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 50.00
(157556 NL)
(381647 NA)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[නිෂස්පද්යාදන බදු පනත]
2011 අසිංක 17 දරන නිෂස්පද්යාදන බදු (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 1 ;
තසමී 21.

පතග්රක්රිකද්යා : ර. 2.00

(157564 NL)
(381635 NA)

343.0550262 - පනත් ලකටුම්පත්

343.0570262 - පනත් ලකටුම්පත්

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ආර්ථික තසශේවද්යා ගද්යාසස්තු (සසිංතශකෝධන) :
2006 අසිංක 13 දරන ආර්ථික තසශේවද්යා ගද්යාසස්තු
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 4 ; තසමී 20.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 84, 2011)
කබපැ-කක : ර. 6.00
(160821 NL)

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
පළද්යාත් සභද්යා (මුද්දර ගද්යාසස්තු මද්යාර කරීතම) :
ආණ්ඩුව විසන් එකතු කරගන්නද්යා ලද සයලු
මුද්දර ගද්යාසස්තු පළද්යාත් සභද්යාවලට මද්යාර කරීම
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම සඳහද්යා ද ; ඒ හද්යා
සමබන්ධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම සඳහද්යා ද වූ පනතක.තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 1 ; තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ;
අසිංක 86, 2011)
පතග්රක්රිකද්යා: ර.3.00
(156004 NL)

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
එකතු කළ අගය මත බදු (සසිංතශකෝධන) :2002
අසිංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 17 ; තසමී 20.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 82, 2011)
කබපැ-කක: ර.13.00
(158741 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
නිෂස්පද්යාදන බදු (විතශශේෂ විධිවිධද්යාන)
(සසිංතශකෝධන) : 1989 අසිංක 13 දරන
නිෂස්පද්යාදන බදු (විතශශේෂ විධිවිධද්යාන)
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 1 ; තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 88, 2011)
පතග්රක්රිකද්යා: ර.3.00
(155354 NL)

343.057 - මුදදෙර බදු
343.057026 - පනත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[පළද්යාත් සභද්යා පනත]
2011 අසිංක 13 දරන පළද්යාත් සභද්යා (මුද්දර
ගද්යාසස්තු මද්යාර කරීතම) පනත.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.පි. 1 ; තසමී 21.
පතග්රක්රිකද්යා : ර. 2.00
(157553 NL)
(381651 NA)

343.097 - ගුවන් පප්රවකාහනය
343.097026 - පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[සවිලේ ගුවන් තසශේවද්යා පනත]
2010 අසිංක 14 දරන සවිලේ ගුවන් තසශේවද්යා
පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2010.- පි. 107 ; තසමී 20.
කබපැ-කක: ර.50.00
(159894 NL)
(383685 NA)

344 - කම්කරු, මහජන, සමකාජ ලසසේවකා,
අධදකාපන, සලංසස්කපෘතික නීතිය
344.01 - කම්කරු නීතිය
තහට්ටිතග්, නිලන්ත
කමකර නීතිය / නිලන්ත තහට්ටිතග්.තකතොළඹ : පහන් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 134 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(163067 NL)
ISBN 978-955-667-132-2

344.01026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[කද්යාර්මික ආරවුලේ පනත]
2011 අසිංක 39 දරන කද්යාර්මික ආරවුලේ
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.පි. 2 ; තසමී 21.
කබපැ-කක: ර.2.00
(162050 NL)
(385431 NA)

344.010262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
කද්යාර්මික ආරවුලේ (සසිංතශකෝධන) : (131 වන
අධිකද්යාරය වූ) කද්යාර්මික ආරවුලේ පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම පිණස වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 2 ; තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 118, 2011)
කබපැ-කක : ර. 6.00
(159828 NL)

344.010264 - නඩුතීන්දු
ජයසසිංහ, ඒ. ඒ. චමපිකද්යා
කද්යාර්මික ආරවුලේ පනත හද්යා ආශිග්රත නඩු තන්දු
නීතිය / ඒ. ඒ. චමපිකද්යා ජයසසිංහ.- පග්රථම
සසිංසස්කරණය.- [තපැ. තනතො.] : ලසිංකද්යා
තසශේවදන්තග් සමතමලනය, 2010.පි. xiii,387 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2004.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(154709 NL)
ISBN 978-955-9316-13-18
(379240 NA)

344.01252 – විශකාම වලැටුප්. ලසසේවක අර්ථ
සකාධක අරමුදෙල
344.012520262 – පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
විශද්යාම වපැටුප් (ආනෂසිංගික විධිවිධද්යාන ) : 2011
අයවපැය තයකෝජනද්යාවලදී ඉදිරිපත් කරන ලද
අයවපැය තයකෝජනද්යාවක් ප්රකද්යාරව තසශේවද්යා
නියුක්තයන්තග් විශද්යාම වපැටුප් ප්රතිලද්යාභ
අරමුදල පනත සහ විතද්ශ තසශේවද්යා
නියුක්තයන්තග් විශද්යාම වපැටුප් ප්රතිලද්යාභ
අරමුදල පනත පපැනවීම නිසද්යා උද්ගත වූ
ඇතපැම ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැළපැසස්වීම පිණස ද ; ඊට සමබන්ධ තහකෝ ඊට
ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැළපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත් තකටුමපතක.තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 2 ; තසමී 20.- (පනත් තකටුමපත් ;
අසිංක 100, 2011)
කබපැ-කක : ර. 6.00
(160120 NL)
(383878 NA)

344.012524 - විලදශ ලසසේවකා
නියුක්තිකයන්ලගේ විශප්රකාම
වලැටුප් පප්රතිලකාභ
344.0125240262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
විතද්ශ තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම වපැටුප්
පග්රතිලද්යාභ අරමුදල : තම පනතත් විධිවිධද්යාන
පග්රකද්යාරව විශග්රද්යාම වපැටුපක් සඳහද්යා සුදුසුකම
ලබන ඇතපැම තසශේවක පන්තිවල පග්රතයකෝජනය
සඳහද්යා විතද්ශ තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම
වපැටුප් පග්රතිලද්යාභ අරමුදලක් පිහිටුවීම සහ ඒ හද්යා
සමබන්ධ වූ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කරණු
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 18 ; තසමී 20.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 99, 2011)
කබපැ-කක: ර.16.00
(159191 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම වපැටුප් පග්රතිලද්යාභ
අරමුදලේ : තම පනතත් විධිවිධද්යාන පග්රකද්යාරව
විශග්රද්යාම වපැටුපක් සඳහද්යා සුදුසුකම ලබන ඇතපැම
තසශේවද්යානියුක්ත පන්තිවල පග්රතයකෝජනය සඳහද්යා
තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම වපැටුප් පග්රතිලද්යාභ
අරමුදලක් පිහිටුවීමටත් සහ ඒ හද්යා සමබන්ධ
වූ හද්යා එයට ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණසත් පනවන ලබන
පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 32 ;
තසමී 20.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 98, 2011)
කබපැ-කක: ර.23.00
(159018 NL)

344.01255 - ලසසේවක පප්රතිලකාභ
344.012550262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තසශේවක අර්ථ සද්යාධක අරමුදලේ (සසිංතශකෝධන) :
1958 අසිංක 15 දරන තසශේවක අර්ථ සද්යාධක
අරමුදලේ පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 5 ;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 73,
2011)
කබපැ-කක : ර.8.00
(158205 NL)

344.0316 - වලැඩිහිටි තලැනලැත්තන්ලගේ
අයිතිවකාසකම්
344.03160262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
වපැඩිහිටි තපැනපැත්තන්තග් අයිතිවද්යාසකම
ආරක්ෂද්යා කරීතම (සසිංතශකෝධන) : 2000 අසිංක 9
දරන වපැඩිහිටි තපැනපැත්තන්තග් අයිතිවද්යාසකම
ආරක්ෂද්යා කරීතම පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 5 ;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 61,
2011)
කබපැ-කක: ර.6.00
(158817 NL)

344.032 – සමකාජ සුබසකාධන ගලැටළු හකා
ලසසේවකා
344.032026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[වපැඩිහිටි තපැනපැත්තන්තග් අයිතිවද්යාසකම
ආරක්ෂද්යා කරීතම පනත]
2011 අසිංක 5 දරන වපැඩිහිටි තපැනපැත්තන්තග්
අයිතිවද්යාසකම ආරක්ෂද්යා කරීතම(සසිංතශකෝධන)
පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 5 ; තසමී 20.
කබපැ-කක: ර.5.00
(160559 NL)
(383845 NA)

344.042 - නිෂස්පකාදෙන පකාලනය
344.0423 – ආහකාර
344.04230262 – පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ආහද්යාර (සසිංතශකෝධන) : 1980 අසිංක 26 දරන
ආහද්යාර පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 4 ;
තසමී 20.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 67,
2011)
කබපැ-කක : ර. 6.00
(159836 NL)

344.04233 - මත්ද්රවද
344.04233026 - පනත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව
[ආහද්යාර පනත]
2011 අසිංක 29 දරන ආහද්යාර (සසිංතශකෝධන)
පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 4 ; තසමී 20.
කබපැ-කක: ර.4.00
(158847 NL)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[සුරද්යා බදු පනත]
2011 අසිංක 20 දරන සුරද්යා බදු (සසිංතශකෝධන)
පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 1 ; තසමී 21.
පතග්රක්රිකද්යා : ර. 2.00
(157562 NL)
(381638 NA)

344.04233 – මත්ද්රවදය
344.042330262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
සුරද්යාබදු (සසිංතශකෝධන) : (52 වන අධිකද්යාරය වූ)
සුරද්යාබදු ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා
වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 1;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 89,
2011)
පතිග්රකද්යා: ර.3.00
(155351 NL)

344.046 - පරිසර පකාලනය
344.046334 - පළිලබයෝධ නකාශක පකාලනය
344.046334026 - පනත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව
[පළිතබකෝධ නද්යාශක පද්යාලනය කරීතම පනත]
2011 අසිංක 31 දරන පළිතබකෝධ නද්යාශක
පද්යාලනය කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත.තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 1 ; තසමී 21.
පතිග්රකද්යා: ර.2.00
(158846 NL)

344.0463340262- පනත් ලකටුම්පත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
පළිතබකෝධ නද්යාශක පද්යාලනය කරීතම
(සසිංතශකෝධන) : 1980 අසිංක 33 දරන පළිතබකෝධ
නද්යාශක පද්යාලනය කරීතම පනත සසිංතශකෝධන
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 02 ; තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 104,
2011)
පතග්රක්රිකද්යා : ර. 3.00
(156129 NL)

344.052 - ලපතොලීසය
344.0520262 – පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ජද්යාතික තපතොලිසස් අභදද්යාස ආයතනය : ජද්යාතික
තපතොලිසස් අභදද්යාස ආයතනය පිහිටුවීම සඳහද්යා
ද ; ජද්යාතික තපතොලිසස් අභදද්යාස ආයතනතයේ
අරමුණ හද්යා කර්තවද හඳුනද්යාගපැනීම සඳහද්යා ද;
එම අභදද්යාස ආයතනතයේ කළමනද්යාකරණය
සහ පරිපද්යාලනය සහ විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම
සඳහද්යා ද ; ඊට සමබන්ධ තහකෝ ආනෂසිංගික
කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.පි. 19 ; තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ;
අසිංක 126, 2011)
කබපැ-කක : ර. 16.00
(160333 NL)

344.0532 – ප්රචන්ඩ ක්රියකා හකා ත්රසස්තවකාදෙය
පකාලනය
344.05320262 – පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ත්රසස්තවද්යාදීන්ට මුදලේ සපැපයීම
මපැඩපපැවපැත්වීතම සමමුති (සසිංතශකෝධන) :
2005 අසිංක 25 දරන ත්රසස්තවද්යාදීන්ට මුදලේ
සපැපයීතම මපැඩපපැවපැත්වීතම සමමුති පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 14 ; තසමී 20.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 122, 2011)
කබපැ-කක : ර. 16.00
(160334 NL)

344.0537 - පීඩකාකකාරී ආයුධ
344.0537026 - පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[පීඩද්යාකද්යාරී ආයුධ පනත]
2011 අසිංක 2 දරන පීඩද්යාකද්යාරී ආයුධ
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 30 ;
තසමී 21.
පත්රිකද්යා : ර.1.50
(160565 NL)
(383836 NA)

344.05370262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
පීඩද්යාකද්යාරී ආයුධ (සසිංතශකෝධන) :1966 අසිංක 18
දරන පීඩද්යාකද්යාරි ආයුධ පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2010.- පි. [2]; තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 55, 2010)
පතග්රක්රිකද්යා : ර. 3.00
(150973 NL)

344.07 - අධදකාපනය හකා පකාසලේ
344.070262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
නිදහසස් අධදද්යාපන අයිතිවද්යාසකම :ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ
සයලුම දරවන්ට නිදහසස් අධදද්යාපනයට
පග්රතවේශයක් ලබද්යා දීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 10 ; තසමී 21.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 69, 2011)
කබපැ-කක: ර.11.00
(156008 NL)

344.099 - විලනයෝදෙකාත්මක කිප්රයකාකකාරකම්
344.099026 - පනත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව
[කපැසතනකෝ වදද්යාපද්යාර පනත]
2010 අසිංක 17 දරන කපැසතනකෝ වදද්යාපද්යාර
(නියද්යාමනය කරීතම) පනත.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2010.පි. 3 ; තසමී 21.
කබපැ-කක: ර.4.00
(154070 NL)

345 - අපරකාධ නීතිය
345.01095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව

346.04 – ලදපළ
346.040262 – පනත් ලකටුම්පත්

ජයතිලක, පී. ඩබ්ලිවේ.
අපරද්යාධ අධිකරණයක සසිංක්ෂිප්ත කග්රයද්යා
පටිපද්යාටිය : පියවතරන් පියවර / පී. ඩබ්ලිවේ.
ජයතිලක.- 2 වන සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.කඩවත : කර්තකෘ, 2010.- පි. 180 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(152739 NL)
ISBN 978-955-99744-5-1 (377798 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තලේඛන ලියද්යාපදිසිංචි කරිතම (සසිංතශකෝධන) :
තලේඛන ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම ආඥද්යාපනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 1 ; තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 24, 2011)
පත්රිකද්යා : ර. 3.00
(160866 NL)

345.0263 - වලංචකා
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාමිණී
වසිංචද්යා වපැළපැක්වීතම නීතිය / කපිල ගද්යාමිණී
ජයසසිංහ.- මද්යාරවිල : කර්තකෘ, 2010.- පි. 150 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.700.00
(153732 NL)
ISBN 978-955-50046-6-4

345.095493 – ශ ලලංකකාව
එදිරිවීර, ආරියතසශේන
ශ්රී ලසිංකද්යාව සහ අපරද්යාධ විදදද්යාව / ආරියතසශේන
එදිරිවීර.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි,
2011.- පි. 240 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(160802 NL)
ISBN 978-955-551-873-4 (384181 NA)

346 - පුදගලික නීතිය
346.012 - පුදගලලයයෝ. උපත් හකා මරණ
346.012026 - පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[මරණ ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම පනත ]
2010 අසිංක 19 දරන මරණ ලියද්යාපදිසිංචි
කරීතම (තද්යාවකද්යාලික විධිවිධද්යාන ) පනත.තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2010.- පි. 13 ;
තසමී 21.
කබපැ-කක: ර.8.00
(159886 NL)
(383697 NA)

346.046 – ඉඩම් නීති
ගසිංඟෙද්යා ඇළතදතොල සඳහද්යා වූ රක්ෂිත ඉඩම
පරිහරණය හද්යා ජල දූෂණය / එසස්. එසස්. තක්.
චන්ද්රතසශේකර [සහ තවත් අය].තප්රද්යාතදණය : කකෘෂිකර්ම විදදද්යා පශස්චද්යාත්
උපද්යාධි ආයතනය, 2011.- පි. iii,7 ;
තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(162261NL)
ISBN 978-955-8577-07-3 (385162 NA)

346.046917 – ලවරළ ආරක්ෂණ
346.0469170262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තවරළ සසිංරක්ෂණ (සසිංතශකෝධන) : 1981
අසිංක 57 දරන තවරළ සසිංරක්ෂණ පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා ද 1968 අසිංක 15
දරන ශ්රී ලසිංකද්යා ඉඩම තගතොඩ කරීතම හද්යා
සසිංවර්ධනය කරීතම සසිංසස්ථද්යාව පනතත් සහ
1978 අසිංක 4 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා ආතයකෝජන
මණ්ඩල පනතත් ඇතපැම විධිවිධද්යාන
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා සහ ඒ හද්යා
සමබන්ධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා
සමබන්ධතයන් විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම සඳහද්යා
ද වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ: රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. v, 38 ;
තසමී 20.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 119,
2011)
කබපැ-කක : ර. 31.00
(160332 NL)

346.048 - බුදධිමය ලදපල
ඉඹුලද්යානි, දයද්යානන්ද
බුද්ධිමය තද්පල හිමිකම : තහවුරකර
සුරැකීම සහ බුද්ධිමය තද්පළ අතලවියට
කළමනද්යාකද්යාරිත්ව පදනමක් / දයද්යානන්ද
ඉඹුලද්යානි.- [තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ, 2010.පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ(155261 NL)
ISBN 978-955-53102-0-8 (379573 NA)

346.064 – වදකාපකාරික ලනතොවන සලංවිධකාන
346.064026 – පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[අනරද්යාධපුර ශ්රී පුෂස්පදද්යාන සසිංවර්ධන පදනම
පනත]
2011 අසිංක 34 දරන අනරද්යාධපුර ශ්රී පුෂස්පදද්යාන
සසිංවර්ධන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 7 ; තසමී 21.
කබපැ-කක: ර.6.00
(162144 NL)
(385410 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ඔලගසිංගල මහද්යා සුදර්ශන පතරකෝපකද්යාරී
පදනම පනත]
2011 අසිංක 37 දරන ඔලගසිංගල මහද්යා සුදර්ශන
පතරකෝපකද්යාරී පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 8 ; තසමී 21.
කබපැ-කක: ර.5.25
(162138 NL)
(385419 NA)

2011.- පි. 6 ; තසමී 20.
කබපැ-කක: ර.5.25
(159826 NL)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[පින සසිංවිධද්යාන පනත]
2011 අසිංක 25 දරන පින සසිංවිධද්යානය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.පි.7 ; තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 6.00
(157185 NL)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[මතහශේෂස්වරි පදනම පනත]
2011 අසිංක 27 දරන මතහශේෂස්වරි පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.පි.6 ; තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 6.00
(157535 NL)
(381677 NA)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[මද්යානෂීය තසශේවද්යා සඳුහද්යා වූ රතු පියුම
සසිංවිධද්යානය පනත]
2011 අසිංක 8 දරන මද්යානෂීය තසශේවද්යා සඳුහද්යා වූ
රතු පියුම සසිංවිධද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 7 ; තසමී 20.
කබපැ-කක : ර. 6.00
(157558 NL)
(381644 NA)
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තරකෝහිත අතබ්ගුණවර්ධන පදනම පනත]
2011 අසිංක 6 දරන තරකෝහිත
අතබ්ගුණවර්ධන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 7 ; තසමී 20.
කබපැ-කක: ර.6.00
(160557 NL)
(383848 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තද්යාරණදයට තහටක් සසිංවිධද්යානය පනත]
2011 අසිංක 7 දරන තද්යාරණදයට තහටක්
සසිංවිධද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත.තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 8 ; තසමී 20.
කබපැ-කක: ර.6.00
(160555 NL)
(383851 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[තලසස්ටර් තජේමසස් පීරිසස් සහ සුමිත්රද්යා පීරිසස්
පදනම]
2011 අසිංක 36 දරන තලසස්ටර් තජේමසස් පීරිසස්
සහ සුමිත්රද්යා පීරිසස් පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 9 ; තසමී 20.
කබපැ-කක: ර.5.25
(159824 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[පහලගම ශ්රී තසකෝමරතන නද්යාහිමි පදනම
පනත]
2011 අසිංක 35 දරන පහලගම ශ්රීතසකෝමරතන
නද්යාහිමි පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත.තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ශ්රී ලසිංකද්යා ආර්ථික විදදද්යා සසිංගමය පනත ]
2011 අසිංක 33 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා ආර්ථික
විදදද්යා සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය,2011.- පි. 8 ; තසමී 21.

කබපැ-කක: ර.5.25

(159823 NL)
(385440 NA)

ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ශ්රී ලසිංකද්යා වදවහද්යාරික සසිංඛදද්යානවිදදද්යා
ආයතනය පනත]
2011 අසිංක 38 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා වදවහද්යාරික
සසිංඛදද්යානවිදදද්යා ආයතනය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 8 ;
තසමී 21.
කබපැ-කක: ර.6.00
(162142 NL)
(385413 NA)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ සපැමට තසත පදනම පනත]
2011 අසිංක 24 දරන ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ සපැමට තසත
පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත.තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි.7 ; තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 5.00
(157186 NL)

346.064 – ලකාභ ලනතොලබන සලංවිධකාන
346.064 - වදකාපකාරික ලනතොවන සලංවිධකාන
346.0640262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
අලේ ජමියද්යාගුලේ තගකෞශියද්යා (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : අලේ ජමියද්යා තගකෞශියද්යා සසිංසස්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 5 ; තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ;
අසිංක 97, 2011)
කබපැ-කක : ර. 6.00
(156128 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
අතසකෝක තසලේලතහශේවද්යා ශිෂදත්ව පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : අතසකෝක තසලේලතහශේවද්යා
ශිෂදත්ව පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 6 ; තසමී
21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 117, 2011)
කබපැ-කක : ර. 8.00
(159829 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ආචද්යාර්ය මද්යාලිනී තෆතොන්තසශේකද්යා පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ආචද්යාර්ය මද්යාලිනී
තෆතොන්තසශේකද්යා පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.පි. 6 ; තසමී 20.- (පනත් තකටුමපත් ;
අසිංක 107, 2011)

කබපැ-කක : ර. 8.00

(160519 NL)
(383878 NA)

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
එසස්. බ. නද්යාවින්න පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : එසස්. බ. නද්යාවින්න පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 7 ; තසමී 21.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 70, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(158742 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
කද්යාසමි පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : කද්යාසමි
පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 6 ; තසමී 20.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 116, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(159015 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ජයන්තිපුර සුභසද්යාධක සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : ජයන්තිපුර සුභසද්යාධක සසිංගමය
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 9 ; තසමී 21.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 109, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(158739 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ජයවිකග්රම පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
ජයවිකග්රම පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 8 ;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 115,
2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(158818 NL)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තජකෝන් තසතනවිරත්න පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : තජකෝන් තසතනවිරත්න පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2010.- පි. 7 ; තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත ; අසිංක 57,
2010)
කබපැ-තබකෝක : ර.8.00
(150972 NL)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ද. මු. දසනද්යායක සමද්යාජ සත්කද්යාරක හද්යා
පුණදද්යාධද්යාර පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
ද. මු. දසනද්යායක සමද්යාජ සත්කද්යාරක හද්යා
පුණදද්යාධද්යාර පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 8 ;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 105,

2011)
කබපැ-කක : ර.8.00
(158204 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
දද්යාමතප්, මීතගතොඩ තබකෝධිවර්ධනද්යාරද්යාම ශග්රග්රී
මධුරසද්යාම පිරිතවන් විහද්යාරසස්ථ සසිංවර්ධන
සභද්යාව (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : දද්යාමතප්,
මීතගතොඩ තබකෝධිවර්ධනද්යාරද්යාම ශග්රග්රී මධුරසද්යාම
පිරිතවන් විහද්යාරසස්ථ සසිංවර්ධන සභද්යාව
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2010.- පි. 7 ;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 59,
2010)
මපැබපැ-තබකෝක : ර.8.00
(150936 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තදහිවල, නපැදිමද්යාතලේ තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික
මධදසස්ථද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
(සසිංතශකෝධන) : 2008 අසිංක 30 දරන තදහිවල,
නපැදිමද්යාතලේ තබ්සෟද්ධ සසිංසස්කකෘතික
මධදසස්ථද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 2 ; තසමී 20.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 66, 2011)
පතිග්රකද්යා: ර.3.00
(159017 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
පිය දසුන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : පිය
දසුන පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 6 ;
තසමී 20.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 113, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(159016 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
මඩහතපතොල ශ්රී රත්නපද්යාලද්යාරද්යාම විහද්යාරසස්ථ
ශද්යාසන හද්යා තබකෞද්ධ අධදද්යාපන සසිංවර්ධන
පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : මඩහතපතොල
ශ්රී රත්නපද්යාලද්යාරද්යාම විහද්යාරසස්ථ ශද්යාසන හද්යා
තබකෞද්ධ අධදද්යාපන සසිංවර්ධන පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 6 ; තසමී 21.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 111, 2011)
කබපැ-කක : ර. 8.00 (159830 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
මහතමවේනද්යාව සඳහම තසශේවද්යාව (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : මහතමවේනද්යාව සඳහම තසශේවද්යාව
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 7 ; තසමී 20.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 68, 2011)
කබපැ-කක : ර. 8.00
(160868 NL)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
වමතග්රග්රීපද්යාල තසශේනද්යානද්යායක පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : වමතග්රග්රීපද්යාල
තසශේනද්යානද්යායක පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 8 ;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 72,
2011)
කබපැ-කක : ර. 8.00
(156131 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තමතොණරද්යාගල දිසස්තග්රක්රික් කද්යාන්තද්යා මහද්යා සසිංගමය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : තමතොණරද්යාගල දිසස්තිග්රක්
කද්යාන්තද්යා මහද්යා සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 7 ;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 96,
2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(155347 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ය. එලේ. එම. ෆද්යාරක් පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : ය. එලේ. එම. ෆද්යාරක් පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 6 ; තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 75, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(159194 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
රණ කලද්යා ආයතනය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
රණ කලද්යා ආයතනය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 5 ; තසමී
21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 79, 2011)
කබපැ-කක: ර.6.00
(156006 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
රසිංජිත් අලුවිහද්යාතර් පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) රසිංජිත් අලුවිහද්යාතර් පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක .- තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 6 ; තසමී 21.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 125, 2011)
කබපැ-කක : ර. 8.00 (160329 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තරතොෂද්යාන් රණසසිංහ ජනසහන පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : තරතොෂද්යාන් රණසසිංහ
ජනසහන පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.පි. 6 ; තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ;
අසිංක 132, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(162220 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තලසස්ටර් තජේමසස් පීරිසස් සහ සුමිතග්රද්යා පීරිසස්
පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : තලසස්ටර්
තජේමසස් පීරිසස් සහ සුමිතග්රද්යා පීරිසස් පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 6 ; තසමී 21.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 63, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(158815 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ශග්රග්රී පියරතන පග්රජද්යා සසිංවර්ධන සහ සමද්යාජීය
පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රීග්ර පියරතන
පග්රජද්යා සසිංවර්ධන සහ සමද්යාජීය පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 7 ; තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 77, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(156009 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා ධීවර හද්යා ජලජ සමපත් සසිංගමය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ශග්රග්රී ලසිංකද්යා ධීවර හද්යා
ජලජ සමපත් සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 5 ;
තසමී 20.- (පනත් තකටුමපත් ;අසිංක 103,
2011)
කබපැ-කක: ර.6.00
(158738 NL)

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යා ඖෂධතවේදීන්තග් සසිංගමය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යා
ඖෂධතවේදීන්තග් සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.පි. 5 ; තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ;
අසිංක 131, 2011)
කබපැ-කක: ර.6.00
(161687 NL)

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා භු විදදද්යා ආයතනය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : ශග්රග්රී ලසිංකද්යා භු විදදද්යා ආයතනය
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2010.- පි.5 ; තසමී 21.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 60, 2010)
මපැබපැ-තබකෝක : ර.6.00
(150935 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා මතනකෝවිදදද්යා සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : ශග්රග්රී ලසිංකද්යා මතනකෝවිදදද්යා සසිංගමය
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 7 ; තසමී 20.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 112, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(159014 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා විශස්තලේෂණ රසද්යායනද්යාගද්යාර සසිංගමය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා විශස්තලේෂණ
රසද්යායනද්යාගද්යාර සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 13 ;
තසමී 20.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 64,
2011)
කබපැ-කක: ර.11.00
(158814 NL)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
සස්වද්යාභිමද්යානී දහම සවිය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
සස්වද්යාභිමද්යානී දහම සවිය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 8 ;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ;
අසිංක 108, 2011)
කබපැ-කක : ර.8.00
(158203 NL)

කබපැ-කක: ර.8.00
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
සමනලගිරි සතරද්යාසිංග (නද්යාඩි) වවදද සභද්යාව
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : සමනලගිරි සතරද්යාසිංග
(නද්යාඩි) වවදද සභද්යාව සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2010.- පි.10 ;
තසමී 21.-(පනත් තකටුමපත් ;
අසිංක 58, 2010)
මපැබපැ-තබකෝක : ර.11.00
(150937 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
සත් තසවන මන්ද මද්යානසක ළමද්යා
සසිංවර්ධන සසිංවිධද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : සත් තසවන මන්ද මද්යානසක ළමද්යා
සසිංවර්ධන සසිංවිධද්යානය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.පි. 7 ; තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 134, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(161688 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
සුසන්ත පුසිංචිනිලතම පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : සුසන්ත පුසිංචිනිලතම පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 6 ; තසමී 20.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 78, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(159192 NL)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
හඟුරන්තකත මද්යාදන්තවල රජමහද්යා විහද්යාර
සසිංවර්ධන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
හඟුරන්තකත මද්යාදන්තවල රජමහද්යා විහද්යාර
සසිංවර්ධන පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.පි. 7 ; තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ;
අසිංක 116, 2011)
කබපැ-කක : ර.8.00
(158201 NL)
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
හඳගල වලගමබද්යා පුරද්යාණ ගලේතලන් රජමහද්යා
විහද්යාරසස්ථ සසිංවර්ධන සභද්යාව (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : හඳගල වලගමබද්යා පුරද්යාණ
ගලේතලන් රජමහද්යා විහද්යාරසස්ථ සසිංවර්ධන
සභද්යාව සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 6 ; තසමී 20.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 65, 2011)

(158816 NL)

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තභළ උදද්යාව ජද්යාතික වදද්යාපද්යාරය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : තභළ උදද්යාව ජද්යාතික වදද්යාපද්යාරය
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 8 ; තසමී 21.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 76, 2011)
කබපැ-කක : ර. 8.00
(158202 NL)
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තහශේදන් අධදද්යාපන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : තහශේදන් අධදද්යාපන පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 7 ; තසමී 21.(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 74, 2011)
කබපැ-කක: ර.8.00
(159193 NL)

346.065 – වදකාපකාරික ආයතන
346.0650262 – පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ඌන ක්රියද්යාකද්යාරී වදවසද්යායයන් සහ ඌන
උපතයකෝජිත වත්කම පුනරදය කරීතම :
හඳුනද්යාගත් ඌන ක්රියද්යාකද්යාරී වදවසද්යාය තහකෝ
ඌන උපතයකෝජිත වත්කම ජද්යාතික යහපත
උතදසද්යා රජය සතු කරීම සඳහද්යා ද ; එම
ඌන ක්රියද්යාකද්යාරී එක් එක් වදවසද්යාය තහකෝ
ඌන උපතයකෝජිත වත්කම සමබන්ධතයන්
තහකෝ ඒ වදවසද්යාය තහකෝ වත්කම කීපයක්
සමබන්ධතයන් නිස බලධරයකු පත්කරීම
සඳහද්යා ද ; විකලේප උපතයකෝජනය තුළින්
එවද්යාතයේ ඵලදද්යායී කළමනද්යාකරණය,
පරිපද්යාලනය තහකෝ පුනරදය සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසස්වීම සහ ඒවද්යා සමබන්ධතයන් වන්දි
තගවීම පිණස ද ; ඊට සමබන්ධ තහකෝ
ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත් තකටුමපතක.තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2011.- පි. 32 ; තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත්; අසිංක 135, 2011)
කබපැ-කක: ර.23.00 (162219 NL)

(පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 90, 2011)
පතිග්රකද්යා: ර.3.00
(158748 NL)
346.067 - රකාජද සලංසස්ථකා
346.067026 - පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[ශ්රී ලසිංකද්යා රද්යාජද වදවසද්යාය ප්රතිසසිංසස්කරණ
තකතොමිෂන් සභද්යා පනත]
2010 අසිංක 18 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා රද්යාජද
වදවසද්යාය ප්රතිසසිංසස්කරණ තකතොමිෂන්
සභද්යා (ඉවත් කරීතම) පනත.- තකතොළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2010.පි. 3 ; තසමී 20.
කබපැ-කක: ර.2.00
(159888 NL)
(383694 NA)

346.073 - ණය
346.073026 - පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[බපැසිංකු මගින් ප්රදද්යානය කරන ලද ණය
අයකර ගපැනීතම පනත]
2011 අසිංක 1 දරන බපැසිංකු මගින් ප්රදද්යානය
කරන ලද ණය අයකර ගපැනීතම (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ :
රජය ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 2 ;
තසමී 21.
කබපැ-කක : ර. 2.00
(160567 NL)
(383833 NA)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[බපැසිංකු මගින් පග්රදද්යානය කරන ලද ණය
අයකර ගපැනීතම පනත]
2011 අසිංක 19 දරන බපැසිංකු මගින් පග්රදද්යානය
කරන ලද ණය අයකර ගපැනීතම (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.පි. 1 ; තසමී 21.
පතග්රක්රිකද්යා : ර. 2.00
(157537 NL)
(381675 NA)

346.0730262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
බපැසිංකු මගින් පග්රදද්යානය කරන ලද ණය
අයකර ගපැනීතම (විතශශේෂ විධිවිධද්යාන)
(සසිංතශකෝධන) :1990 අසිංක 4 දරන බපැසිංකු
මගින් පග්රදද්යානය කරන ලද ණය අයකර
ගපැනීතම (විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 2 ; තසමී 21.-

346.082 - බලැලංකු
346.082153 - සලංවර්ධන බලැලංකු
346.082153026 - පනත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව
[පග්රද්යාතද්ශීය සසිංවර්ධන බපැසිංකුව පනත]
2011 අසිංක 30 දරන පග්රද්යාතද්ශීය සසිංවර්ධන
බපැසිංකුව (සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.පි 1 ; තසමී 21.
පතිග්රකද්යා: ර.2.00
(158845 NL)

346.0821530262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
පග්රද්යාතද්ශීය සසිංවර්ධන බපැසිංකුව (සසිංතශකෝධන) :
2008 අසිංක 41 දරන පග්රද්යාතද්ශීය සසිංවර්ධන
බපැසිංකුව පනත සසිංතශකෝධන කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 02 ;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 102,
2011)
පතග්රක්රිකද්යා : ර. 3.00
(156130 NL)

346.0823 – සලංවර්ධන මුලද සලංසස්ථකා
346.08230262 – පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
ශ්රී ලසිංකද්යා නිවද්යාස සසිංවර්ධන මූලද සසිංසස්ථද්යා
බපැසිංකුව (සසිංතශකෝධන) : 1997 අසිංක 7 දරන
ශ්රී ලසිංකද්යා නිවද්යාස සසිංවර්ධන මුලද සසිංසස්ථද්යා
බපැසිංකුව පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 1 ;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 120,
2011)
පත්රිකද්යා : ර. 3.00
(160822 NL)

346.086 – රක්ෂණය
346.086026 - පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[රක්ෂණ කර්මද්යාන්තය විධිමත් කරීතම
පනත]
2011 අසිංක 3 දරන රක්ෂණ කර්මද්යාන්තය
විධිමත් කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත.තකතොළඹ : රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,

2011.- පි. 30 ; තසමී 21.
කබපැ-කක: ර.50.00

(160563 NL)
(383839 NA)

346.092 – ආලයයෝජන
346.092 - සුරැකුම් පත්
346.092026 – පනත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
[කග්රතමකෝපද්යාය සසිංවර්ධන වදද්යාපකෘති පනත]
2011 අසිංක 12 දරන කග්රතමකෝපද්යාය සසිංවර්ධන
වදද්යාපකෘති (සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ :
රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 1 ;
තසමී 21.
පතග්රක්රිකද්යා : ර. 2.00
(157549 NL)
(381657 NA)

346.0920262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
කග්රතමකෝපද්යාය සසිංවර්ධන වදද්යාපකෘති
(සසිංතශකෝධන) : 2008 අසිංක 14 දරන
කග්රතමකෝපද්යාය සසිංවර්ධන වදද්යාපකෘති පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 1 ;
තසමී 21.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 85,
2011)
පතග්රක්රිකද්යා: ර.3.00
(155350 NL)

347.017 - නීති ආධකාර
නීතිය බලගපැන්වීතම සස්තවේච්ඡද්යා කග්රයද්යාකද්යාරීන්
සඳහද්යා වූ අත්තපතොත : සස්තවේච්ඡද්යාව තුළින්
සද්යාමය සහ සසිංවර්ධනය / සමපද්යාදනය උමද්යා
විතජේසසිංහ ; පරිවර්තනය පද්මද්යා
ගුණතසශේකරව විසනි.- තකතොළඹ : ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා
නීති ආධද්යාර තකතොමිෂන් සභද්යාව, 2010.පි.ix,116 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-1272-05-0(155915 NL)

347.05 - සවිලේ අධිකරණ කකාර්ය පටිපකාටිය
347.05026 - පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[සවිලේ නඩු විධද්යාන සසිංග්රහය පනත]
2010 අසිංක 11 දරන සවිලේ නඩු විධද්යාන
සසිංග්රහය (සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ :
රජතයේ ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2010.පි. 7 ; තසමී 20.
කබපැ-කක: ර.5.00
(160575 NL)
(383721 NA)

347.06 - සකාක්ෂි නීතිය
347 - සවිලේ විධිවිධකාන සහ උසකාවි
347.016 - සකාම විනිසුරුලවයෝ
සද්යාමදද්යාන විනිශස්චයකද්යාර කද්යාර්යභද්යාරය.- තකතොළඹ :
අධිකරණ අමද්යාතදද්යාසිංශය, [2011?].පි. vii,14 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(157520 NL)
(381568 NA)

347.0160262 – පනත් ලකටුම්පත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තනතොතද්යාරිසස් (සසිංතශකෝධන) : තනතොතද්යාරිසස්
ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක.- තකතොළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි. 2 ;
තසමී 20.- (පනත් තකටුමපත් ; අසිංක 123,
2011)
කබපැ-කක : ර. 8.00
(160331 NL)

තභට්ටිතග්, නිලන්ත
සද්යාක්ෂි නීතිය සහ නඩු ඇසතම කග්රයද්යාවලිය /
නිලන්ත තභට්ටිතග්.- තකතොළඹ : සමද්යාධි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 136 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153123 NL)
ISBN 978-955-8786-17-8 (377502 NA)

347.08 - අභියකාචනකා
තිලකරත්න, ආනන්ද එන්.
අභියද්යාචනද්යා කද්යාර්ය පටිපද්යාටිය / ආනන්ද එන්.
තිලකරත්න.- 2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ :
විතජේසුරිය ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2010.- පි. 270 ;
තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1999.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(156853 NL)
ISBN 978-955-652-679-0 (380809 NA)

ISBN 955-97939-7-7

347.09 - ආරවුලේ ලබරුම් කිරීම
දකුණු පළද්යාත් සමථ මූල මණ්ඩල
සද්යාමද්යාජිකත්වතයේ මහද්යාර්ඝ තසශේවද්යා ප්රසද්යාදනය
සහ වපැඩමුළුව 2011.- අමබලන්තගතොඩ :
සක්වද්යා ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.පි. 150 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(161039 NL)
(384078 NA)

347.09026- පනත්
ශ්රී ලසිංකද්යාව
[සමථ මණ්ඩල පනත]
2011 අසිංක 4 දරන සමථ මණ්ඩල
(සසිංතශකෝධන) පනත.- තකතොළඹ : රජතයේ
ප්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි.1 ; තසමී 21.
කබපැ-කක: ර.5.25
(159826 NL)

347.090262 - පනත් ලකටුම්පත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
සමථ මණ්ඩල (සසිංතශකෝධන) : 1988 අසිංක 72
දරන සමථ මණ්ඩල පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.තකතොළඹ : රජතයේ පග්රකද්යාශන කද්යාර්යද්යාසිංශය,
2010.- පි. [2], තසමී 21.- (පනත්
තකටුමපත් ; අසිංක 56, 2010)
පතග්රක්රිකද්යා : ර. 3.00
(150974 NL)

3 5 0 රකාජද පරිපකාලනය සහ යුදෙ
ශකාසස්තප්රය
352 - රකාජද පරිපකාලනලයේ ලපතොදු
තත්ත්වයන්
352.1 - පරිපකාලනලයේ වනතික මට්ටම්
352.10722 - විෂයකානුබදධ
බුත්පිටිය, ජයතසශේන
විෂයද්යානබද්ධ සද්ධි අධදයන :
කළමනද්යාකරණ අභිතයකෝගදතද්යා සහිත /
ජයතසශේන බුත්පිටිය.- විතශශේෂ සසිංසස්කරණය.බුත්පිටිය : කර්තකෘ, 2011.- පි. viii,304 ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2006.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.400.00
(155019 NL)

(379725 NA)

352.4 - මූලද පරිපකාලනය සහ අයවලැය
352.406 - සලංවිධකාන. වකාර්ෂික වකාර්තකා
ශ්රී ලසිංකද්යාව. රද්යාජද මූලද ප්රතිපත්ති
තදපද්යාර්තතමන්තුව
2010 වර්ෂය සඳහද්යා මහද්යා භද්යාණ්ඩද්යාගද්යාරතයේ
රද්යාජද මූලද ප්රතිපත්ති තදපද්යාර්තතමන්තුතවේ
කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව.- තකතොළඹ : රද්යාජද
මූලද ප්රතිපත්ති තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2011.පි. 42 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (161824 NL)
(384771 NA)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. රද්යාජද වදද්යාපද්යාර තදපද්යාර්තතමන්තුව
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව - 2009.- තකතොළඹ : රද්යාජද
වදද්යාපද්යාර තදපද්යාර්තතමන්තුව, [2011].පි. [v], 274 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගග්රග්රීස.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(155183 NL)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. සසිංවර්ධන මූලද තදපද්යාර්තතමන්තුව
කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව - 2009.- තකතොළඹ :
සසිංවර්ධන මූලද තදපද්යාර්තතමන්තුව,
[2011?].- පි. [iv], 88 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගග්රග්රීස
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ(155184 NL)
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. සසිංවර්ධන මූලද තදපද්යාර්තතමන්තුව
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව - 2006.- තකතොළඹ :
සසිංවර්ධන මූලද තදපද්යාර්තතමන්තුව,
[2011?].- පි. 40 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගග්රග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (155174 NL)

352.48 - අයවලැය
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. මහද්යා භද්යාණ්ඩද්යාගද්යාරය
අයවපැය ඇසස්තතමන්තුව 2011.- තකතොළඹ :
මහද්යා භද්යාණ්ඩද්යාගද්යාරය, 2011.1 තව..- පි.xlvii, 532 ; තසමී 31.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(153649 NL)
(378408 NA)
2 තව..- පි.xliii, 496 ; තසමී 31.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(153650 NL)

(378411 NA)
3 තව..- පි.xliv, 459 ; තසමී 31.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(153651 NL)
(378414 NA)

352.7 – සහකායක ලසසේවකා
352.73 – මූලද පරිපකාලනය
352.7306 – සලංවිධකාන. කකාර්ය සකාධන
වකාර්තකා
ශ්රී ලසිංකද්යාව. තවළඳ, තරබදු හද්යා ආතයකෝජන
ප්රතිපත්ති තදපද්යාර්තතමන්තුව
කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව - 2010.- තකතොළඹ :
තවළඳ, තරබදු හද්යා ආතයකෝජන ප්රතිපත්ති
තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2011.-පි. [vi],26 ;
තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(161825 NL)
(384774 NA)

352.744 - පුසස්තකකාල
352.74406 - සලංවිධකාන. පරිපකාලන වකාර්තකා
ජද්යාතික පුසස්තකද්යාල හද්යා පග්රතලේඛන තසශේවද්යා මණ්ඩලය
පරිපද්යාලන වද්යාර්තද්යාව 2008.- තකතොළඹ : ජද්යාතික
පුසස්තකද්යාල හද්යා පග්රතලේඛන තසශේවද්යා මණ්ඩලය,
2010.- පි. 188 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගග්රග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISSN 1391-4006
(156952 NL)

352.998 - සුරකාබදු
352.99806 – සලංවිධකාන. පකාලන වකාර්තකා
ශ්රී ලසිංකද්යාව. සුරද්යාබදු තදපද්යාර්තතමන්තුව
2010 වර්ෂය සඳහද්යා සුරද්යාබදු තකතොමසද්යාරිසස්
ජනරද්යාලේතග් පද්යාලන වද්යාර්තද්යාව.- තකතොළඹ :
සුරද්යාබදු තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2011.පි. 29 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(161762 NL)
(383365 NA)

353.533206 - සලංවිධකාන වකාර්ෂික වකාර්තකා
ජද්යාතික සසිංවර්ධන භද්යාරකද්යාර අරමුදල
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2009.- තකතොළඹ : ජද්යාතික
සසිංවර්ධන භද්යාරකද්යාර අරමුදල, [2011?].පි.145 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගග්රග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(158291 NL)

353 - නියත ක්ලෂසේතප්ර පිළිබඳ රකාජද
පරිපකාලනය
353.6 - ලසකෞඛද ලසසේවකා පරිපකාලනය
353.606 - සලංවිධකාන. වකාර්ෂික වකාර්තකා
ජද්යාතික පග්රවද්යාහන වවදද ආයතනය
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2006.- නතග්තගතොඩ :
ජද්යාතික පග්රවද්යාහන වවදද ආයතනය,
[2010?].-පි. [ii],105 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(153645 NL)
(378675 NA)

353.8 - අධදකාපනය
353.806 - සලංවිධකාන. පප්රගති වකාර්තකා
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. අධදද්යාපන අමද්යාතදද්යාසිංශය
අධදද්යාපන වපැඩසටහන් පග්රගතිය 2010 සහ
තයකෝජිත ඉදිරි වපැඩසටහන් - 2011.බත්තරමුලේල : අධදද්යාපන අමද්යාතදද්යාසිංශය,
2011.- පි. xiii,304 : චිතග්ර ; තසමී 24.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(152719 NL)

353.88 - විශස්වවිදෙදකාල
353.8806 - සලංවිධකාන. වකාර්ෂික වකාර්තකා
විශස්වවිදදද්යාල පග්රතිපද්යාදන තකතොමිෂන් සභද්යාව
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව - 2009.- තකතොළඹ :
විශස්වවිදදද්යාල පග්රතිපද්යාදන තකතොමිෂන් සභද්යාව,
[2010?].- පි. [428 ]; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගග්රග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(157488 NL)

354 - ආර්ථිකය සහ පරිසරය පිළිබඳ රකාජද
පරිපකාලනය
354.34 - ඉඩම් සහ වජවීය සම්පත්
354.3406 - සලංවිධකාන. කකාර්ය සකාධන
වකාර්තකාව

354.73 - ලවළඳකාම
354.7306 - සලංවිධකාන. පප්රගති වකාර්තකා

ඉඩම මපැනම සභද්යාව
කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව 2009.- තකතොළඹ :
ඉඩම මපැනම සභද්යාව, [2010?].- පි. iv,89 ;
තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(153641 NL)
(378691 NA)

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. තවතළඳ, අතලවි සසිංවර්ධන,
සමුපකද්යාර හද්යා පද්යාරිතභකෝගික තසශේවද්යා
අමද්යාතදද්යාසිංශය කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව
2009.- තකතොළඹ : තවතළඳ, අතලවි
සසිංවර්ධන, සමුපකද්යාර හද්යා පද්යාරිතභකෝගික
තසශේවද්යා අමද්යාතදද්යාසිංශය, [2011?].- පි. v,103 ;
තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගග්රග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(158302 NL)
(381959 NA)

354.5 - කපෘෂිකර්මය
354.506 - සලංවිධකාන. පප්රගති වකාර්තකා

354.86 - ණය ලදෙන ආයතන
354.8606 - සලංවිධකාන. වකාර්ෂික වකාර්තකා

ශග්රග්රී ලසිංකද්යා උඩරට සසිංවර්ධන අධිකද්යාරිය
කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව - 2009.- [තකතොළඹ?]:
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා උඩරට සසිංවර්ධන අධිකද්යාරිය,
[2011?].- පි. [iii], 201 : චිතග්ර ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගග්රග්රීස
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ(157588 NL)
(381533 NA)

ජද්යාතික ඉතිරි කරීතම බපැසිංකුව
ඔබ ගපැනයි : වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2010.තකතොළඹ : ජද්යාතික ඉතිරි කරීතම බපැසිංකුව,
[2011?].- පි. 348 ; තසමී 19.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(160172 NL)
(383552 NA)

354.7 - ලවළඳකාම, සන්නිලවදෙනය සහ
පප්රවකාහන පරිපකාලනය
354.728 - මහජන උපලයයෝගීතකා
354.72806 - සලංවිධකාන. වකාර්ෂික වකාර්තකා

ශග්රග්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2010.- තකතොළඹ :
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව : [2011?].පි. [627] ; තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (155395 NL)
ISBN 978-955-575-214-5
ISSN 1391-359x

ශ්රී ලසිංකද්යා මහජන උපතයකෝගීතද්යා තකතොමිෂන් සභද්යාව
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2009.- තකතොළඹ :
ශ්රී ලසිංකද්යා මහජන උපතයකෝගීතද්යා තකතොමිෂන්
සභද්යාව, [2011?].- පි. 60 ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(158293 NL)
(381973 NA)

355 - යුදධ විදෙදකාව
355.47 – යුධ භූලගයෝල ශකාසස්ත්රය
355.475493 – ශ ලලංකකාව
කසවිතටකත් සතුරද්යාට යටත් තනතොවන මද්යා... /
සසිංසස්කරණය හතර්න්ද්ර රණසසිංහ.[තපැ. තනතො.] : ශ්රී ලසිංකද්යා යුද හමුදද්යා විතශශේෂ
බලකද්යාය, 2011.- පි. xiv,307 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 540.00
(162688 NL)
ISBN 978-955-53679-0-5 (385464 NA)

355.6 - යුදධ කටයුතු පරිපකාලනය
355.606 - සලංවිධකාන. පප්රගති වකාර්තකා
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. රද්යාජද ආරක්ෂක, මහජන ආරක්ෂද්යාව,
නීතිය හද්යා සද්යාමය පිළිබඳ අමද්යාතදද්යාසිංශය
2008 වර්ෂතයේ පග්රගතිය හද්යා ඉදිරි දපැක්ම.තකතොළඹ : රද්යාජද ආරක්ෂක, මහජන
ආරක්ෂද්යාව, නීතිය හද්යා සද්යාමය පිළිබඳ
අමද්යාතදද්යාසිංශය, [2010].- පි. [232] ;
තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගීග්රස.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(147438 NL)

355.7 – හමුදෙකා උපකරණ
355.7095493 – ශ ලලංකකාව
තනලේසන්, ඩබ්ලිවේ. ඒ.
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ලන්තද්ස බලතකතොටු /
ඩබ්ලිවේ. ඒ. තනලේසන් ; පරිවර්තනය
නිසස්සසිංක තපතර්රද්යා විසනි.- තකතොළඹ :
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 240 :
චිත්ර ; තසමී 21.
The Dutch forts of Sri Lanka කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00 (160727 NL)
ISBN 978-955-656-210-1

361.1 – සමකාජ ප්රශස්න
බද්යාලන්, කවලමද්යාමනි වී. තක්. ට.
මද්යානව හිතවද්යාදියකුතග් සටහන් : සමද්යාජ
විදදද්යාත්මක ගතවේෂණ / කවලමද්යාමනි වී.
තක්. ට. බද්යාලන් ; පරිවර්තනය උපද්යාලි
ලලද්යාරත්න විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 128 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(161098 NL)
ISBN 978-955-30-3242-3 (384701 NA)

362 - සමකාජ සුබසකාධන පප්රශස්න සහ ලසසේවකා
362.1 - ලසකෞඛදය
තසකෞඛද පග්රවර්ධන පද්යාසලක් සඳහද්යා අත්වපැල.තකතොළඹ : තසකෞඛද කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2010.පි. 60 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(153152 NL)
(378259 NA)
362.173 – ලහදෙ ලසසේවය
බණ්ඩද්යාරනද්යායක, තක්. ඒ. ස.
තහද මූලධර්ම : පළමුවන තකතොටස / තක්.
ඒ. ස. බණ්ඩද්යාරනද්යායක.- බණ්ඩද්යාරතවල :
කර්තකෘ, 2011.- පි. 201 ; තසමී 19.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00 (161319 NL)

3 6 0 සමකාජ ගලැටලු හකා ලසසේවකා, සලංවිධකාන
361 - සමකාජ සුබසකාධනය
361.06 - උපලදශනය
සමද්යාජ තසශේවද්යා හද්යා සමද්යාජ සුභසද්යාධනය : පග්රද්යාතද්ශ්රීය
තලේකම කද්යාර්යද්යාල තසශේවද්යා මද්යාර්තගකෝපතද්ශ
සසිංගග්රහය.- [තකතොළඹ?]: [ජද්යාතික පරිපද්යාලන
පග්රතිසසිංසස්කරණ සභද්යාව], 2010.- පි. xiii,68 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(154461 NL)
(378898 NA)

362.19 - ලරයෝගීන් සඳහකා විලශසේෂ ලසසේවකා
කුමද්යාරිහද්යාමි, ධමමිකද්යා
දිගද්යාසරි විදීතම රහසස් / ධමමිකද්යා කුමද්යාරිහද්යාමි.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 208 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.220.00
(154229 NL)
ISBN 978-955-655-769-5 (378879 NA)
තපතර්රද්යා, එලේ. දීපද්යාලේ තසනරත්
ළදර හද්යා ළමද්යා සුවතසත : තදමවුපියන්ට
විතශශේෂඥ වවදද උපතදසස් / එලේ. දීපද්යාලේ
තසනරත් තපතර්රද්යා.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 132 : චිත්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(161513 NL)
ISBN 978-955-671-398-5 (384516 NA)

362.198 - විලශසේෂ අවසස්ථකා
එලිමන්, තඩ්විඩ්
ඔතබ් දරවද්යාටත් නීතරකෝගී ළමද්යාවියක් /
තඩ්විඩ් එලිමන් සහ තභලන් තබඩ්තෆකෝඩ්;
පරිවර්තනය මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ
රද්යාසසිංආරච්චි.- ගතණ්මුලේල : නිශද්යාන්ත
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 181 : චිතග්ර ;
තසමී 22.
Total health for children කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152875 NL)
ISBN 978-955-1755-40-4 (377951 NA)

362.292 - මධදසකාරය
362.292095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
ගපැමබර්ඩ්, මිතෂලේ රූත්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ නීති විතරකෝධී මත්පපැන්
සසිංසස්කකෘතිය / මිතෂලේ රූත් ගපැමබර්ඩ් ;
පරිවර්තනය සස්වර්ණකද්යාන්ති රද්යාජපක්ෂ
විසනි.- නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 301 ; තසමී 22.
Breaking the ashes කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 570.00 (156249 NL)
ISBN 978-955-671-190-5(380651NA)

362.28 - සයදිවි නසකාගලැනීම්
දිසද්යානද්යායක, පග්රසන්න කුමද්යාර
නව තයතොවුන් විතයේ පසුවන ළමුන්
සයදිවි නසද්යා ගපැනීමට තයතොමුවීම තකතරහි
බලපද්යාන තහශේතු පිළිබඳ විමර්ශනද්යාත්මක
අධදයනයක් / පග්රසන්න කුමද්යාර දිසද්යානද්යායක.2009.- පි. xiv,194 ; තසමී 30.
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා විවකෘත විශස්වවිදදද්යාලතයේ දර්ශනපති
උපද්යාධි නිබන්ධනය.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(152669 NL)

362.28083 – ළමයින්
විතජේසූරිය, සරත්
දරවන් දිවි නසද්යා ගන්තන් ඇයි ? / සරත්
විතජේසූරිය.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2010.- පි. 97 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(159651 NL)
ISBN 978-955-652-574-8

362.29 - මත්ද්රවද භකාවිතය
මුහමමද් රසන්
ඉසස්ලද්යාම දහමින් මතට තිත / මුහමමද්
රසන්.-කුරණපැගල : සමද්යාසහිත දද්යාරලේ
කුර්ආන් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 64 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 150.00 (154737 NL)
ISBN 978-955-8734-10-0(379399 NA)

362.76 – ළමකා අපලයයෝජනය සහ
ලනතොසලකකා හරින ලදෙ ළමයින්
362.76092 - චරිතකාපදෙකාන
තපලේසර්, තඩ්වේ
ඕපපද්යාතික : තමද්යාතග්ම මවතග් අතන්ක
වධහිසිංසද්යාවලට ලක්ව විශස්වද්යාස කරීමට
අපහසු තරතම ජුගුප්සද්යාජනක සද්ධීන්වලට
මුහුණ පසෑ, තමහි කර්තකෘ තඩ්වේ තපලේසර්තග්
ළමද්යා දිවිතයේ (අවුරදු 4-12 දක්වද්යා)
අනතවේදනීය සතද කතද්යාව /තඩ්වේ තපලේසර් ;
පරිවර්තනය දිලප ජයතකතොඩි විසනි.තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්, 2 011.පි. 158 ; තසමී 21.
A child called 'IT' කකෘතිතයේපරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00 (162003 NL)
ISBN 978-955-677-086-5 (384885 NA)
තවසස්ට්තවකෝටර්, ජුඩ්
කඳුළු තදකෝණ / ජුඩ් තවසස්ට්තවකෝටර් ;
පරිවර්තනය අනල ද සලේවද්යා විසනි.තදහිවල : විදර්ශන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [vi], 192 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (160291 NL)
ISBN 978-955-1559-76-3 (383578 NA)

362.8 - ලවනත් කණ්ඩකායම්වල ලවනත්
කණ්ඩකායම්
362.82 - ලදෙමකාපියන්
ඉරගලේබණ්ඩද්යාර, එම. එම. අයි. බ. සසිංජදය
ආදිතද
තදමද්යාපියන්ට සපැලකීම තසතොබද්යාදහතම
උත්තරීතර නීතියක් / එම. එම. අයි. බ.
සසිංජදය ආදිතද ඉරගලේබණ්ඩද්යාර.කුරණසෑගල : කර්තකෘ, [2011?].- පි. xiii,
තසමී 14.
කබපැ-තබකෝක :ර. 20.00
(154889 NL)
ISBN 978-955-52882-0-0

362.8286 - විවකාහ උපලදශන
තපතර්රද්යා, පීටර් කපැනියුට්
ජීවිතයට සඳ එළියක් / පීටර් කපැනියුට්
තපතර්රද්යා.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 178 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (162676 NL)
ISBN 978-955-30-3203-4(385695 NA)
හද්යාර්ලි, විලද්යාඩ් එෆස්.
ඔහුතග් අවශදතද්යා ඇයතග් අවශදතද්යා :
අනියම සබඳතද්යාවලින් තතතොර ආදරණීය,
පග්රග්රීතිමත් යුගදිවියකට තලතොව තහතොඳම රහසස් /
විලද්යාඩ් එෆස්. හද්යාර්ලි ; පරිවර්තනය ආසරි
වනිගරත්න විසනි.- කළුතබකෝවිල : රිචර්ඩ්
කපැබින්, 2010.- පි. 304 ; තසමී 21.
His needs Her needs කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(153457 NL)
ISBN 978-955-1494-53-7(378633 NA)

362.8292 - ගපෘහසස්ථ පප්රචණ්ඩත්වය
සස්වර්ණමද්යාලි, තක්ෂිලද්යා
ඕ : ගකෘහසස්ථ පග්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ
විමසුමක් / තක්ෂිලද්යා සස්වර්ණමද්යාලි.[තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ, 2009.- පි. 161 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00 (152741 NL)
ISBN 978-955-51431-2-7(377800 NA)

362.8292 - ගපෘහසස්ථ පප්රචණ්ඩත්වය
362.8292092 - චරිතකාපදෙකාන
සුඅඩ්
පණපිටින් දවද්යාලු තහනම තප්රශේමය / සුඅඩ් ;
පරිවර්තනය එලේ. එසස්. එසස්. පතිරත්න
විසනි.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 226 ; තසමී 21.
Burned alive කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 320.00 (156614 NL)
ISBN 978-955-652-696-8(380789 NA)

363 - ලවනත් සමකාජ ගලැටලු හකා ලසසේවකා
363.2 - ලපතොලිසස් ලසසේවය
විතජේවර්ධන, නිරසිංජි
ගුණද්යාත්මක තපතොලිසස් තසශේවයක් උතදසද්යා /
නිරසිංජි විතජේවර්ධන.- මහරගම : රද්යාවය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [xvi],147 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(161139 NL)
ISBN 978-955-1468-69-9

363.289 - ලපකෞදගලික ආරක්ෂක ලසසේවකාව
තරතොඩ්රිතගකෝ, ය. තජේ.
තපකෞද්ගලික ආරක්ෂක තසශේවද්යාවට මඟෙ
තපන්වීමක් / ය. තජේ. තරතොඩ්රිතගකෝ.බත්තරමුලේල : කර්තකෘ, 2010.- පි. [x],138 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(154876 NL)
ISBN 978-955-52807-0-9

363.34 - ආපදෙකා
ධර්මතසශේන, ඉතමෂද්යා
ආපදද්යා සන්නිතවේදනය නදද්යාය හද්යා
වදවහද්යාරය / ඉතමෂද්යා ධර්මතසශේන.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 192 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(163384 NL)
ISBN 978-955-30-3283-6 (385967 NA)
සස්වභද්යාවික වදසනයන්ට දපැනවත්ව මුහුණ තදමු :
කද්යාන්තද්යාවන්ට මග තපන්වීතම අත්තපතොත /
තකතොළඹ : සමද්යාජ විදදද්යාඥයින්තග් සසිංගමය,
2009.- පි.[iv], 50 : චිතග්ර ; තසමී 22.

මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-1772-41-3 (153352 NL)

363.34082 - කකාන්තකාලවයෝ
කඩෲසස්, තරතොබට්
සුනද්යාමි : සුනද්යාමි බලපසෑමට ලක් වූ
මඩකලපුතවේ ඩච් බද්යාර් තපතදතසශේ බර්ගර්
ගපැහපැණු / තරතොබට් කඩෲසස්.-තකතොළඹ : සමද්යාජ
විදදද්යාඥයින්තග් සසිංගමය, 2009.- පි. [vi],29 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-1772-35-2(153685 NL)
දළ රළ තපළ : සුනද්යාමිය ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ සස්තග්රන්ට
බල පසෑ හපැටි /පරිවර්තනය ආනන්ද
වක්කුඹුර ; සසිංසස්කරණය තනලූෆර් ද තමලේ,
කද්යාසිංචනද්යා එන්. රවන්පුර සහ ගමීලද්යා
සමරසසිංහ.- තකතොළඹ : සමද්යාජ විදදද්යාඥයින්තග්
සසිංගමය, 2010.- පි. [iv],332 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(154463 NL)
ISBN 978-955-1772-74-1 (378900 NA)

363.7394 – ජල දූෂණය
363.7394095493 – ශ ලලංකකාව
මහනවර මපැද ඇතලහි ජල දූෂණය / ඒ. ඩබ්ලිවේ.
ජී. එන්. අතබ්ගුණවර්ධන [සහ තවත් අය].තප්රද්යාතදණය : කකෘෂිකර්ම විදදද්යා පශස්චද්යාත්
උපද්යාධි ආයතනය, [2011?].පි. iv,11 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(162262 NL)
ISBN 978-955-8577-08-0 (385163 NA)

363.78 - පළිලබයෝධ මර්ධන
දිසද්යානද්යායක, නන්දද්යා පී.
වලේ පපැලසෑටි / නන්දද්යා පී. දිසද්යානද්යායක.- මද්යාතර :
කර්තකෘ, 2009.- පි. vi,80 : රූපසටහන් ;
තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(158965 NL)
ISBN 978-955-52098-1-6

363.34095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
ලද්යාලේ කුමද්යාර, ව. අ. සරත්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ ආපදද්යා කළමනද්යාකරණය : වඩද්යාත්
සුරක්ෂිත ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාවක් කරද්යා / ව. අ. සරත්
ලද්යාලේ කුමද්යාර.- තමතොරටුව : කර්තකෘ, 2010.පි. viii,113 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153306 NL)
ISBN 978-955-98450-2-7 (377673 NA)
වීරසසිංහ, එසස්. පී. එසස්.
මුතු ඇටය හපැඬූ දද්යා : 2004 මහද්යා සුනද්යාමි
විපත / එසස්. පී. එසස්. වීරසසිංහ.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 190 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.290.00
(152822 NL)
ISBN 978-955-671-287-2 (377771 NA)

363.72 – සනීපකාරක්ෂක ලසසේවකා
363.7282 – ප්රතිචක්රීකරණය
ධනපද්යාල, ඒ. එච්.
කද්යාබන් පද්යා සටහන් සහ හරිත තලතොවක් /
ඒ. එච්. ධනපද්යාල.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 167 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00 (161520 NL)
ISBN 978-955-671-339-8 (384568 NA)

364 - අපරකාධ විදෙදකාව
ද තකතොසස්තද්යා, බර්ටි
පවේකද්යාරයද්යාව ගලේගසද්යා මපැරීම : තලකෝකතයේ
සදු වූ සතද අපරද්යාධ කතද්යා එකතුවක් / බර්ටි
ද තකතොසස්තද්යා.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය
ග්රන්ථ තක්න්ද්රය , 2011.- පි. 317 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.420.00
(160593 NL)
ISBN 978-955-652-821-3(384102 NA)

364.03 – පකාරිභකාෂික ශබදෙමකාලකාව
සරත්චන්ද්ර, ඩබ්ලිවේ. ඒ.
අපරද්යාධ විදදද්යාව පද්යාරිභද්යාෂික ශබ්ද මද්යාලද්යාව /
ඩබ්ලිවේ. ඒ. සරත්චන්ද්ර.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 96 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(163162 NL)
ISBN 978-955-30-3129-7 (385684 NA)

පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.460.00
(158579 NL)
ISBN 978-955-656-179-1

364.1 – සකාපරකාධී ක්රියකා
364.138 – යුදෙ අපරකාධ
වීරසූරිය, ගුණසරි බණ්ඩද්යා
සද්යාපරද්යාධී යුද සසිංග්රද්යාම / ගුණසරි බණ්ඩද්යා
වීරසූරිය.- වරකද්යාතපතොල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 316 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(164206 NL)
ISBN 978-955-553-674-5 (385977 NA)

364.15 – පුදගලයින්ට එලරහිව කරන
වලැරදි
ශ්රී ලසිංකද්යා ආසයද්යාන අපරද්යාධ නිවද්යාරණ පදනම
අපරද්යාධ වපැළපැක්වීතම අත්වපැල : අපරද්යාධ
වලින් වපැලකී සටින්තන් තකතසශේද?.තකතොළඹ : බන්ධනද්යාගද්යාර මූලසස්ථද්යානය,
2011.- පි. [ii],53 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(160962 NL)
ISBN 978-955-0387-00-7

364.1524 - ඝකාතන
රසිංජනී, සතද්යා
අදහසස් ඝද්යාතනතයේ තගතොදුර : ඝද්යාතනයට
ලක් වූ මද්යාධදතවේදීන්, මද්යාධද තසශේවකයින්
සහ කලද්යා සසිංසස්කකෘතික කග්රයද්යාකද්යාරීන්
1981-2009 මද්යාර්තු / සතද්යා රසිංජනී.තකතොළඹ : නිදහසස් මද්යාධද වදද්යාපද්යාරය, 2011.පි. [vi],128 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(154607 NL)
ISBN 978-955-0583-00-3(379202 NA)

365 - දෙණ්ඩන ආයතන
365.45 - ලදශපකාලන සරකරුවන් පිළිබඳ
ආයතන
365.45092 - ලදශපකාලන සරකරුවන්
අවේෆර්, මලිකද්යා
සරගත කුමරිය / මලිකද්යා අවේෆර් සහ මිතචලේ
ෆවුස ; පරිවර්තනය අනල ද සලේවද්යා විසනි.තකතොළඹ : සූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 310 ; තසමී 22.
LA prisommiere කකෘතිතයේ සසිංහල

365.6 - සරකරුලවයෝ
365.6082 - කකාන්තකා සරකරුවන්
අතබ්සසිංහ, පග්රක්රියසිංගනී
කුලතගදරින් තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 136 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156255 NL)
ISBN 978-955-20-9119-5 (380773 NA)
තමතොරගහකුඹුර, සුගත් ශද්යාන්ත
හිරතගදර කඳුළු තබතොන ගපැහපැන / සුගත්
ශද්යාන්ත තමතොරගහකුඹුර.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 112 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159216 NL)
ISBN 978-955-30-3121-1 (382883 NA)

368 – රක්ෂණය
සූරියආරච්චි, දීපද්යාලේ
රක්ෂණ උපතද්ශක වරයද්යාතණනි / දීපද්යාලේ
සූරියආරච්චි.- නතග්තගතොඩ : සන්තලන්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. [202] ;
තසමී 21.- (සසිංහතලන් බිසස්නසස් ; අසිංක 8)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 475.00
(156207 NL)
ISBN 978-955-0483-006

368.32 - ජීවිත රක්ෂණ
විපුලතත්ජ, තද්ශපග්රක්රිය
තදවියන්තග් පණවුඩකර : ජීවිත රක්ෂණ
අතලවිකරවන්තග් සද්යාර්ථකත්වතයේ
පණවුඩය / තද්ශපග්රක්රිය විපුලතත්ජ.- ගමපහ :
නිශස්ශසිංක පග්රක්රින්ටර්සස්, 2011.- පි. xi,73 ;
තසමී 20
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(155260 NL)
ISBN 978-955-53154-0-1 (379605 NA)

369 - සමිති සමකාගම්
369.43 - බකාල දෙක්ෂලයයෝ
රත්නද්යායක, ප්රභද්යාත් එසස්.
ගිලේතවලේහි තබ්ඩ්න් පවලේ සද්යාමිතුමද්යා සහ
බද්යාලදක්ෂ තලකෝකය / ප්රභද්යාත් එසස්.
රත්නද්යායක.-දන්තකතොටුව : මලේපියලි

ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.-පි. vi, 76 : චිත්ර ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(162662 NL)
ISBN 978-955-660-577-0 (385511 NA)
ලසිංකද්යාපුර, තිලක්
බද්යාලදක්ෂ වදද්යාපද්යාරය / තිලක් ලසිංකද්යාපුර.තකතොළඹ : සද්යාරද්යාසිංගද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 40 : චිතග්ර ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.80.00
(157410 NL)
ISBN 978-955-0071-35-7(381361 NA)

3 7 0 අධදකාපනය
කග්රෂස්ණමූර්ති, තජේ.
අධදද්යාපනය / තජේ. කග්රෂස්ණමූර්ති ; අනවද්යාදක
ඩබ්ලිවේ. ආර්. තෆතොන්තසශේකද්යා විසනි.සසිංතශකෝධිත 2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ :
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා කග්රෂස්ණමූර්ති මධදසස්ථද්යානය, 2011.පි. x,157 ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1987.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(156776 NL)
ISBN 978-955-9037-00-5 (381177 NA)

370.05 – වකාර ප්රකකාශන
අධීක්ෂද්යා : වද්යාර්ෂික ශද්යාසස්ත්රීය ලිපි සරණය 2011 /
සමපද්යාදනය මද්යාලිනී මුණසසිංහ සහ අතයකෝමි
ඉරගලේ බණ්ඩද්යාර.- නතග්තගතොඩ : ශ්රී ලසිංකද්යා
විවකෘත විශස්වවිදදද්යාලය, 2011.පි. [viii],116 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(161112 NL)
ISSN 2012-8150
(384866 NA)

370.15 – අධදකාපන මලනයෝවිදෙදකාව
බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස්.
ළමයින්තග් ආධදද්යාත්මික ශක්ති :
අධදද්යාපනතයේ නව දපැකුම / ඒ. එසස්.
බද්යාලසූරිය.- වරකද්යාතපතොල :තහළදිව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 132 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(164216 NL)
ISBN 978-955-0716-01-2 (385987 NA)

370.7 - අධදකාපනය, පර්ලයේෂණ හකා
සම්බන්ධිත මකාතපෘකකා
370.71 - ගුරුවරුන්ලගේ වපෘත්තීය
අධදකාපනය
ද සලේවද්යා, ඩ. ස.
ගුරවරන් සඳහද්යා පග්රද්යාතයකෝගික ඉගපැන්වීමට
උපතදසස් / ඩ. ස. ද සලේවද්යා.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 112 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153907 NL)
ISBN 978-955-30-2887-7(378974 NA)

370.722 - සදධි අධදයනය
බුත්පිටිය, ජයතසශේන
අධදද්යාපන පරිපද්යාලන සද්ධි අධදයනය /
ජයතසශේන බුත්පිටිය.- 4 තවනි සසිංසස්කරණය.බුත්පිටිය : කර්තකෘ, 2011.- පි. viii,232 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(155188 NL)
ISBN 955-97939-1-8
(379719 NA)

370.92 - අධදකාපනඥලයයෝ
අතසකෝක තසලේලතහශේවද්යා පසස් වපැනි ශිෂදත්ව
ප්රදද්යානය : 2011 සපැප්තපැමබර් 25.ඇහපැළියතගතොඩ : අතසකෝක තසලේලතහශේවද්යා
ශිෂදත්ව පදනම, 2011.- පි. [40] ;
තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(161037 NL)
(384502 NA)
මලේවත්ත, පග්රසන්න
ගමමද්යානතයේ අරවින්දය / පග්රසන්න මලේවත්ත.[තපැ. තනතො.] : සසර කුමද්යාර, 2011.පි. [40] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 17x24.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(153804 NL)
(379006 NA)
සරිවර්ධන, අයිලන්
ජීවන ගීතය / අයිලන් සරිවර්ධන.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 392 ; තසමී 22.

නූබපැ-කතබකෝක: ර. 1250.00 (161731 NL)
ISBN 978-955-30-3097-0(384692 NA)

371 - පකාසලේ හකා ඒවකාලයේ කිප්රයකාකකාරකම්
371.01 - රජලයේ පකාසලේ
ද සලේවද්යා, ජිතන්න්ද්රවසිංශ
විකසත සයපත : අමබලන්තගතොඩ ශග්රග්රී
තද්වද්යානන්ද විදදද්යාලයීය වකෘත්තද්යාන්තය /
ජිතන්න්ද්රවසිංශ ද සලේවද්යා.- [අමබලන්තගතොඩ?]:
ශග්රග්රී තද්වද්යානන්ද විදදද්යාලයීය තමතභයුම කමිටුව,
2011.- පි. xii,202 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.400.00
(155236 NL)
ISBN 978-955-0521-00-5 (379667 NA)

371.01095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
නිවන්දම ජිනරද්යාජ මහද්යා විදදද්යාලයතයේ
පියසටහන් / සමපද්යාදනය ය. ඩ. ජයවීර
උසස්තභට්ටි.- ජද්යා-ඇල : අමරසරි
පග්රකද්යාශකතයකෝ (මුද්රණය), [2011?].- පි. 72 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(159122 NL)
(382784 NA)
මද්යාකලන්ද, මහින්ද
හපැදුණූ ගහක දපැනණු තදතපත්තතන් :
තකකෝට්තට් තක්ෂලද්යාව / මහින්ද මද්යාකලන්ද.මද්යාලතබ් :කර්තකෘ, 2010.- පි. xi, 189 ;
තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 650.00 (156804 NL)
ISBN 978-955-52785-0-8(381057 NA)

371.1 - ගුරුවරුන් සහ ඉගලැන්වීම්
පග්රක්රියන්ති, ඩබ්ලිවේ. මලේලිකද්යා
ගුරවරයද්යා / ඩබ්ලිවේ. මලේලිකද්යා පිග්රයන්ති.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 52 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00 (155829 NL)
ISBN 978-955-30-2953-9(380178 NA)

371.1007 - පර්ලයේෂණ
තබත්මතග්, මතනකෝජේ
පිරිතවතන් ගණතය : ඉතගනීම සහ
ඉගපැන්වීම පිළිබඳ පර්තයේෂණයක / මතනකෝජේ

තබත්මතග්.- තහකෝකන්දර : කර්තකෘ, 2011.පි. 76 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 130.00 (155316 NL)
ISBN 978-955-53030-0-2(379547 NA)

371.10095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
ගුණතසශේකර, සමරසසිංහ
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා ගුර තසශේවය හද්යා වකෘත්තියිකභද්යාවය :
තනතොනිමි තමතභවර / සමරසසිංහ
ගුණතසශේකර.- 4 වන සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.නතග්තගතොඩ : සුතනර පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 142 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 160.00 (155243 NL)
ISBN 978-955-9128-09-4(379676 NA)

371.102 – ඉගලැන්වීම
අලේගම, ගද්යාමිණී සඳලද්යාලේ
ගුරවරයද්යාතග් භූමිකද්යාව / ගද්යාමිණී සඳලද්යාලේ
අලේගම.- මුලස්තලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය , 2011.- පි. 108 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(160608 NL)
ISBN 978-955-652-863-3 (383768 NA)
ගිනිතග්, ඉන්දිරද්යා ලිලද්යාමණී
නව ඉතගනම-ඉගපැන්වීම ප්රතවේශය තුළ
තක්තසශේරව හද්යා ඇගපැයීම / ඉන්දිරද්යා ලිලද්යාමණී
ගිනිතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 152 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(163158 NL)
ISBN 978-955-30-2695-8 (385680 NA)

371.2 - අධදකාපන පරිපකාලනය
චන්ද්රතසශේකර, පී. ජී.
අධදද්යාපන පරිපද්යාලනය හද්යා සමද්යාජ අධදද්යාපනය
එහි සස්වරූපතයන් / පී. ජී. චන්ද්රතසශේකර.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 176 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.350.00
(156828 NL)
ISBN 955-20-9458-5
(380823 NA)
රද්යාජපක්ෂ, ආර්. එම. එසස්.
සද්ධි අධදයනය : අධදද්යාපන පරිපද්යාලනයට
නදද්යායද්යාත්මක පග්රතවේශයක් / ආර්. එම. එසස්.
රද්යාජපක්ෂ.- දඹුලේල : කර්තකෘ, [2011?].පි. [viii], 91 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 250.00 (156829 NL)
ISBN 978-955-53352-0-1(380831 NA)

372 - පප්රකාථමික අධදකාපනය

372.19076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර

පපැලේතපතොළ, මතහශේෂද්යා සුභද්යාෂිණී
පසස්වන තශස්ර්ණය වපැඩතපතොත : සසිංහල,
ගණතය, පරිසරය ආශග්රක්රිත කග්රක්රියද්යාකද්යාරකම /
මතහශේෂද්යා සුභද්යාෂිණී පපැලේතපතොළ.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 284 :
රූපසටහන් ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.375.00 (377760 NA)
ISBN 978-955-30-2884-6

අතබ්විකග්රම, ශ්රීලද්යා
5 තශස්ර්ණය ශිෂදත්ව : තපර පුහුණු පග්රශස්න
පතග්ර / ශ්රීලද්යා අතබ්විකග්රම.- පන්නිපිටිය :
කර්තකෘ, 2011.- පි. 237 : චිතග්ර ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-96322-2-1 (156700 NL)
(380886 NA)

තලේකමතග්, සුරනිමල
ළමද්යාවිය, සසිංවර්ධනය සහ පග්රද්යාථමික
අධදද්යාපනය /සුරනිමල තලේකමතග්.[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ, පි. x,166 : චිතග්ර ;
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 500.00 (150218 NL)
ISBN 978-955-96950-1-1

5 වසර ශිෂදත්වයට තනතොවරදින මඟෙ - 1 /
සසිංසස්කරණය ගුණතිලක තක්. මුදියන්තසශේ.නතග්තගතොඩ : ධමමික කද්යාරියකරවන
පබ්ලිතක්ෂන්සස්, 2011.- පි. 118 :
රූපසටහන් ; තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 225.00 (158534 NL)
ISBN 978-955-0704-00-2(382134NA)

372.072 - පර්ලයේෂණ
ගුණද්යාත්මක ඉතගනමක් සඳහද්යා කග්රයද්යාමූලික
පර්තයේෂණය .- මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන
ආයතනය, 2010.- පි. vi,459 ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(154598 NL)
(379128 NA)

372.19 – විෂයමකාලකා
ජයසසිංහ, එම. එම. අනර
5 ශිෂදත්වය සඳහද්යා තකටි සටහන් තපතොත /
එම. එම. අනර ජයසසිංහ.- දන්තකතොටුව :
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 208 : 
චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(160320 NL)
ISBN 978-955-655-965-1 (383672 NA)
ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත
5 ශිෂදත්ව විභද්යාගයට සසිංහල / භද්යාරත
ලසිංකද්යාතග්.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 143 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.280.00
(160314 NL)
ISBN 978-955-655-937-8 (383665 NA)

සතර ශිෂදත්ව ජයමඟෙ 2011 : 5 ශිෂදත්වය.මහරගම : සතර පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 288 : රූපසටහන් ; තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.320.00 (378093 NA)
ISBN 978-955-8211-46-5

372.21 - ලපර පකාසලේ අධදකාපනය
ඉද්දමලේතගතොඩ, කුමුදිනී
තපර පද්යාසපැලේ අධදද්යාපන අත්තපතොත / කුමුදිනී
ඉද්දමලේතගතොඩ.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 87 : චිත්ර ;
තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර. 225.00 (161533 NL)
ISBN 978-955-671-334-3 (384587 NA)
ළමද්යා කග්රක්රියද්යාකද්යාරකම තපතොත.- තග්රක්රිකුණද්යාමලය :
සසිංසස්කකෘතික කටයුතු හද්යා කග්රග්රීඩද්යා අමද්යාතදද්යාසිංශය,
2009.- පි. vi, 52 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-කක : මිල තනතොදපැක්තවේ (158549 NL)
(382300 NA)

372.357 - පරිසර අධදයනය
ඩයසස්, සමුද්රද්යා ශග්රග්රීපද්යාල
පරිසරය වපැඩතපතොත : 2 තශශේණය සසුන්
සඳහද්යා / සමුද්රද්යා ශ්රීග්රපද්යාල ඩයසස් සහ
සමරතකකෝන් පතිරද්යාජ.- තකතොළඹ :

ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි.124 : චිතග්ර ;
තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
ISBN 978-955-30-2764-1(380163 NA)
අතබ්තසශේකර, හපැරී
මතකතයේ තබද්යාගත යුතු කතන්දර / හපැරී
අතබ්තසශේකර.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි.72 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (152832 NL)
ISBN 978-955-30-2903-4(377755 NA)

චිතග්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.60.00
(157233 NL)
ISBN 978-955-0642-11-3(381416 NA)
අ. වි. 294.382325
ලියනතග්, චන්ද්රතිලක
ආසයි කයවන්න 2 : පිලේලම සහිත අකුර
කයවමු / චන්ද්රතිලක ලියනතග්.නතග්තගතොඩ : තරිඳු පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 40 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-8130-09-4(159148 NL)
(383248 NA)

කටුගමපල, නවන් කුමද්යාර
බිසිංදුව / නවන් කුමද්යාර කටුගමතපතොල.තකතොළඹ : සූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 16 :චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 180.00 (377848 NA)
ISBN 978-955-656-188-5

සූරියආරච්චි, ජද්යානකී
ටක-ටක ටක -ටක / ජද්යානකී සූරියආරච්චි.පන්නිපිටිය : ටිකරි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00 (382129 NA)
ISBN 978-955-682-001-0

කුමද්යාරතප්ලි, නන්දන
ළමද්යා තලකෝතකකෝපකද්යාරය : 04 / නන්දන
කුමද්යාරතප්ලි.-තකතොළඹ : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 32 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.50.00
(157412 NL)
ISBN 978-955-678-034-5(381363 NA)

සූරියආරච්චි, ජද්යානකී
මම ආසම පද්යාට / ජද්යානකී සූරියආරච්චි.පන්නිපිටිය : ටිකරි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00 (382127 NA)
ISBN 978-955-1090-95-1

කුමද්යාරතප්ලි, නන්දන
ළමද්යා තලකෝතකකෝපකද්යාරය : 05 / නන්දන
කුමද්යාරතප්ලි.-තකතොළඹ : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 32 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.50.00
(157411 NL)
ISBN 978-955-678-035-2(381362 NA)

සූරියආරච්චි, ජද්යානකී
සමනල මල / ජද්යානකී සූරියආරච්චි.පන්නිපිටිය : ටිකරි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00 (382128 NA)
ISBN 978-955-1090-98-2

372.4 - කියවීම

ගතණ්වත්ත, ශ්රීග්රනද්යාත්
පණ්ඩුකද්යාභය / ශ්රීග්රනද්යාත් ගතණ්වත්ත.තබතොරලපැසස්ගමුව : විසදුන පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 32 : චිතග්ර ; තසමී 18.- (ළමද්යා අතට
යටගියද්යාව ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.90.00
(152805 NL)
ISBN 978-955-1741-62-4(377739 NA)
ගතණ්වත්ත, ශ්රීග්රනද්යාත්
මිහිඳු සමිඳු වපැඩම කරීම / ශ්රීග්රනද්යාත්
ගතණ්වත්ත.-තබතොරලපැසස්ගමුව : විසදුන
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 31 : චිතග්ර ;
තසමී 18.- (ළමද්යා අතට යටගියද්යාව ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.90.00
(152806 NL)
ISBN 978-955-1741-63-1(377740 NA)
පුසිංචි ඔබට ජද්යාතක කතද්යා 30 / සමපද්යාදනය සුජීව
නිශද්යාන්ත තජකෝසප්.- දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ
තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].- පි. 48 :

372.465 - ලහයෝඩිලපතොත්
ලියනතග්, පමිත ආර්.
අකුර මිතුර ගී තහකෝඩිය / පමිත ආර්.
ලියනතග්.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].- පි. 19 : චිතග්ර ;
තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර.200.00 (382131 NA)
ISBN 978-955-671-317-6

372.55 - අත්කම්
සලේගම, පග්රග්රීති
සඟිති අත්කම : පග්රද්යාථමික තශස්ර්ණ සඳහද්යා /
පග්රග්රීති සලේගම.- වපැලිමඩ : කර්තකෘ, 2010.පි. [vi], 54 : රූපසටහන් ; තසමී 25.

කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 955-50183-1-9
(381345 NA)

372.6 – භකාෂකාව
කුරකුලසූරිය , ෂමිලද්යා
ශ්රී ලසිංකද්යා සසිංඥද්යා භද්යාෂද්යා වපැඩතපතොත / ෂමිලද්යා
කුරකුලසූරිය .- තකතොළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසශේන, 2011.- පි. [x], 17 : චිත්ර ;
තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
කබපැ-තබකෝක: ර.130.00
(159748 NL)
ISBN 978-955-21-2043-5 (383360 NA)
කුරකුලසූරිය , ෂමිලද්යා
සසිංහල : ශ්රී ලසිංකද්යා සසිංඥද්යා භද්යාෂද්යා වපැඩතපතොත /
ෂමිලද්යා කුරකුලසූරිය .- තකතොළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසශේන, 2011.- පි. [viii], 91: චිත්ර ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(159746 NL)
ISBN 978-955-21-2045-9 (383354 NA)
ගමතග්, ලක්ෂස්මී
තදමළ උගනිමු / ල
 ක්ෂස්මී ගමතග්.- මද්යාතර :
කර්තකෘ, 2011.- පි. [vi],64 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00 (162347 NL)
ISBN 978-955-53671-0-3(385533 NA)
දසනද්යායක, ඒ. ඊ. ඇසස්.
කුමද්යාර රචනය : පසස්වන තශස්ර්ණය / ඒ. ඊ.
ඇසස්. දසනද්යායක.- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන, 2011.පි. [vi], 102 : චිතග්ර ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 180.00 (158796 NL)
ISBN 955-21-0126-3
(382511 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජේ. බ.
අකුර මිහිර / තජේ. බ. දිසද්යානද්යායක.කළුතබකෝවිල : සුමිතග්ර පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xiv,266 : චිතග්ර ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 375.00 (159376 NL)
ISBN 978-955-0335-39-8(383240 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජේ. බ.
අකුර මිහිර 3 / තජේ. බ. දිසද්යානද්යායක.කළුතබකෝවිල : සුමිතග්ර පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xvi,248 : චිතග්ර ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 375.00 (155208 NL)
ISBN 978-955-0335-22-0(379721 NA)
දිසද්යානද්යායක, තජේ. බ.
අකුර මිහිර 5 / තජේ. බ. දිසද්යානද්යායක.-

කළුතබකෝවිල : සුමිත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xviii,270 ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00 (164253 NL)
ISBN 978-955-0335-54-1 (385963 NA)
තපතොන්නමතපරම, නිහද්යාලේ
3, 4, 5 තශශේණ : ශිෂදත්වයට සරල සසිංහල
ගුරවරයද්යා / නිහද්යාලේ තපතොන්නමතපරම.තකතොළඹ : සඳිනි තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 151 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.225.00
(157414 NL)
ISBN 978-955-1819-17-0(381370 NA)
වීරසසිංහ, ප්රියන්ති ධමමිකද්යා
තදමළ භද්යාෂද්යා වපැඩතපතොත / ප්රියන්ති ධමමිකද්යා
වීරසසිංහ.- තගකෝනතපතොලහන්දිය : D. W.
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 48 ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(159150 NL)
(381922 NA)

372.6076 – ප්රශස්ලනයෝත්තර
සමරසසිංහ, ඉන්දිරද්යා
5 තශශේණය සසිංහල භද්යාෂද්යාව : අනමද්යාන,
ඉලක්ක, ආදර්ශ ප්රශස්න පත්ර / ඉන්දිරද්යා
සමරසසිංහ.-වරකද්යාතපතොල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 88 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(163411 NL)
ISBN 978-955-553-680-1 (386000 NA)

372.61 – වදකාකරණ
ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
සසිංහල වියරණ හුරව : 3, 4, 5 තශශේණ
සඳහද්යා / කමලේ ශ්රී ලියනතග්.- දන්තකතොටුව :
මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.- පි. 56 ;
තසමී 25.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00 (163260 NL)
ISBN 978-955-660-484-9 (385515 NA)

372.623 - රචනකා
කරණද්යාරත්න, තසකෝමබන්දු
3-4 තශශේණ සඳහද්යා රචනද්යා / තසකෝමබන්දු
කරණද්යාරත්න.- ඇඹිලිපිටිය : සුමනගිරි
තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. x,30 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.80.00
(159365 NL)
ISBN 978-955-53530-2-1 (383273 NA)

දිසද්යානද්යායක, තජේ. බ.
අකුර මිහිර / තජේ. බ. දිසද්යානද්යායක.කළුතබකෝවිල : සුමිත පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xiv,266 : චිතග්ර ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.375.00
(159376 NL)
ISBN 978-955-0335-39-8 (383240 NA)
ප්රනද්යාන්දු, අමිත්
රචනද්යා : 4, 5 තශශේණ සසුන් සඳහද්යා / අමිත්
ප්රනද්යාන්දු.- දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 48 : චිත්ර :
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(381401 NA)
ISBN 978-955-0642-14-4

372.634 - අත් අකුරු
ගුණරත්න, මලේකද්යාන්ති
රත්න සසිංහල අකුර හුරව / මලේකද්යාන්ති
ගුණරත්න.- තකතොළඹ : රත්න තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 32 ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක : ර.100.00
ISBN 978-955-0110-84-1 (382909 NA)
සූරියආරච්චි, පද්මද්යා මද්යාලනී
පළමු තශශේණතයේ දරවන් සඳහද්යා අකුර
උගනිමු / පද්මද්යා මද්යාලනී සූරියආරච්චි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 52 ;
තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(377757 NA)
ISBN 978-955-30-2705-4

372.7 - ගණතය
තකතොසස්පපැලවත්ත, ජයසරි
ශිෂදත්ව විභද්යාගයට ගණතය : තපරහුර
අභදද්යාස 3, 4, 5 තශස්ර්ණ ඇසුරින් / ජයසරි
තකතොසස්පපැලවත්ත.- නතග්තගතොඩ: සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. [viii], 76 :
රූපසටහන් ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00 (377777 NA)
ISBN 978-955-671-221-6
තකතොසස්පපැලවත්ත, ජයසරි
ශිෂදත්ව විභද්යාගයට මූලික ගණතය දපැනම
අසිංක 01: 3, 4, 5 තශස්ර්ණ ඇසුරින් / ජයසරි
තකතොසස්පපැලවත්ත.- නතග්තගතොඩ: සරසවි

පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. [vi], 86 :
රූපසටහන් ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00 (377778 NA)
ISBN 978-955-671-220-9
තසතනවිරත්න, මතනකෝරි අලහතකකෝන්
සඟිති ගණත මඟෙ : 1 තශශේණය / මතනකෝරි
අලහතකකෝන් තසතනවිරත්න.- තකතොළඹ :
මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [vi], 168 : චිත්ර ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 225.00
ISBN 978-955-664-141-7(383219 NA)

378 – උසසස් අධදකාපනය
බණ්ඩද්යාර, ඕ. ජී. දයද්යාරත්න
නිදහසස් විශස්වවිදදද්යාල අධදද්යාපනය
තපකෞද්ගලිකකරණයට? / ඕ. ජී. දයද්යාරත්න
බණ්ඩද්යාර.- මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 192 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00 (161138 NL)
ISBN 978-955-1468-68-2

379 - අධදකාපන පප්රතිපත්ති
379.5493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
ජද්යාතික අධදද්යාපන පග්රතිපත්තියක් මත පදනම වූ
අධදද්යාපන පනතක් සඳහද්යා වූ තයකෝජනද්යා.මද්යාලතබ් : අධදද්යාපන පරිපද්යාලන තසශේවතයේ
විශග්රද්යාමික නිලධද්යාරින්තග් සසිංගමය, 2010.පි. 64 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(152220NL)
(376775 NA)

3 8 0 වකාණජ විදෙදකා, සන්නිලවදෙනය හකා
පප්රවකාහන ලසසේවකා
384 – විදුලි සලංලදශ ලසසේවකා
384.55 – රූපවකාහිනිය
රත්නසසිංහ, පියදද්යාස
ඇසදිස මද්යායද්යාව – 2 : අතප් රපවද්යාහිනිය හද්යා
තවත් ලිපි / පියදද්යාස රත්නසසිංහ.- ගමපහ :
පද්යාරමිතද්යා සත්තම ප්රකද්යාශන, 2011.- පි. [xiv],
142 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(160323 NL)
ISBN 978-955-0726-01-1 (384088 NA)

385 - දුම්රිය ගමනකාගමනය
385.095493 - ශප්ර ලලංකකාව

387.1 - වරකාය
387.1095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව

පතිරණ, තිලක්
අතප් දුමරිතයේ වතතගතොත / තිලක් පතිරණ.තකතොළඹ :ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 72 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(152969 NL)
ISBN 978-955-30-2924-9 (377841 NA)

මද්යාගමපුර මහද්යා වරද්යාය.- තකතොළඹ : රජතයේ
පග්රවකෘත්ති තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2010.පි. 67 : ජද්යායද්යාරූප ; තසමී 27.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(152313 NL)
(376955 NA)

රද්යාජපක්ෂ, සරිතසශේන
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ දුමරිය ගමනද්යාගමනය /
සරිතසශේන රද්යාජපක්ෂ.- සසිංතශකෝධිත 2 වන
මුද්රණය.- සදූව : රද්යාජපක්ෂ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. vi,255 : චිත්ර ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2001.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00 (161996 NL)
ISBN 978-955-97395-0-6 (385115 NA)

388 - ලගතොඩබම පප්රවකාහන ලසසේවකා

385.366 – ඩීසලේ එන්ජින්

388.3124 - රියදුරු උපලදෙසස්

අතබ්සසිංහ, නලින්
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඩසලේ දුමරිය / නලින් අතබ්සසිංහ.තකතොළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා දුමරිය කර්මද්යාන්තශද්යාලය
පිකර සසිංගමය, 2010.- පි. 40 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(159901 NL)
ISBN 978-955-0500-00-0 (384105 NA)

තජකෝසප්, සූජිව නිශද්යාන්ත
රියදුර අත්තපතොත : මද්යාර්ග නීති සහ මද්යාර්ග
සසිංඥද්යා / සූජීව නිශද්යාන්ත තජකෝසප් .දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 32 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.80.00
(160317 NL)
ISBN 978-955-0642-28-1(383669 NA)

387 - ජල හකා ගුවන් පප්රවකාහන ලසසේවකා
387.095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව

වරසවිතද්යාන, ලයනලේ
රියදුර අත්වපැල / ලයනලේ වරසවිතද්යාන සහ
ඩබ්. ඒ. ඩ. වීරරත්න.- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන, 2011.පි. [viii],205 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 375.00 (155190 NL)
ISBN 955-21-0899-3
(379843 NA)

විතජේබණ්ඩද්යාර, කග්රක්රිෂස්ණ
චතුදිශ රසර දුටුතවමි තගතොඩපවත් පටුන්
මතනතොරතම : වයඹ සහ රහුණු මුහුතද්
නද්යාවික වකෘත්තද්යාන්ත /කග්රෂස්ණ විතජේබණ්ඩද්යාර.තකතොළඹ : සූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 348 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.490.00 (158581 NL)
ISBN 978-955-656-176-0
අ. වි. 954.93

රණවීර, සරත්
ගමනද්යාගමනය එදද්යා සහ අද / සරත් රණවීර.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 271 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(158836 NL)
ISBN 978-955-655-936-1(382662 NA)

3 9 0 සරිත් විරිත් හකා ජනශප්රලැති
392 - කුල සරිත්
තප්රශේමතිලක, නිමලේ
තකතොටහළු උපත - තපකෝරතවේ සරිත් සහිත
මසිංගලද්යාෂටක / නිමලේ තප්රශේමතිලක.තකතොළඹ : රත්න තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,

2011.- පි. [viii],56 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.140.00 (159278 NL)
ISBN 978-955-0110-96-4(382925 NA)
වීරතසශේකර, විලියම
සසිංහල සසිංසස්කකෘතිය හද්යා සද්යාර්ධර්ම / විලියම
වීරතසශේකර.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 128 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00 (159228 NL)
ISBN 978-955-30-2776-4(382988 NA)

392.12 – නම් තලැබීම
අමරරත්න, ඊබට්
ඔතබ් දරවද්යාට තත්රම සහිත නමක් / ඊබට්
අමරරත්න.- දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(163296 NL)
ISBN 978-955-0642-37-3 (385655 NA)

394 - සකාමකානද සරිත්
394.26 – විලශසේෂ දින
තකකෝනද්යාර, ආරියතසශේන
ජද්යාතදන්තර දින සහ අතප් සමද්යාජ පරිසරය /
ආරියතසශේන තකකෝනද්යාර.- තබතොරලපැසස්ගමුව :
කර්තකෘ, 2011.- පි. xii, 206 : තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.330.00
(160788 NL)
ISBN 978-955-53528-0-2(384260 NA)

394.2614 - අලුත් අවුරුදදෙ
දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර
අවුරදු වගතුග / මහින්ද කුමද්යාර දළුතපතොත.3 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්,
2011.- පි. 63 : චිතග්ර ; තසමී 21.- (උරමය ;
අසිංක 07)
1 වන මුද්රණය 2001.
කබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(155200 NL)
ISBN 978-955-677-048-3 (379825 NA)
සූර්ය මසිංගලදය 2011 / සසිංසස්කරණය නන්දතසශේන
පලිහක්කද්යාර.- බත්තරමුලේල : සසිංසස්කකෘතික
කටයුතු තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2011.පි. xi,101 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : තනතොමිතලේ
(156687 NL)
(380692 NA)

394.262 - සලංහල අලුත් අවුරුදදෙ
රද්රිගු, යසවර්ධන
අවුරදු සරි අසරි : සසිංහල අලුත් අවුරද්ද
පිළිබඳ ශද්යාසස්තග්රය ගග්රන්ථයක / යසවර්ධන
රද්රිගු.- තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 127 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.260.00
(156074 NL)
ISBN 978-955-661-389-6 (380402 NA)

398 - ජනශප්රලැතිය
398.2 - උපමකා කතකා
ඊතසතොප්තග් උපමද්යා කතද්යා 50 ක් / සසිංසස්කරණය
සුසතද්යා චද්යාමි විලද්යාසනී.- දන්තකතොටුව :
මලේපියලි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 52 :
චිතග්ර ; තසමී 27.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(159123 NL)
ISBN 978-955-660-598-3 (382786 NA)

398.2 - ජන සකාහිතදය
ආරියරත්න, සුනිලේ
හනමද්යාන් නමපැති වඳුර තදවියද්යා / සුනිලේ
ආරියරත්න.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 199 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(158327 NL)
ISBN 978-955-30-3004-7 (382155 NA)

398.2 - ජන සකාහිතදය. ජනකතකා
කලදද්යාණවසිංශ හිමි, කපැප්පිටියද්යාතගතොඩ
සුප්රකට රසකතද්යා / කපැප්පිටියද්යාතගතොඩ
කලදද්යාණවසිංශ හිමි.- තහතොරණ : සහස්ර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xi,74 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(161150 NL)
ISBN 978-955-1767-43-3
ගුණතසකෝම, ගුණතසශේකර
සසිංහල, තදමළ, මුසස්ලිම හද්යා වපැදි ජනකතද්යා
සසිංග්රහය / ගුණතසශේකර ගුණතසකෝම.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 494 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00 (161096 NL)

ISBN 978-955-30-3221-8 (384699 NA)

පිරළු කතද්යා / සමපද්යාදනය තසශේනද්යාශ්රී අමරතසශේන .දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 48 : චිත්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර.60.00
(160318 NL)
ISBN 978-955-0642-24-3 (383670 NA)
පසිංචතන්ත්රතයේ කතද්යා 10 ක් / සමපද්යාදනය සුජීව
නිශද්යාන්ත තජකෝසප්.- දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ
තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 48 : චිත්ර ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.60.00
(160322 NL)
ISBN 978-955-0642-27-4 (383674 NA)
විතද්යාන, ආරියරත්න
එතතර ජනකතද්යා - 2 / ආරියරත්න විතද්යාන.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. [viii],80 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(155830 NL)
ISBN 955-20-8949-2
(380179 NA)
තහශේවතග්, ජිනදද්යාස
ගලේ වඩුවද්යාතග් අපූර සහිනය සහ තවත්
කතද්යා / ජිනදද්යාස තහශේවතග්.- බත්තරමුලේල :
සමීර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-පි. 68 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(163132 NL)
ISBN 978-955-1311-66-7
තහශේවතග්, ජිනදද්යාස
සඳ ඇලේලම සහ තවත් කතද්යා / ජිනදද්යාස
තහශේවතග්.- 2 වන මුද්රණය.- බත්තරමුලේල :
සමීර පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 59 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1993.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(151921 NL)
ISBN 978-955-131-150-6 (376507 NA)

398.2 - ජන සකාහිතදය. ජනකවි
යතසකෝදරද්යාවතතන් රස වින්දනයට බිඳක්... /
සමපද්යාදනය තදලේදූතවේ ධමමසද්යාර හිමි.ඇලේපිටිය : සමපද්යාදක, 2010.- පි. xli,32 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.140.00
(153701 NL)
ISBN 978-955-53095-0-9

398.2 – ජන සකාහිතදය. සුරලංගනකා කතකා
රසයද්යාන සුරසිංගනද්යා කතද්යා / පරිවර්තනය
තටනිසන් තපතර්රද්යා.- තකතොළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසශේන, 2011.- පි. [vi], 102 : චිත්ර ;
තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00 (160814 NL)
ISBN 978-955-21-2025-1 (384460 NA)
ලුවිසස්, නතයකෝමි
වන හසිංසතයකෝ සහ තවත් කතද්යා : තලතොව
සුපතල සුරසිංගනද්යා කතද්යා එකතුවක් /නතයකෝමි
ලුවිසස් ; පරිවර්තනය සුසන්ත තකතොඩිතුවක්කු
විසනි.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය , 2011.- පි. 180 ; තසමී 22.
Classic fairy tales to read aloud හි
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.280.00
(160671 NL)
ISBN 978-955-652-827-5 (383757 NA)

398.204951 – චීන ජනකතකා
මපැජික් නළද්යාව සහ තවනත් චීන ළමද්යා කතද්යා /
අනවද්යාදය රසිංජිත් ඉලුප්පිටිය .- රද්යාජගිරිය :
කුරලු තපතොත්, [2011?].- පි. 202 ;
තසමී 21.
The magic flute and other children's
stories කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(162016 NL)
ISBN 978-955-951-223-5 (385340 NA)

398.20947 – රුසයකානු ජනකතකා
රසයද්යාන ජනකතද්යා / පරිවර්තනය තටනිසන්
තපතර්රද්යා.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 146 ; තසමී 22.
Russian folk tales කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(161470 NL)
ISBN 978-955-671-358-9 (384569 NA)

398.20952 – ජපන් ජනකතකා
තහශේවතග්, ජිනදද්යාස

තමතොතමතොතද්යාතරකෝ සහ තවත් ළමද්යා කතද්යා /
ජිනදද්යාස තහශේවතග්.- බත්තරමුලේල : සමිර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 68 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(161774 NL)
ISBN 978-955-1311-60-5 (384875 NA)

398.2095493 - ශප්ර ලලංකකාව
කුමද්යාරසසිංහ, සරච්චන්ද්ර
උන්මද්යාද චිතග්රද්යාතග් ගම වටද්යා ජනකතද්යා /
සරච්චන්ද්ර කුමද්යාරසසිංහ.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 88 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.175.00
(156603 NL)
ISBN 978-955-30-0539-7 (380777 NA)
ගුණතසකෝම, ගුණතසශේකර
සයනසෑ තකකෝරළතයේ ජනකතද්යා :
ගඟෙබඩපත්තුව ඇසුරිණ / ගුණතසශේකර
ගුණතසකෝම.- තකතොළඹ: ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 96 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(163301 NL)
ISBN 978-955-30-3170-9(383651 NA)
ජයතිලක, කපුර බණ්ඩද්යාර
නවර කලද්යාවිය පපැතිකඩක් / කපුර බණ්ඩද්යාර
ජයතිලක.- තබතොරලපැසස්ගමුව : කර්තකෘ, 2011.පි. [xiv],164 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.280.00
(157231 NL)
ISBN 978-955-96287-4-3

ISBN 978-955-50911-1-4 (382644 NA)

තලතොකුතහශේවද්යා, සඳරවන්
දුමබර ජනකතද්යා / සඳරවන් තලතොකුතහශේවද්යා.තකතොළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 136 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(160723 NL)
ISBN 978-955-656-181-4
තසතනවිපද්යාල, නිතමෂ තිවසිංකර
ගමතපතොල යුගය සහ තභණකඳ බිතසකෝ
බණ්ඩද්යාර තද්විය / නිතමෂ තිවසිංකර
තසතනවිපද්යාල.- ගමතපතොල : කර්තකෘ, 2009.පි.xix, 203 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(153432 NL)
ISBN 978-955-51601-0-0
අ. වි. 954.93
තහශේවතග්, ධමමික
නිලේවලද්යා ගඟෙ ආශිග්රත ජනශග්රපැති / ධමමික
තහශේවතග්.- තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්,
2011.- පි. 97 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(159238 NL)
ISBN 978-955-677-052-0 (383071 NA)

පද්යාකර්, තහන්රි
ලසිංකද්යාතවේ ගපැමි ජනකතද්යා / තහන්රි පද්යාකර් ;
පරිවර්තනය චන්ද්ර ශ්රී රණසසිංහ විසනි.තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්, 2011.පි. 477 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00
(160444 NL)
ISBN 978-955-677-055-1

398.2095493 - ශප්ර ලලංකකාව

පද්යාකර්, එච්.
ලසිංකද්යාතවේ ගපැමි ජනකතද්යා / එච්. පද්යාකර් ;
පරිවර්තනය චන්ද්ර ශ්රීග්ර රණසසිංහ විසනි.තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2011.

අතප් ජන කවි 800 ක් / සසිංසස්කරණය උදුල
නවමිණ බණ්ඩද්යාර.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 144 ; චිත්ර :
තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(163270 NL)
ISBN 978-955-660-654-6 (385526 NA)

1 තව. .- පි. 477 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.650.00
(159290 NL)
ISBN 978-955-677-055-1 (383085 NA)
තප්රශේමරත්න, එලේ. ඩ.
වයඹ දපැදුර නදී සසිංසස්කකෘතිතයේ අසරිය / එලේ.
ඩ. තප්රශේමරත්න .- [තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ,
2011.පි. xii, 241 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159101 NL)

අතප් ජනකවි / සමපද්යාදනය තසකෝමබන්දු
කරණද්යාරත්න.- වත්තල : ප්රතිභද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 76 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(160600 NL)
ISBN 978-955-1596-12-5(384109 NA)

කහටපිටිය, ලක්ෂස්මන්
ජන කවි රටද්යා / ලක්ෂස්මන් කහටපිටිය.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 64 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(155337 NL)
ISBN 955-20-2700-4
(380173 NA)

ජන කවි සහ ආදි වද්යාසන්තග් කවි / සසිංසස්කරණය
ලලද්යානන්ද රණවක.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 152 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(160021 NL)
ISBN 978-955-660-639-3
තජකෝසප්, සුජීව නිශද්යාන්ත
ජන කවි, රබන් පද සහ තත්රවිලි / සුජීව
නිශද්යාන්ත තජකෝසප්.- දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ
තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].- පි. 48 ;
තසමී 21.
කබපැ-කක: ර.60.00
(157226 NL)
ISBN 978-955-0642-13-7 (381419 NA)
දර නපැළවිලි සහ මවේපිය ගුණ කවි ගී /
සමපද්යාදනය කුමද්යාරි දිසද්යානද්යායක.දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
[2011?].- පි. 48 : චිතග්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.60.00
(158833 NL)
ISBN 978-955-0642-20-5 (382659 NA)
වපැවතගදර, බණ්ඩද්යාර
විසස්තර සහිත පපැරණ උපතද්ශ ජනකවි /
බණ්ඩද්යාර වපැවතගදර.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2010.- පි. 104 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152966 NL)
ISBN 978-955-30-2858-7 (377838 NA)
සරිපද්යාල, තනකෝමන්
ගද්යාලු තකකෝරතළශේ ජනකවි / තනකෝමන්
සරිපද්යාල.- ජද්යාඇල : සමන්ති ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.පි. 112 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(162407 NL)
ISBN 978-955-0084-12-8
තසකෝමරත්න, ආර්. එම.
සුරැකය යුතු ඌව තවලේලසස්ස ජන කවි /
ආර්. එම. තසකෝමරත්න.- බඩලේකුඹුර : කර්තකෘ,
2011.- පි. viii,127 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162027 NL)
ISBN 978-955-53028-0-7 (385211 NA)

398.209591 - බුරුම ජනකතකා
අවුන්, මවුන් හින්
බුරම ජනකතද්යා / මවුන් හින් අවුන් ;
පරිවර්තනය ඩ. එම. රණවීර විසනි.තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2010.- පි. 146 ; තසමී 22.
Folk tales of Burma කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.

මපැබපැ-තබකෝක : ර. 220.00
(156613 NL)
ISBN 978-955-652-613-8 (380788 NA)

398.21 - ලදෙවිවරු ගලැන කතකා
රණසසිංහ, සුමිත්
සුරිඳුනි කතරගම / සුමිත් රණසසිංහ.[තපැ. තනතො.]: එක්සස්තෆකෝ පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය),
[2010?].- පි. 59 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-0179-00-8(153698 NL)
අ. වි. 954.93
සූරියබණ්ඩද්යාර, මිසස්සක
තදවිවර ගපැන කතද්යා / මිසස්සක
සූරියබණ්ඩද්යාර.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 126 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(152227 NL)
ISBN 978-955-655-900-2 (378877 NA)

398.209519 - ලකතොරියකානු ජන සකාහිතදය
ඉන්-තසතොබ්, තශතොන්ග්
සුපග්රකට තකතොරියද්යාන ජනපග්රවද්යාද / තශතොන්ග්
ඉන්-තසතොබ්; පරිවර්තනය චන්ද්ර ශග්රග්රී රණසසිංහ
විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 80 ; තසමී 22.
Folk tales from Korea නම කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(154781 NL)
ISBN 978-955-30-2960-7 (379473 NA)

398.24525799 - ම මලැසස්සන් පිළිබඳ
ජනශප්රලැතිය
විතජේසසිංහ, පීටර්
මී මපැස පුවත / පීටර් විතජේසසිංහ සහ භද්රද්යා
ඉන්ද්රද්යානි අමරතකකෝන්.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 204 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(155334 NL)
ISBN 978-955-30-2587-6 (380170 NA)
අ. වි. 638.1

398.26 - මිතදකාමත
මනමතප්රි, මතනකෝරි
අග්නි සසිංකලේපය / මතනකෝරි මනමතප්රි.-

පන්නිපිටිය : කර්තකෘ, 2010.- පි. xxiv,190 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(152743 NL)
ISBN 978-955-52706-0-1 (377803 NA)

398.3 - සස්වභකාවික හකා ලභකෞතික සලංසදධීන්
398.36 - කපෘෂිකර්මය
දළුතපතොත,මහින්ද කුමද්යාර
අතප් මුතුන් මිත්තන්තග් පරිසර සරිත් විරිත් :
දියදඹරද්යාතවේ සට එලේලසිංගද්යාතවේ අරමය
දක්වද්යා / මහින්ද කුමද්යාර දළුතපතොත.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2009.- පි. 96 ; තසමී 21.(වනසස්පති ; අසිංක 04)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153323 NL)
ISBN 978-955-30-2176-2
දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර
වපැව හද්යා සසිංසස්කකෘතිය / මහින්ද කුමද්යාර
දළුතපතොත.- 2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ :ෆද්යාසට්
ස්
පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. 120 : චිත්ර ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 2003.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162006 NL)
ISBN 978-955-677-079-7 (384888 NA)
බණ්ඩද්යාරනද්යායක, බණ්ඩද්යාර
ගම රටද්යාව : පපැරණ ගමක කකෘෂි තද්යාක්ෂණක
සමද්යාජ උරමය / බණ්ඩද්යාර බණ්ඩද්යාරනද්යායක.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 192 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(158135 NL)
ISBN 978-955-30-3172-3

398.41 - ජන ඇදෙහීම්
398.41095493 - ශප්ර ලලංකකාව
දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර
ජනසමමත තහසිංචි : හත්තකකෝරලතයේ
වපැවේගමමද්යාන ඇසුතර් පපැවති තහසිංචි පිළිබඳ
ජනශග්රපැති විමර්ශනය / මහින්ද කුමද්යාර
දළුතපතොත.- තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්,
2010.- පි. 128 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.225.00
(153046 NL)
ISBN 978-955-677-034-6 (377864 NA)

398.6 - ලත්රවිලි
ඇලේවිටිගල, දමයන්ති
පග්රසස්ථද්යාව පිරළු 200 ක් සහ තත්රවිලි 150 ක් /
දමයන්ති ඇලේවිටිගල.- ඇඹිලිපිටිය :

සුමනගිරි තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. vi,42 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(159364 NL)
ISBN 978-955-53530-1-4 (383272 NA)

398.6 - පප්රසස්තකාව පිරුළු
තබතොරළුතගතොඩ, ජයතිසස්ස
පග්රසස්තද්යාව පිරතළන් උපන් රස කතද්යා /
ජයතිසස්ස තබතොරළුතගතොඩ.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 133 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153922 NL)
ISBN 978-955-671-206-3 (379074 NA)
අ. වි. 891.487

398.9 – ප්රසස්ථකාව පිරුළු
398.903 – විශස්වලකයෝෂ
ප්රසස්තද්යාව පිරළු විශස්වතකකෝෂය / සමපද්යාදනය
පී. ඇම. තසශේනද්යාරත්න.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 480 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.750.00
(161732 NL)
ISBN 978-955-30-2436-7 (384693 NA)

398.9 - පප්රසස්ථකාව පිරුළු
398.909148 - සලංහල
දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර
පග්රසස්තද්යාව පිරළු කතද්යාන්දර : අතප් පග්රසස්තද්යාව
පිරළු හපැදුතන් තමතභමයි / මහින්ද කුමද්යාර
දළුතපතොත.- තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්
(පග්රයිවට්) ලිමිටඩ්, 2010.- පි. 94 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(155201 NL)
ISBN 978-955-677-032-2 (379826 NA)

398.9095493 – ශ ලලංකකාව
කුමද්යාරසසිංහ, සරච්චන්ද්ර
තද්වමපැදි හත්පත්තුතවේ පිරළු කතද්යා /
සරච්චන්ද්ර කුමද්යාරසසිංහ.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 88 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00 (162675 NL)
ISBN 978-955-30-0651-6 (385694 NA)
පිරළක උපත : ප්රසස්තද්යා පිරළක අර්ථය ප්රකද්යාශ
කරන රසවත් කතද්යා 75 ක් / සමපද්යාදනය
උදුල නවමිණ බණ්ඩද්යාර.- දන්තකතොටුව :
මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 154 ;

තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00 (163267 NL)
ISBN 978-955-660-625-6 (385523 NA)

398.99148 - සලංහල
පග්රසස්තද්යාව පිරළු / සමපද්යාදනය සුජීව නිශද්යාන්ත
තජකෝසප්.- දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].- පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.60.00
(157925 NL)
ISBN 978-955-0642-10-6 (381403 NA)

4 0 0 භකාෂකාව
4 1 0 වකාගේ විදෙදකාව
413 - ශබදෙලකයෝෂ
413.1 - විලශසේෂ ශබදෙලකයෝෂ
මනකුලසූරිය, රණවීර
සමද්යානද්යාර්ථ පද සහ විරද්ධද්යාර්ථ පද
ශබ්දතකකෝෂය / රණවීර මනකුලසූරිය.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි.175 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(155821 NL)
ISBN 978-955-655-888-3 (379987 NA)

413.21 – ඉලංග්රීස - සලංහල - ලදෙමළ
ශබදෙලකයෝෂය

4 2 0 ඉලංගප්රශ්රීස භකාෂකාව
423 – ශබදෙ ලකයෝෂ
423.9148 – ඉලංග්රීස සලංහල ශබදෙ ලකයෝෂය
ඉසිංග්රීස - සසිංහල ශබ්ද තකකෝෂය.- තකතොළඹ :
ඇම.ඩ. ගුණතසශේන, 2 011.- පි. [iv], 201 ;
තසමී 21.
මපැබපැ- තබකෝක : ර. 350.00
(160993 NL)
ISBN 978-955-21-2048-0 (384480 NA)
ප්රනද්යාන්දු , එම. ඒ. තජේ. පපැන්ටලියන්
තගතොඩතග්, ඉසිංග්රීස-සසිංහල ළමද්යා ශබ්දතකකෝෂය /
එම.ඒ.තජේ. පපැන්ටලියන් ප්රනද්යාන්දු.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 456 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(160312 NL)
ISBN 978-955-30-2575-3 (383661 NA)

428 - භකාවිතය
කග්රසස්තටකෝපර්, නීලේ
පග්රද්යාතයකෝගික ඉසිංගීග්රස - 4 / නීලේ කග්රසස්තටකෝපර්.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි.[x],161 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159212 NL)
ISBN 978-955-30-6497-x (382879 NA)

ඉසිංග්රීස - සසිංහල - තදමළ ශබ්ද තකකෝෂය.තකතොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන, 2011.පි. [iv],382 ; තසමී 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(160992 NL)
ISBN 978-955-21-2041-1 (384470 NA)

කග්රසස්තටකෝපර්, නීලේ
තභළ බසන් ඉසිංගිරිස - 8 / නීලේ කග්රසස්තටකෝපර්.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. [x],209 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(153905 NL)
ISBN 978-955-20-6578-x (378972 NA)

413.91431 – හින්දි, බුරුම, සලංහල වචන
ලපතොත

කග්රක්රිසත
ස් ටකෝපර්, නීලේ
තභළ බසන් ඉසිංගිරිස - 9 / නීලේ කග්රක්රිසස්තටකෝපර්.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 112 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(153793 NL)
ISBN 978-955-30-2104-5 (378994 NA)

ත්රිභද්යාෂද්යාත්මක වචන මද්යාලද්යාව තහවත් හින්දු බුරම
සසිංහල වචන තපතොත / සමපද්යාදනය තජේ. බ.
ප්රනද්යාන්දු.- නව මුද්රණය.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. vi,38 ;
තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1913.
කබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(160258 NL)
ISBN 978-955-30-3033-7 (383601 NA)

ගුණතසශේකර, තජකෝ. රසිංජිත්
ඉසිංග්රීස කතද්යා බහට සරල මඟෙ (1) = The
simple way to spoken English / තජකෝ.
රසිංජිත් ගුණතසශේකර.- තබතොරලපැසස්ගමුව :
ආර්.ජි. ග්රපැෆික්, [2011?] .- පි.101, තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක : ර. 190.00
(160098 NL)
ISBN 978-955-8982-69-3 (383560 NA)

පග්රනද්යාන්දු, ඇන්ටනි
ඉසිංගග්රග්රීසයට පදනම : සසිංහල - ඉසිංගග්රග්රීස
සසිංසන්දනද්යාත්මක කග්රමයට = Foundation to
English : through the Sinhala - English
comparative method / ඇන්ටනි පග්රනද්යාන්දු.11 වන මුද්රණය.- කඩවත ; අන්තර්
සසිංසස්කකෘතික තපතොත් පග්රචද්යාරකතයකෝ, 2010.පි. xvi, 346 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1984
මපැබපැ-තබකෝක: ර.490.00
(152882 NL)
ISBN 978-955-9036-26-5 (377519 NA)
පග්රනද්යාන්දු, ඇන්ටනි
ඉසිංගග්රග්රීසයට මුලපිරම / ඇන්ටනි පග්රනද්යාන්දු.කඩවත : ඉන්ටකලේචරලේ තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [iv], 52 ;
තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(157982 NL)
ISBN 978-955-9036-31-9
මනකුලසූරිය, රණවීර
English speech practice : for Grade 6 /
රණවීර මනකුලසූරිය.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 152 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 220.00
(160313 NL)
ISBN 978-955-655-951-4 (383662 NA)
සලේවද්යා, බ. එච්. ඒ.
ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාතවේ නිපද්යාත පද භද්යාවිතය =
English prepositions in use / බ. එච්. ඒ.
සලේවද්යා.- ගතණ්මුලේල : උදය තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 191 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(160840 NL)
ISBN 978-955-1866-81-5
තහට්ටිතග්, නිලන්ත
ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාතවේ ප්රවීණතයකු වන මග :
සමද්යානද්යාර්ථ පද, විරද්ධද්යාර්ථ පද, උපමද්යා,
පිරළු සහ ආප්තතකෝපතද්ශ / නිලන්ත
තහටිටිතග්.- තකතොළඹ : සමද්යාධි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 168 ; තසමී 21.
සසිංහල සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00 (162077 NL)
ISBN 978-955-8786-15-4(385099 NA)

4 5 0 ඉතකාලි භකාෂකාව
453 - ඉතකාලි ශබදෙලකයෝෂ
453.9148 - ඉතකාලි - සලංහල ශබදෙලකයෝෂ
සසිංහල - ඉතද්යාලි, ඉතද්යාලි - සසිංහල සසිංක්ෂිප්ත
ශබ්දතකකෝෂය / සමපද්යාදනය මහින්ද
ඒකනද්යායක.- මද්යාතකතොළ : සමපද්යාදක, [2011?].පි. [iv],160 ; තසමී 14.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.190.00
(153684 NL)
ISBN 978-955-53190-0-3

458 - භකාවිතය
අතුරලියතග්, සුමනතසශේන
අලේතලකෝරද්යා : ඉතද්යාලි - බස සසිංහතලන් /
සුමනතසශේන අතුරලියතග්.- සසිංතශකෝධිත 2 වන
මුද්රණය.- තබතොරලපැසස්ගමුව : කර්තකෘ, 2011.පි. 224 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(158326 NL)
ISBN 978-955-99532-1-0(382154 NA)

4 9 0 ලවනත් භකාෂකා
491 - නලැලගනහිර ඉන්දු - යුලරයෝපීය හකා
ලකලේටික් භකාෂකා
491.2 - සලංසස්කපෘත
සුමසිංගල හිමි, හික්කඩුතවේ ශ්රීග්ර
බග්රද්යාහස්මධර්මය තභවත් අනශද්යාසනද්යා සසිංගග්රහය /
හික්කඩුතවේ ශ්රීග්ර සුමසිංගල හිමි.- 2 වන මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. xiv,80 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1912.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(155839 NL)
ISBN 978-955-30-3051-1 (380188 NA)

491.2071 - විෂයමකාලකා
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) සසිංසස්කකෘත : ගුර
මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය.- මහරගම : ජද්යාතික
අධදද්යාපන ආයතනය, 2010.- පි. ix,58 ;

තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(154594 NL)
(378910 NA)

කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162104 NL)
ISBN 978-955-570-627-8 (385311 NA)

491.37 - පකාලි භකාෂකාව
491.37071 - විෂයමකාලකා

491.43 - හින්දි භකාෂකාව
491.435 - වදකාකරණ

අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) පද්යාලි : ගුර
මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය.- මහරගම : ජද්යාතික
අධදද්යාපන ආයතනය, 2010.- පි. vii,92 ;
තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(154465 NL)
(378908 NA)

සරණපද්යාල, එච්.
හින්දි භද්යාෂද්යාව සසිංහතලන් / එච්. සරණපද්යාල.ගමපහ : කර්තකෘ, 2010.- පි. [iv],139 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 290.00
(156715 NL)
ISBN 978-955-95296-1-3

491.375 - වදකාකරණ

491.48 - සලංහල භකාෂකාව

බුද්ධදත්ත හිමි, තපතොලේවත්තත් ශ්රීග්ර
පද්යාලිභද්යාෂද්යාවතරණය : පළමුවපැනි තපතොත /
තපතොලේවත්තත් ශ්රීග්ර බුද්ධදත්ත හිමි ;
සසිංසස්කරණය ගිසිංතතතොට අතනතොමදසස්ස හිමි.තකතොළඹ : තරණ තබකෞද්ධ සසිංගමය, 2010.පි. [viii],102 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(154449NL)
ISBN 978-955-8554-13-5 (379135 NA)

අරසිංගල, රත්නසරි
සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය හද්යා න ණ ල ළ
භද්යාවිතය / රත්නසරි අරසිංගල.- නව
සසිංසස්කරණය.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. xxxi,148 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1992.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(157586 NL)
ISBN 978-955-30-2748-1 (381494 NA)

බුද්ධදත්ත හිමි, තපතොලේවත්තත් ශ්රීග්ර
පද්යාලිභද්යාෂද්යාවතරණය : තදවපැනි තපතොත /
තපතොලේවත්තත් ශ්රීග්ර බුද්ධදත්ත හිමි ;
සසිංසස්කරණය ගිසිංතතතොට අතනතොමදසස්ස හිමි.තකතොළඹ : තරණ තබකෞද්ධ සසිංගමය, 2010.පි. [viii],192 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(154457 NL)
ISBN 978-955-8554-14-2 (379148 NA)

නිතලව, සරත්
සසිංහල භද්යාෂද්යාව සහ සද්යාහිතදය : 8 තශශේණය
අතිතර්ක කග්රක්රියද්යාකද්යාරකම / සරත් නිතලව.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි.104 ;
තසමී 24
මපැබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(156604 NL)
ISBN 978-955-30-1744-4 (380778 NA)
අ. වි. 891.48

බුද්ධදත්ත හිමි, තපතොලේවත්තත් ශ්රීග්ර
පද්යාලිභද්යාෂද්යාවතරණය : තතවපැනි තපතොත /
තපතොලේවත්තත් ශ්රීග්ර බුද්ධදත්ත හිමි ;
සසිංසස්කරණය ගිසිංතතතොට අතනතොමදසස්ස හිමි.තකතොළඹ : තරණ තබකෞද්ධ සසිංගමය, 2010.පි. x,214 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(155958 NL)
ISBN 978-955-8554-15-9 (380361 NA)

සමරසසිංහ, ඉන්දිරද්යා
සසිංහල වපැඩ තපතොත : 8 වන තශශේණය / ඉන්දිරද්යා
සමරසසිංහ.- වරකද්යාතපතොල : ආරිය
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 200 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.425.00
(155937 NL)
ISBN 955-553-635-6
(380555 NA)

තමතොග්ගලේලද්යාන පද්යාළි වදද්යාකරණ සමප්රදද්යාය
පතයකෝග
සද්ධි පද්යාළි වදද්යාකරණය / සසිංසස්කරණය
ඒ. ඇම. ඩ. වයි. සරත්චන්ද්ර අමරතුසිංග.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 96 ; තසමී 22.

6 සතර සසිංහල වපැඩ තපතොත.- මහරගම :
සතර පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 200 ;
තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක : 250.00
(376267 NA)
ISBN 978-955-8211-30-4
අසිංජල, තක්.
යුගල පද භද්යාවිතය / තක්. අසිංජල.- තකතොළඹ :

සද්යාරද්යාසිංගද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 32 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.50.00
(157413 NL)
ISBN 978-955-678-022-2 (381365 NA)

491.48076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
ගලහිටියද්යාව, පී. බ.
සසිංහල තපරහුර ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය :
අ. තපතො. ස. (සද්යා. තපළ) / පී. බ. ගලහිටියද්යාව.තකතොළඹ : නිර්මල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. vi,152 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(162117 NL)
ISBN 978-955-9377-39-9 (384895 NA)
අ. වි. 891.48076
වීරවර්ණකුල, පබද්යා
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 11 තශශේණය /
පබද්යා වීරවර්ණකුල.- තකතොළඹ : මද්යාසස්ටර් ගයිඩ්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [v],197 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159663 NL)
ISBN 978-955-664-148-6 (383225 NA)
අ. වි. 891.48076
සමරසසිංහ, ඉන්දිරද්යා
සසිංහල 8 තශශේණය : සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය අනමද්යාන, ඉලක්ක ආදර්ශ ප්රශස්න
පත්ර / ඉන්දිරද්යා සමරසසිංහ.- වරකද්යාතපතොල :
ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 84 ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(163412 NL)
ISBN 978-955-553-673-8 (386001 NA)
සසිංහල : තකටි ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය /
සසිංසස්කරණය උපුලේ ශද්යාන්ත සන්නසස්ගල.නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 260 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(161570 NL)
ISBN 978-955-0101-55-9 (384631 NA)
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : අ. තපතො. ස.
(සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය විභද්යාග
පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 319 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157211 NL)
ISBN 978-955-664-158-5 (381292 NA)
අ. වි. 891.48076

491.4811 - අක්ෂර විනදකාසය

ඊරියගම, තිසස්ස
සසිංහල අක්ෂර විනදද්යාසය / තිසස්ස ඊරියගම.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි.208 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(153491 NL)
ISBN 978-955-655-847-0 (378322 NA)
බලගලේතලේ, විමලේ ජී.
සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ සමභවය හද්යා පරිණද්යාමය /
විමලේ ජී. බලගලේතලේ.- සසිංවර්ධිත නව
මුද්රණය.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. x,160 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1992.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(153985 NL)
ISBN 978-955-30-2749-8 (378991 NA)

491.4811 - අකකාරකාදිය
සසිංහලතයේ අක්ෂර විනදද්යාසය : අත්තපතොත /
සසිංසස්කරණය විමලේ ජී. බලගලේල.සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.- බත්තරමුලේල :
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා ජද්යාතික ගග්රන්ථ සසිංවර්ධන මණ්ඩලය,
2011.- පි. xxiv,68 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2008.
කබපැ-තබකෝක: ර.125.00
(157511 NL)
ISBN 978-955-9073-07-9 (381573 NA)

491.483 – ශබදෙලකයෝෂ
ශ්රී සුමසිංගල ශබ්දතකකෝෂය : සසිංහල – සසිංහලද්යාර්ත :
ද්විතය භද්යාගය (ප-තළතො) / සමපද්යාදනය
වපැලිවිටිතයේ තසකෝරත හිමි.- 5 වන මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. xv,536-1238 ; තසමී 27.
නූබපැ-කතබකෝක: ර.1500.00 (161768 NL)
ISBN 978-955-30-2015-4 (384676 NA)
සසිංහල ශබ්දතකකෝෂය පඤස්චම භද්යාගය :
ඇ – ඊළතරකෝගය.- තකතොළඹ : සසිංසස්කකෘතික
කටයුතු තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2010.පි. x,375 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (161293 NL)
ISBN 978-955-0353-07-1

491.48312 - සමකානකාර්ථ විරුදධකාර්ථ
ශබදෙලකයෝෂය
අසිංජල, තක්.
විරද්ධද්යාර්ථ පද භද්යාවිතය / තක්. අසිංජල.තකතොළඹ : සද්යාරද්යාසිංගද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-

පි. 32 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.50.00
(157415 NL)
ISBN 978-955-678-019-2 (381366 NA)

අසිංජල, තක්.
සමද්යාන පද භද්යාවිතය / තක්. අසිංජල.- තකතොළඹ :
සද්යාරද්යාසිංගද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 32 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.50.00
(157230 NL)
ISBN 978-955-678-020-8 (381377 NA)

491.48321 – සලංහල ඉලංග්රීස ශබදෙලකයෝෂය
තගතොඩතග් සසිංහල – ඉසිංග්රීස ශබ්ද තකකෝෂය /
සමපද්යාදනය ආර්. වුඩ්වර්ඩ් බර්නද්යාඩ් ද
තසතොයිසද්යා.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 824 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 950.00
(161769 NL)
ISBN 978-955-30-0102-5 (384677 NA)

491.48331 - සලංහල, ජර්මන් ශබදෙලකයෝෂ
කහදුවආරච්චි, මයුර
ශබ්ද තකකෝෂය : සසිංහල-ජර්මන්, ජර්මන්සසිංහල / මයුර කහදුවආරච්චි.- ගද්යාලේල :
කර්තකෘ,2011.- පි. [vi],606 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.950.00
(155927 NL)
ISBN 978-955-52041-0-1

491.484 - රචනකා
ජයතිලක, අභය විකග්රම
රචනද්යා අසරිය : 6, 7, 8 තශශේණ / අභය විකග්රම
ජයතිලක සහ මද්යාලද්යා කද්යාන්ති ජයතිලක.මද්යාලතඹ : කර්තකෘ, 2011.- පි. 96 : චිතග්ර ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159686 NL)
ISBN 978-955-53583-0-9 (383382 NA)

රචනද්යා / සසිංසස්කරණය බ. බ. අරන්ගලේල සහ
රක්මණී අරන්ගලේල.- දන්තකතොටුව :
මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 112 ; තසමී 26.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(163264 NL)
ISBN 978-955-660-625-6 (385519 NA)

491.485 - වදකාකරණ
අදට ඔබින බස / සසිංසස්කරණය අජිත්
තිලකතසශේන.- 2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි.160 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1997
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(158136 NL)
ISBN 978-955-20-2450-1 (382026 NA)
ගමලත්, සුචරිත
නව සසිංහල වදද්යාකරණය – 3 : වද්යාකද
නිර්මද්යාණ විධි.- නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 92 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(161505 NL)
ISBN 978-955-0101-97-9 (384606 NA)
ජයසසිංහ, ජගත් කුමද්යාර
සසිංහල සද්යාර සසිංගග්රහය / ජගත් කුමද්යාර ජයසසිංහ.රවන්වපැලේල : කර්තකෘ, 2010.- පි. 136 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(154222 NL)
ISBN 978-955-52775-0-1 (379024 NA)
තුඩද්යාව, කද්යාන්ති
මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ් වියරණ හුරව : 3, 4, 5,
6, 7, 8 තශශේණ සඳහද්යා / කද්යාන්ති තුඩද්යාව.තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 95 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(159656 NL)
ISBN 978-955-664-152-3 (383215 NA)
දසනද්යායක, ඒ. ඊ. ඇසස්.
කුමද්යාර රචනය : හත්වන තශශේණය / ඒ. ඊ.
ඇසස්. දසනද්යායක.- සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන, 2011.පි. [vi], 129 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක :ර. 180.00
(160988 NL)
ISBN 978-955-21-0089-5 (384475 NA)

ජයවර්ධන, තසකෝමද්යා
විදුඑළිය ආදර්ශ රචනද්යා : 6, 7, 8 තශශේණ
සඳහද්යා / තසකෝමද්යා ජයවර්ධන.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 96 ;
තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක: ර.190.00
(161586 NL)
ISBN 978-955-671-371-8 (384550 NA)

දසනද්යායක, ඒ. ඊ. ඇසස්.
කුමද්යාර රචනය : 8-9 තශශේණ / ඒ. ඊ.
ඇසස්. දසනද්යායක.- තකතොළඹ : ඇම. ඩ.
ගුණතසශේන, 2011.-පි. [vi], 136 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක :ර. 180.00
(160989 NL)
ISBN 955-21-0239-1
(384476 NA)

12-13 තශශේණ සහ තරග විභද්යාග සඳහද්යා අලුත්

තපතොන්නමතපරම, නිහද්යාලේ

උක්ත ආඛදද්යාත පද සමබන්ධය සහ අක්ෂර
විනදද්යාසය / නිහද්යාලේ තපතොන්නමතපරම.තකතොළඹ : සඳිනි තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 60 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.120.00
(157212 NL)
ISBN 978-955-1819-18-7 (381331 NA)
බියන්විල, සුනිලේ
සසිංහල භද්යාෂද්යා අධදයනය : අ. තපතො. ස. උසසස්
තපළ / සුනිලේ බියන්විල.- බත්තරමුලේල :
සමිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 272 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 420.00
(161714 NL)
ISBN 978-955-1311-52-0 (384861 NA)

491.488 - භකාවිතය

වීරසසිංහ, ඩබ්. ඩබ්. දිමුතු
සසිංහල භද්යාෂද්යා වදද්යාකරණය සහ සසිංහල
සද්යාහිතදය තකටි සටහන් / ඩබ්. ඩබ්. දිමුතු
වීරසසිංහ.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 144 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(161724 NL)
ISBN 978-955-655-996-3 (384735 NA)
අ. වි. 891.48

මද්යාරසසිංහ, තවකෝලේටර්
සුබපැස වහර : නිවපැරැදි සසිංහල භද්යාවිතයට
අත්වපැලක් / තවකෝලේටර් මද්යාරසසිංහ.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. [viii],144 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153910 NL)
ISBN 978-955-30-2760-3(378978 NA)

සන්ධි : පළමු පියවර.- නතග්තගතොඩ : සසිංහල
ඉසස්තකකෝතලේ, 2010.- පි. 42 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(157385 NL)
ISBN 978-955-0101-04-7
සමරසසිංහ, ඉන්දිරද්යා
සසිංහල වියරණ හුරව : 6 තශශේණය / ඉන්දිරද්යා
සමරසසිංහ.- වරකද්යාතපතොල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 134 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(163413 NL)
ISBN 978-955-553-651-6 (386002 NA)
සමරසසිංහ, ඉන්දිරද්යා
සසිංහල වදද්යාකරණ : 8, 9 තශශේණ සඳහද්යා /
ඉන්දිරද්යා සමරසසිංහ.- වරකතපතොල : ආරිය
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.[iv], 203 ;
තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.400.00
(156676 NL)
ISBN 955-553-634-9
(380564 NA)

491.487 – බසස්වහර
අඟෙමතලේ, තපතොඩිරත්න
සත්තකකෝරළ ජනවහර සහ ප්රසස්තද්යාව පිරළු /
තපතොඩිරත්න අඟෙමතලේ.- මහව : කර්තකෘ,
2011.- පි. 147 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162035 NL)
ISBN 978-955-95379-8-4 (385322 NA)

දසනද්යායක, තමනක හර්ෂද්යාන්
පද / තමනක හර්ෂද්යාන් දසනද්යායක.උකුතවල : කර්තකෘ, 2011.- පි.[v] , 27 ;
තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක : ර. 60.00 (158949 NL)
ISBN 978-955-52707-1-7

මුතුගම, ආරියවසිංශ
අපට උරම සසිංහල : 9, 10, 11 තශස්ර්ණ හද්යා
තවනත් විභද්යාග සඳහද්යා / ආරියවසිංශ මුතුගම.4 වන සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.- පන්නිපිටිය :
තුෂද්යාර වජිරකද්යාන්ත මුතුගම, 2010.පි. [viii],176 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1997.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(158814 NL)
ISBN 955-567-000-5
(379270 NA)
විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්
සසිංහල භද්යාෂද්යාව ඉතගනගනිමු - I : පග්රථම
පද්යාඨමද්යාලද්යාව / වජිර පග්රභද්යාත් විජයසසිංහ.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 96 ;
තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.325.00
(157583 NL)
ISBN 978-955-30-3117-4 (381491 NA)
විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්
සසිංහල භද්යාෂද්යාව ඉතගනගනිමු - II : පග්රථම
පද්යාඨමද්යාලද්යාව / වජිර පග්රභද්යාත් විජයසසිංහ.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 72 ;
තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157584 NL)
ISBN 978-955-30-3118-1 (381492 NA)
සසිංහල රසබස / සමපද්යාදනය එම. ජී. සරිලේ සහ
නද්යාලිනී කත්තිග්රආරච්චි.- කළුගමුව : එතික
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [viii],157 ;
තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(154787 NL)
ISBN 978-955-0357-01-7 (379433 NA)

ISBN 978-955-661-438-1 (385097 NA)

491.4881 - වචන

494.8118 - භකාවිතය

අසිංජල, තක්.
තනි පද තභවත් ඡතග්ර පද භද්යාවිතය / තක්.
අසිංජල.- තකතොළඹ : සද්යාරද්යාසිංගද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.-පි. 32 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.50.00
(157229 NL)
ISBN 978-955-678-021-5 (381376 NA)

ගුණවසිංශ, පී. එච්.
තදමළ බස ඉතගනමට කවිතයන්
අත්වපැලක් / පී. එච්. ගුණවසිංශ.- බුසස්ස :
කර්තකෘ, 2011.- පි. xii, 95 : චිතග්ර ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(156220 NL)
ISBN 978-955-99898-1-3

494 - ද්රවිඩ භකාෂකාව
494.811 - ලදෙමළ භකාෂකාව
ජවද්යාන්, ඒ. තජේ. තජේ.
තදවන බස තදමළ : 10 තශශේණය / ඒ. තජේ.
තජේ. ජවද්යාන්.- තකතොළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2011.- පි. iv,114 ;
තසමී 30.
කබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (161197 NL)
ISBN 978-955-661-478-7
ජවද්යාන්, ඒ. තජේ. තජේ.
තදවන බස තදමළ : 11 තශශේණය /ඒ.තජේ. තජේ.
ජවද්යාන්.- තකතොළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. iv,125 ; තසමී 30.
කබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(161196 NL)
ISBN 978-955-661-477-0

494.811076 – ප්රශස්ලනයෝත්තර
ජයසසිංහ, අතරකෝෂ
තදවන බස තදමළ : 7 තශශේණය / අතරකෝෂ
ජයසසිංහ.- තකතොළඹ : මද්යාසස්ටර් ගයිඩ්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [iv], 164 :
චිත්ර ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(161041 NL)
ISBN 978-955-664-107-3 (384080 NA)
ජවද්යාන්, ඒ. තජේ. තජේ.
තදවන බස තදමළ : අ. තපතො. ස. (සද්යා. තපළ)
ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය 2001-2010 /
ඒ. තජේ. තජේ. ජවද්යාන්.- තකතොළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2011.- පි. [iv],120 ;
තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(162259 NL)

තද්වපග්රක්රිය, අතබ්වසිංස
තදමළ බස අකුතරන් අකුර / අතබ්වසිංස
තද්වපග්රක්රිය.- 2 වන මුද්රණය.- තමතොරටුව :
සර්තවකෝදය විශස්වතලේඛද්යා, 2010.- පි. x, 120 ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2007
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153480 NL)
(378606 NA)
මසිංගල හිමි, ජූලමපිටිතයේ
තදමළ බසට පහසු මඟෙක් / ජූලමපිටිතයේ
මසිංගල හිමි.- නතග්තගතොඩ : තදමළ භද්යාෂද්යා
මධදසස්ථද්යානය, 2011.- පි. xi,135 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(157783 NL)
ISBN 978-955-53316-0-9 (381880 NA)
රත්නද්යායක, පී. ට. තක්.
තදමළ භද්යාෂද්යාව ඉතගනීම / පී. ට. තක්.
රත්නද්යායක.- කුරණසෑගල : කර්තකෘ, 2011.පි. iii,105 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157438 NL)
ISBN 978-955-53367-0-3
විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්
තදමළ පසස්වන තපතොත / වජිර පග්රභද්යාත්
විජයසසිංහ.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි.152 : චිතග්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153623 NL)
ISBN 978-955-30-2711-5 (377699 NA)
විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්
තදමළ මුලේ තපතොත - 2 / වජිර පග්රභද්යාත්
විජයසසිංහ.-තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. [iv], 67 : චිතග්ර ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(156902 NL)
ISBN 978-955-30-2718-4 (380812 NA)
ශිවද්යාහරන්, කවිතද්යා

තදමළ වචන පුහුණුව / කවිතද්යා ශිවද්යාහරන්.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 104 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(160251 NL)
ISBN 978-955-30-3190-0 (383635 NA)

495 - නලැලගනහිර හකා අගේනිදිග ආසයකානු
භකාෂකා
495.1 - චීන භකාෂකාව
495.139148 - චීන සලංහල ශබදෙලකයෝෂය
ධමමදින්න හිමි, නපැදලගමුතවේ
චීන - සසිංහල, සසිංහල-චීන මූලික
ශබ්දතකකෝෂය / නපැදලගමුතවේ ධමමදින්න
හිමි.- තකතොළඹ : විජිත යද්යාපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.-පි. [viii],112 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(154927 NL)
ISBN 978-955-655-117-1

495.7 – ලකතොරියන් භකාෂකාව
495.78 – භකාවිතය
සමරසසිංහ, එසස්.
තකතොරියන් බස සරලව / එසස්. සමරසසිංහ.ආඬිඅමබලම : ඉතලේෂන් ඕෆස්තසට් (මුද්රණය),
2011.- පි. 96 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(161787 NL)
ISBN 978-955-97180-4-7 (384509 NA)

5 0 0 සස්වභකාවික විදෙදකා හකා ගණතය
507 - අධදකාපනය
ගුණතුසිංග, මලේකද්යාන්ති
පුසිංචි අපට පුසිංචි විදදද්යා කතද්යා / මලේකද්යාන්ති
ගුණතුසිංග.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 63 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00 (160244 NL)
ISBN 978-955-30-3042-9(383620 NA)
තපතර්රද්යා, අනර ස.
විදදද්යා විතනකෝදය / අනර ස. තපතර්රද්යා.මහරගම : විදුර විදදද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.
පි. 159 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(155026 NL)
ISBN 955-567-009-9
(379687 NA)

507.6 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
රත්නද්යායක, සමීර
9 තශශේණය විදදද්යාව : ප්රශස්න හද්යා පිළිතුර /
සමීර රත්නද්යායක .- දන්තකතො ටුව : වද්යාසනද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 112 : චිත්ර ;
තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 180.00
(158932 NL)
ISBN 978-955-655-945-3 (384476 NA)
විදදද්යාව : අ. තපතො. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ : මද්යාසස්ටර්
ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [iv], 338 ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158805 NL)
ISBN 978-955-664-155-4 (382329 NA)
සුදසසිංහ, ජී. ඩ.
අ. තපතො. ස. (සද්යා. තපළ) 10 තශස්ර්ණය ජීව
විදදද්යාව : තපරහුර අභදද්යාස සහ පිළිතුර /
ජී. ඩ. සුදසසිංහ.-[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ,
[2011?].- පි. 88 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(157479 NL)
ISBN 978-955-99133-9-9

509.2 - විදෙදකාඥලයයෝ
ඇලේෆඩ් තනතොතබලේ / අනවද්යාදය සුමිත්රද්යා
රද්යාහුබද්ධ.- නතග්තගතොඩ : සුමිත්රද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 32 : චිත්ර ; තසමී 18.
කබපැ-තබකෝක : ර.120.00
(160775 NL)
ISBN 978-955-1470-29-6 (384128 NA)
රයිට් සතහකෝදරතයකෝ / අනවද්යාදය සුමිත්රද්යා
රද්යාහුබද්ධ.-නතග්තගතොඩ : සුමිත්රද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 32 : චිත්ර ;
තසමී 18.
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00 (160772 NL)
ISBN 978-955-1470-31-9 (384125 NA)
විතජේවිකග්රම, ජයන්ත
පරිණද්යාමවද්යාදය දද්යායද්යාද කළ අපූර චරිතය
චද්යාලේසස් ඩද්යාවින් : 2009 වර්ෂයට තයතදන
පරිණද්යාමය තලතොවට තභළි කල සස්වභද්යාවධර්ම
විදදද්යාඥ චද්යාලේසස් ඩද්යාවින් තග් (1809-1882)
200 වපැනි ජන්ම සසිංවත්සරය නිමිත්තතනි /

ජයන්ත විතජේවිකග්රම.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. xxxii,128 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153792 NL)
ISBN 978-955-30-2212-7 (378993 NA)

ISBN 978-955-53030-0-2 (379547 NA)

5 1 0 ගණතය

510.76 - පප්රශස්ලනයෝත්තර

510.7 - අධදකාපනය

අ.තපතො.ස. සද්යාමද්යානද තපළ ගණතය : පසුගිය
දස වසරක විභද්යාග ප්රශස්න පත්ර උත්තර සමඟෙ .මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].පි. [184] : රූපසටහන් ; තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.260.00
(159895 NL)
ISBN 978-955-8211-77-9 (383525 NA)

ජයතිලක, පී.
අ. තපතො. ස. (සද්යා.තපළ) : පග්රසස්තද්යාර ඇඳීම හද්යා
විවරණය / පී. ජයතිලක.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 65 :
රූපසටහන් ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.225.00
(156252 NL)
ISBN 978-955-671-303-9 (380654 NA)
නද්යානද්යායක්කද්යාර, ඩ. ජී. තක්.
ගණතය : 10 තශශේණය තකටි සටහන් තපතොත /
ඩ. ජී. තක්. නද්යානද්යායක්කද්යාර.- දන්තකතොටුව :
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 80 :
රූපසටහන් ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(160315 NL)
ISBN 978-955-655-964-4 (383667 NA)
නද්යානද්යායක්කද්යාර, ඩ. ජී. තක්.
ගණතය : 11 තශශේණය තකටි සටහන් තපතොත /
ඩ. ජී. තක්. නද්යානද්යායක්කද්යාර.- දන්තකතොටුව :
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 64 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(159102 NL)
ISBN 978-955-655-965-1 (382655 NA)

510.71 - විෂයමකාලකා
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ගණතය : ගුර
මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය.- මහරගම : ජද්යාතික
අධදද්යාපන ආයතනය, 2010.- පි. vii,83 ;
තසමී 30.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(154590 NL)
(378934 NA)

510.72 - පර්ලයේෂණ
තබත්මතග්, මතනකෝජේ
පිරිතවතන් ගණතය : ඉතගනීම සහ
ඉගපැන්වීම පිළිබඳ පර්තයේෂණයක / මතනකෝජේ
තබත්මතග්.- තහකෝකන්දර : කර්තකෘ, 2011.පි. 76 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.130.00
(155316 NL)

කමලසරි, අනර
ගණතය 8 තශශේණය : පග්රශස්න හද්යා පිළිතුර.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 184 : රූපසටහන් ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.240.00
(154225 NL)
ISBN 978-955-655-878-4 (378874 NA)
ගණතය : අ. තපතො. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ) :
ගණතය.- තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [iv],384 :
රූපසටහන් ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(156081 NL)
ISBN 978-955-664-157-8 (380522 NA)
ගණතය පග්රශස්න හුරව : 6 තශශේණය / සමපද්යාදනය
නිමලේ මපැන්දිසස්.- තකතොළඹ : මද්යාසස්ටර් ගයිඩ්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 174 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157504 NL)
ISBN 978-955-664-149-3 (381694 NA)
ගුණතසශේකර, ඉතනකෝමද්යා තහශේමශිඛද්යා
ගණතය : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන අ. තපතො. ස.
(සද්යා. තපළ) අතදවශද ජදද්යාමිතික පග්රතමයයන්,
ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර සහ පසුගිය 2010
පග්රශස්තනකෝත්තර / ඉතනකෝමද්යා තහශේමශිඛද්යා
ගුණතසශේකර.- සසිංතශකෝධිත 5 වන මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන, 2011.පි. [vi],113 : රූපසටහන් ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157905 NL)
ISBN 978-955-21-1922-4 (381737 NA)
රත්නද්යායක, ආර්. ට. බ.
9 වපැනි තශශේණය සඳහද්යා ගණතය අත්වපැල :
වපැඩ තපතොත / ආර්. ට. බ. රත්නද්යායක.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 168 ;
තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152984 NL)
ISBN 978-955-30-2642-2 (377723 NA)

ISBN 978-955-53259-0-5 (380580 NA)

සපැමසන්, එන්. බ.
9 තශශේණය ගණතය පග්රශස්තනකෝත්තර :
මුළු විෂය නිර්තද්ශය ආවරණය වන පරිදි
ගපැටලු 1675 ක් ඇතුළත්ය / එන්. බ.
සපැමසන්.- තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.-පි. 176 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.360.00
(153005 NL)
ISBN 978-955-661-430-5 (377547 NA)
සපැමසන්, එන්. බ.
10-11 තශශේණ අ. තපතො. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ)
ගණතය තකටි සටහන් : මුළු විෂය
නිර්තද්ශය, ජදද්යාමිතිය පග්රතමයයන් හද්යා
පග්රතමය සද්යාධනය ද ඇතුළත්ය / එන්. බ.
සපැමසන්.- තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. [vi],93 ; තසමී 30.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.240.00
(153004 NL)
ISBN 978-955-661-445-9 (377546 NA)

510.92 – ගණතඥලයයෝ
තශශේෂස්ඨ විදදද්යාඥතයකෝ ආකමිඩසස් / පරිවර්තනය
කුමද්යාරි ගුණරත්න.- තකතොළඹ : රත්න තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 45 : චිත්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(162713 NL)
ISBN 978-955-569-746-9 (385472 NA)

511 - මූලධර්ම
511.6 - සලංයුක්ත ගණතය
ජයතිලක, තක්. එම. ඩ. එසස්.
සසිංයුක්ත ගණතය : සසිංකරණ හද්යා
සසිංතයකෝජන / තක්. එම. ඩ. එසස්. ජයතිලක.බත්තරමුලේල : ලක්වද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.පි. vii,136 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.360.00
(160789 NL)
ISBN 978-955-1605-20-9 (384261 NA)
තපතර්රද්යා, ක්ලිටසස්
අ.තපතො.ස. උසසස් තපළ සසිංයුක්ත ගණතය :
ගුරත්වය යටතත් අසිංශුවක චලිතය / ක්ලිටසස්
තපතර්රද්යා.- ඉඹුලේතගතොඩ : කර්තකෘ, 2011.පි. [viii] , 93 ; තසමී 23.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156923 NL)

511.6076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) සසිංයුක්ත ගණතය :
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 1997-2010 /
සසිංසස්කරණය එලේ. ජී. පුසිංචිතහශේවද්යා.- තකතොළඹ :
සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [vi],294 ;
තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.450.00
(155254 NL)
ISBN 978-955-661-404-6 (379597 NA)
සසිංයුක්ත ගණතය : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ :
මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 237 ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157209 NL)
ISBN 978-955-664-120-2 (381290 NA)

512 – වීජ ගණතය
512.9 – වීජ ගණතලයේ පදෙනම්
512.9434 – නදකාස
කරණද්යාරත්න, චන්න
උසසස් තපළ සසිංයුක්ත ගණතය නදද්යාස :
නිසස්චද්යායක සහ තර්ඛීය සමීකරණ පද්ධති /
චන්න කරණද්යාරත්න.- 2 වන මුද්රණය.තනළුන්තදනිය : බතයකෝග්රපැෆික්
එඩියුතක්ෂනලේ, 2011.- පි. vi,83 ; තසමී 24.
1 වන මුද්රණය 2010.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162028 NL)
ISBN 978-955-21-2041-1 (385213 NA)
ජයතිලක, තක්. එම. ඩ. එසස්.
සසිංයුක්ත ගණතය : නදද්යාස / තක්. එම. ඩ.
එසස්. ජයතිලක.- බත්තරමුලේල : ලක්වද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.- පි. vii,168 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.420.00
(160790 NL)
ISBN 978-955-1605-21-6 (384262 NA)

516 - ජදකාමිතිය
අලේගම, ගද්යාමිණී සඳලද්යාලේ
අ. තපතො. ස. සද්යා. තපළ ජදද්යාමිතිය සහ
තිග්රතකකෝණමිතිය / ගද්යාමිණී සඳලද්යාලේ අලේගම.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-

පි. 153 : රූපසටහන් ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.390.00
(153914 NL)
ISBN 978-955-671-194-3 (379082 NA)

තකතොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන, 2011.පි. [iv], 44 : රූපසටහන් ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 190.00
(158795 NL)
ISBN 978-955-21-1982-8 (332507 NA)

ගජනද්යායක, තජේ. එම. ආර්. පී. ඒ.
ජදද්යාමිතික නිර්මද්යාණ / තජේ. එම. ආර්. පී. ඒ.
ගජනද්යායක.- හිඟුරක්තගතොඩ : කර්තකෘ, 2011.පි. [ii], 49 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(160966 NL)
ISBN 978-955-53678-0-6 (384290 NA)

සුදුසසිංහ, තක්. ද. එසස්.
ගග්රහතලකෝක චද්යාරිකද්යා - 1 : 2019 - බුධ, සකුර /
තක්. ද. එසස්. සුදුසසිංහ.- තදවිනවර : කර්තකෘ,
2009.- පි. 28 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 120.00
(156958 NL)
ISBN 978-955-99754-4-1

516.24 - තිප්රලකයෝණමිතිය
වඩුතග්, බුද්ධික
තිග්රතකකෝණමිතිය / බුද්ධික වඩුතග්.ඇඹිලිපිටිය : කර්තකෘ, 2011.- පි. vii,89 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.290.00
(158993 NL)
ISBN 978-955-53546-0-8

519 - සම්භකාවිතකාව හකා වදවහකාරික ගණතය
519.2 - සම්භකාවිතකාව
සලේවද්යා, සස්ටපැන්ලි
සමභද්යාවිතද්යා වදද්යාප්ති නදද්යාය සහ භද්යාවිතය /
සස්ටපැන්ලි සලේවද්යා.- නතග්තගතොඩ : කර්තකෘ,
2010.- පි. viii,317 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.550.00
(152633 NL)
ISBN 978-955-52922-0-7

5 2 0 තකාරකකා විදෙදකාව හකා ආශිප්රත
විදෙදකා
523 - ආකකාශ වසස්තු
523.1 – විශස්වය
උඩවත්ත, අමලේ
විශස්වය / අමලේ උඩවත්ත.- දන්තකතොටුව :
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 272 ; රූපසටහන් ; තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(161107 NL)
ISBN 978-955-655-908-8 (384745 NA)

523.2 - ලසකෞරගප්රහ මණ්ඩලය
අපට තපතනන අහස.- 2 වන මුද්රණය.-

සුදුසසිංහ, තක්. ද. එසස්.
ගග්රහතලකෝක චද්යාරිකද්යා - 2 : 2020 - අඟෙහර,
බග්රහසස්පති / තක්. ද. එසස්. සුදුසසිංහ.- තදවිනවර :
කර්තකෘ, 2009.- පි. 32 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(156959 NL)
ISBN 978-955-99574-5-4

523.3 - චන්ද්රයකා
සමරසසිංහ, ආර්. පී.
සඳ ගපැන තතතොරතුර / ආර්. පී. සමරසසිංහ.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.
පි. 240 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 240.00
(154790 NL)
ISBN 978-955-655-901-9 (379430 NA)

526 – ජදකාමිතික භු විදෙදකාව
526.9 – මිනුම්
කලුතන්ත්රී, එම.
මපැනම කරනතයේ පනසස් වසරක ආනන්දමත්
පිය සටහන් / එම. කලුතන්ත්රී.- නතග්තගතොඩ:
[කර්තකෘ?], 2011.- පි. 97 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(161775NL)
(384876 NA)
වික්රමසසිංහ, සුතන්ත්රද්යා
බිම මපැනීම – 1 : දමවපැලේ මපැනම / සුතන්ත්රද්යා
වික්රමසසිංහ.- ගද්යාලේල : කර්තකෘ, 2011.පි. [x],68 : චිත්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(162192 NL)
ISBN 978-955-53713-0-8 (385073 NA)

5 3 0 ලභකෞතික විදෙදකාව
530.07 - අධදකාපනය

ජයවීර, උපද්යාලි
තභකෞතික විදදද්යාව : 10 තශශේණය / උපද්යාලි
ජයවීර.- තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 84 : රූපසටහන් ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.220.00
(155803 NL)
ISBN 978-955-661-392-6 (380080 NA)

ISBN 978-955-52440-1-5 (382135 NA)

530.076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර

531.32 - ලදෙයෝලන

අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව :
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ :
මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි.[iv],452 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(379238 NA)
ISBN 978-955-664-123-3

ගීකයනතග්, පී.
අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව :
තදකෝලන සහ තරසිංග 1 තකතොටස /
පී. ගීකයනතග්.- පද්යානදුර : කර්තකෘ, 2011.පි. iv,124 : රූපසටහන් ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(155961 NL)
ISBN 978-955-52440-0-8 (380333 NA)

අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව :
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 1997 - 2010 /
සසිංසස්කරණය ඉෂද්යාන්ත තපතර්රද්යා.- තකතොළඹ :
සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [284] ;
තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 380.00
(155251 NL)
ISBN 978-955-661-441-1 (379594 NA)
සුදසසිංහ, ජී. ඩ.
අ. තපතො. ස. (සද්යා. තපළ) 11 තශශේණය තභකෞතික
විදදද්යාව : තපරහුර අභදද්යාස සහ පිළිතුර /
ජී. ඩ. සුදසසිංහ.-[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ,
[2011?].- පි. 120 : රූපසටහන් ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 330.00
(157480 NL)
ISBN 978-955-53020-0-5

531 - යකාන්තිප්රක විදෙදකාව
වසන්ත කුමද්යාර, සරත්
අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව 1 :
යද්යාන්තග්ර විදදද්යාව.- සරත් වසන්ත කුමද්යාර.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 304 : රූපසටහන් ; තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(158838 NL)
ISBN 978-955-655-977-4 (382665 NA)

531.14 - ගුරුත්වකාකර්ශනය
ගීකයනතග්, පී.
අධදයන තපතොදු සහතික පතග්ර (උසසස් තපළ)
තභකෞතික විදදද්යාව 5 ඒකකය :
ගුරත්වද්යාකර්ශණ ක්තෂශේතග්ර / පී. ගීකයනතග්.පද්යානදුර : කර්තකෘ, 2011.- පි. iv, 36 ;
තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158535 NL)

තවලේගම, තසශේනද්යාරත්න
අ.තපතො.ස. (උ.තප.) තභකෞතික විදදද්යාව :
තදදකෝලන සහ තරසිංග / තසශේනද්යාරත්න
තවලේගම.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 128 : රූප සටහන් ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156602 NL)
ISBN 978-955-30-2977-5 (380776 NA)

532 - ද්රව යකාන්තප්රශ්රික විදෙදකාව
දයද්යා, ඩ. ඩ. එන්. බද්යාතලකෝ
උසසස් තපළ තභකෞතික විදදද්යාව : තරල / ඩ. ඩ.
එන්. බද්යාතලකෝ දයද්යා.- නද්යාවල : සයිතටක්
පබ්ලිෂින් තකකෝපතර්ෂන්, 2010.- පි. 207 :
රූපසටහන් ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 390.00
(156904 NL)
ISBN 978-955-1760-09-0 (380814 NA)

539 - නූතන ලභකෞතික විදෙදකාව
නද්යානද්යායක්කද්යාර, තනවිලේ
අරමුණු : සපැකසුම හද්යා ජය / තනවිලේ
නද්යානද්යායක්කද්යාර.- රද්යාජගිරිය : කර්තකෘ, 2011.පි. 163 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.600.00
(156143 NL)
ISBN 978-955-98705-4-8 (380398 NA)

5 4 0 රසකායන විදෙදකාව
540.7 - අධදකාපනය
ජයවීර, උපද්යාලි

රසද්යායන විදදද්යාව : 10 තශශේණය / උපද්යාලි
ජයවීර.- තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 103 : රූපසටහන් ; තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(155804 NL)
ISBN 978-955-661-393-3 (380081 NA)

ගණනය / තහශේමචන්ද්ර බසස්නද්යායක.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 176 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(155842 NL)
ISBN 978-955-30-2910-2 (380190 NA)

බියන්විල, ආරියදද්යාස
අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ රසද්යායන විදදද්යාව 2
ඒකකය : රසද්යායනික ගණනතයකෝ / ආරියදද්යාස
බියන්විල.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 104 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(155841 NL)
ISBN 978-955-30-2978-2 (380164 NA)

රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර
රසද්යායන විදදද්යාව : පදද්යාර්ථතයේ වව්යූහය
සහ ගුණ / අරණ බණ්ඩද්යාර රණතුසිංග.1 වන සසිංසස්කරණය.- මපැණක්හින්න :
කර්තකෘ, 2009.- පි. [iv],176 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(158985 NL)
ISBN 978-955-51756-3-0

වසන්ත කුමද්යාර, සරත්
රසද්යායන විදදද්යාව 11 තශශේණය : තකටි සටහන්
තපතොත / සරත් වසන්ත කුමද්යාර.- දන්තකතොටුව :
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 112 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(161723 NL)
ISBN 978-955-655-967-5 (384734 NA)

රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර
රසද්යායන විදදද්යාව : පදද්යාර්ථතයේ වව්යූහය හද්යා
ගුණ - බහුවරණ සසිංගග්රහය / අරණ බණ්ඩද්යාර
රණතුසිංග.- මපැණක්හින්න : කර්තකෘ,
2011.-පි. [viii],118 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00 (158999 NL)
ISBN 978-955-52260-4-2

540.76 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව :
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 1997 - 2010 /
සසිංසස්කරණය චන්ද්රමද්යාලි විතජේවිකග්රම.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [iv],224 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(155253 NL)
ISBN 978-955-661-405-3 (379596 NA)
පපැලපැන්දතග්, ලක්ෂස්මන්
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව
2010 : බහුවරණ විවරණය සමඟෙ වව්යූහගත
රචනද්යා, රචනද්යා පිළිතුර / ලක්ෂස්මන්
පපැලපැන්දතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 104 : රූපසටහන් ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(155840 NL)
ISBN 978-955-30-2999-7 (380189 NA)
බසස්නද්යායක, තහශේමචන්ද්ර
අ. තපතො. ස. (උසසස්්ස් තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව :
පදද්යාර්ථතයේ අවසස්ථද්යා / තහශේමචන්ද්ර බසස්නද්යායක.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 128 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159296 NL)
ISBN 978-955-30-3153-2 (382892 NA)
බසස්නද්යායක, තහශේමචන්ද්ර
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) රසද්යායනික

රසද්යායන විදදද්යාව : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ :
මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [iv],456 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(155811 NL)
ISBN 978-955-664-122-6 (379875 NA)

541 - ලභකෞතික හකා නදකායික රසකායන විදෙදකාව
රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර
පදද්යාර්ථතයේ අවසස්ථද්යා : වද්යායු / අරණ බණ්ඩද්යාර
රණතුසිංග.- මපැණක්හින්න : කර්තකෘ, 2011.පි. [x],110 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(158988 NL)
ISBN 978-955-51756-8-5

546 - අකකාබනික රසකායන විදෙදකාව
රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර
අකද්යාබනික රසද්යායනය : d තගතොනතවේ
මූලද්රවද / අරණ බණ්ඩද්යාර රණතුසිංග.මපැණක්හින්න : කර්තකෘ, 2011.පි. [x],147 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(158998 NL)
ISBN 978-955-52949-1-1

546.07 - අධදකාපනය
පපැලපැන්දතග්, ලක්ෂස්මන්
අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව :
අකද්යාබනික රසද්යායනය / ලක්ෂස්මන්
පපැලපැන්දතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 128 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153908 NL)
ISBN 978-955-30-1074-2 (378975 NA)

546 – අකකාබනික රසකායන විදෙදකාව
546.32 – භෂස්ම
තසශේපද්යාලතග්, ගතවේෂණ අනරද්යාධ
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව :
අමල – භෂස්ම සමතුලිතතද්යාවය / ගතවේෂණ
අනරද්යාධ තසශේපද්යාලතග්.- අනරද්යාධපුර : කර්තකෘ,
2011.- පි. x,130 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162266 NL)
ISBN 978-955-53515-0-8 (385172 NA)

547 - කකාබනික රසකායන විදෙදකාව
ජයතිලක, ඩබ්ලිවේ. ඩ. ඩබ්ලිවේ.
අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ රසද්යායන විදදද්යාව 5
තකතොටස : 6 සට 10 ඒකක කද්යාබනික
රසද්යායනය / ඩබ්ලිවේ. ඩ. ඩබ්ලිවේ. ජයතිලක.පන්නිපිටිය : සචින්තක පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. viii,208 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(154611 NL)
ISBN 978-955-95144-8-0 (379209 NA)
රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර
කද්යාබනික රසද්යායනය / අරණ බණ්ඩද්යාර
රණතුසිංග.- මපැණක්හින්න : කර්තකෘ, 2011.පි. [viii],319 : රූපසටහන් ; තසමී 22.
School organic chemistry ඉසිංගීග්රස කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.650.00
(159379 NL)
ISBN 978-955-52260-6-6 (383124 NA)

547.0076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර

රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර
කද්යාබනික රසද්යායනය : බහුවරණ සසිංගග්රහය /
අරණ බණ්ඩද්යාර රණතුසිංග.- මපැණක්හින්න :
කර්තකෘ, 2011.- පි.[x],204 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(158995 NL)
ISBN 978-955-51756-9-2

547.2 - සලංශස්ලලේෂණ සහ ලවනත් පප්රතිකිප්රයකා
547.207 - අධදකාපනය
පපැලපැන්දතග්, ලක්ෂස්මන්
කද්යාබනික පග්රතිකග්රක්රියද්යා සහ යද්යාන්තග්රණ / ලක්ෂස්මන්
පපැලපැන්දතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 88 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(155331 NL)
ISBN 978-955-30-2998-0 (380167 NA)

5 5 0 භූ විදෙදකා
551 - භූ විදෙදකාව, ජල විදෙදකාව, කකාලගුණ
විදෙදකාව
551.46 - සකාගර විදෙදකාව
551.4637 - සුනකාමි
විතජේරත්න, එසස්.
සුනද්යාමි වදසනය / එසස්. විතජේරත්න.- මද්යාතර :
කර්තකෘ, 2009.- පි. viii,121 : චිතග්ර ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157780 NL)
ISBN 978-955-1507-11-4 (381875 NA)

551.484 - දිය ඇලි
551.484095493 - ශප්ර ලලංකකාව
තසශේරසසිංහ, හරින්ද්ර යසසස්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ දිය ඇලි / හරින්ද්ර යසසස්
තසශේරසසිංහ.- අතුරගිරිය : හරිත වන සසිංසදය,
[2011?].- පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 22x11.
කබපැ-තබකෝක: ර.50.00
(154454 NL)
(379144 NA)

5 7 0 වජවීය විදෙදකා
තකතොඩිකද්යාර, පසන්
මිහිතලය මත ජීවය / පසන් තකතොඩිකද්යාර.දන්තකතොටුව : මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2011?].- පි. ii,206 : චිත්ර ; තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(163273 NL)
ISBN 978-955-660-646-1 (385530 NA)

තිලකරත්න, වීරතුසිංග පී.
උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව තකටි සටහන් /
වීරතුසිංග පී. තිලකරත්න.- තනලුන්තදනිය :
බතයකෝගග්රපැෆික් එඩියුතක්ෂනලේ, 2011.පි. viii,128 : රූපසටහන් ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159676 NL)
ISBN 978-955-1847-27-2 (383246 NA)
නන්දදද්යාස, එච්. ජී.
ශද්යාක ජීව විදදද්යාව ක්රියද්යාකද්යාරි ශද්යාකය :
අධදයන තපතොදු සහතික පත්ර උසසස් තපළ
සඳහද්යා / එච්. ජී. නන්දදද්යාස.- උඩහමුලේල :
කර්තකෘ, 2011.- පි. vi, 119 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (160963 NL)
ISBN 978-955-52937-4-7 (384150 NA)

570.7 – අධදකාපනය
අතබ්සූරිය , ජගත් වසන්ත
අ.තපතො.ස. (සද්යා.තපළ) ජීව විදදද්යාව 02 :
ජීවින්තග් තද්හ සසිංවිධද්යානය / ජගත් වසන්ත
අතබ්සූරිය .-[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ, 2009.පි. 96 : රූපසටහන් ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(144356
NL)
ISBN 978-955-99980-3-7
ජයවීර, උපද්යාලි
ජීව විදදද්යාව : 10 තශශේණය / උපද්යාලි ජයවීර.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 104 : රූපසටහන් ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(155805 NL)
ISBN 978-955-661-391-9 (380082 NA)
තිලකරත්න, වීරතුසිංග පී.
වදවහද්යාරික ජීව විදදද්යාව : උසසස් තපළ ජීව
විදදද්යාව / වීරතුසිංග පී. තිලකරත්න.තනළුන්තදනිය : බතයකෝග්රපැපික්
එඩියුතක්ෂනලේ , 2011.- පි. viii, 72 : චිත්ර ;
තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(155028 NL)
ISBN 978-955-1847-25-8 (379689 NA)
නන්දදද්යාස, එච්. ජී.
පග්රතවේණය : අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) සඳහද්යා /
එච්. ජී. නන්දදද්යාස.- උඩහමුලේල : කර්තකෘ,
2011.- පි. 112 : චිතග්ර ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(155969 NL)
ISBN 978-955-52937-1-6 (380322 NA)
සූරතිසස්ස, ඩ. ඇම.
උසසස් තපළ වදවහද්යාරික ජීව විදදද්යාව / ඩ.ඇම.
සූරතිසස්ස.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,2011.-

පි. x,272 : රූපසටහන් ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(163161 NL)
ISBN 978-955-30-1628-7 (385683 NA)

තසශේනද්යාරත්න, දුමින්ද
උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව 2 / දුමින්ද
තසශේනද්යාරත්න සහ ටිලද්යාන් ශග්රග්රී කසිංකද්යානමතග්.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 240 : රූපසටහන් ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(153492 NL)
ISBN 978-955-655-890-6 (378327 NA)
තසශේනද්යාරත්න, දුමින්ද
උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව 3 : ඒකක 05/06 /
දුමින්ද තසශේනද්යාරත්න සහ ටිලද්යාන් ශ්රී
කසිංකද්යානමතග්.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 206 : රූපටසහන් :
තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(161106 NL)
ISBN 978-955-655-891-6 (384744 NA)

570.76 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) ජීව විදදද්යාව : පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 2000-2010 /
සසිංසස්කරණය එම. පි. අතශකෝක වන්නිආරච්චි.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [154] ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(155250 NL)
ISBN 978-955-661-403-9 (379593 NA)
කුලවසිංශ, තක්. ඒ. ජී.
ජීව විදදද්යාව : 12 තශශේණය / තක්. ඒ. ජී.
කුලවසිංශ .- තකතොළඹ : මද්යාසස්ටර් ගයිඩ්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [vi], 266 :
රූපසටහන් ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (161040 NL)
ISBN 978-955-664-165-3 (384070 NA)
ජීව විදදද්යාව : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර්
ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [iv], 313 ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(153595 NL)
ISBN 978-955-664-121-9 (378775 NA)
සුදසසිංහ, ජී. ස.
අ.තපතො.ස. (සද්යා.තපළ) 10 තශශේණය ජීව විදදද්යාව:

තපරහුර අභදද්යාස සහ පිළිතුර / ජී. ස.
සුදසසිංහ.- මුලේතලේරියද්යාව : කර්තකෘ, [2011?].පි. 88 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(157479 NL)
ISBN 978-955-99133-9-9

572 – ජීව රසකායන විදෙදකාව
572.4 – ලපයෝෂණය
රද්යාජපක්ෂ, ආර්. එම. ඩ.
උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව – 4 තපකෝෂණය /
ආර්. එම. ඩ. රද්යාජපක්ෂ.- පද්යානදුර : කර්තකෘ,
2011.- පි. 171 ; තසමී 24.
මපැබපැ- තබකෝක: ර.450.00
(162096 NL)
ISBN 978-955-99244-8-7 (385128 NA)

572.47 – ශස්වසනය
රද්යාජපක්ෂ, ආර්. එම. ඩ.
උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව – 5 : ශස්වසනය /
ආර්. එම. ඩ. රද්යාජපක්ෂ.- පද්යානදුර : කර්තකෘ,
2011.- පි. [iv],112 : රූපසටහන් ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(162095 NL)
ISBN 978-955-99244-9-4 (385127 NA)

572.86 - ජකාන
අතබ්සසිංහ, පුෂස්පද්යා දමයන්ති
ජද්යාන පග්රකද්යාශනය සහ යද්යාමනය / පුෂස්පද්යා
දමයන්ති අතබ්සසිංහ.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 152 : රූපසටහන් ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(154753 NL)
ISBN 978-955-30-2415-2 (379471 NA)
දසනද්යායක, නිලන්ති
ජද්යාන තද්යාක්ෂණය / නිලන්ති දසනද්යායක.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි.143 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(154740 NL)
ISBN 978-955-30-2862-4 (379402 NA)

572.865 - පප්රලවණය
ද සලේවද්යා, නිශස්ශසිංක
පග්රතවේණය : උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව / නිශස්ශසිංක
ද සලේවද්යා සහ වීරතුසිංග පී. තිලකරත්න.තනලුන්තදනිය : බතයකෝගග්රපැෆික්

එඩියුතක්ෂනලේ, 2011.- පි. viii,156 :
රූපසටහන් ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(157829 NL)
ISBN 978-955-1847-26-5 (381779 NA)

577 - පරිසර විදෙදකාව
තිලකරත්න, වීරතුසිංග පී.
පද්යාරිසරික ජීව විදදද්යාව / වීරතුසිංග පී.
තිලකරත්න.- තනලුන්තදනිය : බතයකෝග්රපැපික්
එඩියුතක්ෂනලේ , 2011.- පි. viii, 74 ;
තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(159382 NL)
ISBN 978-955-1847-28-0 (383209 NA)
නන්දදද්යාස, එච්. ජී.
පරිසර ජීව විදදද්යාව / එච්. ජී. නන්දදද්යාස.උඩහමුලේල : කර්තකෘ, 2010.පි.111 : රූපසටහන් ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.350.00
(153596 NL)
ISBN 978-955-52937-0-9 (378638 NA)
සුරතිසස්ස, ඩ. ඇම.
මිනිසද්යා සහ පරිසරය / ඩ. ඇම. සුරතිසස්ස.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 312 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(161733 NL)
ISBN 978-955-30-1627-3

5 8 0 ශකාක
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේදී බහුලව හමුවන ශද්යාකවල උද්භිද
විදදද්යාත්මක නම / සමපද්යාදනය ජී. පී.
පුසිංචිබණ්ඩද්යා.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.- පි. 32 ; තසමී 25.
කබපැ-තබකෝක: ර. 75.00
(163263 NL)
(385518 NA)

583 - ලදෙපියලි ශකාක
583.674 - කළුවර ශකාකය
රවන්පතිරණ, නිමලේ
අන්තරද්යායට ලක් වූ කළුවර ශද්යාකය / නිමලේ
රවන්පතිරණ සහ චමින්ද කුමද්යාර මුතුමද්යාල.තකතොළඹ : පරිසර සහ සස්වභද්යාවික
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2008.- පි. 52 : රූපසටහන් ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(157975 NL)

ISBN 978-955-1856-01-4

5 9 0 සතුන්
වීරතසශේකර, ශිතරකෝමි
සත්ත්ව තලකෝකය / ශිතරකෝමි වීරතසශේකර.තකතොළඹ : සුසර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2008.පි. 79 : චිත්ර ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(161776 NL)
ISBN 978-955-1531-27-0 (384877 NA)

591 - සත්ත්ව විදෙදකාව
591.4 - ශකාරිරික අනුවර්තනය
591.477 - ලබලේලන්
591.477095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
පග්රනද්යාන්දු, මලික්
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ තවරළ කලද්යාපතයේ තබලේලන් :
කතඩතොලද්යාන සහ කවුලේදිය විතශශේෂ සමහරක්ද
ඇතුලත්ව / මලික් පග්රනද්යාන්දු.- බත්තරමුලේල :
වජව විවිධත්ව තලේකම කද්යාර්යද්යාලය, 2009.පි. x,1168 : චිතග්ර ; තසමී 21.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගග්රග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ (153401NL)
ISBN 978-955-9120-91-9 (378384 NA)

591.9 – විවිධ රටවල සතුන්
591.9411 – සස්ලකතොට්ලන්තය
ෆද්යාර්, තරතොතවනද්යා
මද්යා දිවිතයේ වසත් සමය / තරතොතවනද්යා ෆද්යාර් ;
පරිවර්තනය මසිංජුල විතජේසුන්දර විසනි.තකතොළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 174 ; තසමී 21.
Seal morning කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(160694 NL)
ISBN 978-955-656-203-3

595 - සන්ධි පකාදෙකලයයෝ
595.789 - සමනළයින්
595.789095493 - ශප්ර ලලංකකාව
තසශේරසසිංහ, හරින්ද්ර යසසස්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ සමනලුන් / හරින්ද්ර යසසස්

තසශේරසසිංහ.- අතුරගිරිය : හරිත වන සසිංසදය,
[2011?].- පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 22x11.
කබපැ-තබකෝක: ර.50.00
(154456 NL)
(379146 NA)

597 - මත්සදලයයෝ
597.176 - මිරිදිය මසුන්
597.176095493 - ශප්ර ලලංකකාව
සමරසසිංහ, ආර්. පී.
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ තවතසන මිරිදිය මත්සදතයකෝ /
ආර්. පී. සමරසසිංහ.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 176 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153317 NL)
ISBN 978-955-655-868-5 (377664 NA)

599 - ක්ෂීරපකායින්
599.67 – ඇතුන්
බමුණුසසිංහ, දිතනත්
වනන්තතර් දපැවපැන්තතයකෝ / දිතනත්
බමුණුසසිංහ.- තහකෝමද්යාගම : කර්තකෘ, 2011.පි. [vi],20 ; ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 19.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(163280 NL)
ISBN 978-955-52873-1-9 (385711 NA)

599.67095493 – ශ ලලංකකාව
අගලකඩ, විමලසරි
ඇත්ගද්යාතලේ තසතනහස / විමලසරි අගලකඩ.තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2011.පි. 216 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.350.00
(161029 NL)
ISBN 978-955-551-882-6 (384193 NA)

599.757 - සලංහලයයෝ
ඇඩමසන්, තජකෝයි
සදහටම නිදපැලේතලේ / තජකෝයි ඇඩමසන් ;
පරිවර්තනය ජයන්ත විමලතසශේන විසනි.තබතොරලපැසස්ගමුව : විසඳුන පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 333 ; තසමී 18.
Forever free, Elsares pride කකෘතිතයේ
සසිංහල පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.490.00
(155136 NL)
ISBN 978-955-1741-37-2

599.9 - ලභකෞතික මකානව විදෙදකාව
ප්රනද්යාන්දු, තක්. තජේ. එෆස්.
පරිණද්යාම වද්යාදය අනතුතර්...? / තක්. තජේ. එෆස්.
ප්රනද්යාන්දු.- දිවුලපිටිය : සරසස්වත
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xiv,270 : චිත්ර ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 330.00
(163287 NL)
ISBN 978-955-673-026-5 (385829 NA)

599.9082 - කකාන්තකාව
තමතොරිසස්, තඩසස්මන්ඩ්
නිරවත් ගපැහපැණය : සස්තග්රග්රී සරර ගපැන
අධදයනයක / තඩසස්මන්ඩ් තමතොරිසස් ;
පරිවර්තනය පසන් තකතොඩිකද්යාර විසනි.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 411 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
The naked women : a study of the
female body කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 650.00
(157760 NL)
ISBN 978-955-671-294-0 (381898 NA)

599.935 – ප්රලවණ විදෙදකාව
ලිප්ටන්, බඩෲසස් එච්.
ජීව විදදද්යාතවේ අධදද්යාත්මික හරය / බඩෲසස් එච්.
ලිප්ටන් ; පරිවර්තනය මුදිතද්යා ශ්රීනි රණසසිංහ
විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 262 ; තසමී 21.
The biology of belief කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 380.00
(160326 NL)
ISBN 978-955-652-690-6 (384091 NA)

6 0 0 තකාක්ෂණ විදෙදකා
6 1 0 වවදෙද විදෙදකාව හකා ලසකෞඛද විදෙදකාව
610.73 - ලභදෙ වපෘත්තිය
610.73069 - ලභදියන්

වවදදරත්න, තසකෝමලතද්යා
තභද තසතොයුරියකතග් මතක සටහන් /
තසකෝමලතද්යා වවදදරත්න.- පන්නිපිටිය :
සස්ටපැමෆර්ඩ් තලේක්, 2011.- පි.[xii],194 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.390.00
(155808 NL)
ISBN 978-955-658-257-4 (379929 NA)

610.92 - වවදෙදවරු
තදතොසස්තර හඩ්සන් සලේවද්යා ජීවිත පරමද්යාදර්ශ.තකතොළඹ : ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා අක්ෂිදද්යාන සසිංගමය,
2011.- පි. 194 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157924 NL)
ISBN 978-955-0691-00-5 (381396 NA)
විජිතනන්ද හිමි, කසෑලිගම
ජීවක චරිතය / කසෑලිගම විජිතනන්ද හිමි.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.
පි. 36 : චිතග්ර ; තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156221 NL)
ISBN 978-955-661-472-5
ෂස්තවට්සර්, ඇලේබර්ට්
මහ ගන වන මපැද මිනිතසක් / ඇලේබර්ට්
ෂස්තවට්සර් ; පරිවර්තනය රද්යාණ තසශේනද්යාරත්න
රද්යාජපක්ෂ විසනි .- තදහිවල : විදර්ශන
ප්රකද්යාශකතයකෝ , 2011.- පි. iii, 307 ;
තසමී 21.
The Primeval Forest කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 480.00
(160293 NL)
ISBN 978-955-1559-67-0 (383580 NA)
තසන්, බිනයද්යාන්
සුවපත් වවදද වරයකුතග් කතද්යාව /
බිනයද්යාන් තසන් ; පරිවර්තනය මහින්ද
හත්තක විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය
තක්න්ද්රය , 2011.- පි. xx, 260 ; තසමී 22.
A doctor to defend කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 370.00
(160603 NL)
ISBN 978-955-652-861-9 (383763 NA)
612 - මකානව කකායික විදෙදකාව
612.65 - ළමකා සලංවර්ධනය
තයතොවුන් සත මවේපිය තනතින්.- තකතොළඹ :
පවුලේ තසකෞඛද කද්යාර්යද්යාසිංශය, [2010].පි. 40 : චිතග්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(153150 NL)
(378251 NA)

613 - ලසකෞඛද වර්ධනය
තසකෞඛද ප්රවර්ධන පද්යාසලක් සඳහද්යා අත්වපැල.තකතොළඹ : තසකෞඛද කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2010.පි. 60 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(153152 NL)
(378259 NA)
තහට්ටිආරච්චි, ශද්යාන්ත
තසකෞඛදය දපැකීම හද්යා විඳීම / ශද්යාන්ත
තහට්ටිආරච්චි .- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය , 2011.- පි. 108 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(160602 NL)
ISBN 978-955-652-839-8 (383762 NA)

613.076 - ප්රශස්ලනයෝත්තර
තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය : 9 තශශේණය /
සමපද්යාදනය ඩබ්ලිවේ. එම. එන්. සුසන්ත.තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ ,
2011.- පි. [vi], 135 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (161044 NL)
ISBN 978-955-664-143-1(384083 NA)

613.2 - ලපයෝෂණය
ආහද්යාර නිවපැරදිව තතකෝරද්යා ගපැනීම සඳහද්යා මග
තපන්වීම .- තකතොළඹ : තසකෞඛද
අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2010.- පි. v,35 : චිතග්ර ; තසමී
21.
මපැබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(154446 NL)
ISBN 978-955-0505-05-0 (379110 NA)

613.9 - උපත් පකාලනය හකා ලිලංගික
ලසකෞඛදය
613.96 - ලිලංගික අත්ලපතොත්
ලිසිංගික අයිතින් IPPF පග්රකද්යාශනය සසිංක්ෂිප්ත
පිටපත.- තකතොළඹ : EPA ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා, [2011?].පි.16 ; තසමී 15.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (155325 NL)
ISBN 978-955-8876-22-0 (379816 NA)

614 - අධිකරණ වවදෙද විදෙදකාව, ලරයෝග
පලැතිරීම, ලරයෝග නිවකාරණය
614.1 - අධිකරණ වවදෙද විදෙදකාව
තකතොඩිකද්යාර, සරත්චන්ද්ර
නිහඬ තනතොවූ සද්යාක්ෂි - 02 / සරත්චන්ද්ර
තකතොඩිකද්යාර.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි,
2011.- පි. 176 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(155376 NL)
ISBN 978-955-551-822-2

614.5 – ලරයෝග පලැතිරීම, වලැලකීම සහ විවිධ
ලරයෝග
614.534 – ලීෂස්මනයිසන්
ලෂස්මනයිසන් තරකෝගය, පද්යාසලේ ළමුන් සඳහද්යා
අත්තපතොත / සමපද්යාදනය තහශේමද්යා වීරතකකෝන්.තකතොළඹ : තෆයද්යාතමඩ් පදනම, 2011.පි. 20 ; තසමී 18.
කබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(162233 NL)
ISBN 978-955-0632-01-5 (385141 NA)

615 - ඖෂධ හකා පප්රතිකකාර
615.321 - ඖෂධීය ශකාක
615.321095493 - ශප්ර ලලංකකාව
තසශේරසසිංහ, හරීන්ද්ර යසසස්
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ ඖෂධ පපැළසෑටි / හරීන්ද්ර යසසස්
තසශේරසසිංහ.- අතුරගිරිය : හරිත වන සසිංසදය,
[2011].- පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 22x11.
කබපැ-තබකෝක: ර.50.00
(154455 NL)
(379145 NA)

615.5 – පප්රතිකකාර
615.538 - ආයුර්ලවදෙය
අමරතසශේන, ඊබට්
ආයුර්තවේද චිකත්සද්යාවලිය / ඊබට් අමරතසශේන.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 416 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(155818 NL)
ISBN 978-955-655-838-8 (379982 NA)

පග්රතිකද්යාර / බපැලේටිසස් සමරජීව.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. [viii], 64 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(156618 NL)
ISBN 978-955-20-6630-1 (380794 NA)
කපැඩුම බිඳුම තහවත් භග්න චිකත්සද්යා ප්රතිකද්යාර /
සමපද්යාදනය ඊබට් අමරතසශේන.- දන්තකතොටුව :
ජයසසිංහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 48 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(161721 NL)
ISBN 978-955-0642-22-9 (384732 NA)
තකතොළඹතග්, කවිරද්යාජේ බ.
ආයුර්තවේද ප්රතවේශ මද්යාර්ගය : ෂඩ්චක්ර
නිරූපණය සහ ඖෂධ ප්රතයකෝග සහිතයි /
කවිරද්යාජේ බ. තකතොළඹතග්.- මලේවද්යාන : ගමපහ
තවද මපැදුර, 2011.- පි. [vi],118 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00 (162103 NL)
ISBN 978-955-96212-7-0 (385310 NA)
ගිරිමද්යානන්ද හිමි, තබකෝරග්ගමුතවේ
පපැරණ පීනසස් තවද තපතොත / තබකෝරග්ගමුතවේ
ගිරිමද්යානන්ද හිමි.- 1 වන සසිංසස්කරණය.නතග්තගතොඩ : තමතොඩන් තපතොත් සමද්යාගම,
2011.- පි. [x], 87 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1955.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(158257 NL)
ISBN 955-558-041-3
(381978 NA)
ජයතසශේකර, ඩ. ස.
සසිංහල අරිෂස්ටද්යාසව ප්රකරණය / ඩ. ස.
ජයතසශේකර.- තකතොළඹ : රත්න තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(162715 NL)
ISBN 978-955-683-007-1 (385474 NA)
පවුතලේ අත් තවද තපතොත / සමපද්යාදනය ඊබට්
අමරතසශේන.- දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].- පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.60.00
(158834 NL)
ISBN 978-955-0642-21-2 (382660 NA)
තපතර්රද්යා, බ. ස. කපැමිලසස්
සුවය තදන අත් තබතභත් / බ. ස. කපැමිලසස්
තපතර්රද්යා.- කටුනද්යායක : කර්තකෘ, 2010.පි.viii,89 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(154224 NL)
ISBN 978-955-52911-0-1 (378871 NA)
සමරජීව, බපැලේටිසස්
වකුගඩු තරකෝග සහ අක්මද්යා තරකෝග සඳහද්යා

සලේවද්යා, ඩ. ඒ. ස. සුරසිංග
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ ආයුර්තවේදීය සසිංචද්යාරක
වදද්යාපද්යාරය / ඩ. ඒ. ස. සුරසිංග සලේවද්යා සහ
වසන්ත තද්ශපිග්රය කුමද්යාර.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.පි. 96 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(157310 NL)
ISBN 978-955-30-2968-3 (381500 NA)
තසශේනද්යානද්යායක, සුදර්ශන
තවද ඇසන් තලකෝකය දපැකීම / සුදර්ශන
තසශේනද්යානද්යායක.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 143 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153913 NL)
ISBN 978-955-671-166-7 (379081 NA)

616 – ලරයෝග
616.12 - හදෙවත් ලරයෝග
ද සලේවද්යා, සනත්
හදවත / සනත් ද සලේවද්යා.- මද්යාතර : දකුණු
පළද්යාත් නිතයකෝජද තසකෞඛදය තසශේවද්යා අධදක්ෂ
කද්යාර්යද්යාලය, [2011?].- පි. [iv], 20 ;
තසමී 21.- (තබකෝ තනතොවන තරකෝග තපතොත් ;
අසිංක 01)
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ (154990 NL)
(379289 NA)

616 - ලරයෝග
616.152 - තලැලසීමියකාව
තපැලසමියද්යාව ගපැන දපැනවත් තවමු / සසිංසස්කරණය
මතනකෝරි තසශේනද්යානද්යායක.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය
ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.- පි. xiv, 68 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක :මිල තනතොදපැක්තවේ (156778 NL)
ISBN 978-955-652-814-5 (381179 NA)

616.398 - සස්ථුලභකාවය
දිසද්යානද්යායක, අනර
තර සරරට සුන්දර තපනමක් / අනර
දිසද්යානද්යායක.- මහනවර : අනර පග්රකද්යාශකතයකෝ,

2009.- පි. xii,172 : රූපසටහන් ; තසමී 20.(කීග්රඩද්යා දපැනම වපැඩුම ; අසිංක 51)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(155918 NL)
ISBN 978-955-8516-26-3

616.8 - මකානසක ලරයෝග
616.8491 - හිසරදෙය
පඬුවද්යාවල, සරත්
ඔතබ් හිසරදය : හිසරදය පිළිබඳ වවදද
විදදද්යාත්මක තතතොරතුර හද්යා පිළියම / සරත්
පඬුවද්යාවල.- [තපැ. තනතො.]: කර්තකෘ, 2011.පි. [vi],93 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.290.00
(158842 NL)
ISBN 978-955-96013-3-3 (382642 NA)

616.8527 - විෂකාදෙය

ISBN 978-955-0357-09-3 (385971 NA)

616.9 – ලවනත් ලරයෝග
616.951 – ලිලංගකාශ්රිත සම්ලප්රසේෂණ ලරයෝග
තහට්ටිආරච්චි, ශද්යාන්ත
ලිසිංගද්යාශ්රිත තරකෝග, ලිසිංගිකත්වය හද්යා සමද්යාජය /
ශද්යාන්ත තහට්ටිආරච්චි.- තකතොළඹ :
විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2010.පි. 104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(161358 NL)
ISBN 978-955-652-670-7

616.994 - පිළිකකා

කළුපහන, නිහද්යාලේ රසිංජිත්
විෂද්යාදය / නිහද්යාලේ රසිංජිත් කළුපහන.නතග්තගතොඩ :සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 76 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.190.00
(153921 NL)
ISBN 978-955-671-292-6 (379073 NA)

ද සලේවද්යා, සනත්
පිළිකද්යා / සනත් ද සලේවද්යා.- මද්යාතර :
දකුණු පළද්යාත් නිතයකෝජද තසකෞඛද තසශේවද්යා
අධදක්ෂ කද්යාර්යද්යාලය, [2011?].පි. [v] , 20 ; තසමී 21.- (තබකෝ තනතොවන
තරකෝග තපතොත් ; අසිංක 04)
කබපැ-තබකෝක :මිල තනතොදපැක්තවේ(154991 NL)
(379290 NA)

616.89 - මකානසක ලරයෝග

616.99406 – ප්රතිකකාර

අතබ්පද්යාල, තරකෝලන්ඩ්
මද්යානසක අකග්රමිකතද්යා හද්යා ඉන් මිදීම /
තරකෝලන්ඩ් අතබ්පද්යාල සහ අරන්දත
අතබ්පද්යාල.- තකතොට්ටද්යාව : සද්යාර පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 152 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(154442 NL)
ISBN 978-955-584-461-1 (379159 NA)

ශ්රීබර්, තඩ්විඩ් සර්වන්
පිළිකද්යාවට පිළියමක් - ජීවිතයට නව මගක් /
තඩ්විඩ් සර්වන් ශ්රීබර් ; පරිවර්තනය ගුණදද්යාස
යද්යාපද්යා විසනි.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 209 ; තසමී 22.
Anticancer a new way of life කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(160607 NL)
ISBN 978-955-652-853-4 (303767 NA)

616.8916 – මකානසක ප්රතිකකාර
වයිසස්, බ්රයන්
නපැතක් රූගත් එකත් මූලය : අතතද්යානද්යාගත
ජන්ම නිරික්ෂණතයන් වර්තමද්යානය
යහමගට /බ්රයන් වයිසස් ; අනවද්යාදය ඩ. බ.
කුරප්පු විසනි.- කළුගමුව : එතික
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-පි. [xiv],246 ;
තසමී 20.
Same soul many bodies කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 520.00
(163388 NL)

618 - නකාරිලවදෙය හකා පප්රසව ලවදෙය
618.2 - ගර්භනියත්වය
ගලේලසෑලේල, ශිරද්යානි
දර ගපැබක් කුස දරද්යා දස මසක් තපරම
පුරන්නී... / ශිරද්යානි ගලේලසෑලේල.රක්ගහවිල : කර්තකෘ, 2010.- පි. 145 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 275.00
(154705 NL)

ISBN 978-955-52858-0-3 (379125 NA)

සරිවර්ධන, දයද්යානි
මවක වන වරම / දයද්යානි සරිවර්ධන.2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : කර්තකෘ, 2011.පි. xii,172 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2007.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(164205 NL)
ISBN 978-955-53641-0-2 (385966 NA)

618.92 - ළමකා ලරයෝග
618.9285882 - ඕටිසම්
ලියනතග්, මද්යාතනලේ වික්තටකෝරියද්යා
ඕටිසම / මද්යාතනලේ වික්තටකෝරියද්යා ලියනතග්.[තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ, 2011.- පි. v,90 :
චිතග්ර ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(155239 NL)
ISBN 978-955-53155-0-0

6 2 0 ඉලංජිලන්රු විදෙදකා
620.5 - නිනිති තකාක්ෂණය
තකතොඩිප්පිලි, ජයරත්න
නපැතනකෝ තලකෝකය : නපැතනකෝ තද්යාක්ෂණතයේ
භද්යාවිත, ප්රවණතද්යා සහ බලපසෑම / ජයරත්න
තකතොඩිප්පිලි.- තකතොළඹ : එසස්. ඇන්ඩ් එසස්.
ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.- පි. 112 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00 (161999 NL)
ISBN 978-955-99030-6-2 (385118 NA)
දිසද්යානද්යායක, ලක්ෂස්මන්
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව :
නපැතනකෝ තද්යාක්ෂණය ඇතුළු විදදද්යාතවේ නව
වර්ධනයන් / ලක්ෂස්මන් දිසද්යානද්යායක.මහනවර : කර්තකෘ, 2011.- පි. v, 129 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(158322 NL)
ISBN 978-955-96742-8-3 (382068 NA)

621 - වදවහකාරික ලභකෞතික විදෙදකාව
621.3 - විදුලි, ඉලංජිලන්රු විදෙදකාව
621.381 - විදෙව්යුතය
621.381076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
විතජේසසිංහ, ඩබ්. එම. සමපත්
තද්යාක්ෂණක බහුවරණ පග්රශස්තනකෝත්තර
සසිංගග්රහය : ඉදිකරිම තද්යාක්ෂණය, තමකෝටර්
යද්යාන්තග්රක්රික තද්යාක්ෂණය, විදුලි සහ
ඉතලක්තටතොනික තද්යාක්ෂණය / ඩබ්. එම.
සමපත් විතජේසසිංහ.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 102 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.180.00
(156686 NL)
ISBN 978-955-655-921-7 (380690 NA)

621.3815 - විදෙව්යුත් පරිපථ
මහින්දරත්න, එසස්. එච්.
මද්යාර්ග වර්ණ සසිංඥද්යා කුලුන විදුලි පරිපථ
ඉතගන ගනිමු : 3 වසර සට ඉහළට / එසස්.
එච්. මහින්දරත්න.-[තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ,
2011.- පි. 12 : රූපසටහන් ; තසමී 14x19.
සසිංහල සහ ඉසිංගීග්රස
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-98637-9-3
(159380 NL)
(383125 NA)
විතජේසසිංහ, ඩබ්ලිවේ. එම. සමපත්
පග්රද්යාතයකෝගික ඉතලක්තටතොනික් පරිපථ /
ඩබ්ලිවේ. එම. සමපත් විතජේසසිංහ.- තකතොළඹ :
සද්යාරද්යාසිංගද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 32 :
රූපසටහන් ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.60.00
(157402 NL)
ISBN 978-955-0358-97-9 (381352 NA)
විතජේසසිංහ, ඩබ්. එම. සමපත්
සසිංඛදද්යාසිංක ඉතලක්තටතොනික විදදද්යාව ආශිග්රත
පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය / ඩබ්. එම. සමපත්
විතජේසසිංහ.- තකතොළඹ : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.70.00
(157597 NL)
ISBN 978-955-678-005-5 (381344 NA)

සමරනද්යායක, ඇන්ටන් පග්රසද්යාද්
LED ඉතලක්තටතොනික් පරිපථ / ඇන්ටන්
පග්රසද්යාද් සමරනද්යායක.- තකතොළඹ : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 43 : රූපසටහන් ;
තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.70.00
(157600 NL)
ISBN 978-955-0358-97-8 (381351 NA)

621.382 - සන්නිලවදෙන ඉලංජිලන්රු විදෙදකාව
621.382071 - විෂයමකාලකා
විදුලිය, ඉතලක්තටතොනික හද්යා තතතොරතුර
තද්යාක්ෂණතවේදය 13 වන තශශේණය ගුර
මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය.- මහරගම : ජද්යාතික
අධදද්යාපන ආයතනය, 2009.පි. ix,219 ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ(154217 NL)
(378891 NA)

621.3 – විදුලි ඉලංජිලන්රු විදෙදකාව
621.39 – පරිගණක ඉලංජිලන්රු විදෙදකාව
එරන්ද, එච්. තක්. කසුන්
පරිගණක එකලසස් කරීම හද්යා නඩත්තුව /
එච්. තක්. කසුන් එරන්ද.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 104 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(161518 NL)
ISBN 978-955-671-296-4 (384566 NA)

6 3 0 කපෘෂිකර්මය හකා ඒ ආශප්රශ්රිත
තකාක්ෂණය
අනරසරි, සරත්
එළවළු, පලතුර සහ විවිධ ශද්යාක වර්ග /
සරත් අනරසරි.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 48 : චිතග්ර ;
තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(155822 NL)
ISBN 978-955-655-914-9 (379989 NA)

630.76 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
කකෘෂි විදදද්යාව : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ : මද්යාසස්ටර්
ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [ii], 290 ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(158801 NL)
ISBN 978-955-664-130-1 (382325 NA)
කකෘෂි හද්යා ආහද්යාර තද්යාක්ෂණය : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන

සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදර්ශ
පග්රශස්තනකෝත්තර / සමපද්යාදනය අමිත සලේවද්යා හද්යා
කුසුම විදද්යානගමතග්.- සසිංතශකෝධිත 4 වන
මුද්රණය.- තකතොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන,
2011.- පි. [viii], 123 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 325.00
(158797 NL)
ISBN 978-955-21-1920-0 (382517NA)

630.95493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
සූරතසශේන, ඒ. පී.
අතප්කම / ඒ. පී. සූරතසශේන.- තලවතුතගතොඩ :
කර්තකෘ, 2010.- පි. xiv,158 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(155031 NL)
ISBN 978-955-96420-8-4 (379692 NA)

631 - විලශසේෂිත ශිලේප කප්රම
631.52 - තවකාන් කප්රම
දිසද්යානද්යායක, නන්දද්යා පී.
ශද්යාක වර්ධනය හද්යා විකසනය / නන්දද්යා පී.
දිසද්යානද්යායක.- [තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ, 2009.පි. vii,112 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-52098-0-9 (158966 NL)

632 – වගකා හකානි, ලරයෝග, පලිලබයෝධ
632.1 – ලදශගුණක ලවනසස්වීම්
තද්ශගුණ අර්බුදයට තද්ශීය විසඳුම කරද්යා /
සසිංසස්කරණය එලේ. එච්. ජී. ගුණරත්න [සහ
තවත් අය].- බත්තරමුලේල : සස්වීඩන්
සමුපකද්යාර මධදසස්ථද්යානය, [2011?].පි. [vi], 186 : රූපසටහන් ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-0425-01-3 (160982 NL)
(383748 NA)

633 - වලැවිලි ලභයෝග
633.104 - ධකානද තකාක්ෂණය
කරණද්යාරත්න, තක්. එම.
ඉදලේ ඉරිඟු, කුරක්කන් හද්යා සුළු ධද්යානද / තක්.
එම. කරණද්යාරත්න.- තගලිඔය : කර්තකෘ,
[2011?].- පි. [xii],91 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(157401 NL)
ISBN 978-955-53103-0-7 (381617 NA)

633.18 – වී
කන්තද්ගම , තිලක්
තසතොබද්යාදහම තගතොවිතපැන / තිලක්
කන්තද්ගම : සසිංසස්කරණය එම. ඒ. එම.
දමයන්ති.- උකුතවල : තසතොබද්යාදහම
තගතොවිපල සහ කකෘෂි පුහුණු මධදසස්ථද්යානය,
2011.- පි. [viii], 97 : චිත්ර ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 275.00
(158945 NL)
ISBN 978-955-53130-0-1

634 - වපෘක්ෂලතකා, එල හකා වන විදෙදකාව
634.61 - ලපතොලේ
ජයවර්ධන, සරත්චන්ද්ර
තපතොලේගස අතප් කප්රකයි / සරත්චන්ද්ර
ජයවර්ධන.- තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. [x],110 ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(156075 NL)
ISBN 978-955-661-340-7 (380406 NA)

634.9 - වන විදෙදකාව
634.92 - වන වගකා කළමනකාකරණය
රවන්පතිරණ, නිමලේ
තිරසද්යාර වන වගද්යා කළමනද්යාකරණය
අත්තපතොත / නිමලේ රවන්පතිරණ.- තකතොළඹ :
පරිසර අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2011.- පි. [xi], 214 :
රූපසටහන් ; තසමී 30.
නබපැ-කතබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-1856-02-1 (157987 NL)

635 - ලගවතු වගකාව
අමරසසිංහ, බ.
තගවත්තතන් තපකෝෂණය / බ. අමරසසිංහ.[මද්යාතර?] : රහුණු තවලේලසස්ස පග්රද්යාතද්ශ්රීය
සමතමලනය, [2011?].- පි. 20 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ (154992 NL)
(379291 NA)
ගුණවර්ධන, එම. තර්ණුකද්යා භද්රකද්යාන්ති

පද්යාරිසරික තගතොවිතපැනට අත්තපතොතක් / එම.
තර්ණුකද්යා භද්රකද්යාන්ති ගුණවර්ධන.නතග්තගතොඩ : ඒකද්යාබද්ධ පග්රජද්යා සසිංවර්ධන
කද්යාන්තද්යා මහද්යා සසිංගමය, 2010.පි. xvi,106 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-0415-00-7 (157223 NL)
චන්ද්රසරි, තලවතුතගතොඩ සරත්
සරසද්යාර තගවත්තකට මඟෙ : තගවතු වගද්යාව /
තලවතුතගතොඩ සරත් චන්ද්රසරි.- දන්තකතොටුව :
මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.පි. 132 ; චිත්ර ; තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00 (163265 NL)
ISBN 978-955-660-565-7 (385520 NA)
රද්යාජපක්ෂ, නිමලේ
තගවතු වගද්යාතවන් ආහද්යාර අර්බුදය ජය
ගනිමු / නිමලේ රද්යාජපක්ෂ.- අවිසස්සද්යාතවේලේල :
කර්තකෘ, 2011.- පි. xi, 106 :රූපසටහන් ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 270.00
(158580 NL)
ISBN 978-955-52718-0-6

635.67 - බඩ ඉරිඟ
කරණද්යාරත්න, තක්. එම.
බඩඉරිඟු : වගද්යා කරීම, පග්රතභේද නිෂස්පද්යාදනය,
අසස්වන තනළීම, සකසස් කරීම හද්යා බජ
නිෂස්පද්යාදනය / තක්. එම. කරණද්යාරත්න.තගලිඔය : කර්තකෘ, [2011?].- පි. xii, 91 :
චිතග්ර ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (156747 NL)
ISBN 978-955-52216-0-3

635.9 - මලේ වලැවීම
635.93464 - ඇන්තූරියම්
ගුණවර්ධන, යද්යාමිකද්යා
වදද්යාපද්යාරික ඇන්තූරියම වගද්යාව 1 : මලේ
අපනයනතයන් ආදද්යායම ලබන මඟෙ / යද්යාමිකද්යා
ගුණවර්ධන.- ආඬේඅමබලම : කර්තකෘ, 2010.පි. 72 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152549 NL)
ISBN 978-955-50588-1-0
ගුණවර්ධන, යද්යාමිකද්යා
වදද්යාපද්යාරික ඇන්තූරියම වගද්යාව 2 : පපැල
නිෂස්පද්යාදනතයන් ආදද්යායම ලබන මඟෙ /
යද්යාමිකද්යා ගුණවර්ධන.- ආඬේඅමබලම : කර්තකෘ,
2010.- පි. 72 ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152550 NL)
ISBN 978-955-50588-2-7

636 – සත්ත්ව පකාලනය
636.7 – සුනඛයින්
ගුණතසශේකර, සමරසසිංහ
පුදුම හිතතන කතද්යාවක් / සමරසසිංහ
ගුණතසශේකර.- නතග්තගතො ඩ : සුතනර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00 (160595 NL)
ISBN 978-955-9128-35-x (384104 NA)

637 - කිරි නිෂස්පකාදෙනය සහ ආශිප්රත නිෂස්පකාදෙන
637.1 - කිරි නිෂස්පකාදෙනය
කුඩද්යා පරිමද්යාණ කරි නිෂස්පද්යාදනද්යාගද්යාරයක සපැලපැසස්ම
හද්යා නඩත්තුව.- තප්රද්යාතදණය : සත්ව
නිෂස්පද්යාදන හද්යා තසකෞඛද තදපද්යාර්තතමන්තුව,
2010.-පි. 23 : චිතග්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
57521 NL)
(381570 NA)

638 - කපෘමි පකාලනය
638.1 - ම මලැස පකාලනය
විතජේසසිංහ, පීටර්
මී මපැස පුවත / පීටර් විතජේසසිංහ සහ භද්රද්යා
ඉන්ද්රද්යානි අමරතකකෝන්.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 204 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(155334 NL)
ISBN 978-955-30-2587-6 (380170 NA)
අ. වි. 398.24525799

639 - දෙඩයම්, මසුන් ඇලේලීම, සලංරක්ෂණය
හකා ආශප්රශ්රිත තකාක්ෂණක කප්රම
639.8 - සුරතලේ මසුන්
ජද්යාසසිංආරච්චි, තප්මසරි
ජල ජීවි වගද්යාව / තප්මසරි ජද්යාසසිංආරච්චි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 160 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(162682 NL)
ISBN 978-955-30-2469-5 (385701 NA)

මද්යාපද්යා, විශද්යාකද්යා සතද්වි
විසතුර මසුන් වගද්යා කරීතම විදදද්යාත්මක
මූලධර්ම / විශද්යාකද්යා සතද්වි මද්යාපද්යා.- තකකෝට්තට් :
කර්තකෘ, 2011.- පි. viii, 96 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(156835 NL)
ISBN 978-955-99141-2-9 (381232 NA)

6 4 0 ගපෘහ හකා පවුලේ කළමනකාකරණය
640.071 - විෂයමකාලකා
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ගකෘහ ආර්ථික විදදද්යාව :
ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය.- මහරගම :
ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය, 2010.පි. xiv,134 ; තසමී 30.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(153647 NL)
(378681 NA)

640.076 - ප්රශස්ලනයෝත්තර
ගකෘහ ආර්ථික විදදද්යාව : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර .- තකතොළඹ :
මද්යාසස්ටර් ගයිඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [iv], 234 : රූපසටහන් ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(161045 NL)
ISBN 978-955-664-135-6 (384084 NA)

640.4 – ගපෘහ කළමනකාකරණය
640.43 – කකාල කළමනකාකරණය
දිසද්යානද්යායක, තසශේනද්යාරත්න
අනද්යාගත තලතොව දිනන්නට අතප් දරවන්
තගතොඩනගන වදනික කද්යාල සටහන /
තසශේනද්යාරත්න දිසද්යානද්යායක.- පද්යානදුර : මහිම
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 28 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(164252 NL)
ISBN 978-955-53811-0-9 (385962 NA)

641 - ආහකාර පකාන
641.5 - සූප ශකාසස්තප්රය
641.50951 - චීන සුපශකාසස්තප්රය
ජයවර්ධන, මධුරසරි
පද්යාරමපරික චීන සුප විධි / මධුරසරි
ජයවර්ධන.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. x,84 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(154797 NL)
ISBN 955-20-6055-9
(379420 NA)

ISBN 978-955-53118-0-9 (379023 NA)

641.5637 – ලසකෞඛදය ආහකාර

646.72 - රූපලකාවනද

තහමිෆිසිංග්, සබන් ලද්යාට්සස්
තසතොබද්යාදහම මිත්තණය සමඟෙ තගවුණු දවසස් /
සබන් ලද්යාට්සස් තහමිෆිසිංග් ; පරිවර්තනය කමලේ
තපතර්රද්යා සහ දිතන්ෂද්යා තපතර්රද්යා විසනි .තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 96 :
චිත්ර ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00
(159217 NL)
ISBN 978-955-30-3151-8 (382834 NA)

රන්තදනිය, පී. එම. සුතන්ත්රද්යා
ඇඳුම මපැසතම ශිලේපී : විදදද්යාත්මක
පිවිසුම 1 /පී. එම. සුතන්ත්රද්යා රන්තදනිය .[තපැ. තනතො. ] : තිතනත් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [x],274 : රූපසටහන් ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.850.00
(161038 NL)
ISBN 978-955-530-88-09 (384077 NA)

646 - මලැහුම් හකා ඇඳුම් මලැසීම, පුදගල හකා
පවුලේ ජීවිත කළමනකාකරණය
646.2 – මලැහුම්
උදයසිංගනී, ඊ. ඒ. තක්ෂිලද්යා
මපැහුම ශිලේපය : 10-11 තශශේණ සඳහද්යා / ඊ. ඒ.
තක්ෂිලද්යා උදයසිංගනී.- දන්තකතොටුව :
වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 56 : රූපසටහන් ; තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(163294 NL)
ISBN 978-955-655-984-2 (385653 NA)
විලද්යාසනී, සුසතද්යා චද්යාමි
පතතරතොම රහිතව නිවතසශේ සටම ඔතබ් ඇඳුම
මසද්යා ගන්න : මුල සට ඉතද්යා සරලව /
සුසතද්යා චද්යාමි විලද්යාසනී.- දන්තකතොටුව :
මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. iv,108 : රූපසටහන් ; තසමී 26.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(163266 NL)
ISBN 978-955-660-653-9 (385522 NA)

646.435 - සකාරි හලැට්ට
646.435072 - ලමයෝසස්තර
තප්දුරතහශේවද්යා, නිලසිංජනී
පතතතොරම රහිත තට්ලරින් කග්රමයට සද්යාරි හපැට්ට
මසමු : තවලේතබකෝන් සද්යාරි හපැට්ටය-තවත්
තමකෝසස්තර 50 ක් / නිලසිංජනී තප්දුරතහශේවද්යා.කඩවත : කර්තකෘ, 2011.- පි. [iv],24 : චිතග්ර ;
තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(154221 NL)

ලියනආරච්චි, අනලද්යා තජේ.
රූමත් බව රැකගන්න / අනලද්යා තජේ.
ලියනආරච්චි.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 96 ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 160.00
(154793 NL)
ISBN 978-955-655-765-7 (379412 NA)

646.79 – විශකාම සුවයට උපලදෙසස්
දපැණුවත් නවණපැති වපැඩිහිටියනට / පරිවර්තනය
තසකෝමසරි ලියනතග්.- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය , 2011.පි. 231 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.320.00
(160670 NL)
ISBN 978-955-652-835-0 (383756 NA)

647 - ලපතොදු ගපෘහ කළමනකාකරණය
තසශේදර, නිමලේ
සුන්දර තගදර : නිවස තසතොදුර සස්ථද්යානයක් තසශේ
සකසද්යා ගපැනීමට මගතපන්වීම / නිමලේ
තසශේදර.- තකතොළඹ : රත්න පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි.[vi], 123 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 195.00
(155207 NL)
ISBN 978-955-0110-66-7 (379523 NA)

649 – ළමයින් හදෙකා වඩකා ගලැනීම සහ ගපෘහ
පකාලනය
649.4 – ළමකා මකානසක ලසකෞඛදය
ජයවර්ධන, විජිනි

ළමද්යා මනසට සුව ඔවදන් / විජිනි ජයවර්ධන.මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය.2011.- පි. 125 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(161330 NL)
ISBN 978-955-652-706-3

තකතොටස / ප්රදීප් නීලේ වීරසසිංහ.- රත්මලද්යාන :
තුසත තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 370 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(160392 NL)
ISBN 978-955-1419-43-1
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657.03 - පකාරිභකාෂික ශබදෙමකාලකා

650.1 - පුදගල දියුණුව

ගණකද්යාධිකරණ හද්යා වදද්යාපද්යාර කළමනද්යාකරණ
පද්යාරිභද්යාෂික ශබ්ද සසිංගග්රහය ඉසිංගීග්රස / සසිංහල.තකතොළඹ : වරලත් ගණකද්යාධිකද්යාරි ආයතනය,
2009.- පි. [iv],268 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-9118-05-3(154724 NL)

චියද්යා, ඇන්ඩඩෲ
සලේලි පද්යාඩම / ඇන්ඩඩෲ චියද්යා.- තදහිවල :
රීඩර්සස් කපැබින්, 2009.- පි. 288 ; තසමී 22.
Money secrets රැ කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(156832 NL)
ISBN 978-955-1494-46-9 (381229 NA)

650.11 – කකාල කළමනකාකරණය
ගුණවර්ධන, චන්දන
ආතය තනතොඑන දපැන් : කද්යාලය බල
ගපැන්වීතමන් විශිෂස්ටත්වයට / චන්දන
ගුණවර්ධන.- පිටතකකෝට්තට් : තකතොමතසප්ට්
ලසිංකද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 176 ; තසමී 21.- (සද්යාර්ථකත්වතයන්
පරිපූර්ණත්වය ; අසිංක 4)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00 (160047 NL)
ISBN 978-955-1785-09-3

651 - කකාර්යකාල ලසසේවකා
651.3 - කකාර්යකාල කළමනකාකරණය
651.301 - නදකාය
මද්යානවඩු, පතරඩ
පග්රද්යාතයකෝගික කද්යාර්යද්යාල කළමනද්යාකරණය :
නදද්යාය හද්යා පරිචය / පතරඩ මද්යානවඩු.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 240 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(156206 NL)
ISBN 978-955-30-1980-6 (381481 NA)

657.07 - අධදකාපනය
657.076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
ගිණුමකරණය : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ :
මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [iv],402 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(156079 NL)
ISBN 978-955-664-124-0 (380520 NA)
පුෂස්පතවලතග්, සමපත්
උසසස් තපළ ගිණුමකරණය පග්රශස්තනකෝත්තර : 1
තකතොටස / සමපත් පුෂස්පතවලතග්.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 288 ; තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(159294 NL)
ISBN 978-955-30-0819-0 (382982 NA)
පුෂස්පතවලතග්, සමපත්
ගිණුමකරණය : ආදර්ශ පග්රශස්න පතග්ර හද්යා
පිළිතුර (වද්යාසස්තවික) : අ. තපතො. ස. උසසස්
තපළ / සමපත් පුෂස්පතවලතග්.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 132 ;
තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.390.00
(153169 NL)
ISBN 978-955-671-231-5 (377779 NA)

657.6 - වදකාපකාර ගිණුම්කරණය
657 - ගණකකාධිකරණය
657 – ගිණුම්කරණය
වීරසසිංහ, ප්රදීප් නීලේ
උසසස් තපළ සඳහද්යා ගිණුමකරණය : තදවන

පතිරද්යාජ, කුසුම
සමද්යාගම ගිණුමකරණය තකතොටසස් නිකුත්කරීම
සමබන්ධ ගපැටලු සහ විසඳුම : අ. තපතො. ස.
(උසසස් තපළ) නව විෂය නිර්තද්ශයට අදද්යාළව/
කුසුම පතිරද්යාජ.- පන්නිපිටිය : දසෑසමන්

පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. iv,56 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153697 NL)
ISBN 978-955-0475-03-2

658 – වදකාපකාර අධදයනය
තෆතොන්තසශේකද්යා, ලද්යාලේ
අඛණ්ඩ වර්ධනය / ලද්යාලේ තෆතොන්තසශේකද්යා.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 240 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.480.00
(158943 NL)
ISBN 978-955-661-468-8

658.007 - අධදකාපනය
ඉතලේතපරම, ඩ. එච්.
උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය : පළමු
තකතොටස / ඩ. එච්. ඉතලේතපරම.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 272 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(155329 NL)
ISBN 978-955-30-2885-3 (380165 NA)
ඉතලේතපරම, ඩ. එච්.
උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය : තදවන
තකතොටස / ඩ. එච්. ඉතලේතපරම.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 184 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(159283 NL)
ISBN 978-955-30-3069-6 (382930 NA)
ජයසූරිය, ඩග්ලසස්
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය :
10 තශස්ර්ණය / ඩග්ලසස් ජයසූරිය.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 200 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(154791 NL)
ISBN 978-955-655-925-5 (379410 NA)
ජයසූරිය, ඩග්ලසස්
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : 11
තශශේණය / ඩග්ලසස් ජයසූරිය.- දන්තකතොටුව :
වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 207 ;
තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(158839 NL)
ISBN 978-955-655-961-3 (382666 NA)
පුෂස්පතවලතග්, සමපත්
උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය : 2007 අසිංක

7 දරන නව වදද්යාපද්යාර පනත හද්යා සසිංසස්ථද්යාපිත
සමද්යාගම / සමපත් පුෂස්පතවලතග්.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. [iv],63 ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(159298 NL)
ISBN 978-955-30-1413-9 (382894 NA)
මද්යානවඩු, තප්රඩ
වදද්යාපද්යාර අධදයනය : වදද්යාපද්යාර පදනම /
තප්රඩ මද්යානවඩු .- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. xii, 152 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(160300 NL)
ISBN 978-955-30-3079-5 (383650 NA)
මද්යානවඩු, තප්රඩ
වදද්යාපද්යාර අධදයනය : වදද්යාපද්යාර පරිසරය /
තප්රඩ මද්යානවඩු.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 136 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00 (161129 NL)
ISBN 978-955-30-2916-4 (384716 NA)
වීරසසිංහ, කුමුදුමද්යාලි අලේවිසස්
අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර සසිංඛදද්යානය :
12 වසර / කු්ුමුදුමද්යාලි අලේවිසස් වීරසසිංහ.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 224 :
රූපසටහන් ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.600.00
(159224 NL)
ISBN 978-955-30-3011-5 (382981 NA)

658.00722 - සදධි අධදයනය
ගුණතසශේකර, සමරසසිංහ
කළමනද්යාකරණ සද්ධි අධදයනය / සමරසසිංහ
ගුණතසශේකර.- සසිංතශකෝධිත 3 වන මුද්රණය.නතග්තගතොඩ : සුතනර පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 136 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(155246 NL)
ISBN 978-955-9128-07-8 (379679NA)

658.0076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
අ.තපතො.ස.සද්යාමද්යානද තපළ වදද්යාපද්යාර හද්යා
ගිණුමකරණ අධදයනය : පසුගිය දස වසරක
විභද්යාග ප්රශස්න පත්ර උත්තර සමඟෙ .- මහරගම:
සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].- පි. [198] ;
තසමී 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර.240.00
(159771 NL)
ISBN 978-955-8211-82-3 (383521 NA)

පුෂස්පතවලතග්, සමපත්
උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය / සමපත්
පුෂස්පතවලතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. [ii],105 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159147 NL)
ISBN 978-955-30-1330-9 (382864 NA)
වදද්යාපද්යාර අධදනය : අධදයන තපතොදු සහතික පතග්ර
උසසස් තපළ පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
2000.- තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 170 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(155205 NL)
ISBN 978-955-664-125-7 (379832 NA)
වදද්යාපද්යාර අධදයනය : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ :
මද්යාසස්ටර් ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.
[iv],301 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(155914 NL)
ISBN 978-955-664-125-7
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : අ.තපතො.ස.
(සද්යා.තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර .තකතොළඹ : මද්යාසස්ටර් ගයිඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ ,
2011.- පි. [v], 205 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(159658 NL)
ISBN 978-955-664-160-8 (383217 NA)
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : ඇම. ඩ.
ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ ආදර්ශ හද්යා පසුගිය
විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර / සමපද්යාදනය භද්රද්යා
රත්නද්යායක.- සසිංතශකෝධිත 3 වන මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන, 2011.පි. [vi], 132 ; තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(159745 NL)
ISBN 978-955-21-1959-0 (383353 NA)

658.022 - කුඩකා වදකාපකාර
බණ්ඩද්යාරනද්යායක, ජගත්
වදද්යාපද්යාර සපැලපැසස්ම : ඔබතග් කුඩද්යා වදද්යාපද්යාරය
සඳහද්යා / ජගත් බණ්ඩද්යාරනද්යායක.- [තපැ.තනතො.] :
කර්තකෘ, 2011.- පි. vi, 130 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156796 NL)
ISBN 978-955-96178-5-3 (381216 NA)

658.3 - පිරිසස් කළමනකාකරණය
මද්යානව සමපත් හද්යා ආයතනික කළමනද්යාකරණය :

පග්රද්යාතද්ශ්රීය තලේකම කද්යාර්යද්යාල තසශේවද්යා
මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය.- [තකතොළඹ?] :
[ජද්යාතික පරිපද්යාලන පග්රතිසසිංසස්කරණ සභද්යාව],
2010.- පි. xiii,106 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(154460 NL)
(378897 NA)

658.318 – විනය
අදිකද්යාරම, ආතරකෝෂද්යා එසස්.
ආයතනික විනය කළමනද්යාකරණයට
අත්වපැලක් / ආතරකෝෂද්යා එසස්. අදිකද්යාරම.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. x, 200 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (160166 NL)
ISBN 978-955-30-2737-5 (383635 NA)

658.32 – වලැටුප් පරිපකාලනය
658.32422 – රැකියකා සකාර්ථකත්වය
බද්යාලසූරිය, ප්රදීප්කුමද්යාර
රැකයද්යාතවන් ජීවිතතයේ සද්යාර්ථකත්වය /
ප්රදීප්කුමද්යාර බද්යාලසූරිය.- ගතන්මුලේල :
නිශද්යාන්ත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 219 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (160634 NL)
ISBN 978-955-1755-07-2

658.4 - විධකායක කළමනකාකරණය
658.402 - උත්සව සලංවිධකාන
සස්වර්ණතිලක, නද්යාලක
ඔතබ් වටිනද්යාකම වපැඩි කර ගන්න : නිවපැරදිව
උත්සව සසිංවිධද්යානයට අත්වපැලක් / නද්යාලක
සස්වර්ණතිලක.තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. 218 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.325.00
(159161 NL)
ISBN 978-955-677-067-4 (383086 NA)

658.4033 - වදකාපකාර සලංඛදකානය
658.4033071 - විෂයමකාලකා
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) වදද්යාපද්යාර සසිංඛදද්යානය :
ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය.- මහරගම :
ජද්යාතික අධදද්යාපන ආයතනය, 2010.පි. vii,144 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ

(154470 NL)
(378942 NA)

658.404 - වදකාපපෘති කළමනකාකරණය
සරත්චන්ද්ර, උතද්නි
වදද්යාපකෘති සපැලසුමකරණය සහ
කළමනද්යාකරණය / උතද්නි සරත්චන්ද්ර.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 116 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157757 NL)
ISBN 978-955-671-310-7 (381895 NA)

658.4092 - පුදගල නකායකත්වය
ඩියර්ලවේ, තඩසස්
බිලේ තග්ට්සස් බිසස්නසස් රහසස් :තලතොව
තපතොතහතොසත්ම මිනිසද්යාතග් වදද්යාපද්යාරික රහසස්
10 / තඩසස් ඩියර්ලවේ.- කළුතබකෝවිල :
තෆන්සුයි ක්තලක්ෂන්, [2011?].-පි. x,214 ;
තසමී 20
Business the Bill Gates way කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(155027 NL)
ISBN 978-955-1494-44-5 (379688 NA)

658.515 - එලදෙකායිතකා වර්ධනය
කද්යාරියප්තපරම, ලසන්ත
එලදද්යායිතද්යා වර්ධනය සඳහද්යා තත්ත්ව කව
සසිංකලේපය / ලසන්ත කද්යාරියප්තපරම.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 192 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(158287 NL)
ISBN 978-955-30-2648-4 (382053 NA)

658.8 - අලලවිකරණය
බක්මීවපැව, අසසිංක
අතලවිකරණය / අසසිංක බක්මීවපැව.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 112 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.160.00
(157927 NL)
ISBN 978-955-655-949-1 (381405 NA)

658.85 - ලපකෞදගලික අලලවිය
තසශේදර, නිමලේ
සුපිරි අතලවිකරණතයේ සස්වයසිං භූමිකද්යාව /
නිමලේ තසශේදර.- තකතොළඹ : රත්න
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි.[v], 146 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(155219 NL)
ISBN 978-955-0110-67-4 (379535 NA)

6 6 0 කර්මකාන්ත රසකායනය
රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර
කර්මද්යාන්ත රසද්යායනය / අරණ බණ්ඩද්යාර
රණතුසිංග.සසිංතශකෝධිත 2 වන මුද්රණය.මපැණක්හින්න : කර්තකෘ, 2011.පි. [viii],189 : රූපසටහන් ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(159377 NL)
ISBN 978-955-52260-8-0 (383121 NA)

7 0 0 කලකා ශිලේප
700.92 - කලකාකරුලවයෝ
කලද්යා තකත තපකෝෂණය කළ අතප් සත්තර /
සසිංසස්කරණය ජගත් රවින්ද්ර [සහ තවත්
අය]....-බත්තරමුලේල : සසිංසස්කකෘතික
තදපද්යාර්තතමන්තුව,
[2011?].- පි. 67 :
චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (161278 NL)
ISBN 978-955-1777-22-3
කලද්යා තකත තපකෝෂණය කළ අතප් සත්තර
2009 / සසිංසස්කරණය ජගත් රවින්ද්ර
[සහ තවත් අය]....-බත්තරමුලේල :
සසිංසස්කකෘතික තදපද්යාර්තතමන්තුව ,
[2011?].- පි. 61 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00 (161279 NL)
දන්තදනිය, තරකෝහණ
සතිසස්චන්ද්ර එදිරිසසිංහ පග්රතිභද්යාවතලකෝකනය :
අඩසය වසරක් සපිරි කලද්යා තමතභවර

උතදසද්යා කකෘතතවේදීත්වය පිරිනපැතමන රූපමය
සසිංලද්යාපයක / තරකෝහණ දන්තදනිය.පිළියන්දල : තටලි නිර්මද්යාණතවේදීන්තග්
සසිංසදය, 2011.- පි. 120 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.1500.00 (154240 NL)
ISBN 978-955-1635-01-5 (378855 NA)
ශිතලකෝ, ප්රසිංශුවද්යා
මතග් පිකද්යාතසතො / ප්රසිංශුවද්යා ශිතලකෝ සහ
කද්යාලේටන් තලේක් ; පරිවර්තනය මද්යාලිනි
තගකෝවින්නතග්
විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 547 ;
තසමී 21.
Life with picasso කකෘතිතයේ පරිවර්තනක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 680.00
(161342 NL)
ISBN 978-955-652-840-4

701 – දෙර්ශනය හකා නදකාය
701.17 – ලසකෞන්දෙර්ය
ඉරගලේබණ්ඩද්යාර, අතයකෝමි
තසකෞන්දර්ය සද්යාක්ෂරතද්යාව / අතයකෝමි
ඉරගලේබණ්ඩද්යාර.- තකතොළඹ : ශික්ෂද්යා මන්දිර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 59 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00 (162020 NL)
ISBN 978-955-1782-28-3 (385344 NA)

7 2 0 ගපෘහ නිර්මකාණ ශිලේපය
720.95493 – ශ ලලංකකාව
මලේසරි, ඉෂසිංඛ
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වද්යාසස්තු විදදද්යා උරම
සසිංරක්ෂණතයේ ඓතිහද්යාසක විකද්යාශනය :
ක්රමතවේද, සසිංකලේප හද්යා භද්යාවිතය / ඉෂසිංඛ
මලේසරි.- තකතොළඹ :ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. xxvi,272 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 650.00 (160161 NL)
ISBN 978-955-30-3116-7(383608 NL)

7 3 0 පප්රතිමකා ශිලේපය හකා කලැටයම් කලකාව

ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි.[x],114 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00 (154750 NL)
ISBN 955-20-7592-0
(379468NA)

730.95493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාම තිඹිරි තපතොකුතණන්
හමු වූ බුදු පිළිමය / සමපද්යාදනය ඉතනකෝකද්යා
බද්යාලසූරිය.- තකතොළඹ : මධදම සසිංසස්කකෘතික
අරමුදල, 2008.පි. vi,29 : චිතග්ර ; තසමී
21.- (අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාමය පුරද්යාවිදදද්යා
ගග්රන්ථමද්යාලද්යා ; අසිංක 06)
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(159139 NL)
(382859 NA)
ඒකනද්යායක, ඇකරියගල එච්. ඒ.
තභළ කපැටයම පුරද්යාණය / ඇකරියගල එච්.
ඒ. ඒකනද්යායක.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. [viii],80 : චිතග්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(155833 NL)
ISBN 978-955-30-2321-6 (380182 NA)
නද්යානද්යායක්කද්යාර, තමකෝහද්යාන් නන්දන
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ කපැටයම හද්යා මූර්ති කලද්යාව /
තමකෝහද්යාන්
නන්දන නද්යානද්යායක්කද්යාර.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 128 : චිතග්ර ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(158837 NL)
ISBN 978-955-655-941-5 (382663 NA)
රණතුසිංග, චද්යාලේසස්
බුදු සමය සහ කලද්යාව : බුදු සමතයන් තපකෝෂිත
චිතග්ර මූර්ති කපැටයම / චද්යාලේසස් රණතුසිංග.තහකෝමද්යාගම : කර්තකෘ, 2010.- පි. xxi, 197 :
චිතග්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.340.00
(153397 NL)
ISBN 978-955-52599-0-3 (378378 NA)
තසකෝමතිලක, මහින්ද
තබකෞද්ධ සස්තූපතයහි පග්රභවය සහ විකද්යාශය /
මහින්ද තසකෝමතිලක.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 120 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(159299 NL)
ISBN 978-955-30-3113-6 (382896 NA)

730.95 - ලබකෞදධ කලකා
ඒකනද්යායක, ඇකරියගල එච්. ඒ.
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ ලබකෞදධ කලකා / ඇකරියගල
එච්. ඒ. ඒකනද්යායක.- තකතොළඹ :

737 - නකානක විදෙදකාව
737.4 - කකාස

පපැරණ මුදලේ / සමපද්යාදනය ඉතනකෝකද්යා බද්යාලසූරිය.තකතොළඹ : මධදම සසිංසස්කකෘතික අරමුදල,
2008.- පි. vi,28 : චිතග්ර ; තසමී 21.(අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාමය පුරද්යාවිදදද්යා
ගග්රන්ථමද්යාලද්යා ; අසිංක 01)
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (159133 NL)
(382851 NA)

739 – විචිත්ර ලලයෝහ වලැඩ
739.48 – ග්රීලේ
පද්මසරි, බන්දුල
නවතම ග්රීලේ තමකෝසස්තර 3 / බන්දුල පද්මසරි.දන්තකතොටුව : මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 91 : රූපසටහන් ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(163271 NL)
ISBN 978-955-660-509-9 (385527 NA)

7 4 0 ඇඳීම සහ සලැරසලි කලකාව
741 - චිතප්ර ශිලේපය
දිගන්තවල , තිලකරත්න
චිත්ර කලද්යාව : 11 තශශේණය තකටි සටහන්
තපතොත / තිලකරත්න දිගන්තවල .දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 80 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(160319 NL)
ISBN 978-955-655-957-6 (383671 NA)

741.07 - අධදකාපනය
දිගන්තවල, තිලකරත්න
චිතග්ර කලද්යාව : 9 තශශේණය / තිලකරත්න
දිගන්තවල.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 120 : චිතග්ර ;
තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(158841 NL)
ISBN 978-955-655-969-9 (382668 NA)

741.076 – පප්රශස්ලනයෝත්තර
චිත්ර : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ ආදර්ශ
හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර /
සමපද්යාදනය ට. වින්ස න් තපතර්රද්යා.සසිංතශකෝධිත 4 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : ඇම.
ඩ. ගුණතසශේන, 2011.- පි. [vi], 71 : චිත්ර ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (159743 NL)
ISBN 978-955-21-1919-4(383351 NA)

චිතග්ර කලද්යාව : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ : මද්යාසස්ටර්
ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [vi], 240 :
චිතග්ර ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(158804 NL)
ISBN 978-955-664-131-8 (382328 NA)
තභට්ටිතග්, වී. මු. දිවද්යානි
අ.තපතො.ස. සද්යාමද්යානද තපළ චිතග්ර කලද්යාව :
ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය / වී. මු. දිවද්යානි
තභට්ටිතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 200 : චිතග්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(158129 NL)
ISBN 978-955-30-2853-2 (382019 NA)

741.5 - චිතප්ර කතකා
සපරමද්යාදු, රූපද්යා
වසභ / රූපද්යා සපරමද්යාදු.- තදහිවල :
තිසර පග්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].- පි. 32 :
චිතග්ර ; තසමී 25.- (සහල චිතග්රකතද්යා ; අසිංක 7)
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(158095 NL)
ISBN 978-955-564-122-7

741.936 - පලැරණ යුලරයෝපය
දයද්යානන්ද, චද්යාලේසස්
යුතරකෝපද්යා කලද්යාතවේ ගමන් මග / චද්යාලේසස්
දයද්යානන්ද.- තප්රද්යාතදණය : කර්තකෘ, 2009.පි. 72 : චිතග්ර ; තසමී 19.
කබපැ-තබකෝක: ර.240.00
(157622 NL)
ISBN 978-955-98074-3-8

743 - විෂයය අනුව ඇඳීම
743.4 - මකානව රූප ඇඳීම
අනරසරි, සරත්
මද්යානව රූප ඇඳීමට හුර තවමු / සරත්
අනරසරි.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 56 : චිතග්ර ;
තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක : ර.140.00
(158262 NL)
ISBN 978-955-655-962-0 (381985 NA)

745 - සලැරසලි
745.5 - අත්කම්
745.582 - පබළු නිර්මකාණය

පබළු නිර්මද්යාණය / සමපද්යාදනය නද්යාලනී
මලේකද්යාන්ති.- තකතොළඹ : මධදම සසිංසස්කකෘතික
අරමුදල, 2008.- පි. vi,25 : චිතග්ර ; තසමී 21.(අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාමය පුරද්යාවිදදද්යා
ගග්රන්ථමද්යාලද්යා ; අසිංක 03)
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(159130 NL)
(382848 NA)

තප්දුරතහශේවද්යා, නිලසිංජනී
තරදි පින්තද්යාර කලද්යාව / නිලසිංජනී
තප්දුරතහශේවද්යා.- කඩවත : කර්තකෘ, 2010.පි. [iv], 22 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153996 NL)
ISBN 978-955-53118-1-6 (379019 NA)

746 - ලරදිපිළි කළකාව
746.4 - මලැහුම් වලැඩ සහ අත්වලැඩ

746.94 – තිරලරදි
746.94041 -ලමයෝසස්තර

තප්දුරතහශේවද්යා , නිලසිංජනී
සද්යාරි වපැඩ දපැමීතම කලද්යාව / නිලසිංජනී
තප්දුරතහශේවද්යා .- කඩවත : කර්තකෘ, 2011.පි. 24 : චිත්ර : තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(158960 NL)
ISBN 978-955-53118-2-3

තප්දුරතහශේවද්යා , නිලසිංජනී
තිර තරදි කලද්යාව : කර්ට්න් / නිලසිංජනී
තප්දුරතහශේවද්යා .- කඩවත : කර්තකෘ, 2011.පි. 27 : චිත්ර : තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක : ර.450.00
(158962 NL)
ISBN 978-955-53118-3-0

746.44041 - එම්ලබප්රකායිඩර්

7 5 0 සතුවම් කලකාව

ලලද්යාරත්න, රමදද්යාලි
සපැරසලි මපැහුම සමපුර්ණ පද්යාඨමද්යාලද්යාව /
රමදද්යාලි ලලද්යාරත්න.- නතග්තගතොඩ :කග්රද්යාෆස්ට්
ඉන්ටර්නපැෂනලේ,
2011.- පි. viii, 184 :
රූපසටහන් ; තසමී 30.
නබපැ-කතබකෝක : ර. 2500.00 (158578 NL)
ISBN 978-955-1854-02-7

759.4 – යුලරයෝපය

තලේලේවල, කද්යාන්ති
නිර්මද්යාණ : රිබන් එමතබග්රද්යායිඩරි ii, බග්රසලියන්
එමතබග්රද්යායිඩරි ii , රිමජිම එමතබග්රද්යායිඩරි කලද්යාව
සහ වීදුර මලේ කලද්යාව / කද්යාන්ති තලේලේවල
සහ කග්රක්රිෂද්යානි තලේලේවල.- [තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ,
2011.- පි. 58 : චිතග්ර ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 950.00
(158587 NL)
තලේලේවල, කග්රෂද්යානි
හද්යාඩ් ඇන්ගර් : එමතබග්රද්යායිඩරි කලද්යාව i /
කග්රක්රිෂද්යානි තලේලේවල.- [තපැ.තනතො.] :
[ පග්ර. තනතො.], [2011?].- පි. 17 :
රූපසටහන් ; තසමී 30.
කබපැ-තබකෝක : ර. 599.00
(158588 NL)
තලේලේවල, කග්රෂද්යානි
හද්යාඩ් ඇන්ගර් : එමතබග්රද්යායිඩරි කලද්යාව ii /
කග්රක්රිෂද්යානි තලේලේවල.- [තපැ.තනතො.] :
[ප.ග්ර තනතො.], [2011?].- පි. 14 :
රූපසටහන් ; තසමී 30.
කබපැ-තබකෝක : ර. 599.00
(158589 NL)

746.6 - මුද්රණය, වර්ණකාලලේප, ඩයිකිරීම

තප්රශේමද්යානන්ද , තසතොලමන්
යුතරකෝපද්යා කලද්යා වත / තසතොලමන්
තප්රශේමද්යානන්ද .- ඇහපැළියතගතොඩ : පපැහපැසර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 207 : චිත්ර ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 675.00
(161036 NL)
ISBN 978-955-99912-3-6 (384501 NA)

7 6 0 සත්තම් කලකා මුද්රණය සහ මුද්රණ
තකතොටුතවේතගදර, තරකෝහිත
පරිගණකතයන් තමකෝසස්තර අඳිමු / තරකෝහිත
තකතොටුතවේතගදර.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 32 : චිතග්ර ; තසමී 25.- (අත තබද්යා
අතින් ඇඳීතම කලද්යාව ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(158126 NL)
ISBN 978-955-30-2697-2 (382016 NA)

769 - මුද්රණ
769.56 - මුදදෙර එකතු කිරීම
769.5695493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
තපතර්රද්යා, කීර්ති ශග්රග්රී
ලසිංකද්යා මුද්දර එකතු කරන්නන්ට
අත්වපැලක්-2 : 1999 සපැප්. 17 දද්යා සට 2007
තදසපැ.07 දද්යා දක්වද්යා /
කීර්ති ශග්රග්රී තපතර්රද්යා.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 51 :

චිතග්ර ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(154752 NL)
ISBN 978-955-30-1737-6 (379470 NA)

7 8 0 සලංගීතය
සුබසසිංහ, තප්රශේමතිලක
ග්රපැමතපකෝන් යුගය : සයවසක සසිංගීතමය
අතතය / තප්රශේමතිලක සුබසසිංහ.- තකතොළඹ :
සඳලසිංකද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 208 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-53223-0-0 (161175 NL)

780.92 – සලංගීතඥලයයෝ
මහවිතද්යාන, කද්යාසිංචනමද්යාලද්යා
ප්රියයද්යාතණනි / කද්යාසිංචනමද්යාලද්යා මහවිතද්යාන.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි.71 : ඡද්යායද්යාරප ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(160255 NL)
ISBN 978-955-30-3247-8 (383597 NA)

780.7 - අධදකාපනය
ජයමද්යාන්න, මර්වින්
තපරදිග සසිංගීතය : 11 වන තශශේණය / මර්වින්
ජයමද්යාන්න.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 86 ; තසමී 25.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(163261 NL)
ISBN 978-660-345-157-9 (385516 NA)
මලලේතගතොඩ, සුගතදද්යාස
තපරදිග සසිංගීතය : 11 තශස්ර්ණය සසිංගීතය
අත්වපැල / සුගතදද්යාස මලලේතගතොඩ.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 155 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.450.00
(156606 NL)
ISMN 979-0-710000-41-4(380780 NA)

780.76 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) සසිංගීතය : පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර්
ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [iv[,289 ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159664 NL)

(383226 NA)

රත්නද්යායක, ආර්. එම. එසස්. ඩ.
තපරදිග සසිංගීතය : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන
සද්යාමද්යානද තපළ ආදර්ශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග
පග්රශස්තනකෝත්තර / ආර්. එම. එසස්. ඩ.
රත්නද්යායක.- සසිංතශකෝධිත 2 වන මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන, 2011.- පි.
[iv],95 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157904 NL)
ISBN 978-955-21-1930-9 (381736 NA)
සසිංගීතය : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) පසුගිය
විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර්
ගයිඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [iv],289 ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(160067 NL)
ISBN 978-955-664-132-5

781 – මූලධර්ම හකා වර්ග
781.148 – නකාටද ගීත
නිශස්ශසිංක, පියදද්යාස
රත්නද්යාවල නද්යාටද ගීත සසිංග්රහය / පියදද්යාස
නිශස්ශසිංක සහ ජයන්ත අරවින්ද.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 64 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00 (161119 NL)
ISMN 979-0-710000-43-8 (384706 NA)

782 – සස්වර සලංගිතය
782.0092 – ගකායකලයයෝ
විජයබණ්ඩද්යාර, ඉන්ද්රද්යාණී
රන් පියවර / ඉන්ද්රද්යාණී විජයබණ්ඩද්යාර.නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 176 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.325.00
(161477 NL)
ISBN 978-955-671-322-0 (384576 NA)
තසතනවිරත්න, යද්යාපද්යා බණ්ඩද්යාර
සුවිපුලේ සයත්සර : සසිංහල සසිංගීතතයේ
දයද්යාරත්න රණතුසිංග / යද්යාපද්යා බණ්ඩද්යාර
තසතනවිරත්න.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 366 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(161095 NL)

ISBN 978-955-21-2041-1 (384558 NA)

782 - සස්වර සලංගීතය
782.25 - ආගමික ගීත
උතුම සමබුදු සද්යාසතන් සදහම ගීතද්යාවල ; එදද්යා
තමදද්යා ගපැයුණු සුභද්යාවිත බුදු ගුණ ගී
මසිංජුසද්යාව /සමපද්යාදනය මිලේටන් මලවිආරච්චි.ගතණ්මුලේල : උදය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [ii], 196 : තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(160838 NL)
ISBN 978-955-1866-75-4
බුද්ධද්යාභිවන්දනද්යා : බුදු බපැති ගී සරණය.[තකතොළඹ?]: [රජතයේ පග්රවකෘත්ති
තදපද්යාර්තතමන්තුව], 2011.පි. 40 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(157518 NL)
(381565 NA)
සඳ වතුරක් තසශේ : ජනපිග්රය තබකෞද්ධ ගීත,
සස්වර පග්රසස්ථද්යාර 50 / සමපද්යාදනය අසසිංක
තභට්ටිආරච්චි.- බුලත්සසිංහල : කර්තකෘ,
2011.- පි. [viii]101 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(157510 NL)
(381572 NA)

782.42 - ගීත
අකද්යාරද්යාදි ක්රමයට එච්. ආර්. තජකෝතිපද්යාල ගීත
500 ක් / සමපද්යාදනය ඇ. ලයනලේ ද සලේවද්යා.දන්තකතොටුව : මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 304 ; තසමී 20.- (මලේපියලි ;
අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162360 NL)
ISBN 978-955-623-303-2 (385509 NA)
අකද්යාරද්යාදි ක්රමයට කණ්ඩද්යායම ගීත / සමපද්යාදනය
ඇ. ලයනලේ ද සලේවද්යා.- දන්තකතොටුව :
මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 152 ; තසමී 20.- (මලේපියලි ; අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162671 NL)
ISBN 978-955-660-559-8 (385514 NA)
අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලියු . ඒ.

අඩවන් වු තදතනතින් :තග්යපද රචනද්යා
සරණය (1968 -2011) / ඩබ්ලියු . ඒ.
අතබ්සසිංහ.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි,
2011.- පි. 224 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක ; ර. 320.00
(160806 NL)
ISBN 978-955-551-914-4 (384185 NA)
අමරණීය ගීත එකතුව / සසිංසස්කරණය සූජීව
නිශද්යාන්ත තජකෝසප්.- දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ
තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 216 ;
තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156688 NL)
ISBN 978-955-0642-00-7 (380693 NA)
එම. එසස්. පග්රනද්යාන්දුතග් ගීත : අකද්යාරද්යාදි කග්රමයට /
සමපද්යාදනය ඇ. ලයනලේ ද සලේවද්යා.දන්තකතොටුව : මලේපියලි පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 88 ; තසමී 20.(මලේපියලි ; අසිංක 02)
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(154614 NL)
(379230 NA)
කුලරත්න, තක්. ඒ.
ජනිත ගීත / තක්. ඒ. කුලරත්න.කළතගඩිතහශේන : ඩ. ඩ. ආරියවති, 2010.පි. xii, 51 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.225.00
(153404 NL)
ISMN M 9006435-1-3
(378618 NA)
ගමතග්, ධර්මසරි
කලක් ඇවසෑතමන් තපරම පුරද්යා / ධර්මසරි
ගමතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 103 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152784 NL)
ISBN 978-955-30-2897-6 (377812 NA)
ගමතග්, ධර්මසරි
සුලසිං කුරලේතලකෝ / ධර්මසරි ගමතග්.- 2 වන
මුද්රණය.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 64 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1989.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(152861 NL)
ISBN 978-955-20-0359-8 (377818 NA)
තජකෝතියරත්න, ජයන්ත ග.
තවලේ යද්යායට සඳ වපැහපැලද්යා / ජයන්ත ග.
තජකෝතියරත්න.-තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. xii,56 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153167 NL)
ISBN 978-955-30-0306-5 (377948 NA)
ඤද්යාණසස්සර හිමි, පද්යාතත්ගම
සසිංහල ගීතය සහ අතප් සසිංසස්කකෘතිය :
සද්යාහිතදය,
සසිංසස්කකෘතිය හද්යා පර්තයේෂණ /

පද්යාතත්ගම ඤද්යාණසස්සර හිමි.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2010.- පි. xiii, 196 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.450.00
(152730 NL)
ISBN 978-955-30-1542-6 (377881 NA)

තලමමපැහපැර, තනකෝබට්
ලලද්යාටය / තනකෝබට් තලමමපැහපැර.මද්යාතබකෝදල : කර්තකෘ, 2011.පි. vi,58 ; තසමී 19.
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00 (161667 NL)
ISBN 978-955-53761-0-5(385285 NA)
දසනද්යායක, තමනක හර්ෂද්යාන්
තනකෝනද්යා මලේ / තමනක හර්ෂද්යාන් දසනද්යායක.උකුතවල : කර්තකෘ, 2010.- පි. ්සෟxii්ද, 47 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.150.00
(156216 NL)
ISBN 978-955-52707-0-0
අ. වි. 891.481
දිවුලේගතන්, නිහද්යාලේ
අමද්යාවතක් බිසිං කළුවර : තග්ය පද සසිංගග්රහය /
නිහද්යාලේ දිවුලේගතන්.- ගලේගමුව : කර්තකෘ,
[2010?].- පි. xii, 60 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.150.00
(156812 NL)
ISBN 978-955-98938-4-4 (381170 NA)
තපතර්රද්යා, යමුනද්යා මද්යාලිනී
සහින ගසිංතතතර් : තග්ය පද සසිංගග්රහය / යමුනද්යා
මද්යාලිනී තපතර්රද්යා.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2010.- පි. 96 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152873 NL)
ISBN 978-955-30-2929-4 (377832 NA)
බණ්ඩද්යාර, ධමමික
මතග් පුසිංචි තරකෝස මතලේ / ධමමික බණ්ඩද්යාර.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 100 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153158 NL)
ISBN 978-955-30-2952-2 (377939 NA)
සද්යාගර, අසසිංක රවන්
අකීකර සුළගක් ව : තග්ය පද සරණය /
අසසිංක රවන් සද්යාගර.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2010.- පි. 96 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152 727 NL)
ISBN 978-955-30-2931-7 (377878 NA)
තහශේවද්යාරසිංහිඳතග්, ආනන්ද
සුළඟෙක් වී මසිං එනවද්යා / ආනන්ද
තහශේවද්යාරසිංහිඳතග් ; සසිංසස්කරණය බණ්ඩද්යාර

ඇහපැලියතගතොඩ විසනි.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xxxiv,116 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.275.00
(156239 NL)
ISBN 978-955-671-338-1 (380649 NA)

782.42 – ගීත විචකාර
බණ්ඩද්යාර, ධමමික
විඳවමින් වින්තදමි : සළුමිණ පුවත්පතත්
පළ වූ තත්සර ඇසුර ලිපි තපළ / ධමමික
බණ්ඩද්යාර.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 240 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 500.00
(160248 NL)
ISBN 978-955-30-3183-9 (383632 NA)

782.42083 - ළමකා ගී
ආරියරත්න, විමලද්යා
කපැකුළු ගී / විමලද්යා ආරියරත්න.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 24 : චිත්ර ;
තසමී25.
කබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(161766 NL)
ISMN979-0-710000-42-1 (384674 NA)
කුලරත්න, තක්. ඒ.
ළමද්යා මීර / තක්. ඒ. කුලරත්න.කළතගඩිතහශේන :
ඩ. ඩ. ඒ. කන්නසිංගර
ආරච්චි, 2009.- පි. [vii],76 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISMN M 9006435-2-0 (153718 NL)
දළුතගතොඩආරච්චි, මහින්ද
සුළසිං කද්යාතල ඇවිලේලද්යා : ළමද්යා ගීත සසිංගග්රහය /
මහින්ද දළුතගතොඩආරච්චි.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2010.- පි. 28 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152982 NL)
ISBN 978-955-30-2102-1 (377721 NA)
වීරක්තකතොඩි, ඉරසිංගද්යා සමින්දනී
දර මුතුවපැලේ : ළමද්යා ගීත සසිංගග්රහය / ඉරසිංගද්යා
සමින්දනී වීරක්තකතොඩි.- තකතොළඹ : කර්තකෘ,
2010.- පි. 36 : චිතග්ර ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(153713 NL)
ISBN 978-955-50256-3-8
ළමද්යා ගීත එකතුව : අකද්යාරද්යාදි කග්රමයට /
සසිංසස්කරණය ඇ. ලයනලේ ද සලේවද්යා.දන්තකතොටුව : මලේපියලි පග්රකද්යාශකතයකෝ ,
2010.- පි. 160 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(154712 NL)

ISBN 955-660-013-2

(379251 NA)

ළමුන් සඳහද්යා ගී / සසිංසස්කරණය අමිත් ප්රනද්යාන්දු.දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 47 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(161719 NL)
ISBN 978-955-0642-29-8 (384730 NA)

782.42162 – ජන ගී
සරිතසශේන, අනර
තද්ශීය ජන ගද්යායනද්යා / අනර සරිතසශේන.තකතොළඹ : සහස්ර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 79 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(161148 NL)
ISBN 978-955-1767-44-0

786 - පුවරු වකාදෙද භකාණ්ඩ
786.5 - ඕගන්
සලේවද්යා, ජූඩ් ලක්ෂස්මන්
ඕගන් පුහුණුව මූලික පියවර / ජූඩ් ලක්ෂස්මන්
සලේවද්යා.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].- පි. 40 ; තසමී 25.
කබපැ-තබකෝක: ර.125.00
(159121 NL)
ISBN 978-955-660-561-3 (382788 NA)

786.93 - තබලකා
පතට්ලේ, ජමුනද්යා පග්රසද්යාද්
තබ්ලද්යා වද්යාදන / ජමුනද්යා පග්රසද්යාද් පතට්ලේ ;
පරිවර්තනය ජයතසශේන තකකෝට්ටතගතොඩ
විසනි.- නතග්තගතොඩ :
තජේ. තක්.
පබ්ලිතක්ෂන්සස්, 2011.- පි. xix,213 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(156937 NL)
ISBN 978-955-9438-14-4 (381445 NA)

7 9 0 විලනයෝදෙය හකා කප්රශ්රීඩකා
790.1 – විලනයෝදෙ ක්රීඩකා
ලියනතග්, කමලේ ශ්රී
3, 4, 5 තශශේණ සඳහද්යා විතනකෝද ක්රීඩද්යා /
කමලේ ශ්රී ලියනතග්.- දන්තකතොටුව :
මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 76 : චිත්ර ; තසමී 20x28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(163272 NL)
ISBN 978-955-660-421-4 (385529 NA)

791 - මහජන සලංදෙර්ශන
791.4 - සනමකාව, ගුවන්විදුලිය,
රූපවකාහිනිය
791.43 - චිත්රපට
791.43095493 – ශ ලලංකකාව
උදය කුමද්යාර, නද්යාලක
හපැත්තසෑතවේ සනමද්යාව / නද්යාලක උදය කුමද්යාර.රද්යාජගිරිය : ග්රපැෆිතකයද්යා, 2011.පි. 152 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(162355 NL)
ISBN 978-955-53727-0-1 (385543 NA)

791.4361 - ලවනත් ගුණකාලංග චිතප්රපටි
හපුතගතොඩ , මතහශේෂස්
තද්යාක්ෂණ ධනවද්යාදය සහ චිතග්රපටය / මතහශේෂස්
හපුතගතොඩ සහ හිනිදුම සුනිලේ තසතනවි.තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2010.- පි. 124 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.225.00
(153010 NL)
ISBN 978-955-677-036-0 (377858 NA)

791.437 - චිතප්රපට
රණසසිංහ, නිහද්යාලේ
මහද්යා ගසිංගද්යාව : ජද්යාතික විමුක්ති අරගලයක
අන්දරය / නිහද්යාලේ රණසසිංහ.- තකතොළඹ :
කර්තකෘ, 2011.- පි. ix , 216 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 475.00 (159669 NL)
ISBN 978-955-50442-2-6 (383172 NA)
සරිතසශේන, තකතොත්මතලේ
ලද්යාසිංකීය සනමද්යාතවේ තසතොඳුර සත්තම /
තකතොත්මතලේ සරිතසශේන.- තකතොළඹ : අමලේ
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.- පි. [vi],94 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159031 NL)
ISBN 978-955-8028-06-8
හඳගම, අතශකෝක
චන්ද කන්නරී / අතශකෝක හඳගම.නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 63 ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(157613 NL)
ISBN 978-955-681-001-1

හඳගම, අතශකෝක
තනි තටුතවන් පියද්යාඹන්න / අතශකෝක
හඳගම.- නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 86 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(161510 NL)
ISBN 978-955-681-005-9 (384611 NA)
හඳගම, අතශකෝක
තම මතග් සඳයි / අතශකෝක හඳගම.නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 86 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157668 NL)
ISBN 978-955-681-004-2

791.437 - තිර රචනය
අතබ්තසශේකර, තිසස්ස
ගුර තගදර : සනමද්යා තිරරචනය / තිසස්ස
අතබ්තසශේකර.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. x, 152 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(156605 NL)
ISBN 978-955-20-7485-1 (380779 NA)
විතද්යානතග්, පග්රසන්න
පුරහඳ කළුවර තපතොත / පග්රසන්න විතද්යානතග්.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 216 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.375.00
(153261 NL)
ISBN 978-955-671-102-6 (377763 NA)

791.437095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
පග්රනද්යාන්දු, සුනිලේ ලනසස්
සසිංහල සනමද්යාව 2010 : වසරක අතත
කථනය / සුනිලේ ලනසස් පග්රනද්යාන්දු.- මඩපද්යාත :
කර්තකෘ, 2011.- පි. 66 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(154908 NL)
ISBN 978-955-51602-2-3

791.4375- චිතප්රපට විචකාරය
සලේවද්යා, ගුණසරි

කපැඩපතට තවඩි තපැබම / ගුණසරි සලේවද්යා.රද්යාජගිරිය : ගග්රපැෆිතකයද්යා, 2011.- පි. 88 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(155247 NL)
ISBN 978-955-0602-00-1 (379681 NA)

791.457 - රූපවකාහිනී නකාටද
හඳගම, අතශකෝක
දිය කපැට පහණ : රූපවද්යාහිනී මද්යාලද්යා
නද්යාටකය / අතශකෝක හඳගම.- නතග්තගතොඩ :
සසිංහිඳ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 292 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(157620 NL)
ISBN 978-955-681-006-6

791.53 - රූකඩ කලකාව
කුමද්යාරසසිංහ, සරි
රූකඩ රූපණ කලද්යා සමභවය / සරි
කුමද්යාරසසිංහ.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.පි. xii,246 : චිතග්ර ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.850.00
(152874 NL)
ISBN 978-955-30-1180-0 (377950 NA)

792 – නකාටදය හකා රලංගකලකාව
අතබ්පද්යාල, තරකෝලන්ඩ්
නද්යාටද අධදද්යාපනය : මතනකෝවිදදද්යාත්මක
විගග්රහය / තරකෝලන්ඩ් අතබ්පද්යාල.- 3 වන
සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.- තකතොට්ටද්යාව : සද්යාර
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 160 ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1992.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(153411 NL)
ISBN 978-955-584-469-7 (378625 NA)

කද්යාරියවසම, තිසස්ස
විසපසස් වසරක සසිංහල නද්යාටද හද්යා රසිංග
කලද්යාව: 1932 -1956 / තිසස්ස කද්යාරියවසම.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 135 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(160260 NL)
ISBN 978-955-30-3014-6 (383603 NA)
දිසද්යානද්යායක, විමලේ
නද්යාටද කලද්යාව පිළිබඳ හපැඳින්වීමක් / විමලේ
දිසද්යානද්යායක සහ කුලතිලක කුමද්යාරසසිංහ.- 2
වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,

2011.- පි. 144 ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1964
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(158313 NL)
ISBN 978-955-30-1937-0 (382035 NA)

පරිවර්තනය චුලද්යානන්ද සමරනද්යායක විසනි.තදහිවල : විදර්ශන ප්රකද්යාශකතයකෝ , 2011.පි. xxix, 784 ; තසමී 21.
My autobiography කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.950.00
(159243 NL)
ISBN 978-955-1559-42-7

සස්ටපැනිසස්ලවුසස්ක
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : සස්ටපැනිසස්ලවුසස්කතග්
අද්විතය භූමිකද්යා නිර්මද්යාණය /සස්ටපැනිසස්ලවුසස්ක;
පරිවර්තනය තබන් රසස්නපැක් විසනි.වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 326 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(160374 NL)
ISBN 978-955-553-661-5

කලුආරච්චි, ආරියරත්න
ඔතපරද්යා, බපැතලේ, ගීත නද්යාටද සහ මුද්රද්යා නද්යාටද /
ආරියරත්න කලුආරච්චි.- ්සෟතපැ.තනතො.්ද :
කර්තකෘ, 2010.- පි. xii, 196 : චිතග්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 475.00
(153319 NL)
ISBN 978-955-99631-2-7 (377666 NA)

792.071 - විෂයමකාලකා

792.62 - නලැටුම්

ගමතග්, එසස්. අයි.
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපතො. ස. (සද්යා.
තපළ) නව විෂය නිර්තද්ශයට අනව
සමපද්යාදිත / එසස්. අයි. ගමතග්.- 4 වන
සසිංතශකෝධිත මුද්රණය.- තකතොළඹ :
ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 199 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(158137 NL)
ISBN 978-955-30-3072-6 (382003 NA)

තකතොඩිතුවක්කු, පියසරි
පහතරට ගිගුම නද / පියසරි තකතොඩිතුවක්කු.[තපැ. තනතො.] : ඉන්දික උදිත තහශේවද්යානද්යායක,
2010.- පි. iv,60 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-95368-6-4(152131 NL)

නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපතො. ස. (උ. තපළ)
13 වන තශශේණය ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ
සසිංගග්රහය.- මහරගම : ජද්යාතික අධදද්යාපන
ආයතනය, 2010.පි. xi,240 : චිතග්ර; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(154593 NL)
(378918 NA)

792.076 - ප්රශස්ලනයෝත්තර
නද්යාටද හද්යා රසිංගකලද්යාව : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර .- තකතොළඹ :
මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [iv], 417 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
ISBN 978-955-664-134-9 (384085 NA)

792.43028092 – නළුලවයෝ
චපැප්ලින්, චද්යාලි
මතග් දිවිසපැරිය / චද්යාලි චපැප්ලින් :

792.5 - ඔලපරකා

බණ්ඩද්යාරණද්යායක, ප්රියසිංකද්යා
උඩරට නර්තන කලද්යා ප්රතවේශය ; 7, 8, 9, 10
වසර සඳහද්යා / ප්රියසිංගද්යා බණ්ඩද්යාරනද්යායක.කපැලණය : මද්යාපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 108 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(160381 NL)
මන්තිලක, සුතද්ශස්
තවසස් නපැටුම : සසිංඥද්යාර්ථතවේදද්යාත්මක
කයපැවීමක් /
සුතද්ශස් මන්තිලක.බත්තරමුලේල : විශද පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 135 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152337 NL)
ISBN 978-955-0090-04-4

792.62076 – ප්රශස්ලනයෝත්තර
සුරසිංගි, ඩ. එසස්. පී.
අ. තපතො. ස. (සද්යා. තපළ) නර්තනය
ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය–01 / ඩ. එසස්. පී.
සුරසිංගි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 96 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(161648 NL)
ISBN 978-955-30-2665-1 (384679 NA)

තකතොළඹ : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන, 2011.පි. [vii], 98 : චිත්ර ; තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක :ර.300.00
(159744 NL)
ISBN 978-955-21-1929-3 (383352 NA)

792.8 - නර්තනය
නර්තන - ගතවේෂී : 2010 තදසපැමබර් මස 26 වන
දින පපැවපැත්තවන රද්යාජද නර්තන උතළලට
සමගද්යාමීව නිකුත් තකතරන ශද්යාසත
ස් ග්රග්රීය ලිපි
සරණය / සසිංසස්කරණය ලයනලේ
තබන්තරතග්.- බත්තරමුලේල : සසිංසස්කකෘතික
කටයුතු තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2010.පි. xii,223 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(154707 NL)
(379177 NA)

793 – ගපෘහසස්ථ ක්රීඩකා සහ විලනයෝදෙකාලංශ
793.31 – ජන හකා ජකාතික නලැටුම්
දහ අට වන්නම සහ සසිංහල ජනක්රීඩද්යා කවි /
සමපද්යාදනය කුමද්යාරි දිසද්යානද්යායක .දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර.60.00
(159105 NL)
ISBN 978-955-0642-23-6 (382658 NA)

792.8028092 - නලැටුම් ශිලේපීන්

796 – මලල ක්රීඩකා සහ එළිමහන් ක්රීඩකා
796.095493 – ශ ලලංකකාව

පීරිසස්, ඥද්යානසරි
විශස්ව නර්තනතයේ විශිෂස්ට චරිත / ඥද්යානසරි
පීරිසස්.-දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 272 ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(157926 NL)
ISBN 978-955-655-898-2 (381404 NA)

දකුණු පළද්යාත් මලල ක්රීඩද්යා 2011.- ගද්යාලේල :
උපුලි ඕෆස්තසට් ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය), 2011.පි. [20] ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(162185 NL)
(385065 NA)

792.807 - අධදකාපනය
පීරිසස්, ඥද්යානසරි
නර්තනය : 9 තශශේණය / ඥද්යානසරි පීරිසස්.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 262 : චිතග්ර ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(154792 NL)
ISBN 978-955-655-909-5 (379411 NA)

792.8076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
නර්තනය : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර්
ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 268 ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159660 NL)
ISBN 978-955-664-133-2 (383222 NA)
නපැටුම : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ
පසුගිය විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර / සමපද්යාදනය
දීප්ති පියතසශේකර.- 4 වන මුද්රණය.-

xxxvii ජද්යාතික මහද්යා ක්රීඩද්යා උතළල 2011.තකතොළඹ : [ක්රීඩද්යා සසිංවර්ධන පද්යාර්තතමන්තුව],
2011.- පි. [172] : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 29.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංග්රීස
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (160059 NL)
ISBN 978-955-0751-00-6
25 වන මහවපැලි ක්රීඩද්යා 2011 / සසිංසස්කරණය
තරතොෂද්යාන් සූරියආරච්චි සහ රසිංජිත්
තෆතොන්තසශේකද්යා.- තකතොළඹ : ශ්රී ලසිංකද්යා මහවපැලි
අධිකද්යාරිය, 2011.- පි.[142] ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
161761 NL)
(383364 NA)

796.358 - කප්රශ්රිකට් කීප්රඩකාව
796.35865 - අන්තර් ජකාතික කප්රශ්රීඩකා
තලකෝක කග්රක්රිකට් කුසලද්යාන පුරද්යාණය : 1975-2011 /
සසිංසස්කරණය තටකෝනි රණසසිංහ.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 396 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 850.00
(154793 NL)
ISBN 978-955-30-2993-5 (379421 NA)

796.422 - ලකටි දුර දිවීම
ගුණවර්ධන, ලලිත්
මීටර් 100 දිවීම / ලලිත් ගුණවර්ධන.තමතොරටුව : කර්තකෘ, 2011.- පි. 152 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(156808 NL)
ISBN 978-955-95193-2-4 (381165 NA)
ගුණවර්ධන, ලලිත්
මීටර් 400 දිවීම /ලලිත් ගුණවර්ධන.තමතොරටුව : කර්තකෘ, 2011.- පි.120 : චිත්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (159644 NL)
ISBN 978-955-95193-3-1

796.83 - ලබතොක්සලං
796.83092 – ලබතොක්සලං ක්රීඩකලයයෝ
රණසසිංහ, නිශස්මසිං
රන් කඳුළ / නිශස්මසිං රණසසිංහ.තකතොතළතොන්නද්යාව : [කර්තකෘ?], [2012?].පි. 92 ; ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(160832 NL)
ISBN 978-955-53741-0-1

8 0 0 සකාහිතදය
800.76 – ප්රශස්ලනයෝත්තර
සමරතකකෝන්, එසස්. එම. ගද්යාමිණී
සද්යාහිතද දපැනම මිනම : ප්රශස්තනකෝත්තර
සසිංග්රහය / එසස්. එම. ගද්යාමිණී සමරතකකෝන්.පද්යානදුර : කර්තකෘ, 2011.- පි. 88 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00 (162105 NL)
ISBN 978-955-96498-2-3(385312 NA)

801 - නදකාය
801.95 - විචකාරය

අමරකීර්ති, ලියනතග්
පහන සහ කපැඩපත : සහකෘදත්වය තසතොයද්යා
කරන නදද්යායික හද්යා තුලනද්යාත්මක රචනද්යා /
ලියනතග් අමරකීර්ති.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය
ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2010.- පි. 300 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(152779 NL)
ISBN 978-955-652-675-2 (377984 NA)
අමරතසශේකර, ගුණදද්යාස
විතනකෝදය හද්යා විචද්යාරය : ආධුනිකයද්යාට
අත්තපතොතක් / ගුණදද්යාස අමරතසශේකර.- 3 වන
මුද්රණය.- තබතොරලපැසස්ගමුව : විසඳුන
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 95 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.190.00
(152802 NL)
ISBN 978-955-1741-43-3 (377735 NA)
නයනජිත් කුමද්යාර, නවන්
පද්යාඨක විචද්යාර හද්යා ආතලකෝචනද්යා / නවන්
නයනජිත් කුමද්යාර.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 296 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.550.00
(152306 NL)
ISBN 978-955-671-258-2
මහඋලේපත, සුසන්ත
පග්රබන්ධ කථද්යාතවේ මසිං සලකුණු / සුසන්ත
මහඋලේපත සහ මතනකෝජේ පග්රසද්යාන් රත්නද්යායක.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි.159 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 280.00
(153002 NL)
ISBN 978-955-661-421-3 (377544 NA)
සලේවද්යා, ඇලේ. ඇම. ඒ.
විචද්යාර විවරණය / ඇලේ. ඇම. ඒ. සලේවද්යා.2 වන මුද්රණය.- [තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ,
2011.- පි. 134 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1959.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(162112 NL)
ISBN 978-955-53310-0-5 (385319 NA)

808 - එකතු
808.8 - විවිධ
808.83 - පප්රබන්ධ. ලකටිකතකා
අපූර දිවද්යාතභකෝජනය සහ තවත් කතද්යා /
පරිවර්තනය
අමද්යාලි තබතොරළුතගතොඩ.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. xi,100 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(153246 NL)
ISBN 978-955-30-2432-9 (377708 NA)

ආදර විනිශස්චය : එතතර තකටිකතද්යා /
පරිවර්තනය ආරියරත්න විතද්යාන.- තකතොළඹ :
ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. 128 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156913 NL)
ISBN 978-955-677-054-4 (381146 NA)

පබ්ලිෂින්, 2010.- පි. 104 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153279 NL)
ISBN 978-955-677-006-3 (377623 NA)

ඈත දර්ශන පථයක් : විශස්ව සමභද්යාවද
තකටිකතද්යා / පරිවර්තනය නිහද්යාලේ
රද්යාජකරණද්යානද්යායක.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 172 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.325.00
(153920 NL)
ISBN 978-955-573-748-7 (379072 NA)

විශස්ව තකටිකතද්යා : රසවිඳීමට හද්යා අධදයනයට
සුදුසු / පරිවර්තනය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති.නතග්තගතොඩ : සඛිල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. viii,184 : තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.380.00
(162109 NL)
ISBN 978-955-1300-24-1 (385316 NA)

තකකෝකල මපැදුර : තශශේෂස්ඨ තලේඛකයන්තග් විශිෂස්ට
තකටිකතද්යා - 5 / පරිවර්තනය චන්දන
තමන්ඩිසස්.-තකකෝට්තට් : පරිවර්තක, 2011.පි. 344 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 495.00 (159734 NL)
ISBN 978-955-1262-17-4(383372 NA)
ගුලේම යහන් ගපැබ : නූතන ඉන්දියද්යාන
තකටිකතද්යා / පරිවර්තනය තහශේමන්ත
රණවීර .- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය., 2011.- පි.121 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: රැ. 200.00
(156612NL)
ISBN 978-955-652-693-7 (380787NA)
ටද්යාජේ මහලේ : විශස්ව කීර්තිධර තකටිකතද්යාකරවන්
පසස්තදතනකුතග් තකටිකතද්යා / පරිවර්තනය
ය. ඒ. ජයරත්න විසනි.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 104 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00 (152977 NL)
ISBN 978-955-30-2348-3 (377716 NA)
නික්ම යද්යාම / පරිවර්තනය තමතොහද්යාන් ශ්රියන්ත
ආරියවසිංශ.- බත්තරමුලේල : සමිර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 128 ; තසමී 21.(සමමද්යානනීය විශස්ව තකටිකතද්යා ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.225.00
(162046 NL)
ISBN 978-955-1311-77-3 (385098 NA)
මරහඬ නඟෙන ගපැහපැනිය / පරිවර්තනය රසිංජිත්
ඉලුප්පිටිය.- නතග්තගතොඩ : නපැණල
පබ්ලිතක්ෂන්, 2010.- පි. v,137 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.225.00
(152631 NL)
ISBN 978-955-1229-07-8
පුසිංචි සසිංදිතයේ කතද්යා : විශස්ව නිර්මද්යාණකරවන් ළමද්යා
විය පසුබිමව ලිය තකටිකතද්යා / පරිවර්තනය
තහශේමන්ත රණවීර.- තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට්

සඳ පහන සහ තවනත් කතද්යා / අනවද්යාදය
ඩබ්ලියු. ඒ. අතබ්සසිංහ.- බත්තරමුලේල :
සමීර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 104 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(161116 NL)
ISBN 978-955-1311-56-8 (384871 NA)

808.86 – ලියුම් එකතු
තපතර්රද්යා, තමරිලේ
ආදරණීය තද්යාත්තද්යා තවත ලියමි / තමරිලේ
තපතර්රද්යා.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි,
2011.- පි. 168 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(160810 NL)
ISBN 978-955-551-913-7 (384189 NA)

808.882 - විලනයෝදෙ කතකා
පුසිංචිතහශේවද්යා, පී. ජී.
හද බපැඳි කතද්යා / පී. ජී. පුසිංචිතහශේවද්යා.- තකතොළඹ :
ශික්ෂද්යා මන්දිර පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 160 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(156658 NL)
ISBN 978-955-1782-24-5

809 - සකාහිතද විචකාර
809.1 – කවිලයයෝ
සමරසසිංහ, විතවේකද්යා
මහද්යා භද්යාරත කවිතයකෝ / විතවේකද්යා සමරසසිංහ.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 72 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(160252 NL)

ISBN 978-955-30-2856-3 (383636 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 290.00
(163156 NL)
ISBN 978-955-0171-53-8 (385505 NA)

809.113 - පශස්චකාත් නූතනවකාදෙය

813 - පප්රබන්ධ. නවකතකා

රත්නද්යායක, මතනකෝජේ පග්රසන්න
පශස්චද්යාත්නූතනවද්යාදය : විශස්තලේෂණද්යාත්මක
අධදයනයක් / මතනකෝජේ පග්රසන්න
රත්නද්යායක.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 264 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(158311 NL)
ISBN 978-955-30-3017-7 (382033 NA)

ඇලේතබතොම, මීච්
ඔබ එන තතක් අපි බඹතලතොව / මීච්
ඇලේතබතොම ; පරිවර්තනය දිලප ජයතකතොඩි
විසනි.- තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්, 2011.පි. 244 ; තසමී 21.
The five people you meet in heaven
කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (160449 NL)
ISBN 978-955-0256-04-4

809.3 – ප්රබන්ධ පිළිබඳ නිර්මකාණකාත්මක

විචකාරය
කුන්තද්රද්යා, මිලද්යාන්
නවකථද්යාතවේ රටද්යාව / මිලද්යාන් කුන්තද්රද්යා ;
පරිවර්තනය සමන් වික්රමද්යාරච්චි විසනි.නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 178 ; තසමී 21.
The art of the novel කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00 (161575 NL)
ISBN 978-955-681-047-9 (384624 NA)

8 1 0 ඇලමරිකකානු සකාහිතදය
813 – ඇමරිකකානු ප්රබන්ධ
ගිලේමන්, තජකෝර්ජේ ජී.
තිරිසනද්යා : ඇතමරිකද්යාන සවිලේ යුද්ධය ජද්යාතක
කළ නව පන්නතයේ බටහිර වීරයද්යා / තජකෝර්ජේ
ජී. ගිලේමන් ; පරිවර්තනය සුජීව දිසද්යානද්යායක
විසනි.- වරකද්යාතපතොල :තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 128 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(164214 NL)
ISBN 978-955-0716-02-9 (385985 NA)
තසශේගලේ, එරික්
ලවේ සස්තටකෝරි / එරික් තසශේගලේ ; පරිවර්තනය
එන්. පී. විතජේරත්න විසනි.- මීරිගම :
ආශිර්වද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 136 : චිත්ර ; තසමී 22.

තට්ලර්, මිලේඩග්රඩ් ඩ.
අහස ගුගුරන හඬ / මිලේඩග්රඩ් ඩ. තට්ලර් ;
පරිවර්තනය තදවේදූ තසතනවිරත්න විසනි.තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි.
[v],308 ; තසමී 21.
Roll of thunder hear mycry කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.420.00
(153047 NL)
ISBN 978-955-8903-33-9 (377986 NA)
තට්ලර්, මිලේඩ්ර්ඩ් ඩ.
සවන් තදන්න මට, නවතින්න තමතොතහතොතක් /
මිලේඩ්ර්ඩ් ඩ. තට්ලර් ; පරිවර්තනය චන්ද්රද්යානි
අමරතකකෝන් විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජේසූරිය ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.පි. 277 ; තසමී 22.
Roll of thunder, hear my cry කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.370.00
(158336 NL)
ISBN 978-955-652-802-2 (382084 NA)
බක්, පර්ලේ එසස්.
පිතයතොනි / පර්ලේ එසස්. බක් ; පරිවර්තනය
ශදද්යාමන් තහශේමතකතොඩි විසනි.- තදහිවල :
විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ , 2010.- පි.
[viii],526 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.600.00
(153055 NL)
ISBN 978-955-1559-35-9 (377994 NA)
බතරකෝසස්, එඩ්ගද්යාර් රයිසස්
අපරද්යාජිත ටද්යාර්සන් / එඩ්ගද්යාර් රයිසස් බතරකෝසස් ;
පරිවර්තනය පග්රභද්යාත් මිරිහද්යාගලේල විසනි.තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2010.- පි.

302 ; තසමී 21.
Tarzan the invincible කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(155009 NL)
ISBN 978-955-551-869-7 (379756 NA)

ISBN 978-955-652-800-8

බතරකෝසස්, එඩ්ගද්යාර් රයිසස්
තපලියුසඩද්යාරය / එඩ්ගද්යාර් රයිසස් බතරකෝසස් ;
පරිවර්තනය ප්රභද්යාත් මිරිහද්යාගලේල විසනි.වත්තල : ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 240 ; තසමී 21.
Pellucidar කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.360.00
(162078 NL)
ISBN 978-955-1596-10-1 (385100 NA)

තවයිසස්, බ්රයන්
සසර සපැරිසරද්යා / බ්ර
 යන් තවයිසස් ; පරිවර්තනය
තිලක කුඩද්යාතහට්ටි විසනි.- තකතොළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2011.- පි. 222 ;
තසමී 21.
Only love is real කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(160626 NL)
ISBN 978-955-551-923-6

බතරකෝසස්, එඩ්ගද්යාර් රයිසස්
සසිංහ මිනිසද්යා / එඩ්ගද්යාර් රයිසස් බතරකෝසස් ;
පරිවර්තනය කුමද්යාර සරිවර්ධන විසනි.තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2011.පි. 215, තසමී 21.
The land and the lion හි සසිංහල
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(160803 NL)
ISBN 978-955-551-898-7 (384182 NA)

තවතොතනගට්, කර්ට්
මසස්මඩුව අසිංක 5 / කර්ට් තවතොතනගට් ;
පරිවර්තනය චූලද්යානන්ද සමරනද්යායක විසනි.තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.
vi,219 ; තසමී 21.
Slaughter houses කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.380.00
(159242 NL)
ISBN 978-955-1559-71-7 (383077 NA)

මපැක්බග්රයිඩ්, තරතොජර් ල
ඇපලේ සුවඳ මුසු වූ තගතොවිබිම / තරතොජර් ල
මපැක්බග්රයිඩ් ; පරිවර්තනය චිතග්රද්යා අමරතසශේකර
විසනි.- තකතොළඹ : සමයවර්ධන තපතොත්හල,
2011.- පි. 216 ; තසමී 22.
In the land of the Big Red Apple
කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159735 NL)
ISBN 978-955-570-650-6 (383373 NA)

සස්ටයින්, ආර්. එලේ.
උලේකද්යාෂස්මිතයන් පපැමිණ විකකෘති ජීවිතයකෝ /
ආර්. එලේ. සස්ටයින් ; පරිවර්තනය ඉන්දික
සරිවර්ධන විසනි.- රද්යාජගිරිය : මිහිර තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 155 ; තසමී 21.
Talk about a tight squeeze කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(161837 NL)
ISBN 978-955-1833-90-9 (385114 NA)

තමයර්, සස්තටෆස්නි
අමද්යාවක / සස්තටෆස්නි තමයර් ; පරිවර්තනය
චින්තද්යා සුභද්යාෂිණී රණසසිංහ විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.- පි. 454 ; තසමී 21.
New moon කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 580.00 (160592 NL)
ISBN 978-955-652-820-6(384101 NA)

සස්ටයින්, ආර්. එලේ.
බිහිසුණු අත්වපැරැද්ද / ආර්. එලේ. සස්ටයින් ;
පරිවර්තනය තත්සරණ සතරසසිංහ විසනි.රද්යාජගිරිය : මිහිර තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 112 ; තසමී 21.
The adventures of Shrinkman කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(161998 NL)
ISBN 978-955-1833-88-6 (385117 NA)

තරතොබින්සන්, හපැරලේඩ්
තද්ශකයද්යාතණකෝ / හපැරලේඩ් තරතොබින්සන් ;
පරිවර්තනය මද්යාතනලේ ජයන්ති ගුණතසශේකර
විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 388 ; තසමී 21.
Spell binder කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 470.00
(162947 NL)

ෆස්තලමිසිං, ඉයන්
මූන්තර්කර් / ඉයන් ෆස්තලමිසිං ; පරිවර්තනය
ඇලේෆඩ් කුතර් විසනි.- තකතොළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 318 ; තසමී 21.
Moonraker කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 460.00
(160729 NL)
ISBN 978-955-656-199-9

අළු / හපැරලේඩ් පින්ටර් ; පරිවර්තනය පිග්රයන්ත
තෆතොන්තසශේකද්යා විසනි.- බත්තරමුලේල : විශද
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. xii,160 ; තසමී 20.
Ashes to Ashes කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(155129 NL)
ISBN 978-955-0090-05-1

8 2 0 ඉලංගප්රශ්රීස සකාහිතදය

822.338 - ලෂසේක්ෂස්පියර්

විතජේරත්න, නීලේ
තදබතසශේ තදබස : ශග්රග්රී ලද්යාසිංතක්ය ඉසිංගග්රග්රීස
සද්යාහිතදය සමඟෙ හද්යාදකම පපැවපැත්විම / නීලේ
විතජේරත්න.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2010.- පි. 164 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(153007 NL)
ISBN 978-955-652-676-9 (377855 NA)
අ. වි. 070.44982

තහශේරත්, එලේ. බ.
විලියම තෂශේක්සස්පියර් /එලේ. බ. තහශේරත්.
බත්තරමුලේල : සසිංසස්කකෘතික කටයුතු
තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2011.- පි. viii,72 ;
තසමී 21.- (ජගත් තලේඛක පුසස්තිකද්යා
මද්යාලද්යා ; අසිංක 18)
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ(158523NL)
ISBN 978-955-0353-14-9 (382162 NA)

821 - පදෙද

823 - පප්රබන්ධ

වීරතුසිංග, ඩබ්ලිවේ. එම. ගීෂද්යානි නදීමද්යාල
පන්හිඳ ළඟෙ / ඩබ්ලිවේ. එම. ගීෂද්යානි නදීමද්යාල
වීරතුසිංග.-කයිකද්යාවල : කර්තකෘ, 2011.පි. vii,72 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157461 NL)
ISBN 978-955-53399-0-2

ටවුන්සස්එන්ඩ්, සූ.
ඇඩිග්රයන් තමකෝලේතග් රහසද දිනතපතොත : වයස
13 3/4 / සූ. ටවුන්සස්එන්ඩ් ; පරිවර්තනය
හසතද්යා ඉන්දීවරී දද්යාසස්වත්ත විසනි.- තකතොළඹ :
විතජේසූරිය ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2010.- පි. 244 ;
තසමී 22.
The secret diary of Adrian Mole කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.320.00
(157602 NL)
ISBN 978-955-652-627-1

822 - නකාටද
තඩ්විසස්, ජපැක්
මී පපැණ තපතදස / ජපැක් තඩ්විසස් ;
පරිවර්තනය තරසිංග දන්තදනිය විසනි.තමලේබර්න් : පරිවර්තක, 2011.- පි. x,71;
තසමී 21.
Honey spot කකෘතිතයේ සසිංහල පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(159374 NL)
ISBN 978-955-99143-2-7 (383238 NA)
පපැසිංතඥකෝලේ, මද්යාතසලේ
ලසිං මද්යාමද්යාතග් තදදකෝණයපැසිංදද්යා තභවත්
ලිසිංතදදකෝ / මද්යාතසලේ පපැසිංතඥකෝලේ ; පරිවර්තනය
පියසරි විජයතසශේකර විසනි.-[තපැ. තනතො.] :
පරිවර්තක, 2010.- පි. 300 ; තසමී 21.
Well - digger රැs Daughter කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.400.00
(152788 NL)
ISBN 978-955-95406-3-2 (377584 NA)
පින්ටර්, හපැරලේඩ්

823 - පප්රබන්ධ. ලකටිකතකා
කුමද්යාර්, ශිවේ තක්.
කනදද්යා තසතොයුරියකට තපම බපැඳ / ශිවේ තක්.
කුමද්යාර් ; පරිවර්තනය ගුණතිලක
මපැටියගතන් විසනි.- තදහිවල : විදර්ශන
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [vi], 157 ;
තසමී 21.
The nun with love and other stories
කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(160294 NL)
ISBN 978-955-1559-80-7 (383581 NA)
ඩද්යාලේ, තරකෝලේඩ්
හරිම පුදුමයි ! සහ තරකෝලේඩ් ඩද්යාලේතග් තවත්
කතද්යා / තරකෝලේඩ් ඩද්යාලේ ; පරිවර්තනය චන්දන
තමන්ඩිසස් විසනි.- 2 වන මුද්රණය.තකකෝට්තට් : චන්දන තමන්ඩිසස්

ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 203 ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 2004.
Collected short stories of Roald Dahl
කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (161056 NL)
ISBN 978-955-97776-5-3(384518 NA)

2010.- පි. 255 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : 350.00
(152419 NL)
ISBN 978-955-551-804-8 (376658 NA)

තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්
ෂර්තලතොක් තහකෝමසස් : 05 / ආතර් තකතොනන්
තඩතොයිලේ ; පරිවර්තනය ගද්යාමිණී සමරතකකෝන්
විසනි.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 286 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.260.00
(155819 NL)
ISBN 978-955-655-939-2 (379983 NA)

එලියට්, තජකෝජේ
මපැගී තහවත් අයියයි නසිංගියි / තජකෝජේ එලියට් ;
අනවද්යාදය ආනන්ද ගුණතසශේකර විසනි.වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 144 ; තසමී 21.
The mill on the floss කකෘතිතයේ සසිංහල
අනවද්යාදයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(163383 NL)
ISBN 955-553-648-6
(385997 NA)

තභට්ටිආරච්චි, නිර්මල
අනද්යාථයද්යා සහ තවත් කතද්යා / නිර්මල
තභට්ටිආරච්චි ; පරිවර්තනය නිලේමිණ
දයද්යානන්ද විසනි.- තකතොළඹ ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 96 ; තසමී 22.
The lost one and other stories කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153258 NL)
ISBN 978-955-30-1850-2 (377837 NA)

823 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
අලේනද්යාහි, තඩතොන්යද්යා
කතතරහි වරඟෙන / තඩතොන්යද්යා අලේනද්යාහි ;
පරිවර්තනය චිත්රද්යා අයි. තපතර්රද්යා විසනි.මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.- පි. 216 ; තසමී 22.
Herone of the desert කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(160609 NL)
ISBN 978-955-652-707-0 (383769 NA)
ආතර්, තරතොබට්
සස්තකලිටන් දූපතත් වික්රමය / තරතොබට් ආතර් ;
පරිවර්තනය විශද්යාකද්යා මහවිතද්යාන විසනි.වරකද්යාතපතොල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 114 ; තසමී 18.
The secret of skeleton Island කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(162093 NL)
ISBN 978-955-9239-90-1 (385125 NA)
ඇන්ඩර්සන්, තකනත්
මිනී කන වදද්යාඝග්රයන්ට මපැදිව / තකනත්
ඇන්ඩර්සන් ; පරිවර්තනය පද්යාලිත ජයතකතොඩි
විසනි.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි,

එලිසස්, තඩතබකෝරද්යා
පර්වද්යානද්යා / තඩතබකෝරද්යා එලිසස් ; පරිවර්තනය
දිලප ජයතකතොඩි විසනි.- තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට්
පබ්ලිෂින්, 2010.- පි. 192 ; තසමී 21.
Parvana රැs journey කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.275.00
(151861 NL)
ISBN 978-955-677-004-9 (376094 NA)
ක්ලද්යාක්, ආතර් ස.
චන්ද්ර ගතවේෂකතයකෝ / ආතර් ස. ක්ලද්යාක් ;
පරිවර්තනය තත්සරණ බුලත්සසිංහල විසනි.වපැලේලමපිටිය : එසස්. ඇන්ඩ් ට. ගඩෲප්, 2011.පි. 248 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(163148 NL)
ISBN 978-955-1080-11-2
කඳුකරතයේ දපැරිය තහයිඩ් / පරිවර්තනය තලතද්යා
නන්දනී අධිකද්යාරි.- වරකද්යාතපතොල : තහළදිව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 72 ; චිත්ර ;
තසමී 22.
The story Heidi කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(163409 NL)
ISBN 978-955-9239-87-1 (385998 NA)
කද්යාතපන්ටර්, රිචඩ්
වකෘකයද්යාට කපැපවූ තහකෝරද්යාව/රිචඩ් කද්යාතපන්ටර් ;
පරිවර්තනය තසශේනද්යාරත්න වීරසසිංහ විසනි.තවේයන්තගතොඩ : ප්රභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 189 ; තසමී 21.-(ෂර්වුඩ් වනද්යාන්තරතයේ
තරතොබින් හුඩ් ; අසිංක 04)
The time of the wolf කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(163322 NL)
ISBN 978-955-9001-69-0 (385743 NA)

ISBN 978-955-671-195-0 (380650 NA)

කද්යාතපන්ටර්, රිචඩ්
ෂර්වුඩ් වනද්යාන්තරතයේ තරතොබින් හුඩ් / රිචඩ්
කද්යාතපන්ටර් ; පරිවර්තනය තසශේනද්යාරත්න
වීරසසිංහ විසනි.- තවේයන්තගතොඩ : පග්රභද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 192 ; තසමී 22.
Robin of Sherwood කකෘතිතයේ සසිංහල
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.325.00
(153788 NA)
ISBN 978-955-9001-67-6 (377635 NA)
කීන්, කපැතරතොලන්
එවර්ග්තලේඩ්හි අඳුන් දිවි ප්රතිමද්යාව /
කපැතරතොලන් කීන් ; පරිවර්තනය චන්දන
කද්යාරියවසම විසනි.- තකතොළඹ : සුසර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 160 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00 (160825 NL)
ISBN 978-955-676-072-9
කුමද්යාර්, ශිවේ තක්.
තදවියන් ඉදිරිපිට නිරවතින් / ශිවේ තක්.
කුමද්යාර් ; පරිවර්තනය ගුණතිලක මපැටියගතන්
විසනි.- තදහිවල : විදර්ශන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. [iv], 173 ; තසමී 21.- Nude
before god කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක
මපැබපැ-තබකෝක : ර.320.00
(160296 NL)
ISBN 978-955-1559-79-0 (383583 NA)
තකතොරැලි, මද්යාරි
යක්ෂයද්යාතග් ළතපැවිලි ගීතය / මද්යාරි තකතොරැලි ;
පරිවර්තනය ආතර් පග්රනද්යාන්දු විසනි.තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.- පි. 412 ; තසමී 22.
The sorrows of satan කකෘතිතයේ සසිංහල
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.560.00
(158538 NL)
ISBN 978-955-652-822-0 (382472 NA)
කග්රක්රිසටි
ස් , අගතද්යා
ගුවතන් සටි මද්යාරයද්යා / අගතද්යා කග්රක්රිසස්ටි ;
පරිවර්තනය තතතොමසන් ඒ. වපැන්දතබකෝනද්යා
විසනි.- නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 284 ; තසමී 22.
Death in the clouds කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00
(156240 NL)

ක්රිසස්ටි, අගතද්යා
හර්කයුලේතග් රහසස් පරීක්ෂණ / අගතද්යා
ක්රිසස්ටි ; පරිවර්තනය බර්ටි ද තකතොසස්තද්යා
විසනි.- නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 412 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00 (161089 NL)
ISBN 978-955-671-318-3 (384552 NA)
තක්රශේන්, තරතොබින්
මුහුදු තකතොලේලකරවද්යාතග් තපමවතිය /
තරතොබින් කතරන් ; පරිවර්තනය දිලේහද්යානි
විකග්රමරත්න විසනි.- යක්කල : ශද්යාකදද්යා
පබ්ලිතක්ෂන්සස්, 2010.- පි. 216 ; තසමී 22.
Pirate රැs angel කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 320.00
(156862 NL)
ISBN 978-955-0207-03-9
තක්රතොමප්ටන්, රිච්මලේ
විලියම / රිච්මලේ තක්රතොමප්ටන් ; පරිවර්තනය
සුදත් තරතොහද්යාන් විසනි.- තකතොළඹ :
සමයවර්ධන, 2011.- vii, 260 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 385.00
(159943 NL)
ISBN 978-955-570-635-3
ගන්, වික්ටර්
මද්යාරයද්යා ගිය මඟෙ : උඩු රැවුතලේ අභිරහස /
වික්ටර් ගන් ; පරිවර්තනය ආනන්ද
ගුණතසශේකර විසනි.- වරකද්යාතපතොල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 69 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(160376 NL)
ISBN 978-955-553-640-0
ගන්, වික්ටර්
මද්යාරයද්යා ගිය මඟෙ : ප්රභූ මන්දිරතයේ අභිරහස /
වික්ටර් ගන් ; පරිවර්තනය ආනන්ද
ගුණතසශේකර විසනි.- වරකද්යාතපතොල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 111 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(160369 NL)
ISBN 978-955-553-639-4
ගන්, වික්ටර්
මද්යාරයද්යා ගිය මඟෙ : සද්යාධද්යාරණ මිනී මපැරමක් /
වික්ටර් ගන් ; පරිවර්තනය ආනන්ද
ගුණතසශේකර විසනි.- වරකද්යාතපතොල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 50 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(160368 NL)
ISBN 978-955-553-641-7
ගද්යාන්ධි, තගකෝපද්යාලේ
සරණගත / තගකෝපද්යාලේ ගද්යාන්ධි ; පරිවර්තනය
අනල ද සලේවද්යා විසනි.- පන්නිපිටිය :
කසිංකණ කග්රතයේෂන්සස්, 2011.- පි. 272 ;

තසමී 21.
Saranam කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.460.00
(159366 NL)
ISBN 978-955-8933-53-4 (383274 NA)

පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162931 NL)
ISBN 978-955-9239-96-3

තගකෝයද්යා, පග්රපැන්සසස්තකකෝ
වන රැඳි නිරූපිකද්යාව / පග්රපැන්සසස්තකකෝ තගකෝයද්යා ;
පරිවර්තනය තසශේනද්යාරත්න වීරසසිංහ විසනි.තවේයන්තගතොඩ : පග්රභද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 345 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.500.00
(153787 NL)
ISBN 978-955-9001-66-9 (377634 NA)

ඩිකන්සස්, චද්යාලේසස්
ඔලිවර් ට්විසස්ට් / චද්යාලේසස් ඩිකන්සස් ;
අනවද්යාදය සුමිත්රද්යා රද්යාහුබද්ධ විසනි.නතග්තගතොඩ : සුමිත්රද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 56 : චිත්ර ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.150.00
(160774 NL)
ISBN 978-955-1470-30-2 (384127 NA)

ග්රීන්, තග්රහපැම
ගර තකතොන්සලේතුමද්යා / තග්රහපැම ග්රීන් ;
පරිවර්තනය ගද්යාමිණී වියන්තගතොඩ විසනි.තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2011.පි. 352 ; තසමී 21.
The Honorary Consul කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(162115 NL)
ISBN 978-955-677-061-2 (384892 NA)

තඩ්විඩ්, එසස්තර්
පවුර බපැඳි පුරවර / එසස්තර් තඩ්විඩ් ;
පරිවර්තනය ඩිලේමද්යා තුෂද්යාරි තකතොග්ගලතග්
විසනි.- තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. [x],194 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153311 NL)
ISBN 978-955-1559-41-0 (377678 NA)

තච්සස්, තජේමසස් හපැඩ්ලි
නීති නද්යාශකයද්යා / තජේමසස් හපැඩ්ලි තච්සස් ;
පරිවර්තනය වර්නන් තපතර්රද්යා විසනි.තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2011.පි. 303 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00 (160458 NL)
ISBN 978-955-677-092-6
ඩික්සන්, ෆපැන්ක්ලින් ඩබ්ලිවේ.
ඝද්යාතන නිවස / ෆපැන්ක්ලින් ඩබ්ලිවේ.
ඩික්සන් ; පරිවර්තනය ලලද්යානන්ද ගමද්යාච්චි
විසනි.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 179 ; තසමී 22.(තරණ වීරතයකෝ ; අසිංක 16)
The hardy boys - murder house කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(158332 NL)
ISBN 978-955-652-812-1 (382075 NA)
ඩික්සන්, ෆසෑන්ක්ලින් ඩබ්ලිවේ.
චීන තබකෝට්ටුතවේ අභිරහස / ෆසෑන්ක්ලින්
ඩබ්ලිවේ. ඩික්සන් ;පරිවර්තනය සුජීව
දිසද්යානද්යායක විසනි.- වරකද්යාතපතොල : තහළදිව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 143 ; තසමී 22.(හද්යාඩි තබකෝයිසස් ; අසිංක II)
The mystery of the chinese junk කකෘතිතයේ

තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්
භීෂණයක් සහ තවත් ෂර්තලතොක් තහකෝමසස්
කථද්යා / ආතර් තකතොනන් තඩතොයිලේ ;
පරිවර්තනය චන්දන තමන්ඩිසස් විසනි.තකකෝට්තට් : චන්දන තමන්ඩිසස් පග්රකද්යාශන,
2010.- පි.x, 248 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.325.00
(152817 NL)
ISBN 978-955-1262-13-6 (377854 NA)
තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්
මලේ කළඹ තගනද්යා මද්යාරකය සහ තවත්
ෂර්තලතොක් තහකෝමසස් කථද්යා / ආතර් තකතොනන්
තඩතොයිලේ ; පරිවර්තනය සරත්චන්ද්ර කීර්ති
විසනි.- දන්තකතොටුව : මසත ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 190 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(162907 NL)
ISBN 978-955-0445-041
තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්
රසයද්යාන ඔත්තුකද්යාරයද්යා සහ තවත් ෂර්තලතොක්
තහකෝමසස් කථද්යා / ආතර් තකතොනන් තඩතොයිලේ ;
පරිවර්තනය චන්දන තමන්ඩිසස් විසනි.තකකෝට්තට් : චන්දන තමන්ඩිසස් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 255 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.325.00
(158539 NL)
ISBN 978-955-1262-16-7 (382473 NA)
තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්

ෂර්තලතොක් තහකෝමසස් 4 / ආතර් තකතොනන්
තඩතොයිලේ ; පරිවර්තනය ගද්යාමිණී සමරතකකෝන්
විසනි.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 304 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.260.00 (154226 NL)
ISBN 978-955-655-885-2 (378875 NA)

තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්
ෂර්තලතොක් තහකෝමසස් - 6 / ආතර් තකතොනන්
තඩතොයිලේ ; පරිවර්තනය ගද්යාමිණී සමරතකකෝන්
විසනි.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 304 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.260.00
(159104 NL)
ISBN 978-955-655-956-9 (382657 NA)
තලේමසස් පච්චතයේ අබිරහස / පරිවර්තනය රදිකද්යා
ගුණරත්න.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 176 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(155824 NL)
ISBN 978-955-655-924-8 (379995 NA)
ද සලේවද්යා, තකතොලින්
සසිංහලතයේ රණහඬ / තකතොලින් ද සලේවද්යා ;
පරිවර්තනය නිමලේ අභයවර්ධන විසනි.තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2010.පි. 399 ; තසමී 21.
Winds of Sinhala කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(155003 NL)
ISBN 978-955-551-860-4 (379746 NA)
නිරිඇලේල, ශර්මිලද්යා ජයසසිංහ
සමනල හද්යාදුව / ශර්මිලද්යා ජයසසිංහ
නිරිඇලේල ; පරිවර්තනය අනල ද සලේවද්යා
විසනි.- තකතොළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 170 ; තසමී 21.
Butterfly kisses කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00 (160726 NL)
ISBN 978-955-656-188-3
නිලේ සමුදුර තබතොක්තක් අභිරහස / පරිපර්ථනය
සන්ධදද්යා කුමුදුනී සුභසසිංහ විසනි..-තකතොළඔ:
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2001.-පි. 152:චිත්ර:
තසමී21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153794NL)
ISBN 978-955-30-0193-7(378995NA)
තනසස්බිට්, එඩිත්
මද්යායද්යා මන්දිරතයේ අබිරහසස් / එඩිත් තනසස්බිට්;
පරිවර්තනය මද්යාතනලේ ජයන්ති ගුණතසශේකර
විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 260 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 380.00 (160668 NL)

ISBN 978-955-652-862-6 (383754 NA)
තනසස්බිට්, එඩිත්
ළමයි පසස් තදනයි එයයි / එඩිත් තනසස්බිට් ;
පරිවර්තනය උපද්යාලි කන්නන්ගර විසනි.මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය ,
2011.- පි. 222 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(161353 NL)
ISBN 978-955-652-847-3
බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්
අබිරහසස් ලියමන / ඉනිඩ් බ්ලයිටන් ;
පරිවර්තනය විශද්යාකද්යා මහවිතද්යාන විසනි .වරකද්යාතපතොල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 128 ; තසමී 18.
The mystery of the strange කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(162091 NL)
ISBN 978-955-9239-92-5 (385123NA)
බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්
ඔරතලකෝසුවක් තහළි කළ අභිරහසස් තසතොරකම/
ඉනිඩ් බ්ලයිටන් ; පරිවර්තනය සුදර්මන්
සතරසසිංහ විසනි.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. vi,154 ; තසමී 20.
Five are together again කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162667 NL)
ISBN 978-955-660-642-4 (385510 NA)
බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්
කරදරකද්යාර මිසස්ටර් තමඩ්ලේ / ඉනිඩ්
බ්ලයිටන් ; පරිවර්තනය තත්සරණී
සතරසසිංහ විසනි.- රද්යාජගිරිය : මිහිර තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 104 ; තසමී 18.
You're a nuisance mister
Meddle කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(162088 NL)
ISBN 978-955-1833-60-2 (385120 NA)
බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්
කලිමුවින් වනතයේ වික්රමය මද්යාරක දිවි
මකුළුවද්යා / ඉනිඩ් බ්ලයිටන් ; පරිවර්තනය
විශද්යාකද්යා මහවිතද්යාන විසනි.- වරකද්යාතපතොල :
තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 119 ;
තසමී 18.
The secret of killimooin කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(162089 NL)
ISBN 978-955-9239-91-8 (385121 NA)
බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්
පසඳු පසස් තදනද්යා තහතොර බඩු තිප්පතළශේ /
ඉනිඩ් බ්ලයිටන් ; පරිවර්තනය ලලද්යානන්ද

ගමද්යාච්චි විසනි.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 227, තසමී 22.- (පුසිංචි
වීරතයකෝ ; අසිංක 16)
The famous five – five go to smuggler's
top කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.320.00
(160610 NL)
ISBN 978-955-652-813-8 (383770 NA)

2011.- පි. 178 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.260.00
(157513 NL)
ISBN 978-955-652-803-9 (381522 NA)

බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්
මිසස්ටර් පින්ක් විසස්ලේතග් සද්යාදය / ඉනිඩ්
බ්ලයිටන් ; පරිවර්තනය තත්සරණී
සතරසසිංහ විසනි.- රද්යාජගිරිය : මිහිර තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 116 ; චිත්ර ;
තසමී 18.
Mr Pink whistle's party කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162094 NL)
ISBN978-955-1833-74-9 (385126 NA)

තමහස්තද්යා, ගීතද්යා
නදී සූතග්ර / ගීතද්යා තමහස්තද්යා ; පරිවර්තනය කුමද්යාර
සරිවර්ධන විසනි.- පන්නිපිටිය : කසිංකණ
කග්රතයේෂන්සස්, 2011.- පි. 232 ; තසමී 21.
A river sutra කකෘතිතයේ සසිංහල
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(159360 NL)
ISBN 978-955-8933-58-9 (383268 NA)

බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්
තමඩිලේතග් මීදුම සවද්යාරිය /ඉනිඩ් බ්ලයිටන් ;
පරිවර්තනය තත්සරණී සතරසසිංහ විසනි.ජගිරිය : මිහිර තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 112 : චිත්ර ; තසමී 12.
Merry mister Meddle කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(162090 NL)
ISBN 978-955-1833-62-6 (385122 NA)
බිසස්ච්, තජකෝර්ගන්
දඩයක්කද්යාරතයකෝ / තජකෝර්ගන් බිසස්ච් ;
පරිවර්තනය විජයරත්න තදතොලවත්ත විසනි.තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2011.පි. 240 ; තසමී 21.
The jungle hunters කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(162114 NL)
ISBN 978-955-677-063-6 (384891 NA)
භගත්, තච්තන්
තුන් තකතිර කසිං කරපු තකතනක් මසිං /
තච්තන් භගත් ; පරිවර්තනය දිලප ජයතකතොඩි
විසනි.- තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2011.පි. 407 ; තසමී 21.
The 3 mistakes of my life කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(159237 NL)
ISBN 978-955-677-047-6 (383070 NA)
මිහිදුම / පරිවර්තනය චිතග්රද්යා අයි. තපතර්රද්යා.තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය,

රයිසස්, ජීන්
සද්යාගතසකෝ මුහුද / ජීන් රයිසස් ; පරිවර්තනය
දීප්ති මසිංගලද්යා රද්යාජපක්ෂ විසනි.- තකතොළඹ :
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 199 ;
තසමී 21.
Wide sargasso sea කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(160690 NL)
ISBN 978-955-656-170-8
රද්යාඕ, රද්යාජද්යා
කන්තපුර / රද්යාජද්යා රද්යාඕ ; පරිවර්තනය කුමද්යාර
සරිවර්ධන විසනි.- පන්නිපිටිය : කසිංකණ
කග්රක්රිතයේෂන්සස්, 2011.- පි. 256 ; තසමී 21.
Kanthapura කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.450.00
(158522 NL)
ISBN 978-955-8933-50-3
තරකෝලින්, තජේ. තක්.
හපැරී තපකෝටර් සහ අඩ තලේ කුමද්යාරයද්යා / තජේ.
තක්. තරකෝලින් ; පරිවර්තනය තතතොමසන් ඒ.
වපැන්දතඹකෝනද්යා විසනි.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 752 ; තසමී 21.
Harry Potter and the half blood prince
කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.1250.00 (161583 NL)
ISBN 978-955-671-372-5 (384547 NA)
ලිට්න්, එඩ්වඩ් බුලේව
විසූවියසස් විදද්යාරණය තහවත් තපතොමපියද්යා
නගරතයේ විනද්යාශය / එඩ්වඩ් බුලේව ලිට්න් ;
පරිවර්තනය රද්යාණ තසශේනද්යාරත්න රද්යාජපක්ෂ
විසනි.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2010.- පි. 504 ; තසමී 21.
The last days of Pompeii කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(161338 NL)
ISBN 978-955-652-661-5

ලුවිසස්, ස. එසස්.
කපැසස්පියන් කුමද්යාරයද්යා / ස. එසස්. ලුවිසස් ;
පරිවර්තනය ජයන්ත තභට්ටිආරච්චි විසනි.තකතොළඹ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.
228 : චිතග්ර ; තසමී 21.
Prince Caspian කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.325.00
(154448 NL)
ISBN 978-955-671-196-7 (379113 NA)
වයිලේඩ්, ඔසස්කද්යාර්
අපුර සපැමියද්යා / ඔසස්කද්යාර් වයිලේඩ් ;
අනවර්තනය සමන් පුෂස්පද්යා ගුණතසශේකර
විසනි.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 95 ; තසමී 22.
Ideal Husband කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(158133 NL)
ISBN 978-955-30-2928-7(382023 NA)
වුඩ්, එලන්
වසිංසක්කද්යාරතයකෝ / එලන් වුඩ් ; පරිවර්තනය
ජයන්ති සමරතසශේකර විසනි.- තකතොළඹ :
සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 603 ;
තසමී 21.
East lynne කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00 (160728 NL)
ISBN 978-955-656-214-9
තවලේසස්, එච්. ජී.
අද්භූත ආගන්තුකයද්යා / එච්. ජී. තවලේසස් ;
පරිවර්තනය මලිත් හර්ෂික ගුලවිට විසනි.වත්තල : ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 160 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (161833 NL)
ISBN 978-955-21-2041-1 (385110 NA)
තවලේසස්, එච්. ජී.
කද්යාල යද්යාත්රද්යාව / එච්. ජී. තවලේසස් ;
පරිවර්තනය ජිතන්න්ද්රවසිං ශ ද සලේවද්යා
විසනි .- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය , 2011.- පි. xx, 144 ; තසමී 22.
The time machine කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.240.00 (159634 NL)
ISBN 978-955-652-815-2

සස්ටයින්තබක්, තජකෝන්
මුතු ඇටය / තජකෝන් සස්ටයින්තබක් ;
පරිවර්තනය විලේෆග්රඩ් තපතර්රද්යා විසනි.- 2 වන
මුද්රණය.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 104 ; තසමී 21.
Pearl කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(152851 NL)
ISBN 978-955-30-1002-5 (377932 NA)
සස්පයිරි, තජතොහද්යානද්යා
කඳුකරතයේ දපැරිය තහයිඩි / තජතොහද්යානද්යා
සස්පයිරි ; පරිවර්තනය තලතද්යා නන්දනී
අධිකද්යාරී විසනි .- වරකද්යාතපතොල : තහළදිව
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 72; චිත්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00 (163409 NL)
ISBN 978-955-9239-87-1(385998 NA)
සස්තපන්සර්, එම. ඩ.
පිරමිඩතයේ සපැඟෙවුණු අභිරහස / එම. ඩ.
සස්තපන්සර් ; පරිවර්තනය සුදර්මන්
සතරසසිංහ විසනි.- තකතොළඹ : ශද්යාඛදද්යා තපතොත්,
2011.- පි. 96 ; තසමී 21.
The curse in the jungle කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 130.00
(163073 NL)
ISBN 978-955-667-150-6
සපැචර්, තලතොයිසස්
අරම පුදුම ඉසස්තකකෝතල / තලතොයිසස් සපැචර් ;
පරිවර්තනය නිහද්යාරද්යා තමතොණරවිල විසනි.මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.- පි. 121 ; තසමී 22.
Side ways stories from way side school
කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.180.00
(160672 NL)
ISBN 978-955-652-832-9 (383758 NA)
හපැගද්යාර්ඩ්, තහන්රි රයිඩර්
අතතයට ගිය ඇලන් / තහන්රි රයිඩර්
හපැගද්යාර්ඩ් ; පරිවර්තනය එසස්. චන්ද්රසරි
දසනද්යායක විසනි.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකතොඩි, 2011.- පි. 319 ; තසමී 21.
Ancient Allan කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 420.00 (160804 NL)
ISBN 978-955-551-901-4 (384183 NA)
හපැගද්යාර්ඩ්, තහන්රි රයිඩර්
දඩයක්කද්යාර ක්වද්යාටර්තමන් / තහන්රි රයිඩර්
හපැගද්යාර්ඩ් ; පරිවර්තනය ප්රභද්යාත් මිරිහද්යාගලේල
විසනි.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි,
2011.- පි. 207 ; තසමී 21.
Hunter quatermain's story කකෘතිතයේ

පරිවර්ථනයක
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (160800 NL)
ISBN 978-955-551-908-3(384179 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර.225.00
(152746 NL)
ISBN 978-955-677-041-4 (377961 NA)

තහතොලන්ඩ්, තකවින් තක්රතොසස්ලි
ගපැට / තකවින් තක්රතොසස්ලි තහතොලන්ඩ් ;
පරිවර්තනය තුෂද්යාරි සුදසසිංහ ජයවර්ධන
විසනි .- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය , 2011.- පි. 512, තසමී 21.
Kevin Crossley - Holland කකෘතිතයේ
පරිවර්ථනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.620.00
(159751 NL)
ISBN 978-955-652-844-2 (383408 NA)

ෆස්තලමිසිං, ඉයන්
වවදදද්යාචද්යාර්ය තනකෝ / ඉයන් ෆස්තලමිසිං ;
අනවද්යාදය සුනිමලේ ලියනතග් විසනි.තකතොළඹ : සහස්ර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. iv,248 ; තසමී 21.
Dr. No කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(161155 NL)
ISBN 978-955-1767-25-9

හක්සස්ලි, ඇලඩසස්
අසරිමත් නව තලතොව / ඇලඩසස් හක්සස්ලි ;
පරිවර්තනය තක්. ඒ. එන්. තපතර්රද්යා විසනි.තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්, 2011.පි. 382 ; තසමී 21.
Brave new world කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(162001 NL)
ISBN 978-955-0256-02-0 (384883 NA)
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හචියද්යා, මිචිතකකෝ
ආයුතබකෝවන් හිතරකෝෂීමද්යා / මිචිතකකෝ හචියද්යා ;
පරිවර්තනය ඉන්ද්රද්යාණ කරණද්යාරත්න විසනි.මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.- පි. 306 ; තසමී 21.
Hiroshima doctor කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(161355 NL)
ISBN 978-955-652-828-2
හපැගද්යාර්ඩ්, තභන්රි රයිඩර්
ඇත්දළ දරවද්යා / තභන්රි රයිඩර් හපැගද්යාර්ඩ් ;
පරිවර්තනය එසස්. චන්ද්රසරි දසනද්යායක
විසනි.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි,
2011.- පි. 367 ; තසමී 21.
The lvory child
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 480.00
(154997 NL)
ISBN 978-955-551-863-5 (379751 NA)
තහකෝගන්, තඩතොරති
ඇනද්යා : හිට්ලර්තග් යුද්ධයට තගතොදුර වූ
ජර්මද්යාන දපැරියකතග් කතද්යාව / තඩතොරති
තහකෝගන් ; පරිවර්තනය තසශේනද්යානී
ධර්මරත්න විසනි.- තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට්
පබ්ලිෂින්, 2010.- පි. 128 ; තසමී 21.
The edge of war කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.

තෆකෝසස්ටර්, ඊ. ඇම.
නවකතද්යාතවේ පපැති කඩ / ඊ. ඇම. තෆකෝසස්ටර් ;
පරිවර්තනය කුලතිලක කුමද්යාරසසිංහ සහ
අමද්යාලි තබතොරළුතගතොඩ විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2010.- පි. 184 ; තසමී 21.
Aspects of the novel කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(152324 NL)
ISBN 978-955-30-2819-8 (376831 NA)
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මුකර්ජි, දද්යාන් තගකෝපද්යාලේ
දඟෙකද්යාර කරී / දද්යාන් තගකෝපද්යාලේ මුකර්ජි ;
පරිවර්තනය
විමලදද්යාස මුදද්යාතග් විසනි.බටතපතොල : ශිලේප පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.පි. viii,90 : චිතග්ර ; තසමී 22.
Kari the elephant කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.140.00
(151437 NL)
ISBN 978-955-1567-01-9

ළ 823 - ළමකා පප්රබන්ධ
ඇලේබර්ග්, ඇලන්
නරිහද්යාමිතග් ර කසෑම / ඇලන් ඇලේබර්ග් ;
පරිවර්තනය ජනක ඉණමසිංකඩ විසනි.තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. [28] : චිතග්ර ; තසමී 25.
Chicken, chips and peas කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
කබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(377690 NA)
ISBN 978-955-8903-30-8

කද්යාඩර්, ලින්
පුසිංචි රතු කකළි /ලින් කද්යාඩර් ; පරිවර්තනය
ජනක ඉණමසිංකඩ විසනි.- තදහිවල :
විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. [24] :
චිතග්ර ; තසමී 20.
Little red hen කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
කබපැ-තබකෝක : ර.200.00(375688 NA)
ISBN 978-955-8903-35-1
කපැසස්බසෑවද්යාතග් කරණද්යාව සහ තවත් කතද්යා /
පරිවර්තනය ශ්රීයද්යා රත්නකද්යාර .- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 56 : චිත්ර ;
තසමී 22.
The love of life කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00 (160262 NL)
ISBN 978-955-30-3070-2(383605 NA)
ඩූතගකෝලේඩ්, සස්ටර්
මී පපැසිංචද්යාතග් ආදතර් / සස්ටර් ඩූතගකෝලේඩ් ;
පරිවර්තනය ජනක ඉණමසිංකඩ විසනි.තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. [20] : චිතග්ර ; තසමී 21.
Little mouse, I love you කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
කබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(377691 NA)

ISBN 978-955-8903-37-2
බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්
හතතර් කණසතම කතද්යා : වන තරතොතද්
ඔරතලකෝසුව / ඉනිඩ් බ්ලයිටන් ; පරිවර්තනය
තත්සරණී සතරසසිංහ විසනි.- රද්යාජගිරිය :
මිහිර තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 72 ;
තසමී 18.
Four o clock tales කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162969 NL)
ISBN 978-955-1833-82-4
මද්යාරිසස්, තරතොන්
තහතොඳ පූසට පුසිංචි තගයක් / තරතොන් මද්යාරිසස් ;
පරිවර්තනය ජනක ඉණමසිංකඩ විසනි.තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි.
්සෟ32්ද : චිතග්ර ; තසමී 25.
කබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(380736 NA)

ISBN 978-955-8903-29-2
රයිරින්ක්, ක්තලතමන්ටින
නිලේවන් වලසද්යාතග් ගමන / ක්තලතමන්ටින
රයිරින්ක් ; පරිවර්තනය තක්. වී. තප්රශේමරත්න
විසනි.- තකතොළඹ : සූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 12 : චිතග්ර ; තසමී 21.
සසිංහල, තදමළ සහ ඉසිංගග්රග්රීස
කබපැ-තබකෝක : ර. 180.00

ISBN 978-955-656-169-2 (377616 NA)
තරලේෆස්, ඇඩම
නරි පපැටියද්යාතග් යද්යාළුතවකෝ / ඇඩම තරලේෆස් ;
පරිවර්තනය ජනක ඉණමසිංකඩ විසනි.තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි.[32] : චිතග්ර ; තසමී 25.
කබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(380733 NA)
ISBN 978-955-8903-31-5
තරලේෆස්, ඇඩම
තලතොකු වලහද්යා / ඇඩම තරලේෆස් ; පරිවර්තනය
ජනක ඉණමසිංකඩ විසනි.- තදහිවල :
විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. ්සෟ24්ද :
චිතග්ර ; තසමී 25.
කබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(380735 NA)
ISBN 978-955-8903-31-5
තලවිසස්, පපැතයකෝනි
මම අමමට ආදතරයි / පපැතයකෝනි තලවිසස් ;
පරිවර්තනය ජනක ඉණමසිංකඩ විසනි.තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 32 : චිතග්ර ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(380727 NA)
ISBN 978-955-8903-36-3
ෂපැතනතොන්, තඩ්විඩ්
බයිසකතලන් ගිය තද්යාරද්යාවද්යා / තඩ්විඩ්
ෂපැතනතොන් ; පරිවර්තනය ජනක ඉණමසිංකඩ
විසනි.- තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 40 : චිතග්ර ; තසමී 25.
කබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(380734 NA)
ISBN 978-955-8903-27-8

8 3 0 ජර්මන් සකාහිතදය
830.92 - සකාහිතදධරලයයෝ
තපතර්රද්යා, තටනිසන්
රූපද්යාන්තරණය ෆස්රද්යාන්සස් කෆස්කද්යා සහ ඔහුතග්
නිර්මද්යාණ / තටනිසන් තපතර්රද්යා.බත්තරමුලේල : සසිංසස්කකෘතික කටයුතු
තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2011.පි. viii,129 ; තසමී 21.- (ජගත් තලේඛක
පුසස්තිකද්යා මද්යාලද්යා ; අසිංක 20)
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-0353-16-3(158525 NL)
(382164 NA)

831 - පදෙද
තබග්රෂස්ට්, බර්තටකෝලේට්

බර්තටකෝලේට් තබග්රෂස්ට් කවි සරණය /
බර්තටකෝලේට් තබග්රෂස්ට් ; පරිවර්තනය
කරණද්යාතිලක හඳුන්පතිරණ.- සසිංතශකෝධිත
නව මුද්රණය.- තකතොළඹ : සදීපද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. xx, 131 ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1991
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 280.00
(155256 NL)
ISBN 978-955-661-434-3 (379601 NA)

833 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
සස්ලින්ක්, බර්නද්යාඩ්
ගිමහද්යාන ගීතය / බර්නද්යාඩ් සස්ලින්ක් ;
පරිවර්තනය රසිංජිත් කුරප්පු විසනි.තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2010.- පි. 168 ;
තසමී 21.
Der vorleser කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152747 NL)
ISBN 978-955-677-031-5 (377962 NA)
තහතොචින්, ෂයිලද්යා
එමද්යා / ෂයිලද්යා තහතොචින් ; පරිවර්ථනය අෂද්යානි
ශද්යාලිකද්යා රණසසිංහ විසනි .- තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් ,
2010 .- පි. 249 ; තසමී 22.
Emma undich කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(153008 NL)
ISBN 978-955-677-029-2 (377856 NA)

839 - ලවනත් ජර්මන් (ටව්යුලටතොනික්)
සකාහිතදය
839.7 - සස්වීඩන් සකාහිතදය
839.73 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
ලින්ග්රීන්, ඇසස්ට්රිඩ්
තරතොන්යද්යා : මසිංතකතොලේලකද්යාරයද්යාතග් දියණ /
ඇසස්ට්රිඩ් ලින්ග්රීන් ; පරිවර්තකය විජිත
ගුණරත්න විසනි .- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්. 2010.- පි. [viii], 240 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00 (15296 5NL)
ISBN 978-955-30-2818-1 (377836 NA)

839.8 - ලනයෝර්වීජියකානු සකාහිතදය
839.822 - නකාටද
ඉබ්සන්, තභන්රික්
පුනරද්යාගමන / තභන්රික් ඉබ්සන් ;
පරිවර්තනය සුනිලේ විතජේසරිවර්ධන විසනි.තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2010.- පි. ix,
141 ; තසමී 21.
Ghosts කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.

මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(154995 NL)
ISBN 978-955-677-025-4

8 4 0 පප්රලංශ සකාහිතදය
841 - පදද
රැමතබකෝ, ආතර්
ගිනිදපැලේතලේ තසතොරද්යා / ආතර් රැමතබකෝ ;
සසිංසස්කරණය තජරද්යාඩ් තරතොබුතෂතොන්.යද්යාපනය : එලයන්සස් ෆස්රැන්තක්සස් ද ජපැෆස්නද්යා,
2010.- පි. 88 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-1675-12-8 (152118 NL)

843 - පප්රබන්ධ. ලකටිකතකා
ගී ද තමකෝපසද්යාසිං
අගුල සහ තවනත් තකටිකතද්යා / ගී ද
තමකෝපසද්යාසිං ; පරිවර්තනය චන්දීර ගුණවර්ධන
විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. xvi,120 : චිතග්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(158312 NL)
ISBN 978-955-30-3084-9 (382034 NA)
තසකෝලද්යා, එමිලේ
තමකෝලේ ප්රහද්යාරය / එමිලේ තසකෝලද්යා ;
පරිවර්තනය ආනන්ද මහපටුනතග් විසනි.මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.- පි. 106, තසමී 21.
L'attaque du moulin සහ Nais යන
තකටිකතද්යාවල සසිංහල පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 180.00 (160611 NL)
ISBN 978-955-652-843-5 (383771 NA)

843 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
ප්රයිසස්, විලද්යාර්ඩ්
දිය යට වික්රමය / විලද්යාර්ඩ් ප්රයිසස් ; පරිවර්තනය
වසන්තද්යා පිතග්රද්යා විසනි.මුලේතලේරියද්යාව :
විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 190 ;
තසමී 21.
Underwater adventure කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(161333 NL)

ISBN 978-955-652-680-6

වර්න්, ජූලේසස්
ලග් විසදද්යාහක් මුහුද යට / ජූලේසස් වර්න් ;
අනවද්යාදය තසතනවිරත්න තතකෝරතදණය
විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. xvi,256 ; තසමී 22.
Twenty thousand leagues under the sea
කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(161654 NL)
ISBN 978-955-30-3071-9 (384685 NA)

8 5 0 ඉතකාලි සකාහිතදය
852 - නකාටද
තෆකෝ, ඩද්යාරිතයකෝ
තදබිඩ්තඩකෝ / ඩද්යාරිතයකෝ තෆකෝ ; පරිවර්තනය
පග්රසන්න විතද්යානතග් විසනි.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 175 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
Trampets and raspberries කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(156150 NL)
ISBN 978-955-671-328-2 (380639NA)

853 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
තමතොතර්වියද්යා, ඇලේබතටතො
සතදද්යාඳුර / ඇලේබතටතො තමතොතර්වියද්යා ;
පරිවර්තනය අතසකෝක නිසස්සසිංක විසනි.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 429 ; තසමී 22.
The lie කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.575.00
(153978 NL)
ISBN 978-955-671-224-7 (379079 NA)

ළ 853 - ළමකා පප්රබන්ධ
තකතොතලතොඩි, කද්යාර්තලකෝ
පිතනකෝකතයකෝ / කද්යාර්තලකෝ තකතොතලතොඩි ;
පරිවර්තනය ඇන්ටන් පග්රසද්යාද් සමරනද්යායක
විසනි.- තකතොළඹ : සද්යාරද්යාසිංගද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.-

පි. 84 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.80.00
(157409 NL)
ISBN 978-955-678-025-3 (381360 NA)

8 6 0 සස්පකාඤස්ඤ සකාහිතදය
863 - පප්රබන්ධ. ලකටිකතකා
සසිංගර්, ඉෂද්යාක් බතෂශේවිසස්
ඉක්මණන් තගවී ගිය සකුරද්යාදද්යාව / ඉෂද්යාක්
බතෂශේවිසස් සසිංගර් ; පරිවර්තනය අමිල
සූරියආරච්චි විසනි.- තදහිවල : විදර්ශන
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.[iv],250 ;
තසමී 21.
Short friday ස other stories කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(159202 NL)
ISBN 978-955-1559-69-4 (383092 NA)

863 – ප්රබන්ධ . නවකතකා
තලකෝසද්යා, මද්යාරිතයකෝ වර්ගද්යාසස්
නිර්නද්යාමික ඝද්යාතකයද්යා / මද්යාරිතයකෝ වර්ගද්යාසස්
තලකෝසද්යා ; පරිවර්තනය ඉන්දික ගුණවර්ධන
විසනි .- තදහිවල : විදර්ශන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. [iv], 168 ; තසමී 22.
Who killd palomino molero කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 320.00 (160295 NL)
ISBN 978-955-1559-75-0 (383582 NA)

863.3 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
සර්වන්ටසස්, මිතගලේ
ලද්යා මපැන්චද්යාවල වීර පුතද්යා / මිතගලේ
සර්වන්ටසස් ; පරිවර්තනය තටනිසන්
තපතර්රද්යා විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 128 ; තසමී 21.
Don quixote කකෘතිතයේ සසිංහල
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(158134 NL)
ISBN 978-955-30-3053-5 (382024 NA)

869 – පපෘතුගීස සකාහිතදය
869.3 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
තකතොයේතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ
යක්ෂයද්යා සහ පග්රයිම µ මනවිය / පද්යාවුතලකෝ
තකතොයේතයකෝ ; පරිවර්තනය චූලද්යානන්ද
සමරනද්යායක විසනි.තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. viii,215 ; තසමී 21.
The devil and Miss Prym කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(153313 NL)
ISBN 978-955-1559-47-2 (377680 NA)
තකතොයිතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ
තවතරතොනිකද්යා මපැතරන්න තරතණ් කරයි /
පද්යාවුතලකෝ තකතොයිතයකෝ ; පරිවර්තනය ගද්යාමිණී
වියන්තගතොඩ විසනි.- 2 වන මුද්රණය.තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2010.- පි.223 ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2000.
Veronika decides to die කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(151860 NL)
ISBN 978-955-677-007-0 (376093 NA)

8 7 0 ලතින් සකාහිතදය
872 – නකාටදය
ප්තලකෝටසස් තුතන් කද්යාසය සහ තටරන්සස් තමන්ටම
දුක් තදන්නද්යා / පරිවර්තනය මර්ලින් පීරිසස්.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 152 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(162727 NL)
ISBN 978-955-30-2231-8 (385673 NA)

8 8 0 ගප්රශ්රීක සකාහිතදය
882 - ගප්රශ්රික නකාටද
ප්තලකෝටසස්
කඹය / ප්තලකෝටසස් ; පරිවර්තනය බන්ධුල
ජයවර්ධන
විසනි.- 2 වන මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි.104 ;
තසමී 22.- (විශස්ව නද්යාටද කකෘති පුසස්තක
මද්යාලද්යා ; අසිංක 01)
1 වන මුද්රණය 1992.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159305 NL)
ISBN 978-955-30-1954-7 (382867NA)
යුරිපිඩසස්
බපැකී නද්යාටදය / යුරිපිඩසස් ; පරිවර්තනය
ආරියවසිංශ රණවීර විසනි.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. xvi,100 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(163153 NL)
ISBN 978-955-30-3232-4 (385681 NA)
තරකෝම පග්රභසන නද්යාටද තදකක් : කහවන මුට්ටිය
සහ නපුසිංසකයද්යා / පරිවර්තනය මර්ලින් පීරිසස්.
තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 152 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(151736 NL)
ISBN 978-955-30-2343-8 (376048 NA)
තහතොර සමඟෙ තභලුතවන් / පරිවර්තනය පිග්රයත්
ලියනතග් සහ පග්රසන්න විතද්යානතග්.නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 145 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157631 NL)
ISBN 978-955-0681-22-0

8 9 0 ලවනත් භකාෂකා සකාහිතදය
891 - නලැලගනහිර ඉන්දු යුලරයෝපීය හකා
ලකලේටික් සකාහිතදය
891.2 - සලංසස්කපෘත සකාහිතදය
කද්යාලිදද්යාස, ශ්රීග්ර

ශකෘසිංගද්යාරතිලකය / ශ්රීග්ර කද්යාලිදද්යාස ; පරිවර්තනය
සුතන්තග්රද්යා කසිංකද්යානමතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 64 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159219 NL)
ISBN 978-955-30-2896-9 (382887 NA)

මහද්යානද්යාම හිමි, මිනවන්ගමුතවේ
පඤස්චතන්තග්රතයේ කද්යාතකතොලුකීය /
මිනවන්ගමුතවේ මහද්යානද්යාම හිමි.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. xl, 191 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 650.00
(154805 NL)
ISBN 978-955-30-2989-8 (379439 NA)
මුණසසිංහ, කුමද්යාරදද්යාස
සසිංසස්කකෘත සද්යාහිතද පග්රතවේශය / කුමද්යාරදද්යාස
මුණසසිංහ.- තකතොළඹ : රත්න තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [vi],178 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159276 NL)
ISBN 978-955-683-017-0 (382923 NA)

891.22 - නකාටද. විචකාරය
තපතර්රද්යා, නිමලේ ආරියවසිංශ
රත්නද්යාවල නද්යාටද විචද්යාරය : 2009 සට අ.
තපතො. ස. උසසස් තපළ විභද්යාගය සඳහද්යා
නිර්තද්ශිත / නිමලේ ආරියවසිංශ තපතර්රද්යා.වපැලේලමපිටිය : ලසස්සන පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2009.- පි. 95 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(151406 NL)
ISBN 978-955-550-270-2
සන්නසස්ගල, උපුලේ ශද්යාන්ත
රත්නද්යාවල : කකෘතිය හපැදසෑරීමට තපර කයවීම/
උපුලේ ශද්යාන්ත සන්නසස්ගල.- නතග්තගතොඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-පි. 93 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(161580 NL)
ISBN 978-955-681-012-7 (384630 NA)

891.23 - පප්රබන්ධ
කථද්යාසරිත්සද්යාගරය : සවුවන තකතොටස /
පරිවර්තනය හිරිපිටිතයේ පඤස්ඤද්යාකත්ති හිමි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. xvi,
308 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.650.00
(153798 NL)

ISBN 978-955-30-0241-9 (379000 NA)

891.37 - පකාලි සකාහිතදය
විජිතනන්ද හිමි, තදහිපද්යාතගතොඩ
සූතග්ර සද්යාහිතදය අධදයන / තදහිපද්යාතගතොඩ
විජිතනන්ද හිමි.- පුවක්පිටිය : මද්යාගධි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xv,78 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(155957 NL)
ISBN 978-955-0398-10-2 (380360 NA)

891.371 - පදෙද
මහින්ද හිමි, වඩුමුන්තන්
පද්යාලි පදද පද්යාඨ සසිංගග්රහය / වඩුමුන්තන් මහින්ද
හිමි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 88 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156256 NL)
ISBN 978-955-30-2990-4 (380774 NA)

891.371 - පදෙද. පලැරණ සකාහිතදය
සුමසිංගල හිමි, හික්කඩුතවේ ශ්රීග්ර
සන්තද්සකථද්යා / හික්කඩුතවේ ශ්රීග්ර සුමසිංගල හිමි ;
සසිංසස්කරණය මකුරප්තප් ධමමද්යානන්ද හිමි.2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. [xii],40 ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1896.
කබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(155832 NL)
ISBN 978-955-30-3052-8 (380181 NA)

891.4 - නූතන ඉන්දීය සකාහිතදය
891.42 – පලංජකාබ සකාහිතදය
891.423 – ප්රබන්ධ. නවකතකා
ප්රිටද්යාම, අමරිටද්යා
සඳ එළිය ගඟෙක් වී / අමරිටද්යා ප්රිටද්යාම ;
පරිවර්තනය තසකෝමසරි ලියනතග් විසනි.මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.- පි. 118 ; තසමී 21.
The skeleton කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(161362 NL)

ISBN 978-955-652-816-9

891.43 - හින්දි
891.433 – ප්රබන්ධ. ලකටිකතකා
තප්රශේමචන්ද්ර, මුසිංශි
වද්යානර රත්නය / මුසිංශි තප්රශේමචන්ද්ර ;
පරිවර්තනය
ඩ. පී. සමරසසිංහ විසනි.මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.-පි. 131 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(161334 NL)
ISBN 978-955-652-864-0
තමකෝඩ ගහ : හින්දි තකටිකතද්යා / පරිවර්තනය ඩ.
පී. සමරසසිංහ.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය
ග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 139 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00
(161348 NL)
ISBN 978-955-652-865-7

891.44 - ලබලංගකාලි සකාහිතදය
891.441 - පදෙද
තද්යාතගකෝර්, රබන්ද්රනද්යාත්
මද්යානස / රබන්ද්රනද්යාත් තද්යාතගකෝර් ;
පරිවර්තනය ආනන්ද අමරසරි විසනි.තකතොළඹ : සූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 205 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00 (152970 NL)
ISBN 978-955-656-175-3(377842 NA)

891.443 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
කමතලේශස්වර්
සමුදුතරහි අතරමසිං වූ මිනිසද්යා /
කමතලේශස්වර් ; පරිවර්තනය උපුලේ රසිංජිත්
තහශේවද්යාවිතද්යානගමතග් විසනි.- තකතොළඹ :
ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. 183 ;
තසමී 21.
සමුද්ර තම තඛකෝයද්යා හුආ ආද්මී කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00 (160462 NL)
ISBN 978-955-0256-06-8

චට්තටකෝපද්යාධදද්යාය, සරත්චන්ද්ර
රද්යාමද්යා තද්වී / සරත්චන්ද්ර චට්තටකෝපද්යාධදද්යාය ;
අනවද්යාදනය තජේ. තක්. එසස්. සමරතසශේකර
විසනි.- ඉඹුලේතගතොඩ: තසනරත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 184 ; තසමී 22.
පලේලිසමද්යාජේ තබසිංගද්යාලි නවකතද්යාතවේ සසිංහල
අනවද්යාදයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.320.00
(157419 NL)
ISBN 978-955-1887-23-0 (381371 NA

891.48 - සලංහල සකාහිතදය
ජයතිලක, තක්.
අත්පසුර / තක්. ජයතිලක.- තකතොළඹ : පග්රදීප
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 108 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(153130 NL)
ISBN 978-955-554-141-1 (377509 NA)
ජයතිලක, තක්.
නිරි බත / තක්. ජයතිලක.- තකතොළඹ :
ප්රදීප ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 136 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162043 NL)
ISBN978-955-554-144-2(385330 NA )
ජයතිලක, තක්.
සසිංකලේපනද්යා / තක්. ජයතිලක.- තකතොළඹ :
ප්රදීප ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 124 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(162014 NL)
ISBN 978-955-554-142-8 (385338 NA)
ජයසරි, අනිලේ
උසසස් තපළ (නව නිර්තද්ශය) සඳහද්යා,
පුරද්යාතන ගදද කයවීම / අනිලේ ජයසරි.මහව : අනිලේ ජයසරි.- 2011.- පි. 120 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162034 NL)
ISBN 978-955-53159-0-6 (385321 NA)
ඤද්යාණඛන්ති හිමි, තකතොත්මතලේ
ඓතිහද්යාසක සසිංහල සද්යාහිතද අධදයනය /

තකතොත්මතලේ ඤද්යාණඛන්ති හිමි.- ගලේපද්යාය :
කර්තකෘ, 2011.- පි. xxxvi,193 ; තසමී 19.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.370.00
(157441 NL)
ISBN 978-955-53345-0-1

ISBN 978-955-30-2919-5 (382937 NA)
තපතර්රද්යා, තක්. ස.
සසිංහල සද්යාහිතදය සසිංග්රහය විමර්ශන - 3 /
තක්. ස. තපතර්රද්යා.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 136 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(160257 NL)
ISBN 978-955-30-2920-1 (383600 NA)

තිලකරත්න, ඒ. ඇම.
විෂය සූචිය ජද්යාතක තපතොත හද්යා සද්ධර්ම
රත්නද්යාවලිය / ඒ. ඇම. තිලකරත්න.තකතොළඹ : සහස්ර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 112 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(161147 NL)
ISBN 978-955-1767-46-4

තප්රශේමරත්න, තක්. ජී.
පූරද්යාතන ගදද සසිංගග්රහය විචද්යාරය : නව
නිර්තද්ශයද්යානකූල උසසස් තපළ /
තක්. ජී. තප්රශේමරත්න.- තකතොළඹ : පග්රදීප
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 80 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.90.00
(153114 NL)
ISBN 978-955-554-139-8(377633 NA)

දුනමද්යාල, මහද්යානද්යාම
පුරද්යාතන ගදද සසිංගග්රහය විමර්ශනය : 2009
සට අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) සඳහද්යා
නියමිත / මහද්යානද්යාම දුනමද්යාල.- රවන්වපැලේල :
කර්තකෘ, 2009.- පි. 106 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.225.00
(151408 NL)
ISBN 978-955-97512-6-7

බුද්ධපුතග්ර හිමි
පූජද්යාවලිය : සූතිසස්වන පරිච්තඡේදය විජය රජු
පටන් ද්විතය පරද්යාකග්රමබද්යාහු රජු තතක් ශග්රග්රී
ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය / බුද්ධපුතග්ර හිමි ;
සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි විසනි.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. xx, 112 ; තසමී
21. - (ඉතිහද්යාස ගග්රන්ථ මද්යාලද්යා ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156623 NL)
ISBN 978-955-30-2851-8 (380799 NA)
අ. වි. 954.93

නිතලව, සරත්
අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) සසිංහල නව
නිර්තද්ශය පුරද්යාතන ගදදය / සරත් නිතලව.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි.
xvi,160 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159214 NL)
ISBN 978-955-30-3174-7 (382881 NA)
නිතලව, සරත්
සසිංහල භද්යාෂද්යාව සහ සද්යාහිතදය : 8 තශශේණය
අතිතර්ක කග්රක්රියද්යාකද්යාරකම / සරත් නිතලව.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 104 ;
තසමී 24
මපැබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(156604 NL)
ISBN 978-955-30-1744-4(380778 NA)
අ. වි. 491.48
තපතර්රද්යා, තක්. ස.
සසිංහල සද්යාහිතදය සසිංග්රහය විමර්ශන –-1 /
තක්. ස. තපතර්රද්යා.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 136 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(160303 NL)
ISBN 978-955-30-2918-3(383653
NA)තපතර්රද්යා, තක්. ස.
සසිංහල සද්යාහිතද සසිංගග්රහය : විමර්ශන 2 / තක්.
ස. තපතර්රද්යා.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 88 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(159249 NL)

යටසසිංහ, චමපද්යා පසද්යාදිනී
තපකෞරෂ සසිංවර්ධනය සඳහද්යා උපතද්ශ
සද්යාහිතදය / චමපද්යා පසද්යාදිනී යටසසිංහ.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 176 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(160246 NL)
ISBN 978-955-30-2846-4 (383630 NA)
ලියනතග්, සඳසරි එම.
සද්ධර්මරත්නද්යාවලිය : ලිහිලේ බසන් /
සඳසරි එම. ලියනතග්.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 496 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 700.00
(161105 NL)
ISBN 978-955-655-927-9 (384743 NA)
වපැයිතහශේන, ගයද්යා
සසිංහල සද්යාහිතද සද්යාධනය / ගයද්යා වපැයිතහශේන.කරිවත්තුඩුව : කර්තකෘ, 2011.පි. 320 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00
(162018 NL)
ISBN 978-955-53458-0-4 (385342 NA)
විතජේසුන්දර, කලදද්යාණ
පුරද්යාතන ගදද සසිංගග්රහය : අ.තපතො.ස. (උසසස්

තපළ) විභද්යාගයට නියමිත / කලදද්යාණ
විතජේසුන්දර.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය
ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.පි. xiv, 152 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 130.00
(156906 NL)
ISBN 978-955-652-691-3 (380816 NA)

වීරසසිංහ, ඩබ්. ඩබ්. දිමුතු
සසිංහල භද්යාෂද්යා වදද්යාකරණය සහ සසිංහල
සද්යාහිතදය තකටි සටහන් / ඩබ්. ඩබ්. දිමුතු
වීරසසිංහ.- නතග්තගතොඩ : වද්යාසනද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 144 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00 (161724 NL)
ISBN 978-955-655-996-3(384735 NA)
අ. වි. 491.485
සද්ධර්මරත්නද්යාවලිය / සසිංසස්කරණය එලේ
ගුණරත්න.- නව මුද්රණය.- තකතොළඹ : රත්න
තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [xxx],218 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(159304 NL)
ISBN 978-955-0110-64-3 (382902 NA)
සමර්පණද්යා : 2009 සට අ.තපතො.ස. උසසස් තපළ
නව නිර්තද්ශිත සසිංහල සද්යාහිතද කකෘති පිළිබඳ
ශද්යාසස්තග්රග්රීය ලිපි සසිංගග්රහය / සසිංසස්කරණය
හබරකඩ සුධමම හිමි.- බද්තද්ගම :
සසිංසස්කද්යාරක, 2010.- පි. vi,176 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(156203 NL)
ISBN 978-955-52723-0-8
සරත්, තගතොසිංගිතතතොට
ආතලකෝකය රැතගන එන්න / තගතොසිංගිතතතොට
සරත්.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි,
2011.- පි. 111 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00 (160632 NL)
ISBN 978-955-551-902-1
සරිතසශේන, එසස්. වී. පී.
සසිංහල 10 – 11 තශශේණ නව සද්යාහිතදය පද්යාඨ
සසිංග්රහය / එසස්. වී. පී. සරිතසශේන.- තකතොළඹ :
සමයවර්ධන, 2009.- පි. vii, 88 ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.260.00 (142379 NL)
ISBN 978-955-570-539-4(367685 NA)
සුරවීර, ඒ. වී.
තලේඛන සමීක්ෂද්යා : නව ආතලකෝකධද්යාරද්යා /
ඒ. වී. සුරවීර.- තකතොළඹ : සදීපද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 240 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 420.00 (161174 NL)
ISBN 978-955-661-449-7

891.48 - සලංහල සකාහිතදය. විචකාරය
අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලියු. ඒ.
කවිය, ගීතය හද්යා සමද්යාජය / ඩබ්ලියු. ඒ.
අතබ්සසිංහ.සසිංතශකෝධිත 4 වන මුද්රණය.වරකද්යාතපතොල : ආරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 352 ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1991.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.475.00
(155941 NL)
ISBN 978-955-553-453-5 (380559 NA)
අමිතසරි හිමි, කපැලණතයේ
පුරද්යාතන ගදද සසිංගග්රහය හද්යා විචද්යාරය /
කපැලණතයේ අමිතසරි හිමි සහ කලදද්යාණ
කීර්ති ශ්රීග්ර කුවින්ටසස් ජයසසිංහ.- කරිබත්තගතොඩ :
සරිසසිංහ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 182 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(155899 NL)
ISBN 978-955-0360-00-0
ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත
සසිංහල සද්යාහිතද විචද්යාරය : අ.තපතො.ස. සද්යාමද්යානද
තපළ / භද්යාරත ලසිංකද්යාතග්.- දන්තකතොටුව :
වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 175 ; තසමී
21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(155269 NL)
ISBN 978-955-655-926-2 (379997 NA)

891.48076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
ගලහිටියද්යාව, පී. බ.
සසිංහල තපරහුර ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය :
අ. තපතො. ස. (සද්යා. තපළ) / පී. බ.
ගලහිටියද්යාව.- තකතොළඹ : නිර්මල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. vi,152 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00 (162117 NL)
ISBN 978-955-9377-39-9 (384895 NA)
අ. වි. 491.48076
වීරවර්ණකුල, පබද්යා
සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 11 තශශේණය /
පබද්යා වීරවර්ණකුල.- තකතොළඹ : මද්යාසස්ටර් ගයිඩ්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [v],197 ; තසමී 28.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159663 NL)
ISBN 978-955-664-148-6 (383225 NA)
අ. වි. 491.48076

2001 .- පි. 224; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.3230.00 (160806 NL)
ISBN978-955-551-914-4 (384185 NA)

සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : අ. තපතො. ස.
(සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය විභද්යාග
පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 319 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157211 NL)
ISBN 978-955-664-158-5 (381292 NA)
අ. වි. 491.48076

අළුත්පටබපැඳි, නන්දතසශේන
එදද්යා තමදද්යා තුර ගලේඔතයේ සරි / නන්දතසශේන
අළුත්පටබපැඳි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 72 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156617 NL)
ISBN 978-955-30-2820-4 (380793 NA)
අ. වි. 954.93

ළ 891.4808 – එකතු
ළ 891.480809282 – ළමකා සකාහිතදය
වික්රමසසිංහ, මද්යාර්ටින්
අතප් ළමද්යා සද්යාහිතදය / මද්යාර්ටින් වික්රමසසිංහ .රද්යාජගිරිය : සරස ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 65 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.120.00
(161030 NL)
ISBN 978-955-0201-18-1 (384495 NA)

891.48092 - සකාහිතදධරලයයෝ
ජයතසශේන ජයතකතොඩි සමර කතිකද්යාවත.[තපැ. තනතො.] : ජයතසශේන ජයතකතොඩි ගග්රන්ථ
භද්යාරකද්යාර මණ්ඩලය, [2010?].- පි. 20 ;
තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(152307 NL)

891.481 - පදෙද
අජිත්, ජී. ඇම.
සයලු කවීන්ට දන්වද්යා සටින වග නම / ජී.
ඇම. අජිත්.- කඩුතවල : ජී. ඇම. තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 127 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153330 NL)
ISBN 978-955-1863-02-9 (378068 NA)
අ. වි. 920
අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලිවේ. ඒ.
අඩවන් වූ තදතනතින් : තග්ය පද රචනද්යා
සරණය (1968 – 2001) / ඩබ්ලිවේ. ඒ.
අතබ්සසිංහ .- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි,

ආරච්චි, සරිලේ රණවක
ඇසර තගතු විසරකථද්යා / සරිලේ රණවක
ආරච්චි.- නවදගල : කර්තකෘ, 2010.- පි. 64 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(154874 NL)
ISBN 978-955-53124-0-0
අසිංතහට්ටිගම, විමලේසරි
යලි වඩින මපැනවි අමද්යා මසෑණ බුදු පියද්යාතණනි :
තබකෞද්ධ චරිතද්යාසිංග 8 ක් ලිහිලේ කවි බසන් /
විමලේසරි අසිංතහට්ටිගම.- නිට්ටඹුව : ජය ශ්රී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 48 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(163153 NL)
ISBN 978-955-0758-01-2 (385502 NA)
කඩුතවල කවි යුගය - 7 : විසහතර පපැය රජ කවි
මඩුව - 2009 / සසිංසස්කරණය ජී. ඇම. අජිත්.කඩුතවල : ජී. ඇම. තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 202 ; තසමි 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(153331 NL)
(378070 NA)
කරණද්යාරත්න, තක්. ට. තක්.
සසුවිය සහ වදමතලේ ගීතය / තක්. ට. තක්.
කරණද්යාරත්න.- පසස්යද්යාල : කර්තකෘ, 2010.පි. 72 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152777 NL)
(377982 NA)
කවිරද්යාජ, ඩ. ඇම. ඇසස්. ඇසස්.
කද්යාවදද්යාවතසිංසය / ඩ. ඇම. ඇසස්. ඇසස්.
කවිරද්යාජ.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. xxii,13 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(159307 NL)
ISBN 978-955-30-3039-9 (382869 NA)
ගමතග්, එසස්. අයි.

සගිරි ගී (351-375) : කපැලණය
විශස්වවිදදද්යාලතයේ බද්යාහිර උපද්යාධියට නියමිත /
එසස්. අයි. ගමතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 79 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(161126 NL)
ISBN 978-955-30-3107-5 (384713 NA)
ගුණරතන හිමි, ගලේගමුතවේ
නද්යා හිමි වපැඳ කය කථද්යා / ගලේගමුතවේ
ගුණරතන හිමි.- [තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ,
2011.- පි. 58 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00 (162011 NL)
ISBN 978-955-52577-4-9 (385335 NA)
ජයමද්යාන්න, සුසන්ත
අසරිමත් කපැලණ වරණ / සුසන්ත
ජයමද්යාන්න.කපැලණය : කර්තකෘ, 2011.- පි. 64 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(155902 NL)
ISBN 978-955-97664-4-5
දියත දිනන කවි : 2011 තලකෝක කවි දිනය
නිමිත්තතනි / සසිංසස්කරණය පියතසශේන
රතුවිතද්යාන [සහ තවත් අය].- බත්තරමුලේල :
සසිංසස්කකෘතික කටයුතු තදපද්යාර්තතමන්තුව,
2011.- පි. xiv,256 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-0353-12-5 (156931 NL)
(381434 NA)
දිසද්යානද්යායක, රත්නසරි පී.
සසර මඟෙ තකටිම මඟෙ / රත්නසරි පී.
දිසද්යානද්යායක සහ නන්දද්යා පී . දිසද්යානද්යායක.තහතොරණ : කර්තකෘ, 2011.- පි. vi, 50 ;
තසමී 20.
කබපැ- තබකෝක : ර. 110.00
(158964 NL)
ISBN 978-955-53519-0-4
තපතදන් බුදු සරිත : තබතොදු කවි එකතුව සහ
තබතොදු කවි විමසුම / සසිංසස්කරණය
පතර්ස් මදද්යාස ශග්රග්රී අලවත්තතග්.බත්තරමුලේල : සසිංසස්කකෘතික කටයුතු
තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2011.- පි. xii, 379 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-0353-13-2(158339NL)
(382185 NA)
තබතොදු බපැති දිනය / සමපද්යාදනය තමතොණරද්යාගල
සුදසස්සකද්යා සලේමද්යාතද්යාව .- කලුතර දකුණ :
නිවේ ශ්රීමත ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය),2001 . පි.24 ;තසමී 21.

කබපැ-තබකෝක: තනතොමිතලේ

(154820 NL)
(379279 NA)

මුනිදද්යාස, කුමද්යාරතුසිංග
කුමද්යාර ගී / කුමද්යාරතුසිංග මුනිදද්යාස.තබතොරලපැසස්ගමුව : විසදුන පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 44 : චිතග්ර ; තසමී 24.
1 වන මුද්රණය 1926.
කබපැ-තබකෝක : ර. 195.00
(158344 NL)
ISBN 978-955-1741-74-7(382140 NA)
රතුවිතද්යාන, පියතසශේන
රස පවසට පපැන් තදදකෝතක් / පියතසශේන
රතුවිතද්යාන.- පිළියන්දල : කර්තකෘ, 2010.පි. xiv, 88 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153784 NL)
ISBN 978-955-50028-6-8 (377631 NA)
රද්යාජපක්ෂ, සුමනවීර
මපැති සතබ් කී කවි / සුමනවීර රද්යාජපක්ෂ.මද්යාලතබ් : කර්තකෘ, 2011.- පි. 194 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(162002 NL)
ISBN 978-955-53602-0-3 (384884NA)
අ. වි. 328.549302
රිටිගහතපතොළ, හසිංසමද්යාලද්යා
තකතොළඹ යුගතයේ කවිය සහ සමද්යාජ
සස්තරද්යායනය / හසිංසමද්යාලද්යා රිටිගහතපතොළ.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 250 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.575.00
(152829 NL)
ISBN 978-955-30-2939-3 (377752 NA)
අ. වි. 305
තරකෝහණදීර, මපැන්දිසස්
කවි පද බපැඳුම / මපැන්දිසස් තරකෝහණදීර.මහරගම : තරසිංජි පග්රක්රින්ට්සස් (මුද්රණය), 2010.පි. 32 ; තසමී 29.
(තකතොසස්තද්යා රත්සසිංතග් (යුතගතොසස්ලද්යාවේ)
පරිවර්තන පපැදිතපලක් ඇතුලත්ය)
කබපැ-තබකෝක : ර. 80.00
(152355 NL)
ISBN 978-955-97596-1-4 (377188 NA)
විතද්යාන, පත්මද්යා
පපැණ කුරලු සන්තද්ශය / පත්මද්යා විතද්යාන .උදුතගතොඩ : කර්තකෘ, 2010 .- පි. vi, 22;
තසමී 20.

කබපැ -තබකෝක : ර. 50.00

(154837 NL)

විමලතසශේන, තගතොළුවද්යාමුලේතලේ
බුදු බව අතත් දුර / තගතොළුවද්යාමුලේතලේ
විමලතසශේන.- ඇලේපිටිය : කර්තකෘ, 2010.පි. 60 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(153612 NL)
ISBN 978-955-51098-9-7 (378418 NA)
සමුළු කවි / සසිංසස්කද්යාරක ජී. ඇම. අජිත්.කඩුතවල : ජී. ඇම. තපතොත් පග්රකද්යාශන, 2010.පි. xiv, 199 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(153329 NL)
ISBN 978-955-1863-01-2 (378067 NA)
සුමනසරි හිමි, දමුණුතපතොළ
රජ පපැටලුම / දමුණුතපතොළ සුමනසරි හිමි.තවේයන්තගතොඩ : කර්තකෘ, 2011.පි. [xii], 112 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(155912 NL)
ISBN 978-955-50398-2-6

891.481 - පදෙද. විචකාරය
කඩුපුලේ මලේ : තකතොළඹ යුගතයේ තදවන පරපුරට
අයත් කවීන් ස-තදතනකු පිළිබඳ
විමර්ශනයක් / සමපද්යාදනය ට. ආරියරත්න .තකතොළඹ : ඇසස් තගතොඩතග් .-2011 .පි. 216 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 600.00
(161651 NL)
ISBN 978-95530-2352-6 (384682
NA)
සූරියආරච්චි. ගද්යාමිණ
දිවිතකතට කවි ගඟෙ : සඳපැසස් කවිය පිළිබඳ
ශද්යාසස්තග්රග්රීය විවරණයක් /ගද්යාමිණ සූරියආරච්චි.මහියසිංගනය : කර්තකෘ, 2011.- පි. xvi,191;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.370.00
(154450 NL)
ISBN 978-955-53039-0-3 (379136 NA)

891.481 - පදෙද. නූතන සකාහිතදය
ආනන්ද, මලේලවතගදර සුනිලේ
සඳ තුරලට වී / මලේලවතගදර සුනිලේ
ආනන්ද.- නද්යාවලපිටිය : කර්තකෘ, 2010.පි. vii,152 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (160056 NL)
ISBN 978-955-51190-3-0
ආරියතසශේන, ඒ. පී.

මිනිසස්බව සහ මිනිසස්කම / ඒ. පී.
ආරියතසශේන.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 64 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(159222 NL)
ISBN 978-955-30-2493-0 (382975 NA)

ඉරගලේබණ්ඩද්යාර, ජනනි පබසරද්යා
තුත්තිරි මල / ජනනි පබසරද්යා
ඉරගලේබණ්ඩද්යාර.-කුරණසෑගල : කර්තකෘ,
2010.- පි. [ix],44 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.160.00
(153309 NL)
ISBN 978-955-52820-0-0 (377676 NA)
ඉලයප්ආරච්චි, එරික්
පියසස්සක් නපැති පතරවිතයක් / එරික්
ඉලයප්ආරච්චි.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 76 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00 (161514 NL)
ISBN 978-955-671-365-7 (384562 NA)
එඬරගලේතලේතගදර, ජයතසශේන
පිටමසිං වීම / ජයතසශේන එඬරගලේතලේතගදර.කළුගමුව : එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [vi],137 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00 (161059 NL)
ISBN 978-955-0357-06-2 (384521NA)
එදිරිසසිංහ, සුජිත් චමින්ද
පින් බිමක අවි දපැර පන්හිඳක විසතුර /
සුජිත් චමින්ද එදිරිසසිංහ.- [තපැ.තනතො.] :
කර්තකෘ, 2011.- පි. 88 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක ; ර. 230.00 (160101 NL)
ISBN 978-955-97191-1- (38356 NA)
අසිංතහට්ටිගම, විමලේසරි
සඳ අහිසිංසකයි / විමලේසරි අසිංතහට්ටිගම.නිට්ටඹුව : ජය ශ්රී ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 43 ; තසමී 18.
කබපැ-තබකෝක: ර. 120.00
(163154 NL)
ISBN 978-955-0758-00-5 (385503 NA)
කරණද්යාතිලක, තඛේමද්යා
බද්යාධක තකතොට නිමද්යා-දියුණුවට මඟෙ
තමතහමද්යා- පපැබපැඳුම කළ තමමද්යා–නමින්
කරණද්යාතිලක තඛේමද්යා / තඛේමද්යා
කරණද්යාතිලක.- තබතොරලපැසස්ගමුව :
තලේතමන්සස් තඩන්, 2011.- පි. 67 ;
තසමී 14.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 99.00
(161591 NL)
ISBN 978-955-0755-00-4 (384535 NA)

කරණද්යාදද්යාස, ඕ. පී.
හපැතටන් එහද්යා තහටක් / ඕ. පී. කරණද්යාදද්යාස.කඩුතවල : ජී. ඇම. තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 80 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00 (161573 NL)
ISBN 978-955-1863-03-6(384648 NA)

තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152308 NL)
ISBN 978-955-53093-0-1

කරණද්යාරත්න, ලලිත්
සත් අහස / ලලිත් කරණද්යාරත්න .පද්යානදුර : කර්තකෘ, 2011 .- පි.xvii, 61;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00 (157392 NL)
ISBN 978-955-50236-1-0(381683 NA)

ගුණතසශේකර, නීලේ
උපද්යාදියමද්යාන / නීලේ ගුණතසශේකර.- රද්යාජගිරිය :
ග්රපැෆිතකයද්යා, 2011.- පි. 62 ; තසමී 19.
නූබපැ-කතබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(162357 NL)
(385545 NA)

කවිරද්යාජ, කුමද්යාර
තසශේකරට ගතමන් ලියුමක් / කුමද්යාර
කවිරද්යාජ.- තකතොට්ටුකච්චිය : කර්තකෘ, 2011.පි. xviii,76 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00 (162010 NL)
ISBN 978-955-50899-1-3(385334 NA)

ගුණතසකෝම, ගුණතසශේකර
කරිකුරහන් / ගුණතසශේකර ගුණතසකෝම.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 56 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159250 NL)
ISBN 978-955-30-2905-8 (382933 NA)

කතලගම, ළහිර
පිනිදිය වපැසස්ස / ළහිර කතලගම.කපැලණය : කර්තකෘ, 2011.- පි. 95 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(162235 NL)
ISBN 978-955-53612-0-0 (385360 NA)

ගුරතග්, නිරසිංජන
අවදි වී නිදන්න / නිරසිංජන ගුරතග්.තහකෝමද්යාගම :
කර්තකෘ, 2011.- පි. xvi,80 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(159112 NL)
ISBN 978-955-98763-3-5 (382747 NA)

ගුණරත්න, තක්. ජී.
විකලේප වීදිතයේ මිනිසස් රූප / තක්. ජී.
ගුණරත්න.- [තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ, 2010.- පි.
vi,54 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(153715 NL)
ISBN 978-955-50167-2-8
ගුණරත්න, සුමින්ද කත්සරි
නද්යා රජ සහ තම රජ / සුමින්ද කත්සරි
ගුණරත්න.- තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්,
2010.- පි. ix,78 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(153041 NL)
ISBN 978-955-677-042-1 (377859 NA)
ගුණරතන හිමි, ගලේගමුතවේ
කරි පබළු / ගලේගමුතවේ ගුණරතන හිමි.පූතගතොඩ : කර්තකෘ, 2011.- පි. 76 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162036 NL)
ISBN 978-955-52577-3-2 (385323 NA)
ගුණවර්ධන, ඉන්දික
හිතත් තකටූ ටපැටූ : සයිබර් අවකද්යාශතයේ
තබදද්යාගත් කවි / ඉන්දික ගුණවර්ධන.රත්මලද්යාන : කර්තකෘ, 2010.- පි. 187 ;

චන්ද්රතසශේකර, ලද්යාලේ
කරි සුවඳ : තනතොසතතන සතුවිලි / ලද්යාලේ
චන්ද්රතසශේකර.- තදහිවල : කර්තකෘ, 2011.පි. iv, 20 : චිතග්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-5125-90-2 (158562 NL)
(382484 NA)
ජයතිසස්ස, වයිමන්
දිවි සුවඳ / වයිමන් ජයතිසස්ස.- තමතොණරද්යාගල :
කර්තකෘ, 2010.- පි. xii,16 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(153707 NL)
ISBN 978-955-52445-1-0
ජයතිසස්ස, වයිමන්
විහඟෙ ගීතය / වයිමන් ජයතිසස්ස.තමතොණරද්යාගල : කර්තකෘ, 2010.- පි. xvi,80 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153671 NL)
ISBN 978-955-52445-0-3
ජයතනත්ති, තසකෝමරත්න
දපැන් නපැතුවට මම එතතකතොට / තසකෝමරත්න
ජයතනත්ති.- වද්යාද්දුව : කර්තකෘ, 2011.පි. 80 ; තසමී 20.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(155897 NL)
ISBN 978-955-53355-0-8
ජයසසිංහ, තජේ. එම. පත්මද්යා
අමද්යාවක නිමද්යාවිය / තජේ.එම. පත්මද්යා ජයසසිංහ.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි.88 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158307 NL)
ISBN 978-955-30-1730-7 (382029 NA)
ජයසසිංහ, නිර්මලද්යා දමයන්ති
ඔබ තද්දුන්න ආකද්යාසතයේ / නිර්මලද්යා දමයන්ති
ජයසසිංහ.- තමතොරටුව : සර්තවකෝදය විශස්වතලේඛද්යා,
2010.- පි.[xviii], 91 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(153482 NL)
ISBN 978-955-599-501-6 (378610 NA)
තතන්නතකකෝන්, චින්තද්යා නන්දනී
සුළඟෙ තසශේ සපපැමිණ / චින්තද්යා නන්දනී
තතන්නතකකෝන්.- කුරණසෑගල : කර්තකෘ,
2010.- පි. [ix],39 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.160.00
(153308 NL)
ISBN 978-955-52821-0-9 (377675 NA)
තත්නවර, අමිල
අත් අකුර මලේවඩම / අමිල තත්නවර .තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010 .පි. 72 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (152974 NL)
ISBN 978-955-30-2898-3 (377713 NA)
තතතොටවත්ත, නවන්
සඳ එළිය සහ සඳ සඳි විල / නවන්
තතතොටවත්ත.- තමතොරටුව : සර්තවකෝදය
විශස්වතලේඛද්යා, 2010.- පි. 72 ; තසමී 23.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(153484 NL)
ISBN 978-955-599-498-9 (378612 NA)
දසනද්යායක, තමනක හර්ෂද්යාන්
තනකෝනද්යා මලේ / තමනක හර්ෂද්යාන් දසනද්යායක.උකුතවල : කර්තකෘ, 2010.- පි. [xii], 47 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.150.00
(156216 NL)
ISBN 978-955-52707-0-0
අ. වි. 782.42
දහනද්යායක, අනර
තලකෝකය හතරැසස් / අනර දහනද්යායක.මහරගම : ඇඩ් ඇඩ්සස්, 2010.- පි. 92 : චිතග්ර ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153318 NL)
ISBN 978-955-1910-01-3 (377665 NA)
දිවුලේගතන්, නිහද්යාලේ

ආශද්යා : පදද කද්යාවද / නිහද්යාලේ දිවුලේගතන්.ගලේගමුව : කර්තකෘ, 2011.- පි. vii, 96 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 175.00
(156811 NL)
ISBN 978-955-98938-3-7 (381169 NA)

දිසද්යානද්යායක, එසස්. එම. මසිංජුල
පින්සර ලිතයේ නඹ පුන්සඳ වතගයි නිශද්යා... /
එසස්. එම. මසිංජුල දිසද්යානද්යායක.- වරද්යාවපැව :
කර්තකෘ, 2011.- පි. 38 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.120.00
ISBN 978-955-52549-0-8(156078 NL)
(380409 NA)
තද්ශද්යානි, රශස්මි අමද්යා
කවි කයමු රස විඳිමු / රශස්මි අමද්යා තද්ශද්යානි.[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ, 2011.- පි.36 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-53496-0-4 (158266 NL)
(381992 NA)
තදතොතළතොසස් ගවේව : සද්යාමුහික කවි
සරණය /සසිංසස්කරණය තබකෝගන තබකෝකන්ද.පන්නිපිටිය : සසිංසස්කද්යාරක, 2011.- පි. 72 :
චිතග්ර ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156783 NL)
ISBN 978-955-53343-0-3 (381200 NA)
නිමලේසරි, ජයන්ත
ප්රතදද්යාවතලකෝකන / ජයන්ත නිමලේසරි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 80 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00 (161124 NL)
ISBN 978-955-30-3096-2 (384711 NA)
නිලේමිණ, අනරද්යාධද්යා
යුගසස්තග්රග්රී / අනරද්යාධද්යා නිලේමිණ.- තකතොළඹ :
ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. ix, 79 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 175.00
(154996 NL)
ISBN 978-955-677-043-8 (379296 NA)
නිවුන්හපැලේල, වසන්ත පිග්රයසිංකර
ඔබ මට සදුහත් / වසන්ත පිග්රයසිංකර
නිවුන්හපැලේල.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 80 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157297 NL)
ISBN 978-955-30-0293-8 (381464 NA)

නූතන සසිංහල කද්යාවද නිර්මද්යාණ /
සසිංසස්කරණය ආනන්ද අතබ්සරිවර්ධන සහ
කලේප එරන්ද .- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 80 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00 (160302 NL)
ISBN 978-955-30-3169-3 (383652 NA)

පදද සරණ / සමපද්යාදනය පියතසශේන සමරසසිංහ.[තපැ. තනතො.] : තහශේවද්යාගම තකකෝරළතයේ රසකවි
බල මණ්ඩලය, 2010.- පි. [xiv],54 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.125.00
(152563 NL)
ISBN 978-955-1120-01-6
පියධමම හිමි, අත්තරතගතොඩ
පවුර / අත්තරතගතොඩ පියධමම හිමි.බත්තරමුලේල : සමීර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 79 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(161084 NL)
ISBN 978-955-1311-72-8 (384527 NA)
තපතර්රද්යා, නයනි ප්රියමද්යාලි
වර්ණ / නයනි ප්රියමද්යාලි තපතර්රද්යා .වද්යාද්දුව : ලන්නද්යා ප්රින්ටර්සස් (මුද්රණය),
[2011?].- පි. [ii], 30 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ (159905 NL)
(383419 NA)
තපතර්රද්යා, යමුනද්යා මද්යාලිනි
වද්යා ගසිං දසෑල : කද්යාවද සසිංග්රහය / යමුනද්යා මද්යාලිනි
තපතර්රද්යා.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 64 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(160243 NL)
ISBN 978-955-30-3227-0 (383619 NA)
තපතර්රද්යා, සුනිලේ සරත්
වන මඬතලේ බිසවු : කද්යාවද සසිංගග්රහය / සුනිලේ
සරත් තපතර්රද්යා.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 107 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(152820 NL)
ISBN 978-955-671-233-9 (377769 NA)
පග්රභද්යාතය / සසිංසස්කරණය ඉන්දික සසිංජීව විතද්යාන.බුලත්සසිංහල : ගුර තගදර ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2010.- පි. viii,120 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(157447 NL)
ISBN 978-955-0167-24-1
ප්රියලද්යාලේ, ඒ. එම. ඒ. සුසන්ත
සපැරිසරද්යා ගමමද්යාතන් / ඒ. එම. ඒ. සුසන්ත
ප්රියලද්යාලේ.- නිකවපැරටිය : කර්තකෘ, 2011.-

පි. vii,63 ; තසමී 19.
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(163323 NL)
ISBN 978-955-53015-0-3 (385744 NA)
බද්යාලසුරිය, තසකෝමරත්න
තලකෝකය මියයයි / තසකෝමරත්න බද්යාලසූරිය.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 152 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.290.00
(152824 NL)
ISBN 978-955-671-171-4 (377773 NA)
තබතොතත්ජු පියතුමද්යා, පීටර් තහශේමපිග්රය
හතළිසස් නමය / පීටර් තහශේමපිග්රය තබතොතත්ජු
පියතුමද්යා.- වපැලිපපැන්නගහමුලේල : කර්තකෘ,
2010.- පි. [xiv],50 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(153709 NL)
ISBN 978-955-52996-0-2
තබකෝකන්ද, තබකෝගන
කරසුවඳ / තබකෝගන තබකෝකන්ද.-පන්නිපිටිය :
21 වන සයවතසශේ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 80 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156691 NL)
ISBN 978-955-0224-03-6 (380721 NA)
තබකෝකන්ද, තබකෝගන
තුරක කඳුළු / තබකෝගන තබකෝකන්ද.තමතොරටුව : සර්තවකෝදය විශස්වතලේඛද්යා, 2010.පි. xiv, 53 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(153483 NL)
ISBN 978-955-95867-3-9 (378611 NA)
මධුෂද්යාණී, ශෂිකලද්යා
සඳත් එක්ක තනිතයන් / ශෂිකලද්යා මධුෂද්යාණී.නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 68 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(161503 NL)
ISBN 978-955-681-000-4 (384604 NA)
මධුසසිංඛ, ගයද්යාන්
තදවන ගමන / ගයද්යාන් මධුසසිංඛ.අවිසස්සද්යාතවේලේල : කර්තකෘ, 2010.පි. xxiv,65 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(153668 NL)
ISBN 978-955-53027-0-8
මලේලවආරච්චි, රණතුසිංග
සලේ සපු නද්යා / රණතුසිංග මලේලවආරච්චි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. xi,64 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153166 NL)
ISBN 978-955-30-0292-1 (377947 NA)
මලලේතගතොඩ, පී.

පන්නරය : පී. මලලේතගතොඩ තග් තතකෝරද්යාගත්
කවි / පී. මලලේතගතොඩ ; සමපද්යාදනය දයද්යාරත්න
රතණ්පුර විසනි.- [තපැ. තනතො.] : මලලේතගතොඩ
සමර පදනම, 2010.- පි. x,46 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(152616 NL)
ISBN 978-955-1317-12-6

ආරියවසිංශ රණවීර.- 2 වන මුද්රණය.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 64 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1988.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00 (160107 NL)
ISBN 978-955-30-2439-8 (383638 NA)

මපැදතගදර, සූරිය
සසිංහිතද් කවි / සූරිය මපැදතගදර.- ගද්යාලේල :
කර්තකෘ, 2010.- පි. [viii],56 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.125.00
(152117 NL)
ISBN 978-955-52983-0-8

රණසසිංහ, එසස්. පී.
ඔබ දුටු මට තමය ලියන්නට සත් විය /
එසස්. පී. රණසසිංහ.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 120 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (162730 NL)
ISBN 978-955-30-2660-6 (385676 NA)

මුදද්යාතග්, විමලදද්යාස
දුරතු උණුසුම / විමලදද්යාස මුදද්යාතග්.- 2 වන
මුද්රණය.- බටතපතොල : කර්තකෘ, 2010.- පි. 52 ;
තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1991.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.140.00
(153137 NL)
ISBN 978-955-8154-08-3 (377895 NA)
තමධසිංකර හිමි, කරම
තපතොතළතොව / කරම තමධසිංකර.- බුලත්සසිංහල :
කර්තකෘ, 2010.- පි. 63 ; තසමී 19.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153591 NL)
ISBN 978-955-53002-0-9 (378582 NA)
යසසස්ස හිමි, තවළඳතගතොඩ
සුමුදු මලේ කුමරිය / තවළඳතගතොඩ යසසස්ස
හිමි.- තකතොළඹ : වී. ඇන්ඩ් වී.
ඉන්ටර්නපැෂනලේ, 2011.- පි. 67 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(155901 NL)
ISBN 978-955-53189-0-7
යතසකෝදරද්යාවතතන් රස වින්සනයට බිඳක් …/
සමපද්යාදනය තදලේදූතවේ ධමමසද්යාර හිමි .ඇලේපිටිය : සමපද්යාදක, 2010 .- පි.xli ,
32 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(153701 NL)
ISBN 978-955-53095-0-9
යද්යාපද්යා, පියසරි අමිලසත්
උයන් තතර වසන්තය / පියසරි අමිලසත්
යද්යාපද්යා.- [තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ, 2011.පි. vi,81 : තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(162120 NL)
ISBN 978-955-98613-6-2 (385223 NA)
රණවීර, ආරියවසිංශ
තග් කුරලේතලකෝ සහ වී කුරලේතලකෝ /

රණසූරිය, තහශේමන්ත
තුවක්කුව තනතොතවේ මතග් හිත පත්තු විය /
තහශේමන්ත රණසූරිය.- කපැබිතිතගතොලේලසෑව :
කර්තකෘ, 2011.පි. [viii], 87 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(156632 NL)
(380744 NA)
රත්නවීර, නන්දි අලුත්තග්
අවසන් හපැන්දසෑව / නන්දි අලුත්තග්
රත්නවීර.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 80 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158132 NL)
ISBN 978-955-30-2772-6 (382022 NA)
රත්නද්යායක, ආරියපද්යාල
අරණපැලේල මතග් සකසඳ / ආරියපද්යාල
රත්නද්යායක.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 72 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152615 NL)
ISBN 978-955-30-0294-5
රත්නද්යායක, ආරියපද්යාල
තසතොඳුර අඩහපැර / ආරියපද්යාල රත්නද්යායක.තකතොළඹ : කර්තකෘ, 2010.- පි. 77 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152621 NL)
ISBN 978-955-96655-6-4
රූපසසිංහ, සසිංජීවනී
සකුණ රද්යාස / සසිංජීවනී රූපසසිංහ.තමතොරටුව : සර්තවකෝදය විශස්වතලේඛද්යා, 2010.පි. viii, 46 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(153481 NL)
ISBN 978-955-599-502-3 (378609 NA)
ලද්යාලේ, එන්. ඩබ්. පී.

සරසස්වතිතයේ තප්රශේමය : කද්යාවද සසිංග්රහය /
එන්.ඩබ්. පී. ලද්යාලේ [සහ තවත් අය] .පන්නිපිටිය : ඇක්තටතොක් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්
(මුද්රණය), 2011 .- පි. 60 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(156654 NL)
ISBN 978-955-53180-0-6

විජය සහිනය / පී විතජේතසශේකර .- තහතොරණ :
ස . ආර් .ප්රින්ට් හවුසස් (මුද්රණය), 2011 .පි. [viii], 139; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00(161257 NL
ISBN 978-955-5289-90-0

විකග්රමආරච්චි, ගුණපද්යාල
මතග් හිත නම ගම පළද්යාතත් / ගුණපද්යාල
විකග්රමආරච්චි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 72 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153156 NL)
ISBN 978-955-30-2956-0 (377937 NA)

විමලතජකෝති හිමි, තගකෝනතදණතයේ
දිවිතරණය / තගකෝනතදණතයේ විමලතජකෝති
හිමි.-කුකුරමතපතොල : කර්තකෘ, 2011.පි. [x],118 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(158926 NL)
ISBN 978-955-53185-0-1

වික්රමරත්න, පුෂස්පරද්යාණ
දියණය එනතුර / පුෂස්පරද්යාණ වික්රමරත්න.තබතොරලපැසස්ගමුව : කර්තකෘ, 2011.පි. ix,72 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(163311 NL)
ISBN 978-955-53606-0-9 (385882 NA)

විමලවීර, අභිතෂශේකද්යා
තනතොනිමි / අභිතෂශේකද්යා විමලවීර.නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 67 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(161526 NL)
ISBN 978-955-681-042-4(384617 NA)

විකග්රමද්යාරච්චි, නන්දදද්යාස
මමයි උණපඳුර / නන්දදද්යාස විකග්රමද්යාරච්චි.තදලේතගතොඩ : කර්තකෘ, 2011.පි. [vi],50 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.125.00
(157499 NL)
ISBN 978-955-53440-0-5 (381608 NA)

වීරක්තකතොඩි, රිද්මි
ආදර ඇසස් / රිද්මි වීරක්තකතොඩි.- මද්යාතර :
කර්තකෘ, 2011.- පි. 53 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156813 NL)
ISBN 978-955-53382-0-2 (381171 NL)

විජයතකකෝන්, තහක්ටර්
කහ ඉර / තහක්ටර් විජයතකකෝන්.පිළියන්දල :ජයත් මන්දුල බ. විජයතකකෝන්,
2011.- පි. [viii],105 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(162578 NL)
ISBN 978-955-53719-1-9
විතජේතුසිංග, පද්මද්යා පී.
තවරළු ගතහශේ සුදුමලේ තපති වපැටිලද්යා / පද්මද්යා
පී . විතජේතුසිංග.- කපැලණය : කර්තකෘ, 2011.පි. 88 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(163312 NL)
ISBN 978-955-99885-1-9 (385899 NA)
විතජේවර්ධන, කුෂද්යාන් චතුරසිංග
සතිවිලි තසශේයද්යා : කද්යාවද / කුෂද්යාන් චතුරසිංග
විතජේවර්ධන.- පද්යාදුක්ක : කර්තකෘ, 2010.පි. 72 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(151545 NL)
ISBN 978-955-52870-0-5
විතජේතසශේකර, පී.

තවඩිවර්ධන, මසිංජුල
මද්යාතකෘකද්යාවක් නපැති මද්යාතකෘ භූමිය තභවත් තදමළ
කවි / මසිංජුල තවඩිවර්ධන.- තකතොළඹ : සූරිය
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 80 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152813 NL)
ISBN 978-955-656-173-9 (377846 NA)
විමලවීර, අභිතෂශේකද්යා
තනතොනිමි / අභිතෂශේකද්යා විමලවීර.නතග්තගතොඩ :සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 67 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00
(161526 NL)
ISBN 978-955-681-042-4 (384617 NA)
වසිංශපද්යාල, එම. ඒ. ජගත්
මිහිදිය / එම. ඒ. ජගත් වසිංශපද්යාල.- වීදද්යාගම :
කර්තකෘ, 2010.- පි. xxvi,72 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(152849 NL)
ISBN 978-955-53090-0-4 (377930 NA)
ශිග්රයද්යාලතද්යා, පද්මිණී
මතක / පද්මිණී ශිග්රයද්යාලතද්යා.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 72 ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153165 NL)
ISBN 978-955-30-2403-9 (377946 NA)
සස්වර්ණමද්යාලි, තක්ෂිලද්යා
තගතොක් / තක්ෂිලද්යා සස්වර්ණමද්යාලි.-ගතණ්මුලේල:
ජයන් ප්රින්ට් ග්රපැෆික්සස් (මුද්රණය), 2010.පි. 88 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(162241 NL)
ISBN 978-955-51431-5-4 (385202 NA)
සත්කුමද්යාර, ශක්තික
අඳුර / ශක්තික සත්කුමද්යාර.- තකතොළඹ : සදීපද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 63 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.180.00
(155257 NL)
ISBN 978-955-661-460-2 (379602 NA)
සමරතකකෝන්, පුණදද්යා
තභවණපැලි හරි උසයි / පුණදද්යා සමරතකකෝන්.[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ, 2011.- පි. 64 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-53149-0-9 (158526 NL)
(382166 NA)
සමුළු කවි : සමසස්ත ලසිංකද්යා සසිංහල කවි
සමතමලනතයේ 79 වපැනි කවි ජයන්තිය
නිමිත්තතනි / සසිංසස්කරණය
ජී. ඇම. අජිත්.- කඩුතවල : ජී. ඇම.
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. xiv,199 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153703 NL)
ISBN 978-955-1863-01-2
සරත්, තගතොසිංගිතතතොට
ආතලකෝකය රැතගන එන්න / තගතොසිංගිතතතොට
සරත්.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2011.
පි. 111 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(155005 NL)
ISBN 978-955-551-902-1 (379752 NA)
අ. වි. 891.483
සරත්චන්ද්ර, උතද්නි
පුරතෂකෝත්තම / උතද්නි සරත්චන්ද්ර.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 75 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157758 NL)
ISBN 978-955-671-311-4 (381896 NA)
සරසස්වතතයේ තප්රශේමය : කද්යාවද සසිංගග්රහය / එන්. ඩබ්.
පී. ලද්යාලේ [සහ තවත් අය].- පන්නිපිටිය :
ඇක්තටතොක් පග්රයිවට් ලිමිටඩ් (මුද්රණය), 2011.පි. 60 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 160.00
(156654 NL)
ISBN 978-955-53180-0-6

සරිසුධමම හිමි, අපරැක්තක්
මතු සමබන්ධයි /අපරැක්තක් සරිසුධමම
හිමි. - බත්තරමුලේල : සමීර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.-පි. xviii,83 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(161080 NL)
ISBN 978-955-1311-73-5 (384523 NA)

සරිසුමන හිමි, ගිරිතතලේගම
ඔබ මතග් සඳයි / ගිරිතතලේගම සරිසුමන
හිමි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 72 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159215 NL)
ISBN 978-955-30-3057-3 (382882 NA)
සුමනරත්න, පියසලි ගුණතසශේකර
ජද්යාතක කතද්යා පදදද්යාවල / පියසලි ගුණතසශේකර
සුමනරත්න.- තහතොරණ : කර්තකෘ, 2011.පි. viii, 43 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක : ර. 60.00
(157963 NL)
ISBN 978-955-97841-3-5
තසතනවිරත්න, ඩ. පී.
මමයි පන්හිඳයි / ඩ. පී. තසතනවිරත්න.අනරද්යාධපුරය : කර්තකෘ, 2011.- පි. xiii, 75 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 190.00
(157983 NL)
ISBN 978-955-97899-3-2
තසශේනද්යාධිරිතග්, උපුලේ
වපැස දිය බඳුන් / උපුලේ තසශේනද්යාධිරිතග්.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. xvi,80 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153155 NL)
ISBN 978-955-30-2904-1 (377936 NA)
තසකෝමවීර, ඉසුර චද්යාමර
තද්යාණ්ඩව / ඉසුර චද්යාමර තසකෝමවීර.- රණද්යාල :
කර්තකෘ, 2011.- පි. 94 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(155898 NL)
ISBN 978-955-53311-0-4
සසිංකලේපන
නමක් නපැති මිනිතසකුතග් කතද්යාව /
සසිංකලේපන.- වරකද්යාතපතොල : කර්තකෘ, 2011.පි. 68 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157454 NL)
ISBN 978-955-53240-0-7
සසිංජිවනී, ආර්. එම. සඳුනිකද්යා
මුතු වපැසස්සක් / ආර්. එම. සඳුනිකද්යා සසිංජිවනී.-

බදුලේල : කර්තකෘ, 2011.- පි. xii, 72 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(156200 NL)
ISBN 978-955-53107-0-3

හසෑතගතොඩ, ලද්යාලේ
තමතොරැකව තමතපැනින් නවතමි / ලද්යාලේ
හසෑතගතොඩ.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 62 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153264 NL)
ISBN 978-955-671-253-7 (377766 NA)
තභට්ටිආරච්චි, කුමද්යාර
පද්යාරජමබුල / කුමද්යාර තභට්ටිආරච්චි.- ගද්යාලේල :
කුමද්යාර තභට්ටිආරච්චි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 263 ; තසමී 19.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.600.00
(153136 NL)
ISBN 978-955-0519-00-2 (377891 NA)
තහශේරත්, අතශකෝක
අමමද්යා / අතශකෝක තහශේරත්.- බිසිංගිරිය : කර්තකෘ,
2011.- පි. xvi,25 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(156148 NL)
(380307 NA)
තහශේරත්, ජද්යානක කුමද්යාර
හදසඳ / ජද්යානක කුමද්යාර තහශේරත්.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 64 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157309 NL)
ISBN 978-955-30-3104-4 (381499 NA)
තහශේවද්යාපතිරණ, ලද්යාලේ
මිහිතල මද්යාතද්යා : පරිසර පදදද්යාවලිය / ලද්යාලේ
තහශේවද්යාපතිරණ.- [තපැ. තනතො. ]: කර්තකෘ, 2011.පි. [xii],60 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(160025 NL)
ISBN 978-955-53479-0-7

891.481 – පදෙද. නූතන සකාහිතදය විචකාරය
කද්යාවද තසශේයද්යා : ලද්යාලේ හසෑතගතොඩ නිර්මද්යාණ
සන්දීපන / සසිංසස්කරණය නඳුන් යසත
දසනද්යායක [සහ තවත් අය] .- තකතොළඹ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි.221:
ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00 (157756NL)
ISBN 978-955-671-342-8(381894NA)
තකතොඩිකද්යාර, රත්න
අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ නූතන පදද විමසුම
සසිංග්රහය / රත්න තකතොඩිකද්යාර.- තකතොළඹ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 484 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 575.00 (161582 NL)
ISBN 978-955-671-306-0 (384546 NA)
තකකෝදද්යාතගතොඩ, සරත්
නූතන පදද විචද්යාර විමර්ශනය / අ. තපතො. ස.
(උසසස් තපළ) විභද්යාගය සඳහද්යා / සරත්
තකකෝදද්යාතගතොඩ.- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 115 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(152885 NL)
ISBN 978-955-591-210-5 (377522 NA)
ජයතනත්ති, දයද්යාපද්යාල
නතන පදද සසිංගග්රහය : රසවින්දනය සහ
විමර්ශනය / දයද්යාපද්යාල ජයතනත්ති.බත්තරමුලේල : සමීර පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 128 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(152350 NL)
ISBN 978-955-1311-42-1 (376694 NA)
ජයසසිංහ, කලදද්යාණ කීර්ති ශ්රීග්ර කුවින්ටසස්
නූතන පදද සසිංගග්රහ විචද්යාරය / කලදද්යාණ කීර්ති
ශ්රීග්ර කුවින්ටසස් ජයසසිංහ.- තකතොළඹ : වී. ඇන්ඩ්
වී. ඉන්ටර්නපැෂනලේ, 2011.- පි. 296 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.420.00
(155900 NL)
ISBN 978-955-0360-01-7
තප්රශේමරත්න, තක්. ජී.
නූතන පදද සසිංගග්රහ විචද්යාරය / තක්. ජී.
තප්රශේමරත්න.-තකතොළඹ : පග්රදීප පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(152999 NL)
ISBN 978-955-554-138-1 (377541 NA)
මිලේලගහතපැන්න, ආරියදද්යාස
නූතන පදද සසිංග්රහය විචද්යාරය / ආරියදද්යාස
මිලේලගහතපැන්න.- බණ්ඩද්යාරතවල : සුජී
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. iv, 184 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(160588 NL)
ISBN 978-955-0287-03-1 (384097 NA)
තසකෝමරත්න, බ. විතජේසරි
නූතන පදද විචද්යාර සද්ධද්යාන්ත සහිත
රසද්යාසස්වද්යාදය අත්තපතොත : 2009 සට
අධදයන තපතොදු සහතික පත්ර උසසස් තපළ
විභද්යාග සඳහද්යා නියමිත / බ. විතජේසරි

තසකෝමරත්න.- මද්යාරවිල : කර්තකෘ, 2011.පි. [xiv], 225 තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (160424 NL)
ISBN 978-955-53375-0-2

891.481 - පදෙද. පලැරණ සකාහිතදය
අලගියවන්න මුකතවටි
සුභද්යාෂිතය : සරල බසන් / අලගියවන්න
මුකතවටි ; සමපද්යාදනය රවන් රත්නද්යායක
විසනි.- ජද්යාඇල : සමන්ති ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.-පි. 71 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162413 NL)
ISBN 978-955-0084-33-3
[ගිරද්යා සන්තද්ශය]
ගිරද්යා ගීතය : අ.තපතො.ස. උසසස් තපළට නියමිත
ගිරද්යා සන්තද්ශය රස විඳීම / සසිංසස්කරණය
ඇලේ. ඒ. ජයරත්න.- පද්යානදුර : සසිංසස්කද්යාරක,
2011.පි. xxxi, 242 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(158557 NL)
ISBN 978-955-96841-5-6 (382479 NA)
[ගිරද්යා සසිංතද්ශය]
ගිරද්යා සසිංතද්ශය : තකකෝට්තට් යුගය /
සසිංසස්කරණය තනකෝමන් සරිපද්යාල.- ජද්යා-ඇල :
සමන්ති තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 224 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 430.00
(162389 NL)
ISBN 978-955-0084-11-1
[ගිරද්යා සන්තද්ශය]
ගිරද්යා සන්තද්ශය වපැඩතපතොත : කවි 1-50.නතග්තගතොඩ : සසිංහල ඉසස්තකකෝතලේ, 2010.පි. 1-57 ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(157365 NL)
ISBN 978-955-0101-40-5
[ගිරද්යා සන්තද්ශය]
ගිරද්යා සන්තද්ශය වපැඩතපතොත : කවි 51-100.නතග්තගතොඩ : සසිංහල ඉසස්තකකෝතලේ, 2010.පි. [iv],51-100 ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(157364 NL)
ISBN 978-955-0101-39-9
[ගිරද්යා සන්තද්ශය]
ගිරද්යා සන්තද්ශය වපැඩතපතොත : කවි 101-150.-

නතග්තගතොඩ : සසිංහල ඉසස්තකකෝතලේ, 2010.පි. [iv],115-166 ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(157361 NL)
ISBN 978-955-0101-41-2

[ගිරද්යා සන්තද්ශය]
ගිරද්යා සන්තද්ශය වපැඩතපතොත : කවි 151-200.නතග්තගතොඩ : සසිංහල ඉසස්තකකෝතලේ, 2010.පි. 167-217 ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(157362 NL)
ISBN 978-955-0101-42-9
[ගිරද්යා සන්තද්ශය]
ගිරද්යා සන්තද්ශය වපැඩතපතොත : කවි 201-254.නතග්තගතොඩ : සසිංහල ඉසස්තකකෝතලේ, 2010.පි. [iv],218-280 ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(157363 NL)
ISBN 978-955-0101-43-6
[ගිරද්යා සන්තද්ශය]
ගිරද්යා සන්තද්ශය / සසිංසස්කරණය සරි
තිලකසරි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. [xx],436 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.850.00
(159315 NL)
ISBN 978-955-30-2106-9 (382877 NA)
ද සලේවද්යා, චද්යාර්ලේසස් විලියම
සුරද්යාතසතොඬ සසිංතද්ශය / චද්යාර්ලේසස් විලියම ද
සලේවද්යා.නව මුද්රණය.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. x,30 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(159297 NL)
ISBN 978-955-30-3034-4 (382893 NA)
ධමමද්යානන්ද හිමි, වළද්යාතණ්
බුදුගුණ අලසිංකද්යාරය පිළිබඳ වළද්යාතණ්
සන්නය / වළද්යාතණ් ධමමද්යානන්ද හිමි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 184 ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1903.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(162680 NL)
ISBN 978-955-30-1072-8 (385699 NA)
වමතග්රග්රී හිමි, වීදද්යාගම
තලකෝවපැඩ සඟෙරද්යාව / වීදද්යාගම වමතග්රග්රී හිමි ;
සමපද්යාදනය පී. එම. ස. මධුමද්යාලි විසනි.දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 60.00
(156215 NL)

ISBN 978-955-0642-07-6්ක්රි.

ISBN 978-955-1741-75-4

රණසස්ගලේතලේ හිමි
තලකෝතකකෝපකද්යාරය : සරල තත්රම සහිතයි /
රණසස්ගලේතලේ හිමි.- තකතොළඹ : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. [vi],64 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.80.00
(157403 NL)
ISBN 978-955-0678-00-1-7 (381353NA)

පියසලි, අයි. පී. නන්දද්යා
සවන් මිහිර : ළමද්යා උපතද්ශ කද්යාවදයක / අයි.
පී. නන්දද්යා පියසලි.- වපැලේමිලේල : කර්තකෘ,
2011.- පි. 24 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර.200.00
ISBN 978-955-99262-4-5 (381438 NA)

891.481 - පදෙද. පලැරණ සකාහිතදය. විචකාරය

බද්යාලසූරිය, ගුණතසශේකර
සඟිති කවි කපැකුළු / ගුණතසශේකර බද්යාලසූරිය.දිවුලපිටිය : සරසස්වත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 90 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(163281 NL)
ISBN 978-955-673-030-2 (385825 NA)

තිලකරත්න බණ්ඩද්යා, ඩ. එම.
සසිංහල පදද කද්යාවද (පුරද්යාතන – ප්රථම
භද්යාගය ) : පද්යාසලේ හද්යා පිරිතවන් සසුන්
සඳහද්යා / ඩ. එම.
තිලකරත්න බණ්ඩද්යා.නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ , 2011.පි. 248 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 490.00
(159944 NL)
ISBN 978-955-573-995-5
තප්රශේමරත්න, තක්. ජි.
[ගිරද්යා සන්තද්ශ]
ගිරද්යා සන්තද්ශය විචද්යාරය / තක්. ජී.
තප්රශේමරත්න.-තකතොළඹ : පග්රදීප පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 80 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.90.00
(152879 NL)
ISBN 978-955-554-140-4 (377516 NA)
වමත්රිපද්යාල, මද්යා.
[ගිරද්යා සන්තද්ශ]
ගිරද්යා සන්තද්ශය විචද්යාරය / මද්යා. වමත්රිපද්යාල.තකතොළඹ : පග්රදීප පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි.
80 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.280.00
(161173 NL)
ISBN 978-955-461-461-9

ළ 891.481 - ළමකා පදෙද
අතබ්තසශේකර, අරණ බුද්ධිකද්යා
අපිත් පුසිංචි මලේ වතග් / අරණ බුද්ධිකද්යා
අතබ්තසශේකර.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 28 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 225.00
(377759 NA)
ISBN 978-955-30-1543-3
කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස
නපැළපැවිලේල / මුනිදද්යාස කුමද්යාරතුසිංග.තබතොරලපැසස්ගමුව : විසඳුන පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 10 : චිතග්ර ; තසමී 19.
කබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(382181 NA)

ලියනතග්, පමිත ආර්.
කතද්යා කරන වලද්යාකුළු / පමිත ආර්. ලියනතග්.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(382125 NA)
ISBN 978-955-671-316-9
සූරියආරච්චි, ජද්යානකී
තදතොයි අමමද්යා / ජද්යානකී සූරියආරච්චි.පන්නිපිටිය : ටිකරි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.
16 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(382121 NA)
ISBN 978-955-1090-94-4
සූරියආරච්චි, ජද්යානකී
පිනි කුමද්යාරි අඬනවද්යා / ජද්යානකී සූරියආරච්චි.පන්නිපිටිය : ටිකරි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 20 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(382144 NA)
ISBN 978-955-1090-97-5

891.481092 - කවිලයයෝ
පලිහපිටිය, රසිංජිත් අමරකීර්ති
අරීතසන් අහුබුදු : අමර සපැමරම / රසිංජිත්
අමරකීර්ති පලිහපිටිය.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි.36 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-30-3131-0(156609 NL)
(380783 NA)
වපැඩිහිටි කවි නමසස්කද්යාරය : සමසස්ත ලසිංකද්යා සසිංහල
කවි සමතමලනය තමතහයවන වපැඩිහිටි කවි
නමසස්කද්යාර උතළල නිමිත්තතනි /

සසිංසස්කරණය ජී. ඇම. අජිත්.- කඩුතවල :
ජී. ඇම. තපතොත් ප්රකද්යාශන (මුද්රණය), 2011.පි. 63 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(161572 NL)
(384647 NA)

කුමද්යාරයද්යාතග් කතද්යාව / හපැරී විමලතසශේන
ජයවිකග්රම.- මතුගම : කර්තකෘ, 2011.පි. [ii],46 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159672 NL)
ISBN 978-955-53281-0-4 (383175 NA)

ශකෘසිංගද්යාරද්යාත්මක රසය කුළුගපැන් වූ රහුණු
කවිතයකෝ / සමපද්යාදනය අමබලන්තගතොඩ
සුතමධද්යානන්ද හිමි.- ජද්යා-ඇල : සමන්ති තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xi,79 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 160.00
(162418 NL)
ISBN 978-955-0084-08-1

ජයසසිංහ, නද්යාමලේ
ග්ලපැඩිතයේටර් තප්රශේමය / නද්යාමලේ ජයසසිංහ.නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 108 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.270.00
(157629 NL)
ISBN 978-955-681-008-0

891.482 - නකාටද
ගුණරත්න, විජිත
දකෘෂස්ටි / විජිත ගුණරත්න.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. [vi],144 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(159218 NL)
ISBN 978-955-30-3184-6 (382886 NA)
ගුණසසිංහ, චද්යාලේසස් සලේවද්යා
තවසස්සන්තර නද්යාටකය / චද්යාලේසස් සලේවද්යා
ගුණසසිංහ ; සසිංසස්කරණය පුණදතසශේන
ගුණසසිංහ සහ තහශේමපද්යාල රණසසිංහ.- තකතොළඹ :
සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. [x], 62 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 180.00
(155259 NL)
ISBN 978-955-661-350-6 (379604 NA)
චන්ද්රවසිංශ, සරත්
එක තන හද්යාමිතන් / සරත් චන්ද්රවසිංශ.තප්රද්යාතදණය : කර්තකෘ, 2009.- පි. 132 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(154906 NL)
ISBN 978-955-51929-0-3
චන්ද්රවසිංශ, සරත්
පදමද්යානවක : 2006 රද්යාජද නද්යාටද උතළතලේ
තප්රද්යාතදණය විශස්වවිදදද්යාලයීය නිතයකෝජනය /
සරත් චන්ද්රවසිංශ.- තප්රද්යාතදණය : කර්තකෘ,
2009.- පි. 63 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(153720 NL)
ISBN 978-955-51929-0-3
ජයවිකග්රම, හපැරී විමලතසශේන
මනතම ගීත නද්යාටකය තභවත් මනතම

ජද්යාතගතොඩ, ධමම
තවසස් මුහුණු / තටනස විලියමසස් ;
අනවර්තනය ධමම ජද්යාතගතොඩ විසනි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. xxv,104 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
A streetcar Named Desire නද්යාටදතයහි
අනවර්තනය.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153799 NL)
ISBN 978-955-30-2976-8 (379001 NA)
දන්තදනිය, තරසිංග
රද්යාසසිං තදයේතයකෝ : සස්වතන්තග්ර දකෘශද කද්යාවද
නිර්මද්යාණය / තරසිංග දන්තදනිය.පන්නිපිටිය : කර්තකෘ, 2011.පි. xxxxiv,127 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159371 NL)
ISBN 978-955-99143-4-1 (383235 NA)
නවගත්තත්ගම, සයිමන්
සුබ සහ යස / සයිමන් නවගත්තත්ගම.- 4
වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්,
2010.- පි. 92 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(154239 NL)
ISBN 978-955-677-038-4 (378834 NA)
පද්යාසස්කු පිටපත / සසිංසස්කරණය බර්නද්යාඩ්
ශ්රීග්රකද්යාන්ත.- මීගමුව : කර්තකෘ, 2011.- පි. 52 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(157458 NL)
ISBN 978-955-51206-7-8
තපතර්රද්යා, ආර්. තජකෝන්
චන්ද්රද්යානන සහ ශ්රීග්රමත නකෘතදය : උත්තර
භද්යාරතය කථද්යාන්තරයක / ආර්. තජකෝන්
තපතර්රද්යා ; සසිංසස්කරණය නිමලේ චන්ද්ර
රත්නද්යායක විසනි.- රද්යාජගිරිය : සසිංසස්කද්යාරක,
2010.- පි. 103 ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152579 NL)
ISBN 978-955-52396-2-2
තපතර්රද්යා, ආර්. තජකෝන්
ධර්මිෂස්ට රජ සහ ජගදද්යාරද්යාමන් / ආර්. තජකෝන්
තපතර්රද්යා ; සසිංසස්කරණය නිමලේ චන්ද්ර
රත්නද්යායක විසනි.- රද්යාජගිරිය : සසිංසස්කද්යාරක,
2010.- පි. 96 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152578 NL)
ISBN 978-955-52396-1-5
මතනකෝරත්න, ජයලත්
අන්දතර්ලද්යා තවේදිකද්යා නද්යාටදය / ජයලත්
මතනකෝරත්න.- 2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 120 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1994.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(155330 NL)
ISBN 955-20-1278-3
(380166 NA)
වීරසසිංහ, අනරද්යා ශග්රග්රී කුමද්යාරි
සසිංහ - තලේ / අනරද්යා ශග්රග්රී කුමද්යාරි වීරසසිංහ.[තපැ.තනතො] : කර්තකෘ, 2010.පි. [iii], 68 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක : ර. 125.00
(157977 NL)
ISBN 978-955-52602-2-0
සමරතකකෝන්, ආර්. ආර්.
අහසන් වපැටුණු මිනිසස්සු / ආර්. ආර්.
සමරතකකෝන්.- පි. 78 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158340 NL)
ISBN 978-955-0719-00-6 (382187 NA)
සමරතකකෝන්, ආර්. ආර්.
කපැලණ පද්යාලම / ආර්. ආර්. සමරතකකෝන්.3 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : රන්ලසිංකද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 107 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1997.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(154236 NL)
ISBN 978-955-0073-00-9 (378854 NA)
හඳගම, අතශකෝක
මද්යාඝද්යාත / අතශකෝක හඳගම.- නතග්තගතොඩ :
සසිංහිඳ පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 81 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157608 NL)
ISBN 978-955-681-003-5
හඳගම, අතශකෝක
තහණ / අතශකෝක හඳගම.- නතග්තගතොඩ :
සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 110 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 270.00
(161508 NL)
ISBN 978-955-681-002-8 (384609 NA)

තහශේරත්, තක්. බ.
ජගත් මද්යා / තක්. බ. තහශේරත්.- තකතොට්ටද්යාව :
කර්තකෘ, 2010.- පි. 122 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(153786 NL)
ISBN 978-955-53079-0-1 (377633 NA)

ළ 891.482 - ළමකා නකාටද
ජයතිලක, භද්රජි මහින්ද
ලිහිණ ගල : දීර්ඝ ගුවන් විදුලි ළමද්යා නද්යාටද
පිටපත /
භද්රජි මහින්ද ජයතිලක.පන්නිපිටිය : භද්රජි එන්ටර්පග්රයිසසස්, 2010.- පි.
237 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.375.00
(152844 NL)
ISBN 978-955-9425-15-1 (377925 NA)

891.483 - පප්රබන්ධ
කද්යාරියවසම, ය. ජී. පී.
කුඩද්යා අපියි අතප් ගමයි / ය. ජී. පී.
කද්යාරියවසම.3 වන මුද්රණය.තබතොරලපැසස්ගමුව : විසඳුන පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 83 : චිතග්ර ; තසමී 19.
1 වන මුද්රණය 1988.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(152804 NL)
ISBN 978-955-1741-40-2 (377738 NA)
පිටිතයේතගදර, චන්ද්රද්යා
පිසස්සද්යාට දඬුවමක් / චන්ද්රද්යා පිටිතයේතගදර.තදතොඩමගසස්ලන්ද : කර්තකෘ, 2011.පි. [viii],53 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(161779 NL)
ISBN 978-955-99942-2-0 (384514 NA)
රත්නකද්යාර, ශග්රක්රියද්යා
සකුණ බුදුන් දුටුවද්යාය : 2600 සමබුද්ධත්ව
ජයන්තිය නිමිත්තතන් මුද්රද්යාපිතයි / ශිග්රයද්යා
රත්නකද්යාර.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 80 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(153153 NL)
ISBN 978-955-30-2455-8
විතජේතිලක, ශද්යාන්ත
වනපසමලේ / ශද්යාන්ත විතජේතිලක.- තකතොළඹ :
නද්යාගරික මුද්රණද්යාලය (මුද්රණය), 2011.පි. [viii],56 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(157907 NL)

(381830 NA)
ෆද්යාරක්, එම. එෆස්. රිමසද්යාන්
කඳුළු තදරණ / එම. එෆස්. රිමසද්යාන් ෆද්යාරක්.දර්ගද්යා නගරය : කර්තකෘ, 2010.පි. [v], 120 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-51831-0-9 (156728 NL)

891.483 – ප්රබන්ධ. විචකාර
නිතලව, සරත්
මළගිය ඇත්තතකෝ විමසුම : අ. තපතො. ස.
(උසසස් තපළ) සසිංහල / සරත් නිතලව.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 80 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00
(162720 NL)
ISBN 978-955-30-3216-4 (385665 NA)

891.483 - පප්රබන්ධ. ලකටිකතකා
අතබ්තකකෝන්, ගයද්යාන්
ගන්ධබ්බය / ගයද්යාන් අතබ්තකතොන් .මද්යාලතඹ : පියසරි මුද්රණද්යාලය සම සමද්යාගම
(මුද්රණය), [2011?] .- පි.[vi] ,90 : තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(163258 NL)
(385733NA)
අමරකීර්ති, ලියනතග්
මම දපැන් නිදමි / ලියනතග් අමරකීර්ති.2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2010.- පි. 157 ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1999.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 260.00
(156908 NL)
ISBN 978-955-652-674-5 (380818 NA)
අතසකෝකද්යා, තමලනි
සසිංහල නසෑයද්යා : තකටිකතද්යා සසිංගග්රහය / ත
 මලනි
අතසකෝකද්යා.- තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්,
2010.- පි. 96 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153044 NL)
ISBN 978-955-677-015-5 (377862 NA)
ආරච්චි, උසස්වත්තත
ජද්යාතිවද්යාදියද්යා : තකටිකතද්යා / උසස්වත්තත
ආරච්චි.-තකතොළඹ : සූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152971 NL)
ISBN 978-955-30-2142-7 (377843 NA)
ඉද්දමලේතගතොඩ, ක්තලකෝඩියද්යා

අමමද්යාවරතන් / ක්තලකෝඩියද්යා ඉද්දමලේතගතොඩ.තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.- පි. 36 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(157514 NL)
ISBN 978-955-652-807-7 (381523 NA)

ඉලයප්ආරච්චි, එරික්
මිනිසස් වටය / එරික් ඉලයප්ආරච්චි .තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 120 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(160111 NL)
ISBN 978-955-30-3236-2 (383642NA)
එඬරගලේතලේතගදර , ජයතසශේන
නිදහතසශේ ඉන්න තදන්න / ජයතසශේන
එඬරගලේතලේතගදර .- කළුගමුව : එතික
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. [viii], 145 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(161595 NL)
ISBN 978-955-0357-05-5 (384540 NA)
එඬරගලේතලේතගදර , ජයතසශේන
පිටමසිං වීම / ජයතසශේන එඬරගලේතලේතගදර .කළුගමුව : එතික ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .පි. [vi], 137 ;තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(161059 NL)
ISBN 978-955-0357-05-5 (384521 NA)
එලේස, මුදලිතග්
තහතොර කුරලේතලකෝ සහ තවත් තකටිකතද්යා /
මුදලිතග් එලේස.- මද්යාරවිල : කර්තකෘ, 2010.පි. 78 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 130.00
(154890 NL)
ISBN 978-955-52876-0-9
කමමපැලේලවීර, ජයතිලක
ඇසස් / ජයතිලක කමමපැලේලවීර .තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය ,
2011.- පි. 102 ; තසමී 19.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00 (160605 NL)
ISBN 978-955-652-868-8 (383765 NA)
කළුපහණ, ජයන්ත
යක්බපැද්තද් ගුරන්නද්යාන්තසශේ / ජයන්ත
කළුපහණ.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 112 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156864 NL)
ISBN 978-955-30-2028-4
කද්යාරියවසම, අතශකෝක

සුන්දර තද්යාන්යද්යානද්යා / අතශකෝක කද්යාරියවසම.[තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ, 2010.- පි. 120 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152608 NL)
ISBN 978-955-52551-0-3

කද්යාරියවසම, තටක්ලද්යා පද්මිණී
හබය / තටක්ලද්යා පද්මිණී කද්යාරියවසම.[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ, 2010.පි. [vii], 76 ; තසමී 18.
ISBN 978-955-52514-0-2
කද්යාලිසිංග, කපිල කුමද්යාර
ගද්යාලු තකතොටුතවේ සසිංහයද්යා / කපිල කුමද්යාර
කද්යාලිසිංග.-තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. [vi],101 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00 (153053 NL)
ISBN 978-955-1559-62-0
තකතොඩිතුවක්කු, පරද්යාක්රම
සුළතග් දිවූ තකලේල / පරද්යාක්රම
තකතොඩිතුවක්කු .- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 108 : චිත්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 190.00
(161472 NL)
ISBN 978-955-671-420-3 (384571NA)
තකතොඩිතුවක්කු, සුසන්ත
අලුතිනන් ආ අමමද්යා / සුසන්ත
තකතොඩිතුවක්කු .- වපැලිතවේරිය :
සඳකඬපහණ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .පි. 93 ;තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162226 NL)
ISBN 978-955-0478-17-0 (385082NA)
ගමතග්, නන්දසරි
එතකකෝ මත් රටක / නන්දසරි ගමතග්.තකතොළඹ : කර්තකෘ, 2010.- පි. xii,115 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(159119 NL)
ISBN 978-955-52856-1-2 (381689 NA)
ගුණතිලක, රද්යාණ
සුන්දරයි තම ආදතර් / රද්යාණ ගුණතිලක.තපතොලේගහතවල : කර්තකෘ, 2011.- පි. [v],50 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(159357 NL)
ISBN 978-955-53540-0-4 (383265 NA)
ගුණතිලක, ගද්යාමිණ චන්ද්රලද්යාලේ

තත් මලේ / ගද්යාමිණ චන්ද්රලද්යාලේ ගුණතිලක .මීරිගම : ආශිර්වද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .පි. 256 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00 (163155 NL)
ISBN 978-955-0171-54-5(385504 NA)

ගුණවර්ධන, සුනිලේ
තර්සස් ආච්චි / සුනිලේ ගුණවර්ධන.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 88 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152821 NL)
ISBN 978-955-671-272-8 (377770 NA)
ගුණතසකෝම, ගුණතසශේකර
තවේළුසුමන හද්යා තජගන් / ගුණතසශේකර
ගුණතසකෝම.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00 (161102 NL)
ISBN 978-955-30-3220-1 (384705 NA)
ජයතකතොඩි, ඩ .ඒ .ස.
ගුරවරයකුතග් ආත්ම කතද්යාව / ඩ .ඒ .ස .
ජයතකතොඩි .- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010 .- පි. 374 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00 (152823 NL)
ISBN 978-955-671-178-3(377772 NA)
ජයතකතොඩි, තසකෝමද්යා
ධර්මය තසතොයද්යා වලට ගිය පද්යාලකයද්යා : සදහම
තකටි කතද්යා / තසකෝමද්යා ජයතකතොඩි.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 96 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152979 NL)
ISBN 978-955-20-8784-8 (377718 NA)
ජයසසිංහ, පග්රභද්යාත්
වයඹ දිග වපැසතයකුතග් දින සටහන් / පග්රභද්යාත්
ජයසසිංහ.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2010.- පි. 171 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152778 NL)
ISBN 978-955-652-677-6 (377983 NA)
ජයසුන්දර, ලද්යාලේ
තනතොදුටු දුටු සුවඳ / ලද්යාලේ ජයසුන්දර.ගමතපතොල : කර්තකෘ, 2010.- පි. 71 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(156741 NL)
ISBN 978-955-51525-5-6
ජයතසශේකර, පී. බ.
තගතොදුර අහිසිංසකයි : තකටිකතද්යා එකතුවක / පී.
බ. ජයතසශේකර.- තදහිවල : විදර්ශන

පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. [v],229 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(153052 NL)
ISBN 978-955-1559-63-4 (377991 NA)
තිලකරත්න, කමලද්යා මපැණතක්
සමර සටහන් / කමලද්යා මපැණතක්
තිලකරත්න.- කඩුගන්නද්යාව : කර්තකෘ, 2010.පි.119 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 180.00
(153633 NL)
ISBN 978-955-52637-0-7 (378395 NA)
තතතොටගමුව, පියදද්යාස
මලේ පපැතපතොලේ / පියදද්යාස තතතොටගමුව.නසෑගමපහ : කර්තකෘ, 2011.- පි. [xx],131 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157467 NL)
ISBN 978-955-53410-0-4
දන්තදනිය, තරකෝහණ
සපැබසෑ කරළිය / තරකෝහණ දන්තදනිය.පන්නිපිටිය :කර්තකෘ, 2011.- පි. xxiii,87 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157770 NL)
ISBN 978-955-95313-4-0 (381745 NA)
දිසද්යානද්යායක, ශද්යාන්ති
සරසිංගලේ / ශද්යාන්ති දිසද්යානද්යායක.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 99 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.225.00
(153925 NL)
ISBN 978-955-671-286-5 (379077 NA)
තද්වපිග්රය, අතබ්වසිංස
සරදඬුවම / අතබ්වසිංස තද්වපිග්රය.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 136 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(153154 NL)
ISBN 978-955-30-2951-5 (377935 NA)
ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්
තුන්වපැනි තලකෝකතයේ කතද්යාවක් : තකටි කතද්යා
සසිංගග්රහය / රන්ජිත් ධර්මකීර්ති.- 4 වන
මුද්රණය.- නතග්තගතොඩ : සඛිල පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 122 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1977.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.230.00
(153125 NL)
ISBN 978-955-1300-20-3 (377504 NA)
නවගත්තත්ගම, සයිමන්
සද්යාගර ජලය මඳි හපැඬුවද්යා ඔබ සන්දද්යා / සයිමන්
නවගත්තත්ගම.- 4 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ :
ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. 371 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1971.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(156072 NL)
ISBN 978-955-677-040-7 (380482 NA)

පිටිතයේතගදර , චන්ද්රද්යා
පිසස්සද්යාට දඬුවමක් / චන්ද්රද්යා පිටිතයේතගදර .තදතොඩමගසස්ලන්ද : කර්තකෘ, 2011 .පි. 20 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(161779 NL)
ISBN 978-955-99942-2-0 (380482 NA)

පියරත්න, ජසස්ටින්
මකුළු දපැලේ බපැඳුණු උඩු කය සත්තම /
ජසස්ටින් පියරක්න .- බණ්ඩද්යාරතවල :
කර්තකෘ , 2011 .- පි. 147 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක : ර. 220.00 (162351 NA)
ISBN 978-955-99804-1-4 (385538 NA)
තපතර්රද්යා, කරණද්යා
අඳුරට එළියක් / කරණද්යා තපතර්රද්යා.- 3 වන
මුද්රණය.-තපතොලේගසස්ඕවිට, කර්තකෘ, 2011.පි. 72 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1971
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(156657 NL)
ISBN 978-955-53215-0-1
තපතර්රද්යා, තටනිසන්
වීර බිතම කලබපැගසෑනිය : තකටිකතද්යා
සසිංගග්රහය / තටනිසන් තපතර්රද්යා.- තකතොළඹ :
සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 128 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.260.00
(152869 NL)
ISBN 978-955-661-448-0 (377826 NA)
තපතර්රද්යා, යමුනද්යා මද්යාලිනි
හසිංස ඇස / යමුනද්යා මද්යාලිනි තපතර්රද්යා.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 88 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152590 NL)
ISBN 978-955-30-2770-2
තප්රකන්ද, තප්රශේමතිලක
සමරපද්යාල නම රණවිරවද්යා / පතර්ස් මතිලක
තප්රකන්ද.- කඹුලද්යාපිටිය : කර්තකෘ, 2010.පි. [x] , 80 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156248 NL)
ISBN 978-955-98625-2-9 (380720 NA)
තප්රශේමසසිංහ, මිණතප් සුනිලේ
නිහඬ ඇයි පිසිංවතිය / මිණතප් සුනිලේ
තප්රශේමසසිංහ.[තපැ.තනතො.] : එසස්. තක්. ස.
ඇඩ්වටයිසන්, 2011.- පි. 91 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(156665 NL)
ISBN 978-955-96399-6-1

ප්රියලද්යාලේ, ඒ .එම .ඒ. සුසන්ත
කලිය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය / ඒ. එම. ඒ.
සුසන්ත ප්රියලද්යාලේ .- නිකවපැරටිය : කර්තකෘ,
2011 .- පි. xii, 71 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(163324 NL)
ISBN 978-955-51210-1-9(385745 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(162082 NL)
ISBN 978-955-52617-0-8 (385104 NA)
මුදලිතග්, එලේස
තහතොරකුරලේතලකෝ සහ තවත් තකටිකතද්යා /
එලේස මුදලිතග්.- මද්යාරවිල : කර්තකෘ, 2010.පි. 78 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.130.00
(152740 NL)
ISBN 978-955-52876-0-9 (377799 NA)

බණ්ඩද්යාර, තජේ. එම. ජී.
හිර : තකටි කතද්යා සසිංගග්රහය / තජේ. එම. ජී.
බණ්ඩද්යාර.- කුරණසෑගල : කර්තකෘ, 2011.පි. v,37 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(157448 NL)
ISBN 978-955-99841-1-5

රණසසිංහ, චින්තද්යා සුභද්යාෂිණ
සුදු කටතරතොළු මලේ / චින්තද්යා සුභද්යාෂිණ
රණසසිංහ.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසුරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය , 2011.- පි. 84 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(159945 NL)
ISBN 978-955-652-709-4

තබකෞද්ධ සද්යාහිතදතයන් අසරිමත් කථද්යා :

රණසසිංහආරච්චි, ධර්මතසශේන
පුන්මදද්යාරද්යා / ධර්මතසශේන රණසසිංහආරච්චි.පපැලේමඩුලේල : කර්තකෘ, 2010.- පි. xii, 272 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(153918 NL)
ISBN 978-955-52617-0-8 (378968 NA)

පන්සය පනම ජද්යාතක තපතොත
දිවදද්යාවදද්යානය ඇසුරිනි / සමපද්යාදනය
හලලිතයේ කරණද්යාතිලක .- වරකතපතොල :
තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 174 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(163410 NL)
ISBN 978-955-9239-94-9 (385999 NA)
මහඋලේපත, සුසන්ත
තද්යාප පටලය විවරණය / සුසන්ත
මහඋලේපත.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 88 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(152850 NL)
ISBN 978-955-30-2901-0 (377931 NA)
මතහශේන්ද්ර, සතද්යා
සමුගත් සුහදිනිය / සතද්යා මතහශේන්ද්ර.-තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 96 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152831 NL)
ISBN 978-955-30-2922-5 (377754 NA)
මද්යාතුතප්ම, ජී. ඒ.
මද්යානසක තරකෝගියකුතග් කතද්යාව / ජි. ඒ.
මද්යාතුතප්ම.- කළුතර : පියසර පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. [vii],70 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152845 NL)
ISBN 978-955-53101-0-9 (377926 NA)
මී හරක් මඟුලට ඇවිත් : ජයග්රද්යාහී තකටිකතද්යා
සහ කද්යාවද රචනද්යා සමඟෙ තකටිකතද්යාව සහ
කවිය ගපැන ලියපැවුණු විමර්ශනද්යාත්මක
නිබන්ධන තදකක් දසහිතයි /සසිංසස්කරණය
නිවවේටන් ගුණතසශේකර .- ගමපහ : මින්සර
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2011 .- පි. 244 ; තසමී 21.

ලියනගම, උපතසශේන ඒ.
අවසන් තහකෝරද්යාව / උපතසශේන ඒ. ලියනගම.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 160 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152852 NL)
ISBN 978-955-30-1537-2 (377933 NA)
ලියනතග්, දිනිලේ ඩ.
සලේ සුවඳ / දිනිලේ ඩ. ලියනතග්.- අක්මීමන :
කර්තකෘ, 2010.- පි. 92 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156871 NL)
ISBN 978-955-52978-0-6
ලසිංකද්යාදීප විමසිංසද්යා තකටිකතද්යා / සසිංසස්කරණය
චන්ද්රිකද්යා විතජේසුන්ද ර සහ ගද්යාමිණ
කන්තද තපතොළ .- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකතොඩි, 2011.- පි. 167 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(160809 NL)
ISBN 978-955-551-826-0 (384188 NA)
වික්රමතග්, නිලුපුලේ
මුහුණුවර / නිලුපුලේ වික්රමතග් .- තකතොළඹ :
සහස්ර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 119 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00 (161154 NL)
ISBN 978-955-1767-63-1
විකග්රමරත්න, පුෂස්පරද්යානි
තදතළතොවක් අතරින් එහද්යා / පුෂස්පරද්යානි

විකග්රමරත්න.- තබතොරලපැසස්ගමුව : කර්තකෘ,
2010.- පි. 170 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(152790 NL)
ISBN 978-955-97273-9-2 (377734 NA)

ISBN 978-955-5213-4-2 (385742 NA)
විරසූරිය, තහන්රි
පර මලක සුගන්ධය / තහන්රි වීරසූරිය .තවේයන්තගතොඩ : කර්තකෘ , 2011.- පි. 110 ;
තසමී 21
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00 (161786 NL)
ISBN 978-955-93325-0-7 (384507 NA)

විකග්රමසසිංහ, මද්යාර්ටින්
මඟුලේ තගදර : තකටිකතද්යා සසිංගග්රහය / මද්යාර්ටින්
විකග්රමසසිංහ.- 3 වන මුද්රණය.- රද්යාජගිරිය : සරස
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 146 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1992.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.190.00
(151880 NL)
ISBN 978-955-0201-00-6 (375990 NA)

ශද්යාන්ත, තක්. සුනිලේ
මිනිතසක් ගපැහපැනියක් සහ තවත්
ගපැහපැනියක් / තක්. සුනිලේ ශද්යාන්ත.- පසස්සර :
කර්තකෘ, 2010.- පි. [viii],82 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(152599 NL)
ISBN 978-955-51221-1-5

විතජේසසිංහ, පග්රද්යාර්ථනද්යා සමමද්යානි
මතග් තනතොවන මතග් මතකය / පග්රද්යාර්ථනද්යා
සමමද්යානි විතජේසසිංහ.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2010.- පි. 80 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153244 NL)
ISBN 978-955-30-0574-8

සඳකඩ පහණ : තකටිකතද්යා සසිංගග්රහය /
සසිංසස්කරණය තනලේසන් එසස්. තපතර්රද්යා.තහකෝමද්යාගම : කරණද්යා භද්යාරය, 2011.- පි. xi,
107 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 180.00
(156912 NL)
ISBN 978-955-0674-00-8 (381152 NA)

විතජේසූරිය, සරත්
ආණ්ඩුතව රැකයද්යාව / සරත් විතජේසූරිය.තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.- පි. 148 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157390 NL)
ISBN 978-955-652-414-7 (381681 NA)

සමරනද්යායක, භද්යාගදද්යා
මතග් ගුරවරිය සහ තවනත් තකටිකතද්යා /
භද්යාගදද්යා සමරනද්යායක.- නතග්තගතොඩ : තමතොඩන්
තපතොත් සමද්යාගම, 2011.- පි. [xii], 49 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 160.00
(154813 NL)
ISBN 978-955-558-143-1 (379266 NA)

විතජේසූරිය, තසකෝමචන්ද්ර
විකද්යාරණ මහතද්යාතග් මරණය / තසකෝමචන්ද්ර
විතජේසූරිය .- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 141 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(161475 NL)
ISBN 978-955-573-908-5 (384574 NA)
විදද්යානආරච්චි, නන්දතසශේන
සරසස්වතියතග් මරණය : තකටි කතද්යා
සසිංගග්රහය / නන්දතසශේන විදද්යානආරච්චි.ගතණ්මුලේල : නිශද්යාන්ත පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. vi,91 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.160.00
(152876 NL)
ISBN 978-955-52919-0-3 (377952 NA)
වීරසසිංහ, එසස්. පී. එසස්.
තනළුම මලේ / එසස්. පී. එසස්. වීරසසිංහ .තවේයන්තගතොඩ : රන්මුතු ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011 .- පි.ix, 103 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.190.00
(163321
NL)

සමරසසිංහ, ෂර්ලි
සද්යාසනය සහ හපැළිය : තකටිකතද්යා / ෂර්ලි
සමරසසිංහ.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 78 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152976 NL)
ISBN 978-955-30-2907-2 (377715 NA)
සරත්, තගතොසිංගිතතතොට
ආතලකෝකය රැතගන එන්න / තගතොසිංගිතතතොට
සරත්.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2011.
පි. 111 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(155005 NL)
ISBN 978-955-551-902-1 (379752 NA)
අ. වි. 891.481
හඳුන්පතිරණ, කරණද්යාතිලක
පිරිමිතයක් ගපැහපැනියක් සහ
තබකෝධිසත්වතයක් / කරණද්යාතිලක
හඳුන්පතිරණ.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 144 ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152981 NL)
ISBN 978-955-30-1691-1 (377720 NA)

891.483 – ප්රබන්ධ. ඓතිහකාසක නවකතකා
ලියනතග්, සජිත් තරකෝහිත
සවේතහළතයේ සවේ මසිංසල– 1 :
පර්තයේෂණද්යාත්මක ඓතිහද්යාසත නවකතද්යාව /
සජිත් තරකෝහිත ලියනතග්.- තකතොළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 295 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(160695 NL)
ISBN 978-955-656-183-8

891.483 - පප්රබන්ධ. ලකටිකතකා. විචකාරය
තකකෝදද්යාතගතොඩ, සරත්
නූතන තකටිකතද්යා විචද්යාර විමර්ශනය : අ. තපතො.
ස. (උසසස් තපළ) විභද්යාගය සඳහද්යා / සරත්
තකකෝදද්යාතගතොඩ.- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 112 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(152884 NL)
ISBN 978-955-591-205-1
නූතන තකටිකතද්යා නිර්මද්යාණ / සසිංසස්කරණය
ආනන්ද අතබ්සරිවර්ධන සහ කලේප
එරන්ද .- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.-පි. 184 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00 (160253 NL)
ISBN 978-955-30-3224-9(384853NA)
ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්
හරසස් පද්යාර : තකටි කතද්යා පහකන් හද්යා තකටි
නවකතද්යාවකන් සමන්විත සසිංග්රහය /
රන්ජිත් ධර්මකීර්ති.- 2 වන සසිංසස්කරණය.නතග්තගතොඩ : සඛිල පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. xi, 140 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.230.00 (1621037 NL)
ISBN 978-955-1300-23-4 (385324 NA)
මීතගතොඩතග්, ප්රභද්යාත් චින්තක
ස / ස සඳ එළිය / ප්රභද්යාත් චින්තක
මීතගතොඩතග් .- වපැලිතවේරිය : සඳකඩපහණ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .- පි. 98 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(162223 NL)
ISBN 978-955-0478-14-9 (385089 NA)
විතද්යානතග්, සරිතසශේන
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) සසිංහල තකටිකතද්යා
විමර්ශනය / සරිතසශේන විතද්යානතග් සහ
දයද්යාපද්යාල ජයතනත්ති.- බත්තරමුලේල : සමීර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 120 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(161706 NL)
ISBN 978-955-1311-53-7 (384853 NA)

ලියනතග්, සජිත් තරකෝහිත
සවේතහළතයේ සවේ මසිංසල– 2 :
පර්තයේෂණද්යාත්මක ඓතිහද්යාසත නවකතද්යාව /
සජිත් තරකෝහිත ලියනතග්.- තකතොළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 292 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00
(160696 NL)
ISBN 978-955-656-182-1

891.483 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
අක්මීමන, ධමමිකද්යා
ක්රිෂස්ණජිනද්යා / ධමමිකද්යා අක්මීමන.- රද්යාජගිරිය:
ග්රපැෆිතකයද්යා, 2011.- පි. 182 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(160472 NL)
ISBN 978-955-0602-01-8
අගතලේතපතොල, තක්.
උණ්ඩියද්යා සහ විමල / තක්. අගතලේතපතොල.ගලතගදර : කර්තකෘ, 2011.- පි. viii,172 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(156174 NL)
ISBN 978-955-50224-2-2
අටුළුගම, සසිංජීවනී
තදවේමි සහ තසවේමි / සසිංජීවනී අටුළුගම.රවන්වපැලේල : කර්තකෘ, 2010.- පි. 320 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.360.00
(158978 NL)
ISBN 978-955-97531-1-7
අතුතකකෝරල, සුරසිංගි
යළිත් එන්නට දුර වපැඩියි / සුරසිංගි
අතුතකකෝරල.- මුලේතලේරියද්යාව : සුතලේඛද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 256 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.380.00
(161997 NL)
ISBN 978-955-0371-17-4 (385116 NA)
අතබ්රවන්, සුමුදු
දිනෂද්යා / සුමුදු අතබ්රවන්.- මහනවර :
පබ්ලින් සහ සමද්යාගම (මුද්රණය), 2010.පි. iv, 203 ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
ISBN 955-99256-1-x

(153414 NL)
(378637 NA)

අතබ්විකග්රම, ගද්යාමිණී
පියද්යාඹන්නට තටුසලද්යා / ගද්යාමිණී අතබ්විකග්රම.කඩවත : කර්තකෘ, 2011.- පි. 239 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157768 NL)
ISBN 978-955-51800-4-7 (381743 NA)

අමරතකකෝන්, භද්රද්යා ඉන්ද්රද්යානි
රැමතබකෝ / භද්රද්යා ඉන්ද්රද්යානි අමරතකකෝන්.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 154 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.260.00
(156251 NL)
ISBN 978-955-671-279-7
අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා
කුමද්යාරිහද්යාමි / ප්රියසිංකද්යා අමරතුසිංග.නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 288 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(161476 NL)
ISBN 978-955-573-962-7 (384575 NA)
අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා
තරවකට තපම කතළමි / ප්රියසිංකද්යා අමරතුසිංග.මහනවර : කර්තකෘ, 2011.- පි. 255 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.380.00
(160967 NL)
ISBN 978-955-50459-4-0 (384291 NA)
අමරතුසිංග, පිග්රයසිංකද්යා
විලට අහිමි මලේ / පිග්රයසිංකද්යා අමරතුසිංග.පන්නිපිටිය : කසිංකණ කග්රතයේෂන්සස්, 2009.පි. 280 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(157888 NL)
ISBN 978-955-8933-36-7 (381778 NA)
අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා
සතයතොතුනි අපට තටු නසෑ / ප්රියසිංකද්යා අමරතුසිංග.මහනවර : කර්තකෘ, 2011.- පි.158 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.320.00
(160969 NL)
ISBN 978-955-50459-4-0 (384293 NA)
අමරතුසිංග, පිග්රයසිංකද්යා
සූරියකද්යාන්තද්යා / පිග්රයසිංකද්යා අමරතුසිංග.කරිබත්තගතොඩ : සමපත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 208 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(155025 NL)
ISBN 978-955-53127-0-7 (379686 NA)
අමරතසශේකර, ගුණදද්යාස
ගමනක අග / ගුණදද්යාස අමරතසශේකර.-

තබතොරලපැසස්ගමුව :විසඳුන පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 253 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.450.00
(152810 NL)
ISBN 978-955-1741-51-8 (377745 NA)
ආනන්ද, මලේලවතගදර සුනිලේ
තසශේද වළද්යා / මලේලවතගදර සුනිලේ ආනන්ද.නද්යාවලපිටිය : කර්තකෘ, 2010.පි. vii,214 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (160049 NL)
ISBN 978-955-51190-2-3
ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න
චද්යායද්යා - 3 / සුජීව ප්රසන්නආරච්චි.නතග්තගතොඩ : මදද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2011?].-පි. 288 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(161444 NL)
ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න
වර්ෂද්යා 7 / සුජීව ප්රසන්නආරච්චි.- නතග්තගතොඩ:
මදද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.- පි. 320 ;
තසමී20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(161437 NL)
ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න
වර්ෂද්යා 8 / සුජීව ප්රසන්නආරච්චි.- නතග්තගතොඩ:
මදද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.- පි. 303 ;
තසමී20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(161435 NL)
ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න
වර්ෂද්යා 9 / සුජීව ප්රසන්නආරච්චි.නතග්තගතොඩ : මදද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.පි. 320 ; තසමී20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(161434 NL)
ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න
වර්ෂද්යා 10 / සුජීව ප්රසන්නආරච්චි.නතග්තගතොඩ : මදද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 360 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(161433 NL)
ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න
සපූ / සුජීව ප්රසන්නආරච්චි.- නතග්තගතොඩ :
මදද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 320 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(161441 NL)
ආරියපද්යාල, ජී. ඇලේ.
චද්යාරලතද්යා සහ නිශස්ශසිංක /ජී. ඇලේ.
ආරියපද්යාල.- 3 වන මුද්රණය.- රත්නපුර :
චින්තන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xvii,
183 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1976.

මපැබපැ-තබකෝක : ර.290.00
(159755 NL)
ISBN 978-955-94420-4-2 (383454 NA)
ආරියපද්යාල, ජී. ඇලේ.
සස්වයසිංවරය / ජී. ඇලේ. ආරියපද්යාල.රත්නපුර : චින්තන ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 232 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1981
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 340.00
(159756 NL)
ISBN 978-955-94420-5-9 (383455 NA)
ආරියරත්න, ජද්යානක තරසිංග
සක්විති විජය : තභළ ඉතිහද්යාසතයේ රහසස්
තසතොයද්යා යන අද්භුත මිනිතසකුතග් කතද්යාව /
ජද්යානක තරසිංග ආරියරත්න.- තහතොරණ :
කර්තකෘ, 2010.- පි. 174 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.220.00
(153408 NL)
ISBN 978-955-99718-7-0 (378622 NA)
ඇලේවිටිගල, කීර්තිලතද්යා
තවම සුවඳයි ආදතර් / කීර්තිලතද්යා
ඇලේවිටිගල.- තකතොළඹ : සහස්ර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 197 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(161144 NL)
ISBN 978-955-1767-53-2
ඉලයප්ආරච්චි, එරික්
ලලිත සමය / එරික් ඉලයප්ආරච්චි.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 257 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.390.00
(152819 NL)
ISBN 978-955-671-251-3 (377768 NA)
උඩවත්ත, පියදද්යාස
තපතොතළතොන්නරතවන් මඩකලපුවට / පියදද්යාස
උඩවත්ත.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 296 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.600.00
(153159 NL)
ISBN 978-955-30-0216-7 (377940 NA)

ISBN 978-955-656-178-4 (377847 NA)
එදිරිවීර, සරි
සහින මවන්තනකෝ / සරි එදිරිවීර.තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2011.පි. 239, තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00 (161028 NL)
ISBN 978-955-551-655-0 (384192 NA)

එදිරිසසිංහ, දීපද්යා වසන්ති
ලිහිණ ගීතය / දීපද්යා වසන්ති එදිරිසසිංහ.තකතොළඹ :පහන් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 233 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.360.00
(153143 NL)
ISBN 978-955-667-111-7 (377902 NA)
එදිරිසසිංහ, දීපද්යා වසන්ති
ලිහිණ ගීතය - 2 / දීපද්යා වසන්ති එදිරිසසිංහ.තකතොළඹ : පහන් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 222 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක:ර.350.00
(153144NA)
ISBN 978-955-667-110-0 (377903 NA)
එදිරිසසිංහ, ලලිත් තරකෝහණ
සමද්යාකරන මපැන / ලලිත් තරකෝහණ
එදිරිසසිංහ.- ජද්යා-ඇල : සපැළමුතු
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 304 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (160857 NL)
ISBN 978-955-0626-12-0
ඒකනද්යායක, ඊ. එම. එච්. බ.
පග්රක්රියන්තිලද්යා / ඊ. එම. එච්. බ. ඒකනද්යායක.[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ, 2011.- පි.184 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(158323 NL)
ISBN 978-955-99067-2-8 (382074 NA)

උඩවත්ත, පියදද්යාස
මසිං සලකුණු / පියදද්යාස උඩවත්ත.- මීරිගම :
ආකර්ෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 256 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(163331 NL)
ISBN 978-955-672-059-4 (385992 NA)

ඒකනද්යායක, ගුණරත්න
උතුතරන් දකුණට : උතුතර් ජීවත් වූ අතප්ම
මිනිසස්සුන්තග් ජිවන අන්දරය / ගුණරත්න
ඒකනද්යායක.- තමතොරටුව : නිපුන් තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි.vi,302 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(153477 NL)
ISBN 978-955-0258-00-0 (377805 NA)

උබයතසශේකර, උපද්යාලි
මිථදද්යාදකෘෂස්ටිකයද්යා : විජයද්යාවතරණයට තපර
පුරද්යාණ ලසිංකද්යාතවේ වකෘත්තද්යාන්තයක් / උපද්යාලි
උබයතසශේකර.- තකතොළඹ : සූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 272 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(152814 NL)

ඒකනද්යායක, ගුණරත්න
කඳුළු බපැමම / ගුණරත්න ඒකනද්යායක.තමතොරටුව : නිපුන් තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. viii,240 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.390.00
(152742 NL)
ISBN 978-955-0258-02-4 (377802 NA)

ඒකද්යානයද්යාක, රූපද්යා ශ්රියද්යානි
සටුවර පුවත / රූපද්යා ශ්රියද්යානි ඒකනද්යායක.තකතොළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 268 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 430.00 (160692 NL)
ISBN 978-955-656-197-5

කන්දමුලේල, තසකෝමසරි
ගසිංවතුර / තසකෝමසරි කන්දමුලේල.- තකතොළඹ :
රත්න තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.
[ii],198 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159277 NL)
ISBN 978-955-0110-52-0 (382924 NA)
කන්නන්ගර, සුරසිංජි
තයකෝධ උරගයන්තග් අභිරහස / සුරසිංජි
කන්නන්ගර.- මීරිගම : ආකර්ෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 184 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(163334 NL)
ISBN 978-955-672-055-6 (385995 NA)
කසස්තුරි, වජිර
සුරසිංගනද්යාවි / වජිර කසස්තුරි.- තහතොරණ :
කර්තකෘ, 2011.- පි. 376 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.480.00
(161035 NL)
ISBN 978-955-53736-0-9 (384500 NA)
කළුපහණ, ජයන්ත
නද්යාඬන්න තදවේදුතවේ / ජයන්ත කළුපහණ.පන්නිපිටිය : කසිංකණ ක්රිතයේෂන්සස් , 2011.පි. 215 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(160594 NL)
ISBN 978-955-8933--61-9 (384103 NA)
කද්යාලිසිංග, කපිල කුමද්යාර
පියපැස කවුළුව / කපිල කුමද්යාර කද්යාලිසිංග.පන්නිපිටිය : කසිංකණ ක්රිතයේෂන්සස් , 2011.පි. 216 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.380.00 (160585 NL)
ISBN 978-955-8933-61-9 (384094 NA)
කුරප්පු , පද්මද්යා
දුවිලි / පද්මද්යා කුරප්පු .- නතග්තගතො ඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 336 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.475.00 (159645 NL)
ISBN 978-955-671-374-9
කුතර්, ක්රිශද්යාන්ත් නිරසිංජන්

ආදරයක පිපි මලේ සනහද්යා / ක්රිශද්යාන්ත්
නිරසිංජන් කුතර්.- තමතොරටුව : ස. එන්. ස.
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 203 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 380.00 (160665 NL)
ISBN 978-955-1333-17-1

කුතර්, ක්රිශද්යාන්ත් නිරසිංජන්
කඳුර පද්යාරද්යාදීසය : මුතුදූතවේ කඳුර
කුමද්යාරයද්යා - 2 / ක්රිශද්යාන්ත් නිරසිංජන් කුතර්.තමතොරටුව : ස. එන්. ස. ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 126 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00 (160488 NL)
ISBN 978-955-1333-18-8
තකතොඩිකද්යාර, චන්දි
අකද්යාලික වසන්තය / චන්දි තකතොඩිකද්යාර.ගමපහ : රත්සර පග්රකද්යාශකතයකෝ, [2010?].පි. 255 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.390.00 (152840 NL)
ISBN 978-955-1660-28-4(377795NA)
තකතොඩිකද්යාර, චන්දි
කළු කුමද්යාරයද්යා / චන්දි තකතොඩිකද්යාර.- ගමපහ :
රත්සර පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 209 ;
තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152835 NL)
ISBN 978-955-1660-38-3 (377790 NA)
තකතොඩිකද්යාර, චන්දි
තනතු අභිතෂශේකය / චන්දි තකතොඩිකද්යාර.ගමපහ : රත්සර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 210 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.40.00
(162240 NL)
ISBN 978-955-1660-36-9 (385201 NA)
තකතොඩිකද්යාර, චන්දි
පියබඳ සරස / චන්දි තකතොඩිකද්යාර.- ගමපහ :
රත්සර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 299 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00 (162238 NL)
ISBN 978-955-1660-33-8 (385199 NA)
තකතොඩිකද්යාර, චන්දි
තපතොකුර මී පපැණ / චන්දි තකතොඩිකද්යාර.ගමපහ :රත්සර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 290 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00 (162244 NL)
ISBN 978-955-1660-33-8 (385205 NA)

තකතොඩිකද්යාර, චන්දි
මනමද්යාල මුවපැත්ත / චන්දි තකතොඩිකද්යාර.ගමපහ :රත්සර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 299 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00 (162238 NL)
ISBN 978-955-1660-33-8 (385199 NA)

තකතොඩිතුවක්කු, පරද්යාකග්රම
ඔබ සමග / පරද්යාකග්රම තකතොඩිතුවක්කු.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 190 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.290.00
(153263 NL)
ISBN 978-955-671-270-4 (377765 NA)
ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි
තඹපද්යාට සඳපද්යාන / ගසිංගද්යා ෂයිනි ගමතග්.තකතොළඹ : පහන් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 193 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(163063 NL)
ISBN 978-955-667-141-4
ගලප්පත්ති, බුද්ධදද්යාස
තහට නපැවත එයි / බුද්ධදද්යාස ගලප්පත්ති .නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .පි. 163 ; තසමී. 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(161093 NL)
ISBN 978-955-671-270-4 (384556 NA)
ගුණතිලක, කරණද්යා
අතප්ක්ෂද්යා / කරණද්යා ගුණතිලක.- [තපැ. තනතො.]
: කර්තකෘ, 2010.- පි. 120 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.225.00
(155940 NL)
ISBN 978-955-53272-0-6 (380558 NA)
ගුණතිලක, කද්යාන්ති
නිලේල නදුටු නිමනය /කද්යාන්ති ගුණතිලක.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 240 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 240.00
(158258 NL)
ISBN 978-955-655-931-6 (381974 NA)
ගුණරත්න, රසිංජිත්
අහස හරි දුරයි / රසිංජිත් ගුණරත්න.නතග්තගතොඩ : නපැණල පබ්ලිතක්ෂන්, 2011.පි. v,217 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157906 NL)
ISBN 978-955-1229-11-5 (381829 NA)
ගුණතසශේකර, තත්ජද්යා පූර්ණමද්යා

හිස නපැති අවතද්යාරය / තත්ජද්යා පූර්ණමද්යා
ගුණතසශේකර.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 96 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.140.00
(155818 NL)
ISBN 978-955-655-928-6 (379986 NA)
ගුණතසශේකර, මද්යාතනලේ ජයන්ති
යළිත් හමු තනතොතවේවද්යා / මද්යාතනලේ ජයන්ති
ගුණතසශේකර.- තකතොළඹ : පහන් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 270 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(153142 NL)
ISBN 978-955-667-105-6 (377901 NA)
ගුලවත්ත, බන්ධුල ආර්.
සරියද්යාවත සහ ඇතග් දරතවකෝ / බන්ධුල ආර්.
ගුලවත්ත.- තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්,
2011.- පි. 104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159163 NL)
ISBN 978-955-677-044-5 (383088 NA)
තගතොඩිගමුව, සුචිතග්රද්යා
තදමසිංසලක අපි / සුචිතග්රද්යා තගතොඩිගමුව.කුරණසෑගල : අසස්ලිය පග්රක්රින්ටර්සස් (මුද්රණද්යාලය),
2011.- පි.[ix], 90 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(158337 NL)
ISBN 978-955-53409-0-8 (382101 NA)
චතුරසිංග, තක්. ට. සමීර
ගිණ කරිලේල / තක්. ට. සමීර චතුරසිංග.උඩවලව : වලව පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය),
[2011?].- පි. [vi],112 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(157399 NL)
(381615 NA)
චන්ද්රසරි, ජයන්ත
මහරජ ගපැමුණු / ජයන්ත චන්ද්රසරි.තබතොරලපැසස්ගමුව : විසඳුන පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. vi,277 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.480.00
(155134 NL)
ISBN 978-955-1741-55-6
චන්ද්රසරි, නිෂද්යාන්ත
යළිත් සුපිතපද තමවන් වතුසුදු / නිෂද්යාන්ත
චන්ද්රසරි.- තපතොතුහපැර : චන්ද්රසරි
එන්ටප්රයිසසස්, [2011?].පි. [ii],211 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 240.00
(161668 NL)
ISBN 978-955-53805-0-8 (385286 NA)
චන්ද්රතසශේකර, රසක එසස්.
අමද්යාවක මිනිසස්සු / රසක එසස්. චන්ද්රතසශේකර.ගමපහ : සුභද්යාෂස් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි.
[x],96 ; තසමී 14.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(153320 NL)
ISBN 978-955-8505-02-1 (377668 NA)
ජයකුමද්යාරි, චමපද්යාතවකෝ
කටු ඔටුන්න / චමපද්යාතවකෝ ජයකුමද්යාරි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 256 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 475.00
(154785 NL)
ISBN 978-955-30-0981-4 (379435 NA)

ජයවික්රම, තහශේමද්යාලේ
මනල / තහශේමද්යාලේ ජයවික්රම.- ඕසස්තට්රේලියද්යාව :
කර්තකෘ, 2010.- පි. [xi], 454 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.650.00
(159641 NL)
ISBN 978-955-53318-0-7
ජයසූරිය, එච්. ඩ.
අසිංගද්යාර වර්ෂද්යා / එච්. ඩ. ජයසූරිය.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 160 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159225 NL)
ISBN 978-955-20-2991-1 (382985 NA)

ජයතකතොඩි, ඩ. ඒ. ස.
ගුරවරයකුතග් ආත්ම කතද්යාව / ඩ. ඒ. ස.
ජයතකතොඩි.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පී. 374 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00
(152823 NL)
ISBN 978-955-671-178-3 (377772 NA)

ඩික්මන්, කන්තද්
කපැඩුණු සපත්තු / කන්තද් ඩික්මන්.පන්නිපිටිය : සස්ටපැමෆර්ඩ් තලේක්, 2011.පි. [viii],219 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.390.00
(155807 NL)
ISBN 978-955-658-169-0 (379928 NA)

ජයතිලක, භද්රජි මහින්ද
තපතොලේ ගහ මුල කතඩ් / භද්රජි මහින්ද
ජයතිලක.- නතග්තගතො ඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 514 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.690.00
(159631 NL)
ISBN 978-955-671-237-7

තලේතපතහශේව, පද්මසරි
ඉසුරලියද්යා / පද්මසරි තලේතපතහශේව.කරන්තදණය : කර්තකෘ, 2010.- පි. vi,180 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153796 NL)
ISBN 978-955-51065-0-4 (378998 NA)

ජයතුසිංග, නිහද්යාලේ පී.
කඳුළු සළන පග්රතිමද්යාවක් / නිහද්යාලේ පී.
ජයතුසිංග.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 176 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.350.00
(158216 NL)
ISBN 978-955-30-2828-0

තිලකරත්න, තජේ. ජී. එන්.
ගම පියස / තජේ. ජී. එන්. තිලකරත්න.තිත්තවපැලේල : කර්තකෘ, 2011.පි. viii, 254 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (160287 NL)
ISBN 978-955-53659-0-1 (383574 NA)

ජයලත්, ශද්යාන්ත
සුසුම කන්ද / ශද්යාන්ත ජයලත්.- තකතොළඹ :
කර්තකෘ, 2010.- පි. 152 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.280.00
(153149 NL)
ISBN 978-955-52809-0-7 (378252 NA)

තුඩද්යාතවේ, මද්යාලද්යා නන්දනී
තරකෝහතලේ පහන් වූ රැයක සමඟෙ / මද්යාලද්යා
නන්දනී තුඩද්යාතවේ.- තකතොළඹ : කර්තකෘ, 2011.පි.191 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(158540 NL)
ISBN 978-955-53456-0-6 (382474 NA)

ජයවර්ධන, තතසද්යාරද්යා
සඳ තනතොදුටු තද්යාරකද්යා / තතසද්යාරද්යා ජයවර්ධන.නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 149 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(161048 NL)
ISBN 978-955-671-462-3 (384578 NA)
ජයවර්ධන, පද්මද්යා ජයන්ති
එයද්යා දපැන් එතහ පුරවපැසතයක් / පද්මද්යා ජයන්ති
ජයවර්ධන.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 212 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.325.00
(161054 NL)
ISBN 978-955-671-004-5 (384584 NA)

තතන්නතකකෝන්, ධමමිකද්යා
නිලේමිණ දසෑසන් 2 / ධමමිකද්යා
තතන්නතකකෝන්.- ගතණ්මුලේල : නිශද්යාන්ත
පග්රකද්යාශන, 2011.- පි. 275 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 375.00
(158292 NL)
ISBN 978-955-52844-1-7 (381971 NA)
ද තකතොසස්තද්යා, දිළුම නිතරකෝෂිනී
සඳු තනතොඇස නදී ගීතය / දිළුම නිතරකෝෂිනී
ද තකතොසස්තද්යා.- මීරිගම : ආශිර්වද්යාද
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 328 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(162694 NL)
ISBN 978-955-0171-48-4 (385506 NA)

දන්තනද්යාරද්යායන, සමදරද්යා චද්යාන්දනී
තද්වතද්යාවිය / සමදරද්යා චද්යාන්දනී
දන්තනද්යාරද්යායන.- තකතොළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 85 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(160705 NL)
ISBN 978-955-656-206-4

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(162008 NL)
ISBN 978-955-677-087-2 (384890 NA)
දිසද්යානද්යායක, ඩ. එම. අනර
තකතොටගල බිසිංතගය / ඩ. එම. අනර
දිසද්යානද්යායක.- ගමපහ : මින්සර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 296 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00 (162087 NL)
ISBN 978-955-0770-00-7 (385119 NA)

දයද්යානන්ද, එම. ඩබ්ලිවේ. සුමන
රන් පත්තිර / එම. ඩබ්ලිවේ. සුමන
දයද්යානන්ද.- තකකෝට්තට් : කර්තකෘ, 2011.පි. 79 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(158349 NL)
ISBN 978-955-0171-48-4

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
එළිය කළු තනතොතවේ නම / තරසිංගද්යා
දිසද්යානද්යායක.- රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 336 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.390.00
(160688 NL)
ISBN 978-955-1116-51-4 (383671 NA)

දයද්යානන්ද, තප්රශේමද්යා
මිචිතකකෝ සසිං තග් පසු භවය / තප්රශේමද්යා
දයද්යානන්ද.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 160 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153160 NL)
ISBN 978-955-30-2178-6 (377941 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
කඳුළු කුණද්යාටුව / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක.රද්යාගම : තද්යාරද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 368 ;
තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.390.00
(155315 NL)
ISBN 978-955-1116-34-7 (379537 NA)

දසනද්යායක, බර්නි
තද්යාත්තලද්යා / බර්නි දසනද්යායක.- අමපිටිය :
කර්තකෘ, 2011.- පි. [vii], 211 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.280.00
(158930 NL)
ISBN 978-955-51071-1-2

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
දුක දපැරවද්යා නම ඈ යතසකෝධරද්යා / තරසිංගද්යා
දිසද්යානද්යායක.- රද්යාගම : තද්යාරද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 248 ; තසමී 19.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 340.00
(158544 NL)
ISBN 978-955-1116-49-1 (382272 NA)

ද සලේවද්යා, අනල
උන්මත්තකතයකෝ / අනල ද සලේවද්යා.- 2 වන
මුද්රණය.- තකතොළඹ : කර්තකෘ, 2009.- පි. 111 ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1964.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(151416 NL)
ISBN 978-955-99490-4-6
ද සලේවද්යා, අනල
මසිංතජේශස්වරී / අනල ද සලේවද්යා.- තකතොළඹ :
කර්තකෘ, 2011.- පි. 340 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.480.00
(161832 NL)
ISBN 978-955-99490-5-2 (385109 NA)
දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර
දිය තහතොලේමන : කටවහරින් කයන
මපැහිතතලේ කතද්යා වසස්තුව / මහින්ද කුමද්යාර
දළුතපතොත .- 2 වන මුද්රණය .- තකතොළඹ :
ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින් , 2011.- පි. 218 ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2010.

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
නිලේ කටතරතොලු / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක.රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 224 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.295.00 (160777 NL)
ISBN 978-955-1116-53-8 (384131 NA)
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
නිලේ කපැට වපැසස්ස / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක.රද්යාගම : තද්යාරද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.336 ;
තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 385.00
(158268 NL)
ISBN 978-955-1116-33-0 (382221 NA)
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
පහන් අඳුර ළඟෙ / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක.රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 280 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.450.00
(160328 NL)
ISBN 978-955-1116-52-1 (384093 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
පියද්යාසර කරිලේල /තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක.රද්යාගම : තද්යාරද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 287 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 380.00
(158554 NL)
ISBN 978-955-1116-47-7 (382243 NA)

ISBN 978-955-671-416-6 (384582 NA)
දිසද්යානද්යායක, ශද්යාන්ති
තද්දුන්න / ශද්යාන්ති දිසද්යානද්යායක.නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 310 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.425.00
(161055 NL)
ISBN 978-955-671-308-4 (384585 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
රණතිසරද්යාතණනි / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක.රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 288 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.340.00
(160684 NL)
ISBN 978-955-1116-55-2 (384116 NA)

දිසද්යානද්යායක, සමන් මහද්යානද්යාම
සුරඟෙන කුමරිය / සමන් මහද්යානද්යාම
දිසද්යානද්යායක .- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි,
2011.- පි. 246 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(160805 NL)
ISBN 978-955-551-730-3 (384184 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
රිදී පහන් නිමනය / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක.රද්යාගම : තද්යාරද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 272 ;
තසමී 19.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 360.00
(158555 NL)
ISBN 978-955-1116-48-4 (382244 NA)

තදතොඩන්තගතොඩ, චන්ද්රසරි
ආත්මද්යා / චන්ද්රසරි තදතොඩන්තගතොඩ.තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2011.පි. 231 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (160630 NL)
ISBN 978-955-551-933-5

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
සත් පියුම පපැතුම / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක.2 වන මුද්රණය.- මද්යාසස්තපතොත : තද්යාරද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 248 ; තසමී 18.
1 වන මුද්රණය 2008
මපැබපැ-තබකෝක: ර.295.00
(160769 NL)
ISBN 978-955-1116-16-3 (384122 NA)

තදතොලමුලේල, සමන්මල
පපැතුම මලේ / සමන්මල තදතොලමුලේල.උඩුගමතපතොල : කර්තකෘ, 2011.පි. 192 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00 (160859 NL)
ISBN 978-955-53556-0-5

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
සතදද්යා / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක.- 2 වන මුද්රණය.රද්යාගම : තද්යාරද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 288 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(158553 NL)
ISBN 978-955-1116-35-4 (382242 NA)

ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්
සයුර තරණය / රන්ජිත් ධර්මකීර්ති.- 2 වන
සසිංසස්කරණය.- නතග්තගතොඩ ; සඛිල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 190 ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1999.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00
(162042 NL)
ISBN 978-955-1300-33-3 (385329 NA)

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
සඳ කඳුළක් / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක.- 2 වන
මුද්රණය.- රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 256 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(160776 NL)
ISBN 978-955-1116-54-5 (384130 NA)

ධර්මසරි, සරත්
තගතොතඩකෝ පපැමිතණන ඇත / සරත් ධර්මසරි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 120 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152751 NL)
ISBN 978-955-30-2959-1 (377967 NA)

දිසද්යානද්යායක, දයද්යා
ක්තලකෝනියකතග් කතද්යා වසස්තුව / දයද්යා
දිසද්යානද්යායක.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 239 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(161052 NL)

නවගත්තත්ගම, සයිමන්
දඩයක්කද්යාරයද්යාතග් කතද්යාව / සයිමන්
නවගත්තත්ගම.- 4 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ :
ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. 154 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(159164 NL)

ISBN 978-955-677-053-7 (383089 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00 (160039 NL)
ISBN 978-955-660-615-7

නවගත්තත්ගම, සයිමන්
සසිංසද්යාරද්යාරණදතයේ උරමක්කද්යාරයද්යා / සයිමන්
නවගත්තත්ගම.- 2 වන මුද්රණය.-තකතොළඹ :
ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. 83 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1990.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(162005 NL)
ISBN 978-955-0256-07-5 (384887 NA)

නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා
සඳ වපැනි තසතොඳුරී / බියසිංකද්යා නද්යානද්යායක්කද්යාර.තකතොළඹ : පහන් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.පි. 287 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.430.00 (151405 NL)
ISBN 978-955-667-064-6

නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා
ඉතින් අවසරයි / බියසිංකද්යා නද්යානද්යායක්කද්යාර.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 216 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (160157 NL)
ISBN 978-955-30-3223-2(383646 NA)

නද්යානද්යායක්කද්යාර, සුමිත්
තචකෞර උන්මද්යාදය / සුමිත් නද්යානද්යායක්කද්යාර.තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2011.පි. 119 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00 (160799 NL)
ISBN 978-955-551-879-6(384178NA)

නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා
ඔබ සනද්යාසුණද්යා පමණයි / බියසිංකද්යා
නද්යානද්යායක්කද්යාර.- 2 වන මුද්රණය.දන්තකතොටුව : මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 150 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00 (160036 NL)
ISBN 978-955-660-617-1

නිර්මද්යාලේ, අතසශේල
තසතොඳුර වසන්තය වඩින තුරද්යා / අතසශේල
නිර්මද්යාලේ.- තකතොළඹ : සහස්ර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 200 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (160666 NL)
ISBN 978-955-1767-49-5

නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා
කවුතදකෝ හපැඬුවද්යා / බියසිංකද්යා නද්යානද්යායක්කද්යාර.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 216 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (160158 NL)
ISBN 978-955-30-3239-3 (383647NA)
නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා
මලේ වපැහි වපැටුණද්යාතවේ / බියසිංකද්යා
නද්යානද්යායක්කද්යාර.- 2 වන මුද්රණය.දන්තකතොටුව : මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 240 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00 (160022 NL)
ISBN 978-955-660-616-4
නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා
විරද්යාජිනී / බියසිංකද්යා නද්යානද්යායක්කද්යාර.- 2 වන
මුද්රණය.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 270 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00 (160081 NL)
ISBN 978-955-660-620-1
නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා
සඳ ඈතයි / බියසිංකද්යා නද්යානද්යායක්කද්යාර.දන්තකතොටුව : මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 208 ; තසමී 20.

නිශස්ශසිංක, ගයද්යානි නිලේමිණ
අරලිය තසවන යට / ගයද්යානි නිලේමිණ
නිශස්ශසිංක.- මීරිගම : කර්තකෘ, 2011.පි. 208 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(160388 NL)
ISBN 978-955-0171-62-0
පත්තිනිතග්, අරණ
භූම රසිංග / අරණ පත්තිනිතග්.- නතග්තගතොඩ:
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 144 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(161478 NL)
ISBN 978-955-671-448-7 (384577 NA)
පද්මසලි, මතනකෝජද්යා
සුපිපි හිර / මතනකෝජද්යා පද්මසලි.තබතොරලපැසස්ගමුව :
කර්තකෘ, 2011.- පි.
[v],256 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(158267 NL)
ISBN 978-955-53485-0-8 (382218 NA)
පරණයද්යාපද්යා, තසකෝමද්යාතද්වී
මධු සමය / තසකෝමද්යාතද්වී පරණයද්යාපද්යා.නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 126 : ඡද්යායද්යාරූප; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(161531 NL)
ISBN 978-955-681-043-1 (384622 NA)

පලේලියගුර, චන්ද්රසරි
තතතොප වරදකන් තකතලසන් කතපම...? /
චන්ද්රසරි පලේලියගුර.- තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස්
පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. 135 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(162116 NL)
ISBN 978-955-677-078-0 (384893 NA)

පුෂස්ප කුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා
අහිසිංසකද්යාවී / තමතොනිකද්යා පුෂස්ප කුමද්යාරි.බියගම : වර්ණ ග්රපැෆික් සහ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. [vi],241 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.340.00
(162022 NL)
ISBN 978-955-0225-00-2 (385202 NA)

පපැටර්සන්, මයිකලේ
ඉදිරිය අන්තරද්යාදද්යායකයි / මයිකලේ
පපැටර්සන් ; පරිවර්තනය දිලද්යාන් මද්යාබරණ
විසනි.- වත්තල : ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 160 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00 (160590 NL)
ISBN 978-955-1596-08-8 (384099 NA)

පුෂස්පකුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා
කුල තගදර / තමතොනිකද්යා පුෂස්පකුමද්යාරි .බියගම : වර්ණ ගග්රපැෆික් සහ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. [vi],202 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 360.00
(154243 NL)
ISBN 978-955-0225-06-4 (379164 NA)
පුෂස්ප කුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා
දුහුලේ වළද්යාකුළු / තමතොනිකද්යා පුෂස්ප කුමද්යාරි.බියගම :වර්ණ ගග්රපැෆික්සස් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. [vi],249 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.320.00
(152737 NL)
ISBN 978-955-0225-02-6 (377796 NA)

පිතග්රද්යා, ජගත් එසස්.
සඳ තනි වී... / ජගත් එසස්. පිතග්රද්යා.වරකද්යාතපතොල : ආරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 200 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(155942 NL)
ISBN 955-553-633-2
(380560 NA)

පුෂස්ප කුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා
පතිනි තදතවතොල / තමතොනිකද්යා පුෂස්ප කුමද්යාරි.බියගම : වර්ණ ග්රපැෆික් සහ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. [viii],179 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(160480 NL)
ISBN 978-955-0225-08-8

පියදිගම, ගයද්යානි අසසිංසලද්යා
තහට තසතොඳුර දවසක් / ගයද්යානි අසසිංසලද්යා
පියදිගම.- පන්නිපිටිය : සස්ටපැමෆර්ඩ් තලේක්,
2011.- පි. [x], 216 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 375.00
(160100 NL)
ISBN 978-955-658-256-7 (383562 NA)

පුෂස්ප කුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා
මටවන් දුක ඔබට තනතොතවේවද්යා / තමතොනිකද්යා
පුෂස්ප කුමද්යාරි.- 2 වන මුද්රණය.- බියගම :
වර්ණ ගග්රපැෆික්සස් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. [viii],249 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.360.00
(152738 NL)
ISBN 978-955-0225-04-0 (377797 NA)

පියවත, ඩබ්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ.
සපැනසුම තසතොයද්යා / ඩබ්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ. පියවත.ඇත්කඳුර : කර්තකෘ, 2011.- පි. 79 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.140.00
(155919 NL)
ISBN 978-955-50882-8-2
පියතසශේන, තිසකුට්ටි
මදුර තගදර / තිසකුට්ටි පියතසශේන.තකතොළඹ : සමයවර්ධන, 2011.- පි. vi,371 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.490.00
(154612 NL)
ISBN 978-955-570-615-5 (379210 NA)
පීරිසස්, නිහද්යාලේ
වලද්යාකුළු / නිහද්යාලේ පීරිසස්.- තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට්
පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. 272 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.375.00
(162007 NL)
ISBN978-955-677-083-4 (384889 NA)

පුසිංචිතභට්ටි, ලලිතද්යා කද්යාන්ති
සරලද්යා / ලලිතද්යා කද්යාන්ති පුසිංචිතභට්ටි.පයද්යාගල :කර්තකෘ, 2010.- පි. 64 ; තසමී 18.
කබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152846 NL)
ISBN 978-955-52800-0-6 (377927 NA)
තපතර්රද්යා, තටනිසන්
අබිරහසස් ජීවිත තරණය / තටනිසන්
තපතර්රද්යා.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 290 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(161471 NL)
ISBN 978-955-671-460-9 (384570 NA)
තපතර්රද්යා, ධර්මරත්න
හපැඩකද්යාර කවිකද්යාරී / ධර්මරත්න තපතර්රද්යා.පන්නිපිටිය : කසිංකණ ක්රිතයේෂන්සස් , 2011.පි. 424 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00
(160327 NL)

ISBN 978-955-8933-51-0 (384092 NA)
තපතර්රද්යා, නිමලේකද්යා
අවපස අහසක් / නිමලේකද්යා තපතර්රද්යා.වරකද්යාතපතොල ; තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 179 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(160474 NL)
ISBN 978-955-0-716-00-5

තපතර්රද්යා, නිමලේකද්යා
සුදු වතු සුදු / නිමලේකද්යා තපතර්රද්යා.වරකද්යාතපතොල : තහළදිව ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 236 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(163328 NL)
ISBN 978-955-9239-97-0 (385989 NA)
තපතර්රද්යා, නිසස්සසිංක
හපැරදද්යා තනතොයමි තනි යහතන් / නිසස්සසිංක
තපතර්රද්යා.-තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 144 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.220.00
(152753 NL)
ISBN 978-955-30-0120-7 (377969 NA)
තපතර්රද්යා, තබතොනිෆසස්
අවි බිමක හදගපැසස්ම / තබතොනිෆසස් තපතර්රද්යා.ජද්යා-ඇල : කර්තකෘ, 2011.- පි. 198 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 320.00
(156698 NL)
ISBN 978-955-52587-0-8 (380731 NA)
තපතර්රද්යා, යමුනද්යා මද්යාලනී
ගිරි ඉඳුවර / යමුනද්යා මද්යාලනී තපතර්රද්යා.පන්නිපිටිය : කසිංකණ ක්රිතයේෂන්සස්, 2011.පි. 248 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.420.00
(160596 NL)
ISBN 978-955-8933-59-6 (384105NA)
තපතර්රද්යා, යමුනද්යා මද්යාලිනි
තර මන්දද්යාරද්යා / යමුනද්යා මද්යාලිනි තපතර්රද්යා.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 272 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(161655 NL)
ISBN 978-955-30-3241-6 (38468
තපතර්රද්යා, සසිංජීව මතහශේෂස්
ඉගිතලන්න තහනම / සසිංජීව මතහශේෂස්
තපතර්රද්යා.- තමතොරටුව : සකී පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 135 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.280.00
(159358 NL)
ISBN 978-955-0672-00-4 (383266 NA)

තපතර්රද්යා, සසිංජීව මතහශේෂස්
තරවක් පද්යාට පද්යාටින් / සසිංජීව මතහශේෂස්
තපතර්රද්යා.-තමතොරටුව : සකී පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 127 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.260.00
(159316 NL)
ISBN 978-955-0672-01-1 (383253 NA)

තපතොන්තසශේකද්යා, කුලතසශේන
පද්යාලම යට / කුලතසශේන තපතොන්තසශේකද්යා.6 වන මුද්රණය.- පන්නිපිටිය : සුභද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 262 ; තසමී 18.
1 වන මුද්රණය 1982
මපැබපැ-තබකෝක : ර.400.00 (160770 NL)
ISBN 978-955-95200-1-6(384123NA)
තපතොන්තසශේකද්යා, කුලතසශේන
රසිංසරිතග් සසිංග්රද්යාමය / කුලතසශේන
තපතොන්තසශේකද්යා.- 9 වන මුද්රණය.පන්නිපිටිය : සුභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 234 ; තසමී 18.
1 වන මුද්රණය 1989
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (160771 NL)
ISBN 978-955-95200-0-8 (384124 NA)
තපතොන්තසශේකද්යා, සසලේ
රචිනි / සසලේ තපතොන්තසශේකද්යා.නද්යාත්තන්ඩිය : සමගි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි.352 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 700.00 (159630 NL)
ISBN 978-955-8100-78-3
ප්රනද්යාන්දු, නිර්මින්ද ගයද්යාන්
ආදරණීය අවසද්යානය / නිර්මින්ද ගයද්යාන්
ප්රනද්යාන්දු.- මීගමුව : කර්තකෘ, 2010.පි. [viii],271 ; තසමී19.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(161424 NL)
ISBN 978-955-52522-0-1
ප්රනද්යාන්දු, නිර්මින්ද ගයද්යාන්
ආදරණීය අවසද්යානය 2 / නිර්මින්ද ගයද්යාන්
ප්රනද්යාන්දු.- මීගමුව : කර්තකෘ, 2010.පි. [vi],273 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(161425 NL)
ISBN 978-955-52522-1-8
තප්රශේමචන්ද්ර, නිහද්යාලේ
සරිතදවේදුව / නිහද්යාලේ තප්රශේමචන්ද්ර.-

පිළියන්දල : කර්තකෘ, 2011.- පි. 127 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158551 NL)
ISBN 978-955-53284-0-1 (382240 NA)
බණ්ඩද්යාර, පී. ආර්. චමින්ද
අපට මද්යාළු අලතකතොළ තදකෝ / පී. ආර්. චමින්ද
බණ්ඩද්යාර.- ගලතගදර : කර්තකෘ, 2011.පි. [x],118 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(157959 NL)
ISBN 978-955-53436-0-2

ISBN 978-955-1524-23-4
තබකෝධිනද්යායක, තරසිංගද්යා පුන්සඳනි
නඹ මට තිළිණ තවලද්යා 1 / තරසිංගද්යා පුන්සඳනි
තබකෝධිනද්යායක.- තකතොළඹ : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 176 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(157216 NL)
ISBN 978-955-0071-94-4 (381297 NA)

බණ්ඩද්යාර, සුනිලේ එලේ. ආර්.
දිරද්යාගිය කපැණමඩල / සුනිලේ එලේ. ආර්.
බණ්ඩද්යාර.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.-පි. 176 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(162685 NL)
ISBN 978-955-30-1258-6 (385704 NA)

තබකෝධිනද්යායක, තරසිංගද්යා පුන්සඳනි
නඹ මට තිළිණ තවලද්යා 2 / තරසිංගද්යා පුන්සඳනි
තබකෝධිනද්යායක.- තකතොළඹ : සද්යාරද්යාසිංගද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 184 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(157213 NL)
ISBN 978-955-0071-95-1 (381332 NA)

බණ්ඩද්යාරනද්යායක, ප්රියසිංගද්යා
මලේ තුහීන / ප්රියසිංගද්යා බණ්ඩද්යාරනද්යායක.ඉඹුලේතගතොඩ : තසනරත් ප්රකද්යාශන
(මුද්රණය), 2011.- පි. 110 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00 (160481 NL)
ISBN 978-955-1887-23-0

මලේලවආරච්චි, එඩ්වඩ්
අකලසිංක / එඩ්වඩ් මලේලවආරච්චි.තලසිංගම : චද්යාතුර්යද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.
288 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.375.00
(159384 NL)
ISBN 978-955-8460-44-3 (383214 NA)

බද්යාලසූරිය, ගුණතසශේකර
හද විමතන් මලේ පිපුණද්යා / ගුණතසශේකර
බද්යාලසූරිය.- වරකද්යාතපතොල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ,2011.- පි. 109 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(160373 NL)
ISBN 978-955-553-675-2

මලේලවආරච්චි, එඩ්වඩ්
උන්මද්යාදනී / එඩ්වඩ් මලේලවආරච්චි.තකතොසස්වත්ත : චද්යාතුර්යද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 320 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(160325 NL)
ISBN 978-955-8460-46-7 (384090 NA)

බුලත්සසිංහල, රමණී
පුනරදය / රමණී බුලත්සසිංහල.- බලසිංතගතොඩ :
තද්යාරක පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.- පි. 264 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(151409 NL)
ISBN 978-955-1524-21-0

මලේලවආරච්චි, එඩ්වඩ්
නිමනය / එඩ්වඩ් මලේලවආරච්චි.- තලසිංගම :
චද්යාතුර්යද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 216 ;
තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(159678 NL)
ISBN 978-955-8619-23-0 (383252 NA)

බුලත්සසිංහල, රමණී
පුනරදය - 2 / රමණී බුලත්සසිංහල.බලසිංතගතොඩ : තද්යාරක පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.- පි.
247 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.450.00
(ජද්යාපු 151410)
ISBN 978-955-1524-22-7

මලේලවආරච්චි, එඩ්වඩ්
සස්පර්ශ : පසිංචකද්යාම නවකතද්යාතවේ තදවන
තකතොටස / එඩ්වඩ් මලේලවආරච්චි.- තලසිංගම :
මලේලවආරච්චි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 240 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(159383 NL)
ISBN 978-955-8460-46-7

බුලත්සසිංහල, රමණී
පුනරදය 3 / රමණී බුලත්සසිංහල.බලසිංතගතොඩ : තද්යාරක පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.පි. 283 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.480.00
(ජද්යාපු 151411)

මලේලවආරච්චි, ලක්ෂස්මන්
සමුගන්න අවසරයි / ලක්ෂස්මන්
මලේලවආරච්චි.- පන්නිපිටිය : කසිංකණ
ක්රිතයේෂන්සස් , 2011.- පි.200 ; තසමී 18.

මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(160768 NL)
ISBN 978-955-8933-57-2 (384121 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(164209 NL)
ISBN 978-955-677-060-0 (385980 NA)

මතහශේන්ද්ර, සචිත්ර
දිදුලන දුහුවිලේල / සචිත්ර මතහශේන්ද්ර.නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 221 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.340.00
(161091 NL)
ISBN 978-955-671-321-3 (384554NA)

මුණසසිංහ, සුනන්දද්යා විජයලතද්යා
වලු අඹ / සුනන්දද්යා විජයලතද්යා මුණසසිංහ.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 248 : තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.450.00
(152754 NL)
ISBN 978-955-30-2942-3 (377970 NA)

මද්යාකඩුවද්යාව, කරණද්යාරත්න
තහශේලසිංකඩ / කරණද්යාරත්න මද්යාකඩුවද්යාව .තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින් , 2011 .පි. 303 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(162000 NL)
ISBN 978-955-677-067-4 (384882NA)

තමතොලතගතොඩ, සුතර්න්ද්ර
ගපැහපැණු බිත්තර දමති / සුතර්න්ද්ර
තමතොලතගතොඩ.- ගලේලසෑලේලතගතොඩ : කර්තකෘ,
2011.- පි. [xv],75 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(158950 NL)
ISBN 978-955-53506-0-0

මද්යාන්නප්තපරම, ක්රිෂද්යාන් අතරකෝෂණ
සසිංසද්යාර සහින / ක්රිෂද්යාන් අතරකෝෂණ
මද්යාන්නප්තපරම.- මීගලසෑව : කර්තකෘ,
2011.-පි. xii,331 ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර. 280.00 (161231 NL)
ISBN 978-955-53575-0-0

රණවීර, දිගද්යාමඩුලේතලේ
ගලේඔය නිළතම : ගලේඔය නව ශිෂස්ඨද්යාචද්යාරතයේ
සපැබසෑ කතද්යාව : 1 තකතොටස / දිගද්යාමඩුලේතලේ
රණවීර.- අමපද්යාර : කර්තකෘ, 2010.- පි. 280 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00
(156650 NL)
ISBN 978-955-52835-0-2 (380685 NA)

මද්යාලිමබඩආරච්චි, ඥද්යානතසශේන
තමමපැන්නද්යා කඳුළු බිඳුව / ඥද්යානතසශේන
මද්යාලිමබඩආරච්චි.- තකතොතහතොඹිලිතවල :
කර්තකෘ, [2011?].- පි. v,152 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(158947 NL)
ISBN 978-955-53211-0-5
මපැදගම, පූර්ණ නද්යාමලේ
නත්ත සූරියමලේ / පූර්ණ නද්යාමලේ මපැදගම.කළුතර : නිවේ ශම
ග්රග්රී ති පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය),
[2011].- පි.vi,82 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(154818 NL)
(379275 NA)
මීවපැලේල, පුෂස්පද්යා
දිනතපතොතත් තගතුණු කථද්යාවක් - 2 / පුෂස්පද්යා
මීවපැලේල.-නතග්තගතොඩ : සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 336 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.475.00
(153916 NL)
ISBN 978-955-573-454-2 (379084 NA)
මුණසසිංහ, නිහද්යාලේ
ඉහ උකුතණකෝ බිමට පනිති / නිහද්යාලේ
මුණසසිංහ.- මීරිගම : ආකර්ෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 152 ; තසමී 22.

රණවීර, දිගද්යාමඩුලේතලේ
ගලේඔය නිළතම : ගලේඔය නව ශිෂස්ඨද්යාචද්යාරතයේ
සපැබසෑ කතද්යාව : 2 තකතොටස / දිගද්යාමඩුලේතලේ
රණවීර.- අමපද්යාර : කර්තකෘ, 2010.- පි. 284 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00
(156651 NL)
ISBN 978-955-52835-0-2 (380686 NA)
රත්නද්යායක, අජිත් ප්රියශද්යාන්ත
තපතොතළකෝ ගපැබ රද්යාජධද්යානිය = The under
earth kingdom / අජිත් ප්රියශද්යාන්ත
රත්නද්යායක.වත්තල : ප්රතිභද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 136 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(161835 NL)
ISBN 978-955-1596-09-5 (385112 NA)
රත්නද්යායක, තයකෞවන සමීන්ද්ර
තනතු හපැඩුවද්යා ඔබට තහතොරද්යා / තයකෞවන සමීන්ද්ර
රත්නද්යායක.- තමතොණරද්යාගල : ටතෂශේන්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 336 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(160682 NL)
ISBN 978-955-51397-6-2 (384114 NA)
රත්නද්යායක, තයකෞවන සමීන්ද්ර
තසතොඳුර නතවකෝදය / තයකෞවන සමීන්ද්ර

රත්නද්යායක.- තමතොණරද්යාගල : ටතෂශේන්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 264 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(160686 NL)
ISBN 978-955-51397-7-9 (384118 NA)
රත්නද්යායක, වනිතද්යා
සස්වයසිංවද්යාරණ / වනිතද්යා රත්නද්යායක.- තකතොළඹ:
ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. 299 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(162004 NL)
ISBN 978-955-677-050-6 (384886 NA)

රත්නද්යායක, ළහිර
ගිමහද්යාන වර්ෂද්යා / ළහිර රත්නද්යායක.අකරගම : කර්තකෘ, 2010.- පි. 120 ; තසමී 21
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 225.00
(158556 NL)
ISBN 978-955-51458-1-7 (382245 NA)
රසස්නපැක්, තබන්
නික්ම යන්නට අවසර / තබන් රසස්නපැක්.දිවුලපිටිය : සරසස්වත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. vi,158 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(163177 NL)
ISBN 978-955-673-024-1 (385820 NA)
රසස්නපැක්, තබන්
තන්රසිංජනද්යා / තබන් රසස්නපැක්.- දිවුලපිටිය :
සරසස්වත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. viii,316 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(163285 NL)
ISBN 978-955-673-022-7 (385827 NA)
රසස්නපැක්, තබන්
තසශේදිරිසස්තග් සහිනය / තබන් රසස්නපැක්.දිවුලපිටිය : සරසස්වත ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. vi,130 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(163180 NL)
ISBN 978-955-673-023-4 (385824 NA)

රද්යාහුබද්ධ, සුමිත්රද්යා
උදද්යානය / සුමිත්රද්යා රද්යාහුබද්ධ. - 4 වන මුද්රණය.නතග්තගතොඩ : සුමිත්රද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [viii], 155 ; තසමී 18.
1 වන මුද්රණය 1979
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(160773 NL)
ISBN 978-955-1470-28-9 (384126 NA)

රද්යාහුල හිමි, බටුවන්ගල
රන්පද්යාට චිතග්රයක් අතින් ගත් මහලේලද්යා /
බටුවන්ගල රද්යාහුල හිමි.- තකතොළඹ : සදීපද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 105 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(153003 NL)
ISBN 978-955-661-444-2 (377545 NA)
රවන් කුමද්යාරි, චමිලද්යා
නහුර හසරැලි / චමිලද්යා රවන් කුමද්යාරි.මහරගම : වපැහි බින්දු ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 157 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(162092 NL)
ISBN 978-955-53639-1-4 (385124 NA)
රිටිගහතපතොල, උදයසිංගනී ප්රියසිංකද්යා
අනත්තරද්යා / උදයසිංගනී ප්රියසිංකද්යා රිටිගහතපතොල.වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 166 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(160386 NL)
ISBN 978-955-553-656-1
තරකෝහණ, සුනිලේ
සමද්යාප්තිය / සුනිලේ තරකෝහණ.- තමතොරටුව :
කර්තකෘ, 2011.- පි. 200 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.275.00
(161594 NL)
ISBN 978-955-53381-0-3 (384539 NA)

රසද්යාදරී, නිතරකෝෂණී
සසරින් සසරට / නිතරකෝෂණී රසද්යාදරී.තකතොළඹ : සහස්ර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 192 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(161143 NL)
ISBN 978-955-1767-52-5

තරකෝහණ, සුනිලේ
සසල කතළශේ ඇයි මතග සත / සුනිලේ
තරකෝහණ.-තමතොරටුව : කර්තකෘ, 2011.පි. 200 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.275.00
(161593 NL)
ISBN 978-955-52426-9-1 (384538 NA)

රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතන්තග්රද්යා
කවිකඳුර / සුතන්තග්රද්යා රද්යාජකරණද්යානද්යායක.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 336 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(152826 NL)
ISBN 978-955-671-254-4 (377775 NA)

ලක්මද්යාලි, ගයනද්යා එසස්.
ගිමහද්යාන පද්යාරමී / ගයනද්යා එසස්. ලක්මද්යාලි.කපැලණය :කර්තකෘ, 2010.- පි. 205 ; තසමී 19.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152838 NL)
ISBN 978-955-52472-1-4 (377793 NA)

ලක්මද්යාලි, ගයනද්යා එසස්.
මීනූ / ගයනද්යා එසස්. ලක්මද්යාලි.- රද්යාජගිරිය :
මිහිර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 190 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.320.00
(162080 NL)
ISBN 978-955-1833-86-2 (385102 NA)
ලක්මද්යාලි , ගයනද්යා එසස්.
තයතොවුන් මද්යාරතත් / ගයනද්යා එසස්. ලක්මද්යාලි .කපැළණය : කර්තකෘ, 2011.- පි. 262 ;
තසමී 18.
මපැබපැ- තබකෝක : ර. 300.00 (159628 NL)
ISBN 978-955-53184-1-9
ලක්මද්යාලි , ගයනද්යා එසස්.
වලද්යාවක් තසශේ / ගයනද්යා එසස්. ලක්මද්යාලි .කපැළණය : කර්තකෘ, 2011.- පි. 207 ;
තසමී 18.
මපැබපැ- තබකෝක : ර. 250.00 (160687 NL)
ISBN 978-955-53184-0-2 (384119NA)
ලක්මද්යාලි, යනූෂද්යා
පද්යාර / යනූෂද්යා ලක්මද්යාලි.- තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට්
පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. 150 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00 (156070 NL)
ISBN 978-955-677-045-2(380480NA)
ලද්යාලේ කුමද්යාර, ප්රියන්ත
තද්දුන තසශේයද්යා / ප්රියන්ත ලද්යාලේ කුමද්යාර.අනරද්යාධපුරය : නිමන තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 270 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.375.00
(162243 NL)
ISBN978-955-53-706-0-8(385204 NA)
ලියනතග්, චමිල
තකතොළඹ කළුවර / චමිල ලියනතග්.වපැලිතවේරිය : සඳකඩපහණ ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. ix,287 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(161318 NL)
ISBN 978-955-0478-12-5
වඩුතග්, අර්නසස්ට්
මතග් මපැණක 2 - සසිංකලනී / අර්නසස්ට්
වඩුතග්.- මහරගම : කර්තකෘ, 2011.- පි. 464 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.420.00
(159369 NL)
ISBN 978-955-8797-14-3 (383233 NA)
වඩුතග්, තර්ණුකද්යා ඩ.
කථද්යා කරන කඳුළු 01 / තර්ණුකද්යා ඩ. වඩුතග්.බලසිංතගතොඩ : කර්තකෘ, 2010.- පි. x, 626 ;
තසමී 20
මපැබපැ-තබකෝක : ර.450.00
(153357 NL)
ISBN 978-955-52883-0-9

වද්යාසලසූරිය, ගද්යාමිණී
තද්වී / ගද්යාමිණී වද්යාසලසූරිය.- ආඬේඅමබලම :
සඳලි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 200 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.280.00
(157416 NL)
ISBN 978-955-51753-4-2 (381367 NA)
වද්යාසලසූරිය, ගද්යාමිණී
රන්තපැලේල / ගද්යාමිණී වද්යාසලසූරිය.කටුනද්යායක : කර්තකෘ, 2011.- පි. 288 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 320.00
(161312 NL)
ISBN 978-955-98125-1-3
වද්යාසලසුරිය, ගද්යාමිණ
රන්මල / ගද්යාමිණී වද්යාසලසුරිය.- පන්නිපිටිය :
කසිංකණ ක්රිතයේෂන්සස් , 2011.- පි. 240 ;
තසමී 21.
මපැබපැ- තබකෝක : ර. 350.00 (160591 NL)
ISBN 978-955-8933-60-2 (384100 NA)
වද්යාසලසූරිය, ගද්යාමිණී
සත රිදුණද්යා පමණයි - 2 / ගද්යාමිණී
වද්යාසලසූරිය.- පන්නිපිටිය : කසිංකණ
කග්රතයේෂන්, 2011.- පි. 200 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(158346 NL)
ISBN 978-955-51753-4-2 (382146 NA
වපැලිකලතග්, තනතොතයලේ
හදවතට ඇමතුතවමි / තනතොතයලේ
වපැලිකලතග්.- තකතොළඹ : සහස්ර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.-පි. 120 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(161151 NL)
ISBN 978-955-1567-58-7
වික්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා
අකමපද්යා / මතනකෝරි සලිකද්යා වික්රමආරච්චි.පිළියන්දල : සලිකද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 192 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(160907 NL)
ISBN 978-955-53664-0-3
විකග්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා
නද්යාඬන් දද්යාසස්තපති / මතනකෝරි සලිකද්යා
විකග්රමආරච්චි.- තබතොරලපැසස්ගමුව : කර්තකෘ,
2010.- පි. 224 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.380.00
(152748 NL)
ISBN 978-955-52810-03 (377965 NA)
විකග්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා
නද්යාඬන් දද්යාසස්තපති 2 / මතනකෝරි සලිකද්යා
විකග්රමආරච්චි.- තබතොරලපැසස්ගමුව : කර්තකෘ,
2010.- පි. 272 ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.390.00
(152749 NL)
ISBN 978-955-52810-03 (377964 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (161309 NL)
ISBN 955-978-573-997-9

වික්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා
නිමනද්යා / මතනකෝරි සලිකද්යා වික්රමආරච්චි.දන්තකතොටුව : මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 216 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00 (160038 NL)
ISBN 978-955-660-623-2

වික්රමසසිංහ , අනර
පසිංචද්යායුධ නපැති කුමද්යාරිකද්යාතවකෝ / අනර
වික්රමසසිංහ .-මුලේතලේරියද්යාව : සඳිනි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010 .- පි. 331 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 460.00
(153594 NL)
ISBN 978-955-1819-28-6 (378773 NA)

වික්රමද්යාරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා
මලේ තපතොතහතොට්ටු / මතනකෝරි සලිකද්යා
වික්රමද්යාරච්චි.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 160 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00
(160052 NL)
ISBN 978-955-660-645-4

විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්
පරිමලද්යා / වජිර පග්රභද්යාත් විජයසසිංහ.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 207 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.650.00
(157293 NL)
ISBN 978-955-30-2836-5 (381461 NA)

වික්රමද්යාරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා
තශකෝබද්යා / මතනකෝරි සලිකද්යා වික්රමද්යාරච්චි.දන්තකතොටුව : මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 184 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 275.00 (161192 NL)
ISBN 978-955-660-622-5
වික්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා
සුතලකෝචනද්යා / මතනකෝරි සලිකද්යා වික්රමආරච්චි.2 වන මුද්රණය.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 264 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00 (161191 NL)
ISBN 978-955-660-642-3
වික්රමරත්න , දිලේහද්යානි
කණද්යා මපැදිරි එළි / දිලේහද්යානි වික්රමරත්න .රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2009 .පි. 280 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 295.00 (151432 NL)
ISBN 978-955-1116-31-6
වික්රමරත්න , දිලේහද්යානි
නද්යාඩන් සපැලලිහිණ / දිලේහද්යානි වික්රමරත්න .යක්කල : ශද්යාඛදද්යා පබ්ලිතක්ෂන්සස්, 2011 .පි. 304 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (161309 NL)
ISBN 955-978-0207-16-9
පුෂස්පරද්යාණ , පුෂස්පරද්යාණ
අදිස තර / පුෂස්පරද්යාණ පුෂස්පරද්යාණ .කුතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ ,
2010 .- ලි. 235 ; තසමී 21.

විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්
මලය තදකෝණ / වජිර පග්රභද්යාත් විජයසසිංහ.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 208 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 650.00
(158304 NL)
ISBN 978-955-30-2815-0 (382014 NA)
විතජේතුසිංග, පද්මද්යා පී.
සත්තර කවිඳිය / පද්මද්යා පී. විතජේතුසිංග.කපැලණය : කර්තකෘ, 2011.- පි. 206 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00
(163313 NL)
ISBN 978-955-99885-2-6 (385900 NA)
විතජේමද්යාන්න, පියසලි
බපැමි හද්යා බපැමි / පියසලි විතජේමද්යාන්න.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 408 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.650.00
(161759 NL)
ISBN 978-955-30-3215-7 (384698 NA)
විතජේසසිංහ, ආනන්ද පී.
මතහශේෂිකද්යා / ආනන්ද පී. විතජේසසිංහ.නතග්තගතොඩ : ඉමද්යාෂි පග්රක්රින්ටර්සස් (මුද්රණය),
2011.- පි. 324 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 320.00
(158545 NL)
(382219NA)
විතජේසසිංහ, ආනන්ද පී.
මතහශේෂිකද්යා 2 / ආනන්ද පී. විතජේසසිංහ.නතග්තගතොඩ : ඉමද්යාෂි පග්රක්රින්ටර්සස් (මුද්රණය),
2011.- පි. 324 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 320.00
(158552 NL)
(382841NA)

විතජේසසිංහ, එම. එලේ. පග්රසන්න
කතඪකෝර ගීතය / එම. එලේ. පග්රසන්න
විතජේසසිංහ.- තබකෝකුන්දර : ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ
කග්රයද්යාකද්යාරී සසිංතවේදී සන්නිතවේදන ආයතනය,
2011.- පි. 228 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(158940 NL)
ISBN 978-955-8848-08-1

විතජේසූරිය, සරත්
බපැළ තමතහවර / සරත් විතජේසූරිය.- 2 වන
මුද්රණය.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2008.- පි. 244 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1990.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 280.00 (159647 NL)
ISBN 978-955-652-393-5
විතජේසූරිය, සරත්
සුදම සභද්යාව / සරත් විතජේසූරිය.- තකතොළඹ :
විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.පි. 463 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 550.00
(163387 NL)
ISBN 978-955-652-836-7(385970 NA)
විතජේතසශේන, සද්යාගර
අභිමද්යානය / සද්යාගර විතජේතසශේන.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 144 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152770 NL)
ISBN 978-955-30-2941-6 (377973 NA)
විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර
අරලිය මලක් / ශද්යාන්ත කුමද්යාර විතද්යාන.ගමපහ : රත්සර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 124 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00 (160477 NL)
ISBN 978-955-1660-57-4
විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර
ආදරයඅ මුතු පද්යාටයි / ශද්යාන්ත කුමද්යාර
විතද්යාන.-ගමපහ : රත්සර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 150 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00 (152837 NL)
ISBN 978-955-1660-40-6 (377792NA)
විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර
චතූ / ශද්යාන්ත කුමද්යාර විතද්යාන.- ගමපහ :
රත්සර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. ix,140 ;
තසමී 18.

මපැබපැ-තබකෝක: ර.260.00
(162237 NL)
ISBN 978-955-1660-55-5 (385198 NA)
විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර
දුරතු හිර / ශද්යාන්ත කුමද්යාර විතද්යාන.ගමපහ : රත්සර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 109 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00 (160662 NL)
ISBN 978-955-1660-62-8

විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර
යද්යාළු කඳුළු / ශද්යාන්ත කුමද්යාර විතද්යාන.ගමපහ : රත්සර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 106 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00 (160473 NL)
ISBN 978-955-1660-61-1
විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර
වළද්යාකුලක් ඇවිදින් / ශද්යාන්ත කුමද්යාර
විතද්යාන.- ගමපහ : රත්සර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 143 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00 (160475 NL)
ISBN 978-955-1660-47-5
විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර
සත්සඳු / ශද්යාන්ත කුමද්යාර විතද්යාන.- ගමපහ :
රත්සර තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 174 ;
තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.280.00
ISBN 978-955-1660-31-4 (152839 NL)
විතද්යාන, ශදද්යාමද්යා
තසවේවන්දියන් / ශදද්යාමද්යා විතද්යාන.- කඳද්යාන :
කර්තකෘ, 2011.- පි. [vi], 217 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(156850 NL)
ISBN 978-955-53442-0-3 (381279 NA)
විදද්යානආරච්චි, ගුණතුසිංග යටියන
දසෑ විතලේ පිපි මලක් / ගුණතුසිංග යටියන
විදද්යානආරච්චි.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 250 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.390.00
(153977 NL)
ISBN 978-955-573-960-3 (379078 NA)
වීරසූරිය, ගුණසරි බණ්ඩද්යා
තසකෞමද වද්යාර්තද්යාවක් / ගුණසරි බණ්ඩද්යා
වීරසූරිය.- වරකද්යාතපතොල : ආරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 227 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 375.00
(160371 NL)

ISBN 978-955-553-655-4
තවලතගදර, චමමින්ද
සත්පුරෂ / චමමින්ද තවලතගදර.තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස් පබ්ලිෂින්, 2011.පි. 291 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(160456 NL)
ISBN 978-955-0256-09-9

ලියනතග්, සජිත් තරකෝහිත
සවේතහළතයේ සවේ මසිංසල – 2 :
පර්තයේෂණද්යාත්මක ඓතිහද්යාසක නවකතද්යාව /
සජිත් තරකෝහිත .- තකතොළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011 .-පි. 292 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 480.00 (160696 NL)
ISBN 978-955-656-182-1
ශග්රග්රීකද්යාන්ත, පී. එම. පග්රග්රීති
රතු තලතොව වසන්තය : විදදද්යා පග්රබන්ධයක /
පි. එම. පග්රග්රීති ශග්රග්රීකද්යාන්ත.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. xv, 246 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.400.00
(156646 NL)
ISBN 978-955-30-2509-8 (380805 NA)
ෂිමිසූ, යුකී
සසරන් / යුකී ෂිමිසූ ; අනවර්තනය පියදද්යාස
රණසසිංහ විසනි .- ගමපහ : පද්යාරමිතද්යා සත්තම
ප්රකද්යාශකතයකෝ , 2011 .- පි. [x], 593 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.550.00
(159319 NL)
ISBN 978-955-0726-00-4(383256 NA)
සඳ පහන සහ තවනත් කතද්යා / අනවද්යාදය ඩබ්පිවේ.
ඒ. අතබ්සසිංහ .- බක්කරමුලේල : සමීර
ප්රකශකතයකෝ, 2011 .- පි. 104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(161116 NL)
ISBN 978-955-1311-56-8(384871 NA)
සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා
සඳ අරන්දත / සසිංජීවිකද්යා සමරතුසිංග.ජද්යා-ඇල : සපැළමුතු පබ්ලිතක්ෂන්, 2011.පි. 194 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(160665 NL)
ISBN 978-955-0626-03-8
සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා
සපපැමිණ තමතොතහතොතක් / සසිංජීවිකද්යා
සමරතුසිංග.- වරකද්යාතපතොල : තහළදිව

ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 128 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(160479 NL)
ISBN 978-955-9239-98-7
සමරනද්යායක, රූෂසිංකද්යා සජද්යාසිංගනී
දුලේමද්යා / රූෂසිංකද්යා සජද්යාසිංගනී සමරනද්යායක.කපැලණය : මද්යාපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 304 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00
(160860 NL)
ISBN 978-955-1794-20-0

සමරනද්යායක, සනත්
කප් සුවහසස් කලේ / සනත් සමරනද්යායක.තබතොරලපැසස්ගමුව : කර්තකෘ, 2010.- පි. 212 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 260.00
(156745 NL)
ISBN 978-955-51040-0-5
සරිරතන හිමි, පුලසස්තිගම
මලේ සමය / පුලසස්තිගම සරිරතන හිමි.- [තපැ.
තනතො.] : කර්තකෘ, 2010.- පි. 64 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153141 NL)
ISBN 978-955-53085-0-2 (377900 NA)
සරිතසශේන, ඇම. ඩ.
මුලද්යාව සහ විමුක්තිය / ඇම. ඩ. සරිතසශේන තකතොළඹ : සූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 142 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.230.00
(153256 NL)
ISBN 978-955-656-139-5 (377604 NA)
සලේවද්යා, ගුණසරි
සමීප ආගන්තුකයද්යා / ගුණසරි සලේවද්යා.රද්යාජගිරිය : ගග්රපැෆිතකයද්යා : 2011.පි. 132 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(155240 NL)
ISBN 978-955-1565-09-1 (379683 NA)
සුභසසිංහ, සන්ධදද්යා කුමුදිනී
උදද්යාවී උදද්යාවක් / සන්ධදද්යා කුමුදිනී සුභසසිංහ.මුලේතලේරියද්යාව නව නගරය : සුතලේඛද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [viii],239 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(161306 NL)
ISBN 978-955-0371-13-6
සුභසසිංහ, සන්ධදද්යා කුමුදිනි
තදවේතලද්යාව / සන්ධදද්යා කුමුදිනි සුභසසිංහ.මුලේතලේරියද්යාව : සුතලේඛද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.පි. 182 ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(159649 NL)
ISBN 978-955-0371-14-3

මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(154999 NL)
ISBN 978-955-551-870-3 (379749 NA)

සුබසසිංහ, සන්ධදද්යා කුමුදිනී
පිරූ පද්යාරමී / සන්ධදද්යා කුමුදිනී සුබසසිංහ.මුලේතලේරියද්යාව නව නගරය : සුතලේඛද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 283 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(155850 NL)
ISBN 978-955-0371-09-9 (380551 NA)

තසශේනද්යානද්යායක, සතද්යා ජී.
ටිකරි මපැණතක /සතද්යා ජී. තසශේනද්යානද්යායක සහ
නන්දතසශේන ඊ. රතණ්පුර.- මද්යාලතබ් : කර්තකෘ,
2011.- පි. xi, 76 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(158274 NL)
ISBN 978-955-53245-0-1 (381945 NA)

සුභසසිංහ, සන්ධදද්යා කුමුදිනී
මලේවරය තරසහින / සන්ධදද්යා කුමුදිනී
සුභසසිංහ.- මුලේතලේරියද්යාව : සුතලේඛද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 190 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(161836 NL)
ISBN 978-955-0371-14-3 (385113

තසශේනද්යානද්යායක, සතද්යා ජී.
තභදියකතග් කවි /සතද්යා ජී. තසශේනද්යානද්යායක.මද්යාලතබ් : කර්තකෘ, 2011.- පි. xii, 52 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(158273 NL)
ISBN 978-955-53245-0-1 (381944 NA)

සුරවීර, අතයකෝමද්යා සඳමද්යාලි
සුවඳක් වතග් ආදතර් / අතයකෝමද්යා සඳමද්යාලි
සුරවීර.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 192 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 225.00
(160040 NL)
ISBN 978-955-660-604-1

තසකෝමරත්න, මුදලිනද්යායක
පිටරට නපැති සපැප / මුදලිනද්යායක
තසකෝමරත්න.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 200 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00
(158145 NL)
ISBN 978-955-30-2685-9 (382013 NA)

සූරියආරච්චි, කරණද්යාදද්යාස
රතු ඉද්ද / කරණද්යාදද්යාස සූරියආරච්චි.තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2011.පි. 271 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.380.00
(155366 NL)
ISBN 978-955-551-907-6

හබරගමුව, තසකෝමසරි
තප්රශේම කද්යාල යද්යාතග්රද්යාව / තසකෝමසරි හබරගමුව.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි.
[vii], 192 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152870 NL)
ISBN 978-955-661-370-4 (377827 NA)

සූරියආරච්චි, තහශේමචන්ද්ර
රතු ඉද්ද /තහශේමචන්ද්ර සූරියආරච්චි.බටුවත්ත :කර්තකෘ, 2011.- පි. 102; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.220.00
(162239 NL)
ISBN 978-955-99046-1-8 (385200 NA)

හරසස්ගම, තසකෝමරත්න
සුළසිං තකකෝඩ / තසකෝමරත්න හරසස්ගම.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 268 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(156253 NL)
ISBN 978-955-671-288-9 (380657 NA)\

තසතනවිරත්න , ජයතකතොඩි
රැජින මමයි / ජයතකතොඩි තසතනවිරත්න .3 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකතොඩි, 2011.- පි. 208 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1976
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(159930 NL)
ISBN 978-955-551-876-5
තසතනවිරත්න, ජයතකතොඩි
සස්වර්ණ වර්ණ / ජයතකතොඩි තසතනවිරත්න.තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2011.පි. 318 ; තසමී 21.

තභට්ටිතග්, අනරසරි
කළුවරයි පුරහඳ / අනරසරි තභට්ටිතග්.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි.
408 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.650.00
( 152871 NL)
ISBN 978-955-661-412-1 (377828 NA)
තභට්ටිතග්, අනරසරි
කළුවරයි පුරහඳ / අනරසරි තභට්ටිතග්.තකතොළඹ : සදීපද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි.
408 ; තසමී 20.

මපැබපැ-තබකෝක : ර.650.00
( 152871 NL)
ISBN 978-955-661-412-1 (377828 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර.125.00
(162720 NL)
ISBN 978-955-0079-22-3 (385665 NA)

තහශේරත්, එලේ. බ.
සගිරිය අවදිතයන් / එලේ. බ. තහශේරත්.තකතොළඹ : සමයවර්ධන, 2011.- පි. vi,111 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(157393 NL)
ISBN 978-955-570-607-0 (381684 NA)

නිතලව, සරත්
මළගිය ඇත්තතකෝ : විමසුම අ.තපතො.ස. (උසසස්
තපළ) සසිංහල / සරත් නිතලව .- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොජතග් , 2011. - පි. 80 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.140.00
(159665 NL)
ISBN 978-955-0079-22-3 (383227 NA)

තහශේවද්යාවසම, මතනකෝහද්යාරි
ඇහපැළමල / මතනකෝහද්යාරි තහශේවද්යාවසම.නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 304 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(161574 NL)
ISBN 978-955-681-048-6 (384623 NA)

බටතගතොඩ, අමර
මළගිය ඇත්තතකෝ පශස්චද්යාත් පරික්ෂණය / අමර
බටතගතොඩ.- මද්යාතර : කර්තකෘ, 2011.පි. [vii] , 139 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156182 NL)
ISBN 978-955-53331-0-8

පතරසස්ටන්, ටිම
තනිවුණු පඹයද්යා / ටිම පතරසස්ටන් ;
පරිවර්තනය
ජනක ඉණමසිංකඩ විසනි.තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි.
[24] : චිතග්ර ; තසමී 20.
The Lonely Scarecrow කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
කබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(375687 NA)
ISBN 978-955-8903-3(377992 NA)

රත්නද්යායක, තප්රශේමද්යා
මළගිය ඇත්තතකෝ : නවකතද්යා විමර්ශන /
තප්රශේමද්යා රත්නද්යායක සහ ශක්තික සත්කුමද්යාර.තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්, ්සෟ2011?්ද.පි. 60 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(159239 NL)
ISBN 978-955-677-084-1 (383072 NA)

තෆතොන්තසශේකද්යා, චන්දන
ඔහු තසතොතරක ඇය ගපැහපැනියක / චන්දන
තෆතොන්තසශේකද්යා.- මීගමුව : කර්තකෘ, 2010.පි. [viii],144 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
ISBN 978-955-52676-0-1 (152605 NL)

891.483 - පප්රබන්ධ. නවකතකා. විචකාරය
තකකෝදද්යාතගතොඩ, සරත්
මළගිය ඇත්තතකෝ : විචද්යාර විමර්ශනය උසසස්
තපළ 2009 නව නිර්තද්ශය / සරත්
තකකෝදද්යාතගතොඩ.- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, [2010?].- පි. 71 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(153060 NL)
ISBN 978-955-591-204-4 (377530 NA)
ගුණතසශේකර, සමරසසිංහ
එයි අමමද්යා විගසකතන් / සමරසසිංහ
ගුණතසශේකර.- නතග්තගතොඩ : සුතනර
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 88 ; තසමී 21.

රද්යාජකරණද්යා, ආරිය
සමමද්යානලද්යාභී නවකතද්යා විමර්ශනය / ආරිය
රද්යාජකරණද්යා.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 56 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157313 NL)
ISBN 978-955-30-3005-4 (381503 NA)
සූරවීර, ඒ. වී.
නවකතද්යා : නිර්මද්යාණය හද්යා අවතබකෝධය / ඒ. වී.
සුරවීර.- නව සසිංසස්කරණය.- තකතොළඹ : ෆද්යාසට්
ස්
පබ්ලිෂින්, 2010.- පි. 211 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 325.00
(155199 NL)
ISBN 978-955-677-039-1 (379833 NA)

891.483 - පප්රබන්ධ. ලයතොවුන් නවකතකා
අතබ්තසශේකර, ආරියවසිංශ
ලල : ලලිත මනතමන්ද්ර ජයතසශේකර
චරිතද්යාපදද්යානතයන් බිඳක් / ආරියවසිංශ
අතබ්තසශේකර.- තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්,
2010.- පි. 156 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153009 NL)
ISBN 978-955-677-024-7 (377857 NA)

අතඹපිටිය, චන්ද්රිකද්යා
මුතු අහුරක් / චන්ද්රිකද්යා අතඹපිටිය.මත්තත්තගතොඩ : කර්තකෘ, 2010.- පි. xi,139 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153181 NL)
ISBN 978-955-51538-1-2 (378009 NA)
උඩතගදර, නිමලේ
සුන්දර දවසක් / නිමලේ උඩතගදර.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 72 ;
තසමී 19.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153164 NL)
ISBN 978-955-30-2504-3 (377945 NA)
ඒකනද්යායක, උදද්යානි මනකලද්යා
තයලේරද්යාසස් උරමය : මද්යානව ශිෂස්ඨද්යාචද්යාරතයන්
ඔබ්තබහි වූ තවත් යුගයක් කරද්යා / උදද්යානි
මනකලද්යා ඒකනද්යායක.- තකතොළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 95 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00 (160697 NL)
ISBN 978-955-656-198-2
ඒකනද්යායක, ගුණරත්න
කද්යාතලන් කද්යාතලට / ගුණරත්න ඒකනද්යායක.තමතොරටුව : නිපුන් තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 160 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152744 NL)
ISBN 978-955-0258-03-1 (377804 NA)
කුතර්, කග්රශද්යාන්ත් නිරසිංජන්
මුතු දුතවේ කඳුර කුමද්යාරයද්යා / කග්රශද්යාන්ත්
නිරසිංජන් කුතර්.- තමතොරටුව : ස. එන්. ස.
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 138 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(152120 NL)
ISBN 978-955-1333-11-9
කුලතුසිංග, සන්ධදද්යා කුමද්යාරි
අද්භූත නිවස / සන්ධදද්යා කුමද්යාරි කුලතුසිංග.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 126 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(157234 NL)
ISBN 978-955-655-932-3 (381415 NA)
ගුණරත්න හිමි, ගලේගමුතවේ
ජීවිතය අත්හතළමි / ගලේගමුතවේ ගුණරත්න
හිමි.- පූතගතොඩ : කර්තකෘ, 2010.- පි. x, 104 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(156707 NL)
ISBN 978-955-52577-2-5
ගුණතසශේකර, සමරසසිංහ
එයි අමමද්යා විගසකතන් / සමරසසිංහ
ගුණතසශේකර.- නතග්තගතොඩ : සුතනර

ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 88 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00
(161386 NL)
ISBN 978-955-0079-22-3
ජයතිලක, භද්රජි මහින්ද
උමසිං රද්යාජධද්යානිය / භද්රජි මහින්ද ජයතිලක.2 වන මුද්රණය.- පන්නිපිටිය : භද්රජි
එන්ටර්පග්රයිසසස්, 2010.- පි. 148 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2001
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(152991 NL)
ISBN 978-955-9425-04-5 (377912 NA)
ජයතනත්ති, මතුගම
ළමයි-බමයි / මතුගම ජයතනත්ති.- මතුගම :
ඔසඳ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. vi,94 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(163291 NL)
ISBN 978-955-0772-00-1 (385646 NA)
තතකෝරතදනිය, තසශේන
අරණු / තසශේන තතකෝරතදනිය.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 128 ; තසමී 19.(තගතොඩතග් මිතුර තපතොත් ; අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152732 NL)
ISBN 978-955-30-2890-7 (377885 NA)
දන්තනද්යාරද්යායන, සමදරද්යා චද්යාන්දනී
වපැහි නිමද්යාව / සමදරද්යා චද්යාන්දනී
දන්තනද්යාරද්යායන.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 96 ; තසමී 19.- (තගතොඩතග් මිතුර
තපතොත් ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(153162 NL)
ISBN 978-955-30-2373-5 (377943 NA)
දයද්යානන්ද, ඇම. ඩ.
බසිංකරය හපැර ගිය තසතොලේදද්යාදුවද්යා / ඇම. ඩ.
දයද්යානන්ද.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්.2010.- පි. 112 ; තසමී 19. - (තගතොඩතග්
මිතුර තපතොත් ; අසිංක 07)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152773 NL)
ISBN 978-955-30-2893-8 (377976 NA)
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා
දඟෙ නසෑලු මතග යද්යාලු / තරසිංගද්යා දිසද්යානද්යායක.රද්යාගම : තද්යාරද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 88 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(160587 NL)
ISBN 978-955-1116-50-7 (384096 NA)
දිසද්යානද්යායක, පුෂස්පකුමද්යාර මහද්යානද්යාම
මද්යායද්යා දුපත / පුෂස්පකුමද්යාර මහද්යානද්යාම

දිසද්යානද්යායක.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 160 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 180.00
(156685 NL)
ISBN 978-955-655-942-2 (380689 NA)
තදතොඹගහවත්ත, ආරියනන්ද
මහ බපැද්තද් පුසිංචි වීරතයකෝ / ආරියනන්ද
තදතොඹගහවත්ත.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 216 : චිත්ර :
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 220.00 (161726 NL)
ISBN 978-955-655-986-6(384737 NA)
ධර්මපද්යාල, තනූජද්යා
තද්වදද්යාර මද්යාවත දපැන් කළුවරයි / තනූජද්යා
ධර්මපද්යාල.-තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 112 ; තසමී 18. - (තගතොඩතග් මිතුර
තපතොත් ; අසිංක 04)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(152968 NL)
ISBN 978-955-30-2889-1 (377840 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(152774 NL)
ISBN 978-955-30-2912-6 (377978 NA)
මුණසසිංහ, තරකෝහිත
අන්ධකද්යාර තමතභයුම / තරකෝහිත මුණසසිංහ.තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්, 2011.පි. 99 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(155202 NL)
ISBN 978-955-677-037-7 (379827 NA)

ලද්යාලනී, ශග්රග්රීමද්යා
අමමද්යා දුතවේ කරට ගියද්යා / ශග්රග්රීමද්යා ලද්යාලනී.පන්නිපිටිය : සස්ටපැමෆර්ඩ් තලේක්, 2011.පි. [x], 118 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 290.00
(156800 NL)
ISBN 978-955-658-255-0

තපතර්රද්යා, කමලේ
තද්දුන තරණය / කමලේ තපතර්රද්යා.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 176 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152728 NL)
ISBN 978-955-30-2938-6 (377879 NA)

විකග්රමසසිංහ, රණවීර
මහ කපැතලේ තනි ආණ්ඩුකද්යාරයද්යා / රණවීර
විකග්රමසසිංහ.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 96 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(153163 NL)
ISBN 978-955-30-1243-2 (377944 NA)

තපතර්රද්යා, කරණද්යා
තසෑග්ගක් / කරණද්යා තපතර්රද්යා.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 79 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(152980 NL)
ISBN 978-955-30-1797-0 (377719 NA)

විජයවර්ධන, කුසුමසරි
ගජමුතු හසස්තියද්යා / කුසුමසරි විජයවර්ධන.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 78 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.120.00
(157289 NL)
ISBN 978-955-655-940-8 (381141 NA)

තප්රශේමචන්ද්ර, මින්සලද්යා
දස මිතුර වික්රමය / මින්සලද්යා තප්රශේමචන්ද්ර.[තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ, 2011.- පි. 80 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(160102 NL)
ISBN 978-955-53570-0-5 (383564 NA)

විජිතකුමද්යාර, කමලේ
තසතනහස කමපැයි / කමලේ විජිතකුමද්යාර .[තපැ. තනතො. ]: කර්තකෘ, 2011.- පි. [v], 91 ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(1589746 NL)
ISBN 978-955-53441-0-4

බමුණුසසිංහආරච්චි, විලේසන්
හීන්මපැනිකද්යා / විලේසන් බමුණුසසිංහආරච්චි.කඩවත : කර්තකෘ, [2011?].- පි. 63 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.150.00
(158341 NL)
(382188 NA)

විතජේබණ්ඩද්යාර, පිග්රයද්යාන් ආර්.
නසෑ ඒ අමමද්යා තනතවයි / පිග්රයද්යාන් ආර්.
විතජේබණ්ඩද්යාර.- තකතොළඹ : සූරිය
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 99 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.160.00
(152972 NL)
ISBN 978-955-656-180-2 (377845 NA)

බද්යාලචන්ද්ර පද්මිණී
තහතොලේමන් බසිංගලද්යාව / පද්මිණී බද්යාලචන්ද්ර.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 80 ;
තසමී 22.

හරසස්ගම, තසකෝමරත්න
බද්යාලේකුමද්යාර්තග් ගමන්මඟෙ / තසකෝමරත්න
හරසස්ගම.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 88 ; තසමී 19.-

(තගතොඩතග් මිතුර තපතොත් ; අසිංක 09)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(152731 NL)
ISBN 978-955-30-2372-8 (377882 NA)
තභට්ටිතග්, අනරසරි
තකතොළඹ ළමයි / අනරසරි තභට්ටිතග්.තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්, 2011.- පි. 239 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(159236 NL)
ISBN 978-955-677-065-0 (383069 NA)

ළ 891.483 - ළමකා පප්රබන්ධ
අතබ්සසිංහ, පග්රක්රියසිංගනී
තගතොළුතබලි පුසිංචද්යා / පග්රක්රියසිංගනී අතබ්සසිංහ.තකතොළඹ : සූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(377849 NA)
ISBN 978-955-656-171-5
අතබ්සූරිය, විනීතද්යා මසිංගලිකද්යා
අමමද්යා තරහ තවලද්යා / විනීතද්යා මසිංගලිකද්යා
අතබ්සූරිය.- මහනවර : කර්තකෘ, 2011.පි. 20 : චිතග්ර ; තසමී 20.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(382183 NA)
ISBN 978-955-50815-1-1
අමරතුසිංග, අතුල
පපැසිංචද්යා / අතුල අමරතුසිංග.- තකතොළඹ ;
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි.16 : චිතග්ර ;
තසමී 26.
කබපැ-තබකෝක : ර.175.00
(381478 NA)
ISBN 978-955-30-3054-2
අයගම, තනජද්යා එන්.
අභිතයකෝගය : හත්තදනද්යාතග් කලේලිතයේ
වපැඩක් / තනජද්යා එන්. අයගම.- වසස්කඩුව :
කර්තකෘ, 2010.- පි. 88 : චිතග්ර ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(153495 NL)
ISBN 978-955-96324-5-0 (378740 NA)
අරියධමම හිමි, තගතොඩඋඩ
ගමරද්යාළතග් කතද්යා / තගතොඩඋඩ අරියධමම
හිමි.- තකතොළඹ : සදීපද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 56 : චිත්ර ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162722 NL)
ISBN 978-955-661-479-4 (385647 NA)
ආරියධමම හිමි, තගතොඩඋඩ
පුණ්ණද්යා දද්යාසය : 5 -6 තශශේණවල ළමයින්
සඳහද්යාය / තගතොඩඋඩ ආරියධමම හිමි.-

2 වන මුද්රණය.-තකතොළඹ : ඇසස්.තගතොඩතග්,
2011.- පි. 16 : චිත්ර ; තසමී 28.
1 වන මුද්රණය 2000
කබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(160306 NL)
ISBN 978-955-30-0707-0 (383656 NA)
අලවත්තතග්, තසකෝමදද්යාස ශග්රග්රී
උක්කුරද්යාලතග් නිධද්යානය / තසකෝමදද්යාස ශග්රග්රී
අලවත්තතග්.- 2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 48 : චිතග්ර ;
තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 2002.
කබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(154746 NL)
ISBN 978-955-30-2592-0 (379446 NA)
අලවත්තතග්, තසකෝමදද්යාස ශ්රීග්ර
එකමත් එක රටක / තසකෝමදද්යාස ශ්රීග්ර
අලවත්තතග්.- 2 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 48 : චිතග්ර ;
තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1987.
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(153800 NL)
ISBN 978-955-30-2593-7 (379002 NA)
ගමතග්, තභළස සරිදු
ආත්තමමද්යා / තභළස සරිදු ගමතග්.නතග්තගතොඩ : කර්තකෘ, 2010.- පි. 36 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.140.00
(153461 NL)
ISBN 978-955-99876-4-2 (376086 NA)
ගුණතිලක, කද්යාන්ති
මියුක සහ වලසස් පපැසිංචද්යා / කද්යාන්ති
ගුණතිලක.- නිට්ටඹුව : යසස ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 32 : චිත්ර ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(161669 NL)
ISBN 978-955-0474-00-4 (385096 NA)
ගුණරත්න, මලේකද්යාන්ති
හද්යාවද්යා හරි හපනද්යා / මලේකද්යාන්ති ගුණරත්න.තකතොළඹ ; රත්න තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක : ර.150.00
(380772 NA)
ISBN 978-955-0110-76-6
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, ක්ක්රිරිබත්තගතොඩ
සක්කද්යාර නවර මසුර තකකෝසය /
කරිබත්තගතොඩ ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි.නතග්තගතොඩ : මහද්යාතමඝ පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 8 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 125.00
(154714 NL)
ISBN 978-955-0614-11-0 (379388 NA)
තතන්නතකකෝන්, කරණද්යාපද්යාල

ටිකරිතග් කරිඅමුණ / කරණද්යාපද්යාල
තතන්නතකකෝන්.- මද්යාදිතපතොල : කර්තකෘ, 2009.පි. [vi], 62 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 150.00
(156873 NL)
ISBN 978-955-51759-1-3
තත්නවර, අමිල
කූර විදින ඉත්තසෑවද්යා / අමිල තත්නවර.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 20 : චිතග්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(377883 NA)
ISBN 978-955-30-1529-7

2011.- පි. 60 : චිත්ර ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 160.00 (160792 NL)
ISBN 978-955-53344-0-2 (383635 NA)
පුසස්තවේවල, විමුක්ති යු . ඒ.
දළඹු පපැසිංචද්යා / විමුක්ති යු. ඒ. පුසස්තවේවල.නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 : චිත්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
ISBN 978-955-671-395-4 (383212 NA)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටතය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
ජද්යාතක කතද්යා 2 : ප්රද්යාතමික තශශේණය සඳහද්යා /
තසතනවිරත්න මහතලේකම.- තකතොළඹ :
ඇම. ඩ. ගුණතසශේන, 2011.- පි.[vi], 42;
කබපැ-තබකෝක : ර.170.00 (160813 NL)
ISBN 978-955-30-3028-3 (384459 NA)
අ.වි.294.382325

පුසස්තවේවල, විමුක්ති යු . ඒ.
පූතනයි වද්යාසිංග අමමද්යා වද්යාසිංග / විමුක්ති
යු. ඒ. පුසස්තවේවල.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 16 : චිත්ර ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
ISBN 978-955-671-394-7 (383212 NA)

තදනගම, තසකෝමසරි
අනන් හදන්න තමන් හපැතදන්න / තසකෝමසරි
තදනගම.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 16 : චිත්ර ; තසමී 26.
කබපැ-තබකෝක : ර.175.00
ISBN 978-955-30-3028-3 (389972 NA)

තප්රසස්ටන්, ටිම
තණවුණු පඹයද්යා / ටිම තප්රසස්ටන් ;
පරිවර්තකය ජනක ඉණමසිංකඩ විසනි .තදහිවල : විදර්ශන ප්රකද්යාශකතයකෝ .2010 .- පි. [24] : චිත්ර ; තසමී 20.
The Lonely Scarecrow කකෘතිතයේ
පරිවර්තකයක.
කබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
ISBN 978-955-8903-38-1(375687 NA)

ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්
පද්යාට තදතක් පූස / රන්ජිත් ධර්මකීර්ති.නතග්තගතොඩ ; සඛිල පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 25.
කබපැ-තබකෝක : ර.150.00
(381227 NA)
ISBN 978-955-1300-30-2
ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්
බට්ටිච්චද්යා සහ කූඹියද්යා / රන්ජිත් ධර්මකීර්ති.නතග්තගතොඩ ; සඛිල පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 25.
කබපැ-තබකෝක : ර.150.00
(381226 NA)
ISBN 978-955-1300-29-6
පිටතදණය, නන්දද්යා
පුසිංචි හිඟෙන්නද්යා / නන්දද්යා පිටතදණය.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.පි. 24 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර.200.00
(377833 NA)
ISBN 978-955-30-2933-1
පින්නතගතොඩ, දිලසිංක චරිත්
පපැන්තඩකෝරද්යා = Pandora planet / දිලසිංක
චරිත් පින්නතගතොඩ.- කරිඇලේල : කර්තකෘ,

බද්යාලසූරිය, මහී
කුරමිට්තටකෝ හත්තදනද්යා සහ හිම කුමද්යාරි =
Snow white and the seven dwarfs / මහී
බද්යාලසූරිය.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 24 : චිත්ර ;
තසමී 26.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00 (159152 NL)
(382789 NA)
බුලත්සසිංහල, රූපද්යාන්ති
පුසිංචි වුණත් අපි හපන්න / රූපද්යාන්ති
බුලත්සසිංහල.- තකතොතලද්යාවල : කර්තකෘ, 2010.පි. 12 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර.100.00
(377787 NA)
ISBN 978-955-52769-1-7
මධුමද්යාලි, පී. එම. ස.
රස කතද්යා 50 / පී. එම. ස. මධුමද්යාලි.දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 48 ; තසමී 21.
කතබකෝ-තබකෝක : ර.60.00
(156210 NL)

ISBN 978-955-0642-09-0
මලලේතගතොඩ, සුගතදද්යාස
අතප් පුසිංචි වනන්තතර් / සුගතදද්යාස
මලලේතගතොඩ .- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 16 : චිත්ර ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
ISBN 978-955-30-2033-8 (382885 NA)

රැළපනද්යාව, මහින්ද
අලි රතන් කතද්යාන්දරය / මහින්ද රැළපනද්යාව.බත්තරමුලේල : දර්ශන මද්යාර්කටින්
එන්ටර්පග්රයිසසස්, 2011.- පි. [8] : චිතග්ර ;
තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර.80.00
(382108 NA)
ISBN 978-955-9433-17-0
රැළපනද්යාව, මහින්ද
මලේලද්යාතග් කණ්ණද්යාඩි කූට්ටම / මහින්ද
රැළපනද්යාව.- බත්තරමුලේල ; දර්ශන
මද්යාර්කටින් එන්ටර්පග්රයිසසස්, 2011.- පි. 16 :
චිතග්ර ; තසමී 28.
කබපැ-කක : ර.80.00
(381327 NA)
ISBN 978-955-9433-13-2
රිතබ්ලිකද්යා, පග්රසන්ති
ටිකරි කථද්යා / පග්රසන්ති රිතබ්ලිකද්යා.- මහරගම :
රද්යාවය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.- පි. 36 : චිතග්ර ;
තසමී 25.
කබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(151369 NL)
ISBN 978-955-1468-33-0
රවන්පතිරණ, නිපුනි අනෂිකද්යා
නපැවත ආතවමි / නිපුනි අනෂිකද්යා
රවන්පතිරණ.- තකතොතළතොන්නද්යාව : කර්තකෘ,
2010.- පි.vii, 27 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 100.00
(156711 NL)
ISBN 978-955-52987-0-4
තරකෝහණ, තක්. වී. එන්.
අතප් ගතම තවසක් දද්යා... / තක්. වී. එන්.
තරකෝහණ.- ඇලේපිටිය : කර්තකෘ, 2010.- පි.
xvii, 25 ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක : ර. 110.00
(156872 NL)
ISBN 978-955-50143-1-1
ලියනතග්, පමිත ආර්.
සමනල තපරහපැර / පමිත ආර්. ලියනතග්.-

නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(382124 NA)
ISBN 978-955-671-315-2
ලියනතග්, පග්රසද්යාදිනී දන්වත්ත
කරිමද්යාමතග් කරිතකතොතතලේ / පග්රසද්යාදිනී
දන්වත්ත ලියනතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2010.- පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක : ර.175.00
(377725 NA)
ISBN 978-955-30-2554-8

ලියනතග්, පග්රසද්යාදිනී දන්වත්ත
පද්යාට හතයි තද්දුන්නට / පග්රසද්යාදිනී දන්වත්ත
ලියනතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර.175.00
(377884 NA)
ISBN 978-955-30-2553-1
ලියනතග්, පග්රසද්යාදිනී දන්වත්ත
බුබුතග් යද්යාළුතවකෝ / පග්රසද්යාදිනී දන්වත්ත
ලියනතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර.175.00
(377724 NA)
ISBN 978-955-30-2547-0
ලියනතග්, පග්රසද්යාදිනී දන්වත්ත
සමනල සතුවම / පග්රසද්යාදිනී දන්වත්ත
ලියනතග්.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.- පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක : ර.175.00
(377949 NA)
ISBN 978-955-30-2571-5
විතද්යාන, ගුණතසශේන
තදයිතයතො දුන්න රත්තරන් / ගුණතසශේන
විතද්යාන.- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත්, [2011].පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 27.
කබපැ-තබකෝක: ර.140.00
(382105 NA)
ISBN 978-955-591-166-5
විතද්යාන, ගුණතසශේන
තනළුමකුළතම ඇත් සුරතලද්යා / ගුණතසශේන
විතද්යාන.- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත්, 2011.පි. 22 : චිතග්ර ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: ර.180.00
(381309 NA)
ISBN 978-955-591-197-9
වී කරල : උක්රයීන ජනකතද්යාවක /අනවද්යාදය
දපැදිගම වී.රද්රිගු .- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2011 ].-පි. 15 ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: ර.200.00

ISBN 955-591-164-9

(381310 NA)

තවත්තසසිංහ, සබිලේ
පුළුන් බබද්යා / සබිලේ තවත්තසසිංහ.තබතොරලපැසස්ගමුව : විසදුන පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 63 : චිතග්ර ; තසමී 23.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.295.00
(381194 NA)
ISBN 978-955-1741-67-9

සමරනද්යායක, ඇන්ටන් පග්රසද්යාද්
ගිරිපුර ඇත්තතකෝ / ඇන්ටන් පග්රසද්යාද්
සමරනද්යායක.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 168 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(154710 NL)
(379241 NA)
සමරසසිංහ, චන්ද්රසරි තසශේපද්යාල
අලි කසෑ වල / චන්ද්රසරි තසශේපද්යාල
සමරසසිංහ .-බත්තරමුලේල : සමරසසිංහ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 70 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.160.00 (162026 NL)
ISBN 978-955-53388-1-3(385210 NA)
සයඹලද්යාපිටිය, මතනකෝජේ
අලි බද්යාබද්යා සහ තහතොර හතළිහ / මතනකෝජේ
සයඹලද්යාපිටිය.- දන්තකතොටුව : මලේපියලි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 30 : චිත්ර ;
තසමී 26.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00 (159151 NL)
ISBN 955-660-598-3
(382785 NA)
සුතක්තයවේ. වී
කතන්දර හද්යා පිසිංතූර / වී. සුතක්තයවේ ;
අනවද්යාදනය පද්ම හර්ෂ කුරණතලේ විසනි .රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත්,[ 2011?].පි. 160 : චිත්ර ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.650.00
(157396 NL)
(381302NA)
සූරියආරච්චි, ජද්යානකී
අච්චද්යාර තහකෝටතලේ / ජද්යානකී සූරියආරච්චි.පන්නිපිටිය : ටිකරි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 24 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(377956 NA)
ISBN 978-955-1090-93-7
සූරියආරච්චි, ජද්යානකී

තනලුම මලයි සමනලයයි / ජද්යානකී
සූරියආරච්චි.- පන්නිපිටිය : ටිකරි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(382126 NA)
ISBN 978-955-1090-96-8
සූරියආරච්චි, ජද්යානකී
සරසිංගතලේ තහතොර අරන් / ජද්යානකී
සූරියආරච්චි.- පන්නිපිටිය : ටිකරි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-පි. 16 : චිතග්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(382130 NA)
ISBN 978-955-682-000-3
තසශේනද්යානද්යායක, තකතොලට්
මහදපැනමුත්තයි තගකෝලතයතො තරතොත්තයි /
තකතොලට් තසශේනද්යානද්යායක සහ නද්යාරද
කරණද්යාරත්න.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 64 : චිත්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 125.00 (161122 NL)
ISBN 978-955-30-3240-9(384709 NA)

891.4830872 – අදභූත කතකා
උමගිලිය, ලසත රවීන්
මරණ තුනක් සහ තවත් අද්භූත කතද්යා / ලසත
රවීන් උමගිලිය.- වත්තල : ප්රතිභද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 254 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 395.00
(160598 NL)
ISBN 978-955-51166-5-7 (384107 NA)
උමගිලිය, ලසත රවීන්
මරණතයේ තසවණපැලි සහ තවත් අද්භූත
කතද්යා / ලසත රවීන් උමගිලිය.- වත්තල :
ප්රතිභද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 253 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 395.00
(160597 NL)
ISBN 978-955-51166-2-6 (384106 NA)

891.48315 - පප්රබන්ධ. විදෙදකා
වීරසසිංහ, කපිල
හය හපැවිරිදි මව / කපිල වීරසසිංහ.කසෑගලේල : විශස්ව පග්රභද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.පි. 158 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.360.00
(158358 NL)
ISBN 978-955-8624-64-7

891.487 - හකාසද හකා උපහකාසය
තබතොරළුතගතොඩ, ජයතිසස්ස
පග්රසස්තද්යාව පිරතළන් උපන් රස කතද්යා /
ජයතිසස්ස තබතොරළුතගතොඩ.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 133 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153922 NL)
ISBN 978-955-671-206-3 (379074 NA)
අ. වි. 398.6

891.7 - රුසයන් සකාහිතදය
891.72 - නකාටද
අයතනසස්තකකෝ, යජින්
හසස්තිරද්යාජ මහත්තය / යජින් අයතනසස්තකකෝ ;
පරිවර්තනය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති විසනි.නතග්තගතොඩ : සඛිල ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 85 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162038 NL)
ISBN 978-955-1300-31-9 (385325 NA)
තගතොතගතොලේ, නිතකතොලද්යායි වපැසලිතයවේඩ්
පරීක්ෂකයද්යා / නිතකතොතලතොයි වපැසලිතයවේඩ්
තගතොතගතොලේ ; අනවද්යාදය එච්. ජයරත්න
විසනි.- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත්, 2011.- පි.
168 ; තසමී 21.
The government inspector කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00 (159317 NL)
ISBN 978-955-591-221-1(383254 NA)
තචතකතොවේ, ඇන්ටන්
තචරි උයන / ඇන්ටන් තචතකතොවේ ;
පරිවර්තනය රන්ජිත් ධර්මකීර්ති විසනි.8 වන මුද්රණය.- නතග්තගතොඩ : සඛිල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xxvii,131;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1986.
The chery orchard කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162019 NL)
ISBN 978-955-1300-10-4 (385343 NA)

891.73 - පප්රබන්ධ
රසුමතනවිච්, වේලපැදීමිර්
තසබළද්යාතග් ලිපි / වේලපැදීමිර් රසුමතනවිච් ;
පරිවර්තනය රද්යාජිත තසශේනද්යාරත්න රද්යාජපක්ෂ

විසනි.- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ගග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 80 : චිතග්ර ; තසමී 22.
Soldier රැs letters කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.240.00
(156907 NL)
ISBN 978-955-652-689-9 (380817 NA)

891.73 - පප්රබන්ධ. ලකටිකතකා
තචතකතොවේ, ඇන්ටන්
මූසල කතද්යාවක් / ඇන්ටන් තචතකතොවේ ;
පරිවර්තනය එම. සරිතසශේන විසනි.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 103 ; තසමී 22.
A pull story කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153797 NL)
ISBN 978-955-30-2267-7 (378999 NA)

891.73 - පප්රබන්ධ. ලයතොවුන් ලකටිකතකා
තකතොක්කු සරති අහසස් තතලේ / පරිවර්තනය
මහින්ද තසනරත් ගමතග්.- මත්තත්තගතොඩ :
සයුරි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 127 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(158379 NL)
ISBN 978-955-1889-19-7

891.73 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
අයිත්මද්යාතතතොවේ, චිසිංගීසස්
අමමද්යා සහ මිහිකත / චිසිංගීසස් අයිත්මද්යාතතතොවේ ;
අනවද්යාදය දපැදිගම වී. රද්රිගු විසනි.හසිංවපැලේල :සපැන්තවකෝ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. 127 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162403 NL)
ISBN 978-955-0023-08-0
අයිත්මද්යාතතතොවේ, චිසිංගීසස්
චින්ගීසස් අයිත්මද්යාතවේතග් තකටි නවකතද්යා
ජමීලද්යා අමමද්යා සහ මිහිකත / චිසිංගීසස්
අයිත්මද්යාතතතොවේ ;
පරිවර්තනය දපැදිගම වී.
රද්රිගු විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. xvi,228 ; තසමී 21.

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(162684 NL)
ISBN 978-955-30-3267-6 (385703 NA)
අයිත්මද්යාතතතොවේ, චිසිංගීසස්
පළමුවන ගුරවරයද්යා තහවත් ගුර ගීතය /
චිසිංගීසස් අයිත්මද්යාතතතොවේ ; පරිවර්තනය දපැදිගම
වී. රද්රිගු විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. xviii,108 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00
(162725 NL)
ISBN 978-955-30-3266-9 (385671 NA)

අයිත්මද්යාතතතොවේ, චින්ගීසස්
සයවසක් පවත්නද්යා දවස / චින්ගීසස්
අයිත්මද්යාතතතොවේ ; පරිවර්තනය චූලද්යානන්ද
සමරනද්යායක විසනි.- තදහිවල : විදර්ශන
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. vi,495 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.600.00
(153321 NL)
ISBN 978-955-1559-48-9 (377669 NA)
ගයිදද්යාර්, අර්කද්යාදි
විප්ලවය මතග් තක්සලද්යාව / අර්කද්යාදි
ගයිදද්යාර් ; පරිවර්තනය චුලද්යානන්ද
සමරනද්යායක විසනි.- තදහිවල : විදර්ශන
ප්රකද්යාශකතයකෝ. 2011.- පි. iii, 277 ;
තසමී 21.
The school කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 420.00 (160292 NL)
ISBN 978-955-1559-74-2 (383579 NA)
ගුලේයද්යාම, ගපූර්
දඟෙකද්යාර තපතොට්ටනිය / ගපූර් ගුලේයද්යාම ;
අනවද්යාදය දපැදිගම වී. රද්රිගු විසනි.වපැලිතවේරිය : සඳකඩපහන ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 252 ; තසමී 21.
A bundle of mischief කකෘතිතයේ
අනවද්යාදයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 360.00
(161316 NL)
ISBN 978-955-0478-16-3
තගතොතගතොලේ, නිතකතොලද්යායි
තද්යාරද්යාසස් බුලේබද්යා / නිතකතොතලතොයි තගතොතගතොලේ ;
පරිවර්තනය සුමනදද්යාස කටුගමතපතොල
විසනි.- වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 189 ; තසමී 21.
Taras Bulba කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(162081 NL)
ISBN 978-955-553-637-0 (385103 NA)
තගකෝර්ක, මක්සම

තපතොමද්යා තගතොර්දතයවේ / මක්සම තගකෝර්ක ;
පරිවර්තනය චූලද්යානන්ද සමරනද්යායක විසනි.තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.
viii,422 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.600.00
(159285 NL)
ISBN 978-955-1559-51-4 (383080 NA)
තගකෝර්ක, මක්සම
මිනිසුන් අතර / මක්සම තගකෝර්ක ;
අනවර්තනය දපැදිගම වී. රදරිගු විසනි.රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත්, 2011.- පි. 483 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.625.00
(159736 NL)
ISBN 978-955-591-157-3 (383374 NA)
තචතකතොවේ, ඇන්ටන්
තචතකකෝෆස් තග් තකටි නවකතද්යා තදකක් /
ඇන්ටන් තචතකතොවේ ; පරිවර්තනය රන්ජිත්
ධර්මකීර්ති විසනි.- නතග්තගතොඩ : සඛිල
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. vii,149 ;
තසමී 21.
In the Ravin, The black monk නවකතද්යා
තදතකහි සසිංහල පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 280.00 (162111 NL)
ISBN 978-955-1300-26-5(385318 NA)
තචතකතොවේ, ඇන්ටන්
තුන් අවුරද්ද / ඇන්ටන් තචතකතොවේ ;
අනවද්යාදය දපැදිගම වී. රද්රිගු විසනි.රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත්, 2010.පි. 143 ; තසමී 21.
Three years කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 200.00 (162017 NL)
(385341 NA)
තිතකතොමිතරතොවේ, ඔතලග්
අලේතයකෝෂද්යා / ඔතලග් තිතකතොමිතරතොවේ ;
පරිවර්තනය කතදද්යානද්යා අමරසසිංහ විසනි .මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය ,
2011.- පි. 186 : චිත්ර ; තසමී 22.
Grasshopper, The little soldier කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 280.00
(160674 NL)
ISBN 978-955-652-842-8 (383760 NA)
තුර්තගනවේ, ඉවද්යාන්
සනයිදද්යා : මතග් ප්රථම තප්රශේමය / ඉවද්යාන්
තුර්තගනවේ ; පරිවර්තනය ආනන්ද
මහපටුනතග් විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.පි. 115 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.230.00
(160673 NL)
ISBN 978-955-652-867-1 (383759 NA)

තදතොසස්තතතොතයවුසස්ක, ෆස්තයතොතදකෝර්
අසමමත මිනිසකු තග් සටහන් /
ෆස්තයතොතදකෝර් තදතොසස්තතතොතයවුසස්ක ;
පරිවර්තනය ආනන්ද අමරසරි විසනි.තකතොළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 190 ; තසමී 21.
Notes from underground කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 350.00 (160700 NL)
ISBN 978-955-656-205-7

නබතකකෝවේ, වේලපැදිමීර්
තමරි / විලපැදිමීර් නබතකකෝවේ ; පරිවර්තනය
ඩ. එම. එසස්. ආරියරත්න විසනි.තගකෝනතපතොල හන්දිය : සුභද්යාවි පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2009.- පි.viii ,116 ; තසමී 21.
Mary කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 230.00
(158377 NL)
ISBN 978-955-1558-17-8
තනතොතසවේ, නිතකතොලද්යායි
මිෂස්කද්යාතග් කපැඳ හපැලිය / නිතකතොලද්යායි
තනතොතසවේ ;පරිවර්තනය මහින්ද තසනරත්
ගමතග් විසනි.- මත්තත්තගතොඩ : සයුරි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 111: චිතග්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(158378 NL)
ISBN 978-955-1889-18-0
පුෂස්කන්, ඇතලක්සපැන්ඩර්
කපිතන්තග් දියපැණතයකෝ / ඇතලක්සපැන්ඩර්
පුෂස්කන් ; අනවද්යාදය දපැදිගම ඩ. රද්රිගු
විසනි.- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 211 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 270.00
(153001 NL)
ISBN 978-955-591-200-6 (377543 NA)
ලපැවතරතොන්තයතොෆස්, තබතොරිසස්
අන්තිම තවඩිලේල / තබතොරිසස්
ලපැවතරතොන්තයතොෆස්; අනවද්යාදය සුනිලේ තහශේවතග්
විසනි.- 2 වන මුද්රණය.-රද්යාජගිරිය : කුරලු
තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 79 ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1996.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 140.00 (162039 NL)
ISBN 978-955-591-214-3 (385326 NA)
තලර්මන්තවේ, මිහයිලේ
අතප් කද්යාලතයේ වීරතයක් / මිහයිලේ

තලර්මන්තවේ ; අනවද්යාදය දපැදිගම වී. රද්රිගු ;
සසිංසස්කරණය සරත්
තකකෝදද්යාතගතොඩ විසනි.රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 199 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(153121 NL)
ISBN 978-955-591-201-3 (377540 NA)
වසලිතයවේසස්කයද්යා, ගලනද්යා
ආයුතබකෝවන්, ගකෘතෂකෝවේකද්යා ! / ගලනද්යා
වසලිතයවේසස්කයද්යා ; අනවද්යාදය මලේතර්ණු
කසස්තුරිරත්න විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.පි. 359 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 430.00
(161359 NL)
ISBN 978-955-652-683-7

891.73 – ප්රබන්ධ. ලයතොවුන් නවකතකා
තප්රයර්මන්, රූවිම
මද්යා පිය තසතනහස : රසයද්යාන ළමද්යා මතනකෝ
විදදද්යාත්මක විමර්ශනයක් / රූවිම
තප්රයර්මන් ;පරිවර්තනය ධර්මසරි විජයවීර
විසනි.-රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත්, 2011.පි. 184 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.275.00
(161115 NL)
ISBN 978-955-591-219-8 (384870 NA)

ළ 891.73 - ළමකා පප්රබන්ධ
කුප්රින්, ඇතලක්සපැන්දර්
යුෂස්කද්යා / ඇතලක්සපැන්දර් කුප්රින් ;
අනවද්යාදය ඩබ්ලියු. ඒ. අතබ්සසිංහ විසනි.බත්තරමුලේල : සමීර ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 32 : චිත්ර ; තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(161705 NL)
ISBN 978-955-1311-54-4 (384852 NA)
බර්තතකෝ, ආග්නියද්යා
වලසස් පපැසිංචද්යා දඟෙ ළමතයක් / ආග්නියද්යා
බර්තතකෝ ; අනවද්යාදනය ගුණතසශේන විතද්යාන
විසනි.- රද්යාජගිරිය : කුරලු තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, [2011?].පි. [8] : චිත්ර ; තසමී 29.
කබපැ-තබකෝක: ර. 80.00
(382103 NA)

891.73092 - සකාහිතදධරලයයෝ
තපතර්රද්යා, කමලේ
පියතදදකෝර් දසස්තතයවේසස්ක / කමලේ තපතර්රද්යා.බත්තරමුලේල : සසිංසස්කකෘතික කටයුතු
තදපද්යාර්තතමන්තුව, 2011.- පි. x,112 ; තසමී

21.- (ජගත් තලේඛක පුසස්තිකද්යා මද්යාලද්යා ;
අසිංක 19)
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(158524 NL)
ISBN 978-955-0353-15-6 (382163 NA)

894.8 - ද්රවිඩ සකාහිතදය
894.811 - ලදෙමළ සකාහිතදය
894.8113 - පප්රබන්ධ. ලකටිකතකා
ශ්රීග්රකද්යාන්තන්, රද්යාජ
කද්යාලතයේ තදතොරටු / රද්යාජ ශ්රීග්රකද්යාන්තන් ;
පරිවර්තනය
ජී. පී. සරත් ආනන්ද විසනි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 80 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(152967 NL)
ISBN 978-955-30-2781-8 (377839 NA)

892 - අපිප්රකකා-ආසයකානු සකාහිතදය
892.4 - හීබපෘෘපෘ සකාහිතදය
892.43 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
කද්යා - තසට්නික් 135633
තබකෝනික්කයන්තග් නිවහන / කද්යා - තසට්නික්
135633 ; පරිවර්තනය එලේ. එසස්. එසස්.
පතිරත්න විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසුරිය
ගග්රන්ථ තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 218 ; තසමී 22.
Ka - Tzetnik 135633 තග් House of dolls
කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 310.00
(158333 NL)
ISBN 978-955-652-819-0 (382076 NA)

892.7 - අරකාබ සකාහිතදය
892.73 - පප්රබන්ධ. ලකටිකතකා
සයුතරන් මතු වූ කුමරිය සහ තවනත් කතද්යා /
පරිවර්තනය කුලසරි ගුණතසශේකර.වරකද්යාතපතොල : ආරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 112 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.140.00
(155848 NL)
ISBN 955-553-638-7
(380549 NA)

892.73 – ප්රබන්ධ. නවකතකා
සද්යාදවී, නද්යාවලේ එලේ.
වපැලි කතතර් සුසුම / නද්යාවලේ එලේ. සද්යාදවී ;
පරිවර්තනය සසර අලහතකකෝන් විසනි.මීරිගම : ආශිර්වද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 119 ; තසමී 21.
Women at point zero කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(162358 NL)
ISBN 978-955-0171-55-2 (385507 NA)

894.8113 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
උදයනන්, වවුනියුර් ආර්.
ඉරණම ඇඳි මද්යාවතත් / වවුනියුර් ආර්.
උදයනන් ; පරිවර්තනය උපද්යාලි ලලද්යාරත්න
විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි.
135 ; තසමී 17 විදි වතරන්ද පද්යාµ තදයිතලේ
කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(158305 NL)
ISBN 978-955-30-3100-6 (382027 NA)
චින්නප්පභද්යාරත, තක්.
ජීවිතද්යාශද්යාව / තක්. චින්නප්පභද්යාරත ;
පරිවර්තනය උපද්යාලි ලලද්යාරත්න විසනි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 320 ; තසමී 22.
Thaham කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 700.00
(160113 NL)
ISBN 978-955-30-3243-0 (383645 NA)
ජීවකුමද්යාරන්, වී.
තකකෝමදි / වී. ජීවකුමද්යාරන් ; පරිවර්තනය
උපද්යාලි ලලද්යාරත්න විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2011.- පි. 96 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(155338 NL)
ISBN 978-955-30-3015-3 (380174 NA)
ජීවකුමද්යාරන්, වී.
සසිංගද්යාතන් චණ්ඩියද්යා / වී. ජීවකුමද්යාරන් ;
පරිවර්තනය උපද්යාලි ලලද්යාරත්න විසනි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 120 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(155339 NL)
ISBN 978-955-30-3014-6 (380175 NA)
භද්යාරති, චින්නප්ප
ගලේ අඟුර / චින්නප්ප භද්යාරති ; පරිවර්තනය
උපද්යාලි ලලද්යාරත්න විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්.

තගතොඩතග්, 2010.- පි. 200 ; තසමී 21.
සුරසිංගම කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00
(152610 NL)
ISBN 978-955-30-2822-8
තසකෝමකද්යාන්දන්, එන්.
විකසත විය පහන් තරව /එන්.
තසකෝමකද්යාන්දන් ; පරිවර්තනය උපද්යාලි
ලලද්යාරත්න විසනි.-තකතොළඹ:
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 120 ; තසමී 21.
විඩිතවලේලි පුත්තදු කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152609 NL)
ISBN 978-955-30-2708-5

894.8113 - පප්රබන්ධ. ලයතොවුන් නවකතකා
රද්යාතමන්ද්ර, කුමද්යාර්
කපැලසෑතවේ අන්තර්ජද්යාලය සහ රද්යාතමන්ද්ර
කුමද්යාර්තග් තවත් කතද්යා / කුමද්යාර් රද්යාතමන්ද්ර ;
අනවද්යාදය තබතොබ
ජී. තබතොතත්ජු විසනි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 88 ;
තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 175.00
(152733 NL)
ISBN 978-955-30-2932-4 (377886 NA)

894.8118 - භකාවිතය
තද්වප්රිය, අතබ්වසිංස
තදමළ බස අකුතරන් අතුර / අතබ්වසිංස
තද්වප්රිය .- 2 වන මුද්රණය .- තමතොරටුව :
සර්තවකෝදය විශස්වතලේඛද්යා, 2010 .-

පි. x, 120; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2007
මපැබපැ-තබකෝක :ර. 200.00 (153480NL)
(378606 NA)

895 - නලැලගනහිර හකා අගේනිදිග ආසයකාතික
සකාහිතදය
895.1 - චීන සකාහිතදය
895.11 - පදෙද
ශිශිර වලද්යාකුළු : මද්යාඕ තසශේතුසිං සහ චීන විප්ලවතයේ
තවනත් නද්යායකයන් ලිය කවි / පරිවර්තනය
තසශේන තතකෝරතදනිය.- තකතොළඹ : ඇසස්.
තගතොඩතග්, 2010.- පි. 263 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(152827 NL)
ISBN 978-955-30-2923-2 (377750 NA)

895.13 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
පද්යා චින්
පවුලක ගින්දර / පද්යා චින් ; පරිවර්තනය
අනල ද සලේවද්යා විසනි.- තකතොළඹ : පහන්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 284 ; තසමී 21.
The family කකෘතිතයේ පරිවර්තනක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(163065 NL)
ISBN 978-955-667-136-0

ෂින්තජන්, ගද්යාඕ
දිවේගිර / ගද්යාඕ ෂින්තජන් ; පරිවර්තනය
සස්වර්ණ කද්යාන්ති රද්යාජපක්ෂ විසනි.- තදහිවල :
විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.- පි. iii,634 ;
තසමී 21.
Soul mountain කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.750.00
(152776 NL)
ISBN 978-955-1559-24-3 (377981 NA)
ෂිමිසු, යුකී
සුසුරන් / යුකී ෂිමිසු ; අනවර්තනය පියදද්යාස
රත්නසසිංහ විසනි.- ගමපහ : පද්යාරමිතද්යා සත්තම
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. ්සෟx්ද,593 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.550.00
(159319 NL)
ISBN 978-955-0726-00-4 (383256 NA)
ෆ-චිසිං, ල
දූපතත් අවි දපැරූ කත / ල ෆ-චිසිං ; පරිවර්තනය
නිහද්යාලේ වීරසසිංහ විසනි.- මීරිගම : ආකර්ෂද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 352 ; තසමී 21.
Island militia women කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(163333 NL)
ISBN 978-955-672-052-5 (385994 NA)

895.6 - ජපන් සකාහිතදය
895.63 - පප්රබන්ධ. නවකතකා
කවබතද්යා, යසුනරි
ඉසූ නළඟෙන / යසුනරි කවබතද්යා ;
පරිවර්තනය විමලදද්යාස සමරසසිංහ විසනි.තකතොළඹ : පහන් ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 174 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 340.00
(161432 NL)
ISBN 978-955-667-145-2

තකහි, තතතොෂිතකතො
වීදුර හද්යාවද්යා / තතතොෂිතකතො තකහි ; පරිවර්තනය
ඒ. තජේ. රහුණුතහශේවද්යා විසනි.- තකතොළඹ :
රත්න තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. viii,151 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(155220 NL)
ISBN 978-955-0110-68-1
(379536)

තවයි තවයි
ෂපැසිංහයි තසතොඳුරිය / තවයි තවයි ; පරිවර්තනය
තදවිඳු තසතනවිරත්න විසනි.- තදහිවල :
විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [vi],320 ;
තසමී 21.
Shanghai Baby කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.480.00
(159201 NL)
ISBN 978-955-1559-70-0 (383091 NA)
හෂිඩද්යා, සුගතකකෝ
ඔෂින් : පළමුවන තකතොටස / සුගතකකෝ
හෂිඩද්යා ; පරිවර්තනය සුමිත්රද්යා විතද්යාරණ
විසනි.- තහතොරණ : සමුද්ර තවත්තසසිංහ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 311 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2011
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00 (160680 NL)
ISBN 978-955-0600-08-1 (384112 NA)
හෂිඩද්යා, සුගතකකෝ
ඔෂින් : තදවන තකතොටස / සුගතකකෝ
හෂිඩද්යා ; පරිවර්තනය සුමිත්රද්යා විතද්යාරණ
විසනි.-2 වන මුද්රණය.- තහතොරණ : සමුද්ර
තවත්තසසිංහ ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 336 ;
තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2011
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 500.00 (160679 NL)
ISBN 978-955-0600-03-8 (384111 NA)
හෂිඩද්යා, සුගතකකෝ
ඔෂින් : තතවන තකතොටස / සුගතකකෝ
හෂිඩද්යා ; පරිවර්තනය සුමිත්රද්යා විතද්යාරණ
විසනි.- තහතොරණ : සමුද්ර තවත්තසසිංහ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011. පි. 326 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 500.00 (160681 NL)
ISBN 978-955-0600-18-2 (384113 NA)

ළ 895.63 – ළමකා ප්රබන්ධ
තපතොත් නපැති ඉසස්තකකෝතල / පරිවර්තනය කද්යාන්ති
ගුණතිලක.- බත්තරමුලේල : සමීර
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 31 : චිත්ර ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00 (162079 NL)
ISBN 978-955-1311-76-6 (385101 NA)

9 0 0 භූලගයෝල විදෙදකාව, ජීවන චරිත හකා
ඉතිහකාසය
909 - ලලයෝක ඉතිහකාසය
කපැකුලද්යාවල, ශ්රියද්යානි ඩ.
ඉතිහද්යාසය : 9 තශශේණය / ශ්රියද්යානි ඩ.
කපැකුලද්යාවල.- කුරවිට : කර්තකෘ, 2011.පි. [iv],104 ; සතියම ; තසමී 22.(අභිතයකෝගයට අත්වපැලක් ; අසිංක 03)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 230.00 (162084 NL)
ISBN 978-955-52523-1-7 (385106 NA)
ගුණදද්යාස, කපිල ඉන්ද්රික
ඉතිහද්යාසය 9 තශශේණය / කපිල ඉන්ද්රික
ගුණදද්යාස.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 79 : චිතග්ර, සතියම ;
තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.140.00
(158840 NL)
ISBN 978-955-655-959-0 (382667 NA)

909.07 - අධදකාපනය
රණතුසිංග, චන්ද්රලතද්යා
ඉතිහද්යාසය : 8 තශශේණය / චන්ද්රලතද්යා රණතුසිංග.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 80 :
සතියම ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(155340 NL)
ISBN 978-955-30-2438-1 (380176 NA)

909.076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
අ.තපතො.ස. (සද්යා.තප.) ඉතිහද්යාසය : ආදර්ශ
ප්රශස්තනකෝත්තර හද්යා පසුගිය විභද්යාග

ප්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ : මද්යාසස්ටර් ගයිඩ්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [v], 293 ;
තසමී 28
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00 (159659 NL)
ISBN 978-955-664-052-6 (383221NA)
අ.තපතො.ස. සද්යාමද්යානද තපළ ඉතිහද්යාසය : පසුගිය
දස වසරක විභද්යාග ප්රශස්න පත්ර උත්තර
සමඟෙ .- මහරගම : සතර ප්රකද්යාශකතයකෝ,
[2011?].- පි. [162] : චිත්ර ; තසමී 27
මපැබපැ-තබකෝක: ර.240.00
(159773 NL)
ISBN 978-955-8211-81-6 (383523NA)

මසිංගලසරි, ඩබ්ලිවේ. ආනන්ද
ඉතිහද්යාසය : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද
තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදර්ශ
පග්රශස්තනකෝත්තර / ඩබ්ලිවේ. ආනන්ද මසිංගලසරි.සසිංතශකෝධිත 4 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : ඇම.
ඩ. ගුණතසශේන, 2011.- පි. [vi],201 : සතියම ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.325.00
(157495 NL)
ISBN 978-955-21-1927-9 (381725 NA)

9 1 0 භූලගයෝල විදෙදකා හකා ලදශකාටන
විසස්තර
ගුණතිලක, ආර්. නිමලේ
පග්රවද්යාහන භූතගකෝල විදදද්යාව / ආර්. නිමලේ
ගුණතිලක.- තහකෝමද්යාගම : කර්තකෘ, 2011.- පි.
[vi],204 : රූපසටහන් ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00 (155964 NL)
ISBN 978-955-50887-2-5(380342NA)

910.2 - විවිධ
910.285 - භූලගයෝල විදෙදකා ලතතොරතුරු පදධති
ශබදෙ ලකයෝෂ
මද්යානවඩු, ලසන්ත
භූතගකෝල විදදද්යා තතතොරතුර පද්ධති ශබ්ද
තකකෝෂය / ලසන්ත මද්යානවඩු.- තකතොළඹ :
විතජේසූරිය ගග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2009.- පි.
145 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 220.00 (153497 NL)
ISBN 978-955-652-570-0(378735NA)

910.4 – චකාරිකකා සටහන්

කමලසරි හිමි, මිසස්සක
මිහිඳු ගිතරන් හිම ගිරට / මිසස්සක කමලසරි
හිමි.-නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 481: චිතග්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.550.00
(157764 NL)
ISBN 978-955-671-333-6 (381902 NA)
ගුතසෆස් : ලසිංකද්යා ගමන තතතොරතුර විමසුම ;
පරිවර්තනය සහ සමපද්යාදනය රන්ජිත්
තද්වමිතග්ර තසශේනද්යාසසිංහ.- තකතොළඹ : සූරිය
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 207 : චිතග්ර ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 320.00
(153253 NL)
ISBN 978-955-656-167-8 (377601 NA)
ජයතකතොඩි, තජේ. ඒ. එසස්.
12 වසරක සසිංචද්යාරක සටහන් / තජේ. ඒ. එසස්.
ජයතකතොඩි.- තදලේතගතොඩ : කර්තකෘ, 2010.පි. [vi], 198 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(153127 NL)
ISBN 978-955-52733-0-5 (377506 NA)
තිතලකෝචන, ඒ. තක්. පී. ඩ.
සසිංචද්යාරක අත්තපතොත – 2 : උතුර නපැතගනහිර
උරමය / ඒ. තක්. පී. ඩ. තිතලකෝචන.පන්නිපිටිය : සස්ටපැමෆර්ඩ් තලේක්, 2011.පි. [xvi],58 : චිත්ර ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(160103 NL)
ISBN 978-955-658-101-0 (383565 NA)
අ. වි. 338.4791095493
ධමමසද්ධි හිමි, බඩලේකුඹුතර්
ඌතවේ ඓතිහද්යාසක හද්යා පූජනීය සස්ථද්යාන 1 /
බඩලේකුඹුතර් ධමමසද්ධි හිමි.- බදුලේල : සද්ධි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. vi,68 : චිතග්ර ;
තසමී 25.
සසිංචද්යාරක සටහන් අත්තපතොත.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.220.00
(155141 NL)
ISBN 978-955-97908-3-9
නයිතටකෝන්, විලියම
මරන්දන්තග් පුරද්යාතජේරව / විලියම
නයිතටකෝන් ; පරිවර්තනය මතනකෝ පග්රනද්යාන්දු.තකතොළඹ : සූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 288 ; තසමී 21.
Forest life in Ceylon කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.460.00
(157662 NL)
ISBN 978-955-656-191-3

910.40943 - ජර්මනිය
ලක්මද්යාලේ, පිග්රයන්ත
ජර්මනිතයේ වසරක දින සටහන් / පිග්රයන්ත
ලක්මද්යාලේ.- බටතපතොල : ශිලේප පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 80 : චිතග්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(153138 NL)
ISBN 978-955-8154-09-0 (377896 NA)

මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(164213 NL)
ISBN 978-955-672-049-5 (385984 NA)
රණතුසිංග, ලක්ෂස්මන් පද්යාලිත
එන්න යන්න යද්යාපනයට / ලක්ෂස්මන් පද්යාලිත
රණතුසිංග.- මීරිගම : ආකර්ෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 188 : චිත්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 325.00
(164208 NL)
ISBN 978-955-672-054-9 (385979 NA)

910.4095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව

910.7 - අධදකාපනය

ක්ලද්යාක්, ආතර් ස.
ලක්දිව සද්යාගර පත්ල : ලසිංකද්යාව අවට දියයට
වික්රමයන් / ආතර් ස. ක්ලද්යාක් ;
පරිවර්තනය මතනකෝ ප්රනද්යාන්දු සහ නන්දන
එලේලද්යාවල විසනි.- තකතොළඹ : සූරිය
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 232 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 430.00 (160725 NL)
ISBN 978-955-656-208-8

ඊරියගම, තිසස්ස
භූතගකෝල විදදද්යාව 10 තශස්ර්ණය / තිසස්ස
ඊරියගම.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි.120 ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00
(153493 NL)
ISBN 978-955-655-923-1 (378328 NA)

ගුණතසශේකර, නිවේටන්
සරිලක සරි විසතුර : ශග්රග්රී ලසිංකද්යා සසිංචද්යාරක
මද්යාර්තගකෝපතද්ශ අත්තපතොත / නිවේටන්
ගුණතසශේකර.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි,
2010.- පි. 320 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(155006 NL)
ISBN 978-955-551-847-5 (379753 NA)
පයිබසස්, තජකෝන්
තජකෝන් පයිබසස්තග් දූත තමතහවර / තජකෝන්
පයිබසස් ; සසිංසස්කරණය ආර්. තර්වන් හද්යාර්ට් ;
පරිවර්තනය රද්යාතජේන්ද්ර බණ්ඩද්යාර විසනි.තකතොළඹ : සූරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 75 ; තසමී 21.
The Pybus embassy to Kandy, 1762
කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 180.00 (160693 NL)
ISBN 978-955-656-207-1
රණතුසිංග, ලක්ෂස්මන් පද්යාලිත
අගනවර සට මධද කඳුකරය දක්වද්යා අසරිය /
ලක්ෂස්මන් පද්යාලිත රණතුසිංග.- මීරිගම :
ආකර්ෂද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 168 ; චිත්ර ; තසමී 22.- (ආකර්ෂද්යා චද්යාරිකද්යා
ප්රකද්යාශන ; අසිංක 05)

ඊරියගම, තිසස්ස
භූතගකෝල විදදද්යාව ; 11 තශශේණය / තිසස්ස
ඊරියගම.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 192 : සතියම ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 260.00
(161729 NL)
ISBN 978-955-655-973-6 (384740 NA)
මද්යාතරආරච්චිතග්, බිග්රජට්
භූතගකෝල විදදද්යාව 9 තශස්ර්ණය : තපළ තපතොතට
- වපැඩ තපතොත / බිග්රජට් මද්යාතරආරච්චිතග්.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 80 :
සතියම ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00 (152983 NL)
ISBN 978-955-30-2557-9(377722NA)
වීරක්තකතොඩි, උපද්යාලි
පග්රද්යාතයකෝගික භූතගකෝල විදදද්යාව : තමට්රික්
සතියම, සසිංඛදද්යානය සහ පග්රසස්තද්යාර / උපද්යාලි
වීරක්තකතොඩි.නව සසිංසස්කරණය.- මද්යාතර : කර්තකෘ, 2011.පි. 232 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
ISBN 978-955-51824-5-4 (155035 NL)
(379697 NA)

910.76 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
කුමුදුනී, ඩබ්ලිවේ. එම. එසස්.
භුතගකෝල විදදද්යාව : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන
සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදර්ශ
පග්රශස්තනකෝත්තර / ඩබ්ලිවේ. එම. එසස්. කුමුදුනී.සසිංතශකෝධිත 4 වන මුද්රණය.- තකතොළඹ : ඇම.
ඩ. ගුණතසශේන, 2011.පි.[vi], 128 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.325.00
(158569 NL)
ISBN 978-955-21-1932-3(382506 NA)

ප්රනද්යාන්දු, චිත්රද්යා
භූතගකෝල විදදද්යාව : 12 තශශේණය / චිත්රද්යා
ප්රනද්යාන්දු .- තකතොළඹ : මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [iv], 217 : සතියම ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(161042 NL)
ISBN 978-955-664-144-8 (384081 NA)

915 – ලලයෝකලයේ විවිධ රටවල චකාරිකකා
915.493 – ශ ලලංකකාව
ආදිතද, ලද්යාලද්යා
සදද්යාදිතයන් බපැද්දට / ලද්යාලද්යා ආදිතද ;
අනවද්යාදය
එසස්. ජයතසශේකර විසනි.මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය,
2011.- පි. 216 : චිත්ර ; තසමී 21.
Ceylon vagabond කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(161340 NL)
ISBN 978-955-652-708-7
රණවීර, සරත්
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංචද්යාරය කරමු / සරත්
රණවීර.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 95 : චිත්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 120.00 (161725 NL)
ISBN 978-955-655-989-7(384736 NA)
වීරසසිංහ, එසස්. පී. එසස්.
පද්යාර : රියපැදුරන් වන්දනද්යාකරවන් හද්යා
සසිංචද්යාරකයන් සඳහද්යා / එසස්. පී. එසස්. වීරසසිංහ.2 වන මුද්රණය.- නිට්ටඹුව : කර්තකෘ, 2011.පි. xi,258 : සතියම ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 2010.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 575.00
(16 NL)

ISBN 978-955-98213-3-5

(385 NA)

917 – දෙකුණු ඇමරිකකාව
917.285 - නිකරගුවකා
917.2850453 – නිකරගුවකාව – විසස්තර හකා
චකාරිකකා
රෂස්ඩි, සලේමන්
අඳුන් දිවි හිනද්යාව / සලේමන් රෂස්ඩි ;
පරිවර්තනය සමන් වික්රමද්යාරච්චි විසනි.2 වන මුද්රණය.- නතග්තගතොඩ : සසිංහිඳ
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 181 ; තසමී 21.
1 වන මුද්රණය 1997.
The Jaguar smile කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(161522 NL)
ISBN 978-955-681-046-2 (384613 NA)

919.904 - ඇන්ටකාක්ටිකකාව
ලපැන්සන්, ඇලේෆග්රඩ්
හිර තනතොදුටුතවමු / ඇලේෆග්රඩ් ලපැන්සන් ;
පරිවර්තනය ඉන්ද්රද්යාණ කරණද්යාරත්න විසනි.මීරිගම : ආශිර්වද්යාද පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 344 ; තසමී 22.
Endurance කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 490.00
(158356 NL)
ISBN 978-955-0171-47-7

9 2 0 චරිතකාපදෙකාන
ඒකනද්යායක, රත්න බ.
වපැවේ බපැඳි දනවේතවේ නිහඬ
තපරගමන්කරතවකෝ : රජරට වියත්
විරවන්තග් ජීවන කතද්යාව / රත්න බ.
ඒකනද්යායක.- එප්පද්යාවල : කර්තකෘ, 2011.පි. xiv,268 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.700.00 (159725 NL)
ISBN 978-955-99602-0-1 (383385 NA)
රත්නපද්යාල, ඊ. ඇම.
චරිත කතද්යා / ඊ. ඇම. රත්නපද්යාල.වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 70 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(163391 NL)
ISBN 978-955-553-681-3 (385975 NA)
රහුණු පහන් සළ : වපැලිතර ඒ. රණසසිංහ උපහද්යාර
ලිපි සරණය / සසිංසස්කරණය උපද්යාලි
ලලද්යාරත්න.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 56 ; තසමී 22.
නූබපැ-කතබකෝක: ර.350.00 (155838 NL)
ISBN 978-955-30-3040-5

9 2 0 දිනලපතොත්
කරණද්යාතසශේන, සුතමන්ද්ර
ගුරතුමද්යාතග් දිනතපතොත : ගුර භූමිකද්යාවක
බහුවිධ මද්යාන / සුතමන්ද්ර කරණද්යාතසශේන.තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2010.- පි. 88 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(152729 NL)
ISBN 978-955-302-888-4 (377880 NA)

9 2 0 මතක සටහන්
අජිත්, ජී. ඇම.
සයලු කවීන්ට දන්වද්යා සටින වග නම / ජී.
ඇම. අජිත්.- කඩුතවල : ජී. ඇම. තපතොත්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. 127 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153330 NL)
ISBN 978-955-1863-02-9
(378068)
අ. වි. 891.481
කරණද්යාමුනි, දයද්යාවසිංශ
අසරිමත් ජීවිතයක් : ආචද්යාර්ය තසකෝමද්යා
එදිරිසසිංහයන්තග් ජීවිත මතක සටහන් /
දයද්යාවසිංශ කරණද්යාමුනි.- තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට්
ප්රින්ටර් (මුද්රණය), 2011.- පි. 224 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 27.
නබපැ-කද්යාතබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(159039 NL)
කුමද්යාරතග්, ජයතිසස්ස
අසමමත විචද්යාරය / ජයතිසස්ස කුමද්යාරතග්.පිළිමතලද්යාව : කර්තකෘ, 2010.පි.vii, 528 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.550.00
(153789 NL)
ISBN 978-955-53065-0-8 (377636 NA)
කුරප්පු, ඩ. බ.
මඟෙ තහතොඳට තනතොතිබුණත්... යට ගිය මතක
සටහන් / ඩ. බ. කුරප්පු.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 455 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 690.00 (161053 NL)
ISBN 978-955-671-411-1(384583 NA)
රද්රිගු, මර්ලින්
ශ්රී ලද්යාසිංතක්ය මද්යාතද්යාවක් ජර්මනිතයේ තබතොන්

නගරය දක්වද්යා තගතොඩබිමින් ගිය ගමන /
මර්ලින් රද්රිගු.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 167 : ඡද්යායද්යාරප ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 350.00
(159223 NL)
ISBN 978-955-30-3206-5 (382976 NA)
සරිලේ ඒ. සලවිමල මතක සපැමරම /
සසිංසස්කරණය ලලිත් පග්රක්රියසිංකර.- [තකතොළඹ?] :
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි පදනම, 2011.- පි. 96 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(154994 NL)
ISBN 978-955-9279-03-7 (379294 NA)

තහශේවද්යාවසම, සරිලේ
තලතොකු පුතද්යාතග් කතද්යාව : ජීවිතයක රසමුසු
තපැන් / සරිලේ තහශේවද්යාවසම.- [තපැ.තනතො]. :
[පග්ර.තනතො], 2011.- පි. 144 : ඡද්යායද්යාරූප ;
තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(155011 NL)
ISBN 978-955-52176-2-0 (379702 NA)

9 2 0 සස්වයලංචරිතකාපදෙකාන
කුසුමසරි, සුසන්තද්යා
විසරණු මුතුවපැල / සුසන්තද්යා කුසුමසරි.ඇතමරිකද්යාව : කර්තකෘ, 2011.පි. 211 ; තසමී 22.මපැබපැ-තබකෝක: ර.375.00
(162106 NL)
ISBN 978-955-53854-0-4 (385313 NA)
ජනද්යාදරී, අතනකෝමද්යා
පුනරක්ති : මතග් කතද්යාව /අතනකෝමද්යා
ජනද්යාදරී.- [තපැ.තනතො.] : කර්තකෘ, 2011.පි. [xv], 181 ; තසමී 18.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00 (158895 NL)
ISBN 978-955-53214-0-2

920.02 - චරිතකාපදෙකාන එකතු
මුතුමද්යාල, චමින්ද කුමද්යාර
අමරණීය ජගත් චරිත / චමින්ද කුමද්යාර
මුතුමද්යාල.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 72 : චිතග්ර ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(159312 NL)
ISBN 978-955-20-9970-0 (382874 NA)

තසතනවිරත්න, චද්යාමින්ද
විසස්මිත ජීවිත / චද්යාමින්ද තසතනවිරත්න.තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2010.පි. 151 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(154998 NL)
ISBN 978-955-551-635-2 (379750 NA)

920.05493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
පිපි තඹරන.- නතග්තගතොඩ : ළමද්යා සසිංවර්ධන හද්යා
කද්යාන්තද්යා කටයුතු අමද්යාතදද්යාසිංශය, 2011.පි. 335 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 23.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.1000.00 (160818 NL)
ISBN 978-955-2049-01-5 (384149 NA)
පුසස්සපැලේල, පී. එන්.
6 - 11 දක්වද්යා තපළ තපතොත්වල එන තශස්ර්ෂස්ඨ
චරිත /
පී. එන්. පුසස්සපැලේල.- දන්තකතොටුව :
මලේපියලි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.- පි. 220 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 24.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(156242 NL)
(380708 NA)
තහශේවද්යාමද්දුම, අමර
අමර සමර – 6 : අපූර චරිත 35 / අමර
තහශේවද්යාමද්දුම.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 296 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00 (161585 NL)
ISBN 978-955-671-362-6(384549 NA)
තහශේවද්යාමද්දුම, අමර
අමර සමර – 7 : අපූර චරිත 35 / අමර
තහශේවද්යාමද්දුම.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 264 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(161584 NL)
ISBN 978-955-671-363-3 (384548 NA)
තහශේවද්යාමද්දුම, අමර
අමර සමර – 8 : අපූර චරිත 35 / අමර
තහශේවද්යාමද්දුම.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 250 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(161088 NL)
ISBN 978-955-671-443-2 (384551 NA)

පි. 71 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(163151 NL)
ISBN 978-955-0171-51-4 (385500 NA)

923 - සමකාජ විදෙදකාව හකා සම්බන්ධ
පුදගලලයයෝ
923.1 - රජවරු
තසතොයිසද්යා, රන්දුන විදුල
ලක්දිව කීර්තිධර රජවර / රන්දුන විදුල
තසතොයිසද්යා.- පන්නිපිටිය : දපැසමන්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. vii,84 ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 225.00
(154875 NL)
ISBN 978-955-0475-04-9

923. 1095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
කරණද්යාතිලක, හලලිතයේ
මහද්යා පරද්යාකග්රමබද්යාහු රජතුමද්යා හද්යා යුගයක
අවසද්යානය / හලලිතයේ කරණද්යාතිලක.තකතොළඹ : රත්න තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. [viii],127 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(159279 NL)
ISBN 978-955-0110-65-8 (382926 NA)
දිසද්යානද්යායක, තප්රශේම
අතප් රජවර 1 / තප්රශේම දිසද්යානද්යායක.දන්තකතොටුව : මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. iv,79 ; චිත්ර : තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(163268 NL)
ISBN 978-955-660-600-3 (385524 NA)
දිසද්යානද්යායක, තප්රශේම
අතප් රජවර 2 / තප්රශේම දිසද්යානද්යායක.දන්තකතොටුව : මලේපියලි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. iv,79 ; චිත්ර : තසමී 27.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 175.00
(163269 NL)
ISBN 978-955-660-601-0 (385525 NA)
සසිංහලතයේ රජවර / සමපද්යාදනය සුජීව නිශද්යාන්ත
තජකෝසප්.- දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 80 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 100.00
(163295 NL)
ISBN 978-955-0642-32-8 (385654 NA)

920.72 – කකාන්තකාලවයෝ
තහශේවද්යාවිසස්ස, තිසස්ස
තලතොව දිනූ කද්යාන්තද්යාතවකෝ / තිසස්ස තහශේවද්යාවිසස්ස.මීරිගම : ආශිර්වද්යාද ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.-

929 - ලපලපත් , නම්, සලකුණු
929.92 - ජකාතික ධජ
929.92095493 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව

පපැලේතපතොළ, ඉඳුවර ලිච්ඡවි
ජද්යාතික තකතොඩිතයේ අභිමද්යානය / ඉඳුවර ලිච්ඡවි
පපැලේතපතොළ.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.-පි. 52 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
කබපැ-තබකෝක : ර. 100.00 (156610 NL)
ISBN 978-955-30-1708-6 (380784 NA)

9 3 0 පලැරණ ඉතිහකාසය
930.1 - පුරකාවිදෙදකාව
බද්තද්ගම ගිසිංගතඟේ කඹුලේ මන්තග්රය සමග
සුවිතශශේෂ ඓතිහද්යාසක තලේඛන 7 ක් /
සසිංසස්කරණය මපැන්දිසස් තරකෝහණදීර.-තකතොළඹ:
පුරද්යාවිදදද්යා පශස්චද්යාත් උපද්යාධි ආයතනය, 2011.පි. 127 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21. (පග්රශසස්ත පුසස්තක මද්යාලද්යා ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(155963 NL)
ISBN 978-955-8522-11-0 (380341 NA)

930.16 - ලලයෝහමය යුගය
තලකෝහමය පුරද්යාවසස්තු / සමපද්යාදනය රමණී
ගුණරත්න.- තකතොළඹ : මධදම සසිංසස්කකෘතික
අරමුදල, 2008.- පි. vi,25 : චිතග්ර ; තසමී 21.(අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාමය පුරද්යාවිදදද්යා
ගග්රන්ථමද්යාලද්යා ; අසිංක 05)
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (159135 NL)
(382853 NA)

930.1092 - පුරකාවිදෙදකාඥලයයෝ
තදතොඩමවල, ගද්යාමිණී
තහශේ තසනරත් පරණවිතද්යාන නම විය : 114
වපැනි ජන්ම සසිංවත්සරය / ගද්යාමිණී තදතොඩමවල
සහ අනර ගුණවර්ධන.- තකතොළඹ : මධදම
සසිංසස්කකෘතික
අරමුදල, 2010.- පි.්සෟxii්ද,114 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ (157992
NL)
ISBN 978-955-613-233-5

9 4 0 යුලරයෝපය
930.1092 – පුරකා විදෙදකාඥලයයෝ
විතජේතුසිංග, සරිසමන්
අතප් උරමය තලතොවට තගන ගිය තබලේ /
සරිසමන් විතජේතුසිංග .- මුලේතලේරියද්යාව :
විතජේසුරිය ග්රන්ථ තක්න්ද්රය , 2011.පි. 55 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 120.00 (160987 NL)
ISBN 978-955-652-804-6(383753 NA)

930.1095493 – ශ ලලංකකාව
අමරසසිංහ, මද්යාලිසිංග
පුරද්යාවිදදද්යා ලිපි - 1 / මද්යාලිසිංග අමරසසිංහ.තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2011.පි. 152 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 280.00
(160801 NL)
ISBN 978-955-551-733-1 (384180 NA)

අලහතකකෝන්, එම. තජේ.
යුතරකෝපය 1900-1950 / එම. තජේ.
අලහතකකෝන්.- බද්යාඳුරද්යාතගතොඩ : කර්තකෘ, 2011.පි. xii,258 ; තසමී 19.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00
(163116 NL)
ISBN 978-955-95932-7-0
ඊරියගම, තිසස්ස
බටහිර තලකෝකතයේ නූතන ඉතිහද්යාසය / තිසස්ස
ඊරියගම.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 320 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.450.00
(158835 NL)
ISBN 978-955-655-750-3 (382661NA)

940.076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
පලිතහශේන, ගද්යාමිණී
යුතරකෝපද්යා ඉතිහද්යාසතයේ මධදකද්යාලන යුගය
පිළිබඳ තකටි විමසුමක් / ගද්යාමිණී පලිතහශේන.-

මද්යාතකතොළ : කර්තකෘ, 2011.- පි. ්සෟix්ද, 231 :
චිතග්ර ; තසමී 25.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 500.00
(157475 NL)
ISBN 978-955-53096-0-8
යුතරකෝපද්යා ඉතිහද්යාසය : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ :
මද්යාසස්ටර් ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. ්සෟiv්ද, 179 ; තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(158803 NL)
ISBN 978-955-664-138-7 (382327 NA)

940.53 - 2 ලලයෝක යුදධය
940.53092 - චරිතකාපදෙකාන
විතයතසලේ, එල
රද්යාතිග්රය / එල විතයතසලේ ; පරිවර්තනය
චූලද්යානන්ද සමරනද්යායක විසනි.තගකෝනතපතොල : සුභද්යාවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.පි. x,138 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.270.00
(151407 NL)
ISBN 978-955-1558-16-1

[Great escape stories] කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 280.00
(158431 NL)
ISBN 978-955-1559-557

949.2 – ලනදෙර්ලන්තය
949.2073092 – චරිතකාපදෙකාන
අල, අයද්යාන් හිර්ස
සරගත කනදද්යාවී : 1 තකතොටස / අයද්යාන් හිර්ස
අල ; පරිවර්තනය ප්රදීප් කුමද්යාර බද්යාලසූරිය
විසනි .- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.- පි. xi, 356 ; තසමී 22.
Infidel කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 440.00 (159749 NL)
ISBN 978-955-652-846-6 (383406 NA)
අල, අයද්යාන් හිර්ස
සරගත කනදද්යාවී : 2 තකතොටස / අයද්යාන් හිර්ස
අල ; පරිවර්තනය ප්රදීප් කුමද්යාර බද්යාලසූරිය
විසනි .- තකතොළඹ : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය,
2011.- පි. v, 331 ; තසමී 22.
Infidel කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 420.00
(159750 NL)
ISBN 978-955-652-845-9 (383407 NA)

9 5 0 ආසයකාව
940.5 – 1918
940.531 - සමකාජ, ලදශපකාලන, ආර්ථික
ඉතිහකාසය ; ලහතොලලයෝලකයෝසස්ට්
940.531853858 - අවුෂස්විට්සස්
රීසස්, තලකෝරන්සස්
අවුෂස්විට්සස් ඝද්යාතක කඳවුර : නට්සවද්යාදීන් සහ
'අවසද්යාන විසඳුම' / තලකෝරන්සස් රීසස් ;
පරිවර්තනය ගද්යාමිණී වියන්තගතොඩ විසනි.මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [xiv],433 ] තසමී 21.
Auschwits the nazis & the final
solution කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(161140 NL)
ISBN 978-955-1468-66-8

940.548 - හමුදෙකා අතුරුදෙන් වුවන්
විලියමසස්, එරික්
සතුර කඳවුර මපැදින් / එරික් විලියමසස් ;
පරිවර්තනය සුසන්ත තකතොඩිතුවක්කු විසනි.තදහිවල : විදර්ශන පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.පි. [iii], 191; තසමී 21.

951 – චීනය
951.01 – ක්රි. පූ. 960 ට ලපර
චන්ද්රකීර්ති, වරණ
චීන කතද්යාව : ජින් යුගයට තපර / වරණ
චන්ද්රකීර්ති.- නතග්තගතොඩ : සරසවි
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. xi,255 : චිත්ර ; තසමී 26.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 750.00
(161569 NL)
ISBN 978-955-671-382-4 (384593 NA)

952 - ජපකානය
අතද්යාවුදතහට්ටි, සමන්
නිප්තපතොන් අපි යළි නපැගිටිමු : ගන්බතරකෝ
නිප්තපතොන් / සමන් අතද්යාවුදතහට්ටි.පන්නිපිටිය : කසිංකණ ක්රිතයේෂන්සස්, 2011.පි. 96 : චිත්ර ; තසමී 19.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(159674 NL)
ISBN 978-955-8933-56-5 (383242 NA)

අතද්යාවුදතභට්ටි, සමන්
තසතොඳුර සපැරිසර : හනමිචිය දිතග්... / සමන්
අතද්යාවුදතභට්ටි.- තකතොළඹ : ෆද්යාසස්ට් පබ්ලිෂින්,
2011.- පි. 234 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(156071 NL)
ISBN 978-955-677-056-8 (380481 NA)

954 - දෙකුණු ආසයකාව
954 - ඉන්දියකාව
ධමමතිලක හිමි, පපැලපැන්වත්තත්
භද්යාරතය බුද්ධභූමි ඉතිහද්යාසය / පපැලපැන්වත්තත්
ධමමතිලක හිමි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.-පි. 168 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 450.00
(154807 NL)
ISBN 978-955-30-2936-2 (379441 NA)
තප්මරතන හිමි, උඩකපැන්දවල
මද්යා දුටු භද්යාරත තද්ශය / උඩකපැන්දවල
තප්මරතන හිමි.- තදහිවල : ශ්රීග්රතද්වි පිග්රන්ටර්සස්
(මුද්රණය), 2010.- පි. xvi,268 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(153994 NL)
ISBN 978-955-0428-00-7 (379017 NA)
අ. වි. 294.34350954
විතජේතුසිංග, ඩබ්ලිවේ. එම. ඒ. තක්.
මූගලේ ඉන්දියද්යාව / ඩබ්ලිවේ. එම. ඒ. තක්.
විතජේතුසිංග.- 2 වන මුද්රණය.- නතග්තගතොඩ :
සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [x],302 : චිත්ර ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1969.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 390.00 (160415 NL)
ISBN 978-955-573-424-0

954.0532 - 2004
බණ්ඩද්යාර, සමපත්
ඇය තසකෝනියද්යා : තසකෝනියද්යා ගද්යාන්ධි
චරිතද්යාපදද්යානය / සමපත් බණ්ඩද්යාර.නතග්තගතොඩ : සරසවි පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 136 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.250.00
(157765 NL)
ISBN 978-955-671-173-8 (381903 NA)

954.076 - පප්රශස්ලනයෝත්තර
ඉන්දියද්යා ඉතිහද්යාසය : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ :
මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. ්සෟiv්ද, 202 ; තසමී 28.

මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(158806 NL)
ISBN 978-955-664-137-0 (382330 NA)
ඒකනද්යායක, ටිකරි බණ්ඩද්යාර
ඉන්දියද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය : අ.තපතො.ස. (උසසස්
තපළ) ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය / ටිකරි
බණ්ඩද්යාර ඒකනද්යායක.- තකතොළඹ : නිර්මල
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xii, 239 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 700.00
(158342 NL)
ISBN 978-955-9377-36-8 (382190 NA)

954.93 - ශප්රශ්රී ලලංකකාව
අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාමතයන් හමු වූ
අභිතලේඛන / සමපද්යාදනය රසක බණ්ඩද්යාර.තකතොළඹ : මධදම සසිංසස්කකෘතික අරමුදල,
2008.- පි. v,11 : චිතග්ර ; තසමී 21.(අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාමය පුරද්යාවිදදද්යා
ගග්රන්ථමද්යාලද්යා ; අසිංක 08)
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ (159131 NL)
(382849 NA)
අඹන්වල, චන්දිම බණ්ඩද්යාර
දක්ෂිණ අනරද්යාධපුරතයේ තවසස්සගිරිය /
චන්දිම බණ්ඩද්යාර අඹන්වල.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 96 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(162729 NL)
ISBN 978-955-30-3124-2 (385675 NA)
ඒකනද්යායක, ටිකරි බණ්ඩද්යාර
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) : ලසිංකද්යා
ඉතිහද්යාසය / ටිකරි බණ්ඩද්යාර ඒකනද්යායක.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 344 ; තසමී 25.
කබපැ-තබකෝක: ර. 450.00 (161110 NL)
ISBN 978-955-655-881-4 (384748 NA)
ඒකනද්යායක, ටිකරි බණ්ඩද්යාර
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය :
13 තශශේණය / ටිකරි බණ්ඩද්යාර ඒකනද්යායක.දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 304 : චිත්ර ; තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර. 450.00 (161108 NL)
ISBN 978-955-655-971-2(384746 NA)
එදිරිවීර, ආරියතසශේන
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ සතද ඉතිහද්යාසය / ආරියතසශේන

එදිරිවීර.-[තපැ. තනතො.] : කර්තකෘ, 2011.- පි.
v,195 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(157444 NL)
ISBN 978-955-98958-2-4
කකුසන්ධ හිමි
ධද්යාතුවසිංසය / කකුසන්ධ හිමි ; සමපද්යාදනය සරි
තිලකසරි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2010.පි. xiviii,120 ; තසමී 22.- (ඉතිහද්යාස ගග්රන්ථ
මද්යාලද්යා ; අසිංක 01)
මපැබපැ-තබකෝක: ර.350.00
(152830 NL)
ISBN 978-955-30-2093-2 (377753 NA)

කටුවද්යාවල, ඩ. මහීපද්යාල
සසිංහල දනවේව : 10 වන තකතොටස / ඩ.
මහීපද්යාල කටුවද්යාවල.- තබතොරලපැසස්ගමුව :
කර්තකෘ, 2011.2 තව. .- පි. 52 : චිතග්ර ; තසමී 27.
කබපැ-තබකෝක: ර.150.00
(155827 NL)
ISBN 978-955-96220-9-3 (380076 NA)
කටුවද්යාවල, ඩ. මහීපද්යාල
සසිංහල මහද්යා වසිංසය ඇසුතරන් නව පුරපුරට
සසිංහල දනවේව II වන තකතොටස / ඩ. මහීපද්යාල
කටුවද්යාවල.- තබතොරලපැසස්ගමුව : කර්තකෘ,
2011.- පි. 52 ; තසමී 28.
කබපැ-තබකෝක: ර. 150.00
(162260 NL)
ISBN 978-955-53323-0-9 (385139 NA)
කඩුතවල ඓතිහද්යාසක උරමය.- කඩුතවල :
කඩුතවල ප්රද්යාතද්ශීය තලේකම කද්යාර්යද්යාලය,
[2011?].- පි. [iv],19 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 50.00
(163254 NL)
(385727 NA)
කද්යාරියවසම, අනෂි තිසද්යාරද්යා
සසිංසස්කකෘතික ලිපි මද්යාලද්යා / අනෂි තිසද්යාරද්යා
කද්යාරියවසම.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි. 150 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 400.00 (161649 NL)
ISBN 978-955-30-2700-9 (384680 NA)
කපැකුලද්යාවල, ශිග්රයද්යානි ඩ.
ඉතිහද්යාසය 6 තශශේණය : සසිංක්ෂිප්ත සටහන් /
ශිග්රයද්යානි ඩ. කපැකුලද්යාවල.- ඇඹිලිපිටිය :
සුමනසරි තපතොත් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි.
[vi],90 ; තසමී 18x6.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.175.00 (159367 NL)

ISBN 978-955-53530-0-7 (383276 NA)
තකතොඩිතුවක්කු, විලේසන්
ඓතිහද්යාසක කරින්ද විහද්යාර මහතද්වි ලසිංකද්යා
රද්යාජ මහද්යාවිහද්යාරය සහ තදද්යාශිග්රත පුතරකෝගද්යාමීහු /
විලේසන් තකතොඩිතුවක්කු.- රත්මතලේ : කර්තකෘ,
2010.- පි. v,61 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.120.00
(153675 NL)
ISBN 978-955-53072-0-8
කරණද්යාරත්න, ඒ. එම.
තපතොතළතොන්නරතවේ කපිල තපසස්වීන්තග්
පග්රතිමද්යාව / ඒ. එම. කරණද්යාරත්න.- තකතොළඹ :
දයද්යාවසිංශ ජයතකතොඩි, 2010.- පි. 119 : චිතග්ර ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(155000 NL)
ISBN 978-955-551-843-7 (379748 NA)
ගමක තතු.- තකතොළඹතගආර : හලේමිලේලආර
ග්රද්යාම සසිංවර්ධන සමිතිය, 2011.පි. [x], 62 : තසමී 30.
කබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(159671 NL)
(383174 NA)
ගද්යාමිණී, ජී. ඒ. තලසස්ලි
තගතොඩවද්යාය : තසශේද මද්යාවතත් සුපසන්
තතතොටුපළ/ ජී. ඒ. තලසස්ලි ගද්යාමිණී.- කඩවත :
කර්තකෘ, 2010.- පි. ix, 63 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර.250.00
(153140 NL)
ISBN 978-955-97834-2-8 (377899 NA)
ජයවර්ධන, ඩ. එම.
ඓතිහද්යාසක උරමය තපතොතළතොන්නරව / ඩ.
එම. ජයවර්ධන.- [තපැ.තනතො.] : එසස්. ට. එසස්.
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [vii], 17 ;
තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක : ර. 60.00
(160104 NL)
ISBN 978-955-0036-00-4 (383566 NA)
ජයසුන්දර, ධමමික
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය තකටි සටහන් / ධමමික
ජයසුන්දර.- තකතොළඹ : මද්යාසස්ටර් ගයිඩ්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [v],84 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.175.00
(159657 NL)
ISBN 978-955-664-078-6 (383216 NA)
තජේතවන ආරද්යාම සසිංකීර්ණය / සමපද්යාදනය ඕ.
ආර්. ජයතිලක.- තකතොළඹ : මධදම
සසිංසස්කකෘතික අරමුදල, 2011.- පි. vii,32 :
චිතග්ර ; තසමී 21.- (අනරද්යාධපුර
තජේතවනද්යාරද්යාමය පුරද්යාවිදදද්යා ගග්රන්ථමද්යාලද්යා ;
අසිංක 07)
කබපැ-තබකෝක: ර.100.00
(159138 NL)

(382858 NA)
ද සලේවද්යා, අනල
ඉතිහද්යාස තපතොතත් රස කතන්දර : 1 වපැනි
තකතොටස / අනල ද සලේවද්යා.- තකතොළඹ : මධදම
සසිංසස්කකෘතික අරමුදල, 2007.- පි. vi,54 : චිතග්ර ;
තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර.130.00
(159143 NL)
ISBN 955-613-207-4
(382863 NA)
ධමමසද්ධි හිමි, බඩලේකුඹුතර්
ඌතවේ ඉතිහද්යාසය සහ සසිංසස්කකෘතිය /
බඩලේකුඹුතර් ධමමසද්ධි හිමි.- බදුලේල : සද්ධි
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.- පි. xii,156 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.290.00
(155138 NL)
ISBN 978-955-97908-2-2
බුද්ධපුතග්ර හිමි
පූජද්යාවලිය : සූතිසස්වන පරිච්තඡේදය විජය රජු
පටන් ද්විතය පරද්යාකග්රමබද්යාහු රජු තතක් ශග්රග්රී
ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය / බුද්ධපුතග්ර හිමි ;
සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි විසනි.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. xx,112 ; තසමී 21. - (ඉතිහද්යාස ගග්රන්ථ
මද්යාලද්යා ; අසිංක 02)
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 250.00
(156623 NL)
ISBN 978-955-30-2851-8 (380799 NA)
අ. වි. 891.48
මහද්යාවසිංශය : ක.ග්ර පූ. 543 සට කග්ර. ව. 1960 දක්වද්යා
බුද්ධ වර්ෂ 1 සට බුද්ධ වර්ෂ 2504 /
සමපද්යාදනය ගුණපද්යාල වීරතසශේකර.- 3 වන
මුද්රණය.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 1061 ; තසමී 22.
1 වන මුද්රණය 1955.
නූබපැ-කතබකෝක: ර.2000.00 (153979 NL)
ISBN 978-955-30-2274-5 (378981 NA)
මද්යාදුතගතොඩ, රත්නසලි
සරිලක තතතොරතුර / රත්නසලි මද්යාදුතගතොඩ.දන්තකතොටුව : ජයසසිංහ තපතොත් ප්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 48 ; තසමී 21.
කබපැ-තබකෝක: ර. 60.00
(163297 NL)
ISBN 978-955-0642-38-0 (385656 NA)
රණතුසිංග, ලක්ෂස්මන් පද්යාලිත
අගනවර සට මධද කඳුකරය දක්වද්යා අසරිය /
ලක්ෂස්මන් පද්යාලිත රණතුසිංග.- මීරිගම :
ආකර්ෂද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි.168 ; තසමී 22.- (ආකර්ෂද්යා චද්යාරිකද්යා
පග්රකද්යාශන ; අසිංක 05)
මපැබපැ-තබකෝක : ර.300.00
(158351 NL)
ISBN 978-955-672-049-5

රණසසිංහ, සුමිත්
සුරිඳුනි කතරගම / සුමිත් රණසසිංහ.[තපැ. තනතො.] : එක්සස්තෆකෝ පිග්රන්ටර්සස් (මුද්රණය),
[2010?].- පි. 59 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(153698 NL)
ISBN 978-955-0179-00-8
අ. වි. 398.21
රත්නපද්යාල, ඊ. ඇම.
අසරිමත් අනරද්යාධපුරය / ඊ. ඇම. රත්නපද්යාල.වරකද්යාතපතොල : ආරිය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 154 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 250.00
(160384 NL)
ISBN 978-955-553-654-7
රන් ආවුද මණ්ඩලය.- මහනවර : මද්යාධද
කද්යාර්යද්යාසිංශය, 2011.- පි.16 ; තසමී 15 x 21.
කබපැ-තබකෝක : මිල තනතොදපැක්තවේ
(156915 NL)
(381150 NA)
ලද්යාලනී, ශ්රීග්රමද්යා
කුතවේණ / ශග්රග්රීමද්යා ලද්යාලනී.- තකතොළඹ : මධදම
සසිංසස්කකෘතික අරමුදල, 2008.පි. [v],49 : චිතග්ර ; තසමී 24.
කබපැ-තබකෝක: ර.130.00
(159141 NL)
ISBN 978-955-613-212-0 (382861 NA)
තලතොකුවිදද්යාන, එරත්තන් පු.
සරිලක සරිසර / එරත්තන් පු.
තලතොකුවිදද්යාන.[තපැ. තනතො.] : එලේ. වී.
සුසන්ත තප්රශේමලද්යාලේ, 2011.- පි. vii,94 ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00 (156932 NL)
ISBN 978-955-53328-0-4 (381435 NA)
විතජේබණ්ඩද්යාර, කග්රක්රිෂස්ණ
චතුදිශ රසර දුටුතවමි තගතොඩපවත් පටුන්
මතනතොරතම : වයඹ සහ රහුණු මුහුතද්
නද්යාවික වකෘත්තද්යාන්ත / කග්රෂස්ණ විතජේබණ්ඩද්යාර.තකතොළඹ : සූරිය පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 348 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.490.00
(158581 NL)
ISBN 978-955-656-176-0
අ. වි. 387.095493
සරිවසිංශ, රමද
බත්තරමුලේල සහ අතප් උරමය / රමද
සරිවසිංශ.- බත්තරමුලේල : කර්තකෘ, 2010.පි. 144 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක:මිල තනතොදපැක්තවේ (158272 NL)

ISBN 978-955-53009-0-2 (381943 NA)
සූරියආරච්චි, ගද්යාමිණ
තසතොරතබතොර තයකෝධයද්යා / ගද්යාමිණ සූරියආරච්චි.මහියසිංගනය : කර්තකෘ, 2011.- පි. [xiv],74 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.190.00
(159370 NL)
ISBN 978-955-98985-1-1 (383234 NA)
තසතනවිපද්යාල, නිතමෂ තිවසිංකර
ගමතපතොල යුගය සහ තභණකඳ
බිතසකෝබණ්ඩද්යාර තද්විය / නිතමෂ තිවසිංකර
තසතනවිපද්යාල.- ගමතපතොල : කර්තකෘ, 2009.පි.xix, 203 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 400.00
(153432 NL)
ISBN 978-955-51601-0-0
අ. වි. 398.2095493

954.9301 - පුරකාතන යුගය. ක.ප්රශ්රි ව. 1795
දෙක්වකා
වලේගමපද්යාතයේ අභයරද්යාජ පිරිතවන්පති
රද්යාජරත්නද්යාකරය : අනරපුර යුගතයේ
ආරමභතයහි සට තසසිංකඩගල
උපරද්යාජධද්යානිතයහි ආරමභය දක්වද්යා ශ්රී ලසිංකද්යා
ඉතිහද්යාසය / වලේගමපද්යාතයේ අභයරද්යාජ
පිරිතවන්පති ; සසිංසස්කරණය සරි තිලකසරි
විසනි.- තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. xv,152 ; තසමී 22. - (ඉතිහද්යාසය
ග්රන්ථමද්යාලද්යා ; අසිංක 04)
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00 (161652 NL)
ISBN 978-955-30-2954-6 (384683 NA)
විජයවර්ධන, කුසුමසරි
නිශස්ශසිංකමලේල රජතුමද්යා : ප්රචද්යාරක
සන්නිතවේදනය, සස්මද්යාරක, තසලේලිපි /
කුසුමසරි විජයවර්ධන.- තකතොළඹ : දයද්යාවසිංශ
ජයතකතොඩි, 2011.- පි. 183 : චිත්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 300.00
(160811 NL)
ISBN 978-955-551-844-4 (384190 NA)
හලේතප, පියතිලක
පඬුවසස්නවර සහ වයඹ රද්යාජධද්යානි / පියතිලක
හලේතප.- දන්තකතොටුව : වද්යාසනද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2010.- පි. 191 : චිතග්ර ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(153316 NL)
ISBN 978-955-655-897-5 (377663 NA)

954.93032 - ජනකාධිපතිවරු. සමරු කලකාප
උත්තම පූජද්යා.- තකතොළඹ : ජනද්යාධිපති කද්යාර්යද්යාලය,
[2010?].- පි. 40 : චිතග්ර ; තසමී 43.

ජනපති ජන්ම දිනය හද්යා තදවපැනි පදවිපග්රද්යාප්තිය
තවනතවන් ජනද්යාධිපති මහජන සමබන්ධතද්යා
අසිංශය නිකුත් කරන සමර කලද්යාපය.
කබපැ-කක: මිල තනතොදපැක්තවේ (150685 NL)

954.9302 - ශප්ර ලලංකකාව. කි.ප්ර ව. 1795-1948
කද්යාරියවසම, තිසස්ස
අලුත් ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ ජද්යාතික වසිංශ කතද්යාව
(1931-1948) / තිසස්ස කද්යාරියවසම.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 552 ;
තසමී 22.
නූබපැ-කතබකෝක: ර.1250.00 (155843 NL)
ISBN 978-955-30-3000-9 (380197 NA)

954.9303 - 1948 න් පසු
[මහද්යාවසිංසය]
මහද්යාවසිංස - 5 : පද්යාලි - සසිංහල / සමපද්යාදනය
තබලේලන ඤද්යාණවිමල හිමි.- බත්තරමුලේල :
සසිංසස්කකෘතික කටයුතු තදපද්යාර්තතමන්තුව,
2010.- පි. ix,265 ; තසමී 25.
නූබපැ-කතබකෝක: මිල තනතොදපැක්තවේ
(157589 NL)
ISBN 978-955-1777-98-2 (381534 NA

954.93031 – 1948-1972
ඩඩ්ලි තසශේනද්යානද්යායක : ජනහඳ දිනූ නද්යායකයද්යා.නතග්තගතොඩ : සරසවි ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. 270 : ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 490.00
(161516 NL)
ISBN 978-955-671-331-2 (384564 NA)

954.93032 - 1972 න් පසු
අයිවන්, වික්ටර්
ලසිංකද්යාව ගලවද්යාගපැනීම / වික්ටර් අයිවන්.මහරගම : රද්යාවය ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.පි. [x],261 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 500.00
(161142 NL)
ISBN 978-955-1468-63-7
කුලතිලක, ජගත්සල
තරකෝහණ පුතග්ර විජයගග්රහණය තභවත් තුන්
සසිංහලය එක් තසශේසත් කරීම / ජගත්සල
කුලතිලක.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්,
2011.- පි lvi, 1048 ; තසමී 22.
නබපැ-කතබකෝක : ර.3500.00 (154786 NL)
ISBN 978-955-30-2540-1 (379434 NA)

පීරිසස්, ජී. එච්.
ගනඳුරක සහිවටන : ඊළද්යාම අරගලතයේ
අවසන්
අදියර / ජී. එච්. පීරිසස් සහ එම. ඩ.
තනලේසන්.- තබතොරලපැසස්ගමුව : විසඳුන
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2010.-පි. 307 ; තසමී 22 .
මපැබපැ-තබකෝක: ර.560.00
(152811 NL)
ISBN 978-955-1741-39-6 (377746 NA)
බද්යාලසූරිය, මහින්ද
පග්රභද්යාකරන්තග් සහින රද්යාජදය : එලේ. ට. ට. ඊ.
තයේ පග්රභවය සහ විනද්යාශය / මහින්ද
බද්යාලසූරිය ; පරිවර්තනය සරත් චන්ද්ර
ජයවර්ධන විසනි.- තකතොළඹ : විජිත යද්යාපද්යා
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. xliii,276 :
ඡද්යායද්යාරූප ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.950.00
(159378 NL)
ISBN 978-955-665-153-9 (383123 NA)
මපැන්දිසස්, සුගතපද්යාල
උතුරකතර් ගතවේෂණය : යුද්ධතයන් පීඩිත වූ
උතුරකතර් ජනතද්යාවතග් අමිහිරි ජීවන
අත්දපැකීම / සුගතපද්යාල මපැන්දිසස්.- තකතොළඹ :
ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.- පි. 184 : චිතග්ර ;
තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 375.00
(154782 NL)
ISBN 978-955-30-2909-6 (379474 NA)

ප්රශස්තනකෝත්තර හද්යා පසුගිය විභද්යාග
ප්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ : මද්යාසස්ටර් ගයිඩ්
ප්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. [vi],241 ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 300.00
(160069 NL)
ISBN 978-955-664-052-6
ඒකනද්යායක, ටිකරි බණ්ඩද්යාර
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය :
ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය / ටිකරි
බණ්ඩද්යාර ඒකනද්යායක.- තකතොළඹ : නිර්මල
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. viii,300 ; තසමී 29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.800.00
(159289 NL)
ISBN 978-955-9377-35-1 (383034 NA)

ධමමසද්ධි හිමි, බඩලේකුඹුතර්
ඉතිහද්යාසය : අනරද්යාධපුර යුගය ආශිග්රත
අනිවද්යාර්ය පග්රශස්න ඇතුළත් පග්රශස්තනකෝත්තර
සසිංගග්රහය 01 / බඩලේකුඹුතර් ධමමසද්ධි හිමි.බදුලේල : කර්තකෘ, 2010.- පි. iv,93 : සතියම ;
තසමී 20.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.200.00
(155144 NL)
ISBN 978-955-97908-4-6

රිචර්ඩ්සන්, තජකෝන්
යුද්ධතයේ පද්යාඩම - 2 : අර්බුදතයේ ගමන් මග /
තජකෝන් රිචර්ඩ්සන්.- තකතොළඹ : සමද්යාජ
විදදද්යාඥයින්තග් සසිංගමය, 2011.- පි. xii,
104 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 200.00
(153694 NL)
ISBN 978-955-1772-82-6

ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර.- තකතොළඹ :
මද්යාසස්ටර් ගයිඩ් පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2011.- පි. 237 ;
තසමී 28.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.300.00
(157503 NL)
ISBN 978-955-664-136-3 (381693 NA)

වර්ණකුලසූරිය, කීර්ති
සමූල ඝද්යාතකයද්යා / කීර්ති වර්ණකුලසූරිය.තකතොළඹ : ඇසස්. තගතොඩතග්, 2011.පි. 224 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර. 450.00
(162683 NL)
ISBN 978-955-30-3020-7 (385702 NA)

තභට්ටිආරච්චි, නිමලේ
ඉතිහද්යාසය ගපැටළු විසඳුම : 10 තශස්ර්ණය
සඳහද්යා / නිමලේ තභට්ටිආරච්චි.තබතොරලපැසස්ගමුව : කර්තකෘ, 2011.- පි. 256 ;
තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 275.00
(155021 NL)
ISBN 978-955-51666-2-1 (379727 NA)

සටනක සටහන් : තග්රසස්ත විතරකෝධී අරගලතයේ
සපැඟෙවුණු කතද්යාව.- තකතොළඹ : තග්රසස්ත විතරකෝධී
ජද්යාතික වදද්යාපද්යාරය, 2009.- පි. 80 : චිතග්ර ;
තසමී 21x29.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.500.00
(152263 NL)
ISBN 978-955-0098-00-2

954.93076 – පප්රශස්ලනයෝත්තර
අ. තපතො. ස. සද්යාමද්යානද තපළ ඉතිහද්යාසය : ආදර්ශ

954.97 - භූතකානය
ගද්යාමිණී, ජී. ඒ. තලසස්ලි
භූතද්යානතයේ දින දහයක් : ගුගුරන මකරද්යාතග්
තද්ශය / ජී. ඒ. තලසස්ලි ගද්යාමිණී.- කඩවත :
කර්තකෘ, 2010.- පි. v,54 ; තසමී 22.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.100.00 (153139 NL)
ISBN 978-955-97834-3-5(377897 NA)

956 - මලැදෙ ලපරදිග
956.92 - ලලබනනය

අමරතුසිංග, ස. තජේ.
සුද්දන්තග් මපැදුරට ගිය පග්රථම කළු ජද්යාතිකයද්යා /
ස. තජේ. අමරතුසිංග.- ගමපහ : සුභද්යාෂස්
පග්රකද්යාශකතයකෝ, 2009.- පි. [x],108 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.240.00
ISBN 978-955-0132-02-7 (151402 NL)

ඉහළගමතග්, ලලද්යානන්ද
තසතොඳුර තලබනනතයේ මතක සතුවම /
ලලද්යානන්ද ඉහළගමතග්.- කඩවත : කර්තකෘ,
2010.-පි. 490 ; තසමී 21.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.600.00
(152335 NL)
ISBN 978-955-52770-0-6

973.2- ජනපදෙ සමය
පද්යාක්මන්, ෆපැන්සන්
වනගත ඔරිගන් ගමන / ෆපැන්සන්
පද්යාක්මන් ; පරිවර්තනය රදිකද්යා ගුණරත්න
විසනි.- මුලේතලේරියද්යාව : විතජේසූරිය ග්රන්ථ
තක්න්ද්රය, 2011.- පි. 89 ; තසමී 22.
The origon trall කකෘතිතයේ පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක : ර. 160.00
(159629 NL)
ISBN 978-955-652-805-3

959 - අගේනිදිග ආසයකාව
959.5 - මලැලලේසයකාව
959.504 - 1946-1963
බද්යාබර්, තනතොයිලේ
භීෂණයක මතක සටහන් 1948-1962 :
මලයද්යාන සන්නද්ධ නපැගිටම / තනතොයිලේ
බද්යාබර් ; පරිවර්තනය නිහද්යාලේ වීරසසිංහ
විසනි.- මීරිගම : ආකර්ෂද්යා පග්රකද්යාශකතයකෝ,
2011.- පි. 260 ; තසමී 21.
The war or the running dogs කකෘතිතයේ
පරිවර්තනයක.
මපැබපැ-තබකෝක: ර.400.00(158360 NL)
ISBN 978-955-672-048-8

9 7 0 උතුරු ඇලමරිකකානු ඉතිහකාසය
973 – ඇමරිකකා එක්සත් ජනපදෙය
973.092 - චරිතකාපදෙකාන
*****
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අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව.
(ගමතග්, එසස්. අයි.)
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අ.තපතො.ස. (උ.තපළ) බුද්ධ ධර්මය. (ගමතග්,
එසස්. අයි.)
294.3
අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) බුද්ධ ධර්මය : ගුර
මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය
294.3071
අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව 1 :
යද්යාන්තග්ර විදදද්යාව. (වසන්ත කුමද්යාර, සරත්) 531
අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව :තදකෝලන
සහ තරසිංග 1 තකතොටස. (ගීකයනතග්, පී.)
531.32
අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව :
අකද්යාබනික රසද්යායනය. (පපැලපැන්දතග්,
ලක්ෂස්මන්)
546.07

අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) ආර්ථික විදදද්යාව : පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 2004 - 2010 330.076
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ඉසස්ලද්යාම ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය :
ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය
297.071
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ගණතය : ගුර
මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය
510.071
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ගකෘහ ආර්ථික විදදද්යාව :
ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය
640.71
අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) ජීව විදදද්යාව : පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 2000-2010
570.76

අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) වර්ග තර්ක ශද්යාසස්ත්රය.
(සමරතකකෝන්, සුතන්ත්රද්යා)
160

අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ජීව සමපත්
තද්යාක්ෂණතවේදය : ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ
සසිංගග්රහය
333.95071
අ. තපතො.ස. (උසසස් තපළ) තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව :
ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය
320.071

අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) සසිංහල නව නිර්තද්ශය
පුරද්යාතන ගදදය. (නිතලව, සරත්) 891.48

අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව.
(මද්දුමරද්යාළ, තරකෝහණ)
320

අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ආර්ථික විදදද්යාව පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
330.076

අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ නූතන පදද විමසුම
සසිංග්රහය. (තකතොඩිකද්යාර, රත්න)
891.481

අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) තබකෞද්ධ ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය :
ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය
291.3071

13 තශශේණය. (ඒකනද්යායක, ටිකරි බණ්ඩද්යාර)
954.93

අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) තබකෞද්ධ ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය :
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
294.3076

අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) වදද්යාපද්යාර සසිංඛදද්යානය :
ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය 658.4033071

අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව :
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
530.076

අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර සසිංඛදද්යානය : 12
වසර. (වීරසසිංහ, කුමුදුමද්යාලි අලේවිසස්) 658.007

අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව :
නපැතනකෝ තද්යාක්ෂණය ඇතුළු විදදද්යාතවේ නව
වර්ධනයන්. (දිසද්යානද්යායක, ලක්ෂස්මන්)
620.5
අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව :
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 1997 - 2010
530.076

අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) සසිංහල තකටිකතද්යා
විමර්ශනය. (විතද්යානතග්, සරිතසශේන)
891.483

අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව :
අමල – භෂස්ම සමතුලිතතද්යාවය. (තසශේපද්යාලතග්,
ගතවේෂණ අනරද්යාධ)
546.32
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව :
පදද්යාර්ථතයේ අවසස්ථද්යා. (බසස්නද්යායක, තහශේමචන්ද්ර)
540.76
අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ රසද්යායන විදදද්යාව 2
ඒකකය : රසද්යායනික ගණනතයකෝ. (බියන්විල,
ආරියදද්යාස)
540.7
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව 2010 :
බහුවරණ විවරණය සමඟෙ වව්යූහගත රචනද්යා,
රචනද්යා පිළිතුර. (පපැලපැන්දතග්, ලක්ෂස්මන්)
540.76
අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ රසද්යායන විදදද්යාව 5
තකතොටස : 6 සට 10 ඒකක කද්යාබනික
රසද්යායනය. (ජයතිලක, ඩබ්ලිවේ. ඩ. ඩබ්ලිවේ.)
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අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව :
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 1997 - 2010
540.76
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) රසද්යායනික ගණනය.
(බසස්නද්යායක, තහශේමචන්ද්ර)
540.76
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය :
ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය. (ඒකනද්යායක,
ටිකරි බණ්ඩද්යාර)
954.93076
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) : ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය.
(ඒකනද්යායක, ටිකරි බණ්ඩද්යාර)
954.93
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය :

අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) සසිංගීතය : පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
780.76
අ.තපතො.ස. උසසස් තපළ සසිංයුක්ත ගණතය :
ගුරත්වය යටතත් අසිංශුවක චලිතය.
(තපතර්රද්යා, ක්ලිටසස්)
511.6
අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) සසිංයුක්ත ගණතය :
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 1997-2010
511.6076
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) සසිංසස්කකෘත : ගුර
මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය
491.2071
අ.තපතො.ස. (සද්යා.තප.) ඉතිහද්යාසය : ආදර්ශ
ප්රශස්තනකෝත්තර හද්යා පසුගිය විභද්යාග
ප්රශස්තනකෝත්තර
909.76
අ. තපතො. ස. සද්යාමද්යානද තපළ ඉතිහද්යාසය : ආදර්ශ
ප්රශස්තනකෝත්තර හද්යා පසුගිය විභද්යාග
ප්රශස්තනකෝත්තර
954.93076
අ.තපතො.ස. සද්යාමද්යානද තපළ ඉතිහද්යාසය : පසුගිය
දස වසරක විභද්යාග ප්රශස්න පත්ර උත්තර
සමඟෙ
909.76
අ.තපතො.ස. (සද්යා.තපළ) ජීව විදදද්යාව 02 : ජීවින්තග්
තද්හ සසිංවිධද්යානය. (අතබ්සූරිය, ජගත්
වසන්ත)
570.7
අ. තපතො. ස. සද්යා. තපළ ජදද්යාමිතිය සහ
තිග්රතකකෝණමිතිය. (අලේගම, ගද්යාමිණී සඳලද්යාලේ)
510.7
අ.තපතො.ස. (සද්යා.තපළ) 10 තශශේණය ජීව විදදද්යාව :
තපරහුර අභදද්යාස සහ පිළිතුර. (සුදසසිංහ,
ජී. ස.)
570.76
අ. තපතො. ස. (සද්යා. තපළ) නර්තනය ප්රශස්තනකෝත්තර
සසිංග්රහය–01. (සුරසිංගි, ඩ. එසස්. පී.)
792.62076

අ.තපතො.ස. (සද්යා.තපළ) 11 තශශේණය තභකෞතික
විදදද්යාව : තපරහුර අභදද්යාස සහ පිළිතුර.
(සුදසසිංහ, ජී. ස.)
530.076

අකුසල සමද්යාප්තිය

අ. තපතො. ස. (සද්යා.තපළ) : පග්රසස්තද්යාර ඇඳීම හද්යා
විවරණය. (ජයතිලක, පී.)
510.7

අග්ගවසිංස හිමි, මුලේඇඬේයද්යාවල (සසිංසස්.). බලන්න
තබකෞද්ධ මතනකෝවිදදද්යාව : අතිපූජද තවේවපැලේවල
අනරද්ධ නද්යාහිමි අභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රග්රීය
සසිංගග්රහය

අ.තපතො.ස. සද්යාමද්යානද තපළ ගණතය : පසුගිය
දස වසරක විභද්යාග ප්රශස්න පත්ර උත්තර
සමඟෙ
510.76
අ. තපතො. ස. සද්යාමද්යානද තපළ චිතග්ර කලද්යාව : ආදර්ශ
පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය. (තභට්ටිතග්, වී.
මු. දිවද්යානි)
741.076
අ.තපතො.ස. සද්යාමද්යානද තපළ බුද්ධ ධර්මය :
පසුගිය දස වසරක විභද්යාග ප්රශස්න පත්ර
උත්තර සමඟෙ
294.3076
අ.තපතො.ස. සද්යාමද්යානද තපළ වදද්යාපද්යාර හද්යා
ගිණුමකරණ අධදයනය : පසුගිය
දස වසරක විභද්යාග ප්රශස්න පත්ර උත්තර
සමඟෙ
657.076
අක්මීමන, ධමමිකද්යා. ක්රිෂස්ණජිනද්යා

891.483

අකමපද්යා. (වික්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා)
891.483
අකලසිංක. (මලේලවආරච්චි, එඩ්වඩ්)

891.483

අකද්යාබනික රසද්යායනය : d තගතොනතවේ මූලද්රවද.
(රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර)
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අකද්යාරද්යාදි ක්රමයට එච්. ආර්. තජකෝතිපද්යාල ගීත
500 ක්
782.42
අකද්යාරද්යාදි ක්රමයට කණ්ඩද්යායම ගීත
782.42
අකද්යාලික වසන්තය. (තකතොඩිකද්යාර, චන්දි)
891.483
අකීකර සුළඟෙක්ව : තග්ය පද සරණය. (සද්යාගර,
අසසිංක රවන්)
782.42
අකුර මිතුර ගී තහකෝඩිය. (ලියනතග්, පමිත
ආර්.)
372.465
අකුර මිහිර. (දිසද්යානද්යායක, තජේ. බ.)

372.6

අකුර මිහිර 3. (දිසද්යානද්යායක, තජේ. බ.)

372.6

අකුර මිහිර 5. (දිසද්යානද්යායක, තජේ. බ.)

372.6

294.34435

අඛණ්ඩ වර්ධනය. (තෆතොන්තසශේකද්යා, ලද්යාලේ)

658

අග්නි සසිංකලේපය. (මනමතප්රි, මතනකෝරි) 398.26
අගනවර සට මධද කඳුකරය දක්වද්යා අස්ක්රිරිය.
(රණතුසිංග, ලක්ෂස්මන් පද්යාලිත)
954.93
අගනවර සට මධද කඳුකරය දක්වද්යා අසරිය.
(රණතුසිංග, ලක්ෂස්මන් පද්යාලිත) 910.4095493
අගයමු තගතොන්සද්යාලේතවසස් පිය චරිතය සසිංහල
සකළ කලද්යාතවේ
270.092
අගලකඩ, විමලසරි. ඇත්ගද්යාතලේ තසතනහස
599.67095493
අගතලේතපතොල, තක්. උණ්ඩියද්යා සහ විමල
891.483
අගතලේතපතොල, තක්. සසිංතුට්ඨි 294.3435095493
අගුල සහ තවනත් තකටිකතද්යා. (ද තමකෝපසද්යාසිං,
ගී )
843
අග්රවද්යාලේ, ජූමි. ඔතබ් දරවද්යා හික්මවන සුමුදු
මසිංතපත්
306.8743
අඟෙමතලේ, තපතොඩිරත්න. සත්තකකෝරළ ජනවහර
සහ ප්රසස්තද්යාව පිරළු
491.487
අච්චද්යාර තහකෝටතලේ. (සූරියආරච්චි, ජද්යානකී)
ළ 891.48
අජද්යාන් බ්රහස්මවසිංතසකෝ හිමියන්තග් භද්යාවනද්යා
සතුවිලි ;
අසිංක 02. (බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්)
ධදද්යානයට මඟෙ තසතොයමු
294.34
අජද්යාන් චද්යා. මතහශේන්ද්ර, සචිතග්ර

294.3657

අජද්යාන් චද්යා හද්යාමුදුරතවකෝ. (තබග්රයිටර්, තපකෝලේ)
294.3657
අජිත්, ජී. ඇම. සයලු කවීන්ට දන්වද්යා සටින වග
නම
891.481
අජිත්, ජී. ඇම. (සසිංසස්.). බලන්න වපැඩිහිටි කවි
නමසස්කද්යාරය : සමසස්ත ලසිංකද්යා සසිංහල කවි

සමතමලනය තමතහයවන වපැඩිහිටි කවි
නමසස්කද්යාර උතළල නිමිත්තතනි
අජිත්, ජී. ඇම. (සසිංසස්.). බලන්න කඩුතවල කවි
යුගය - 7 : විසහතර පපැය රජ කවි මඩුව 2009
අජිත්, ජී. ඇම. (සසිංසස්.). බලන්න සමුළු කවි :
සමසස්ත ලසිංකද්යා සසිංහල කවි සමතමලනතයේ 79
වපැනි ජයන්තිය නිමිත්තතනි
අටවිස බුද්ධ පූජද්යා තබකෝධි පූජද්යා සහ වන්දනද්යා කග්රමය
294.34433
අටවිස බුද්ධ-තබකෝධි-ධද්යාතු වන්දනද්යා තසතොළසපූජද්යා
සහ පුරද්යාණ ජයමසිංගලගද්යාථද්යා
294.34433
අටවිස බුද්ධ වන්දනද්යා සහ විවරණ

294.363

අටුළුගම, සසිංජීවනී. තදවේමි සහ තසවේමි 891.483
අඩවන් වු තදතනතින් : තග්යපද රචනද්යා සරණය
(1968 -2011). (අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලියු . ඒ.)
782.42

අතත උරමයක තසතොඳුර මතක සටහන් :
ගලේඔය මිටියද්යාවත. (පුසිංචිතහශේවද්යා, ගද්යාමිණී
එසස්. ජී.)
305.89148
අතතයට ගිය ඇලන්. (හපැගද්යාර්ඩ්, තහන්රි
රයිඩර් )

823

අතතතයේ තුරණු සත් යලි අවදි වී :
තජේෂස්ඨයින්තග් නිර්මද්යාණ ඇතුලත් වද්යාර්ෂික
සඟෙරද්යාව
089.9148
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ. උදද්යා වූ තයකෞවනය :
සද්යාර්ථක කරගත හපැක මඟෙ
155.5
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ. විභද්යාගවලින්
විශිෂස්ට සද්යාමද්යාර්ථ ලබද්යාගත හපැක මඟෙ
153.1
අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ (පරි.). බලන්න
හපැරලේඩ්, ෂර්මන්
අතුතකකෝරල, සුරසිංගි. යළිත් එන්නට දුර වපැඩියි
891.483

අත් අකුර මලේවඩම. (තත්නවර, අමිල)891.481

අතුතකකෝරද්යාල, තහශේළි නිමලද්යා (සම කර්තකෘ).
බලන්න අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ

අත්තනතගතොඩ, ඒ. තක්. එලේ. නිර්මද්යානි.
යහජීවන පුරදු යහ ජීවන පුරදු අත්වපැල 150

අතුරලියතග්, සුමනතසශේන. අලේතලකෝරද්යා : ඉතද්යාලි බස සසිංහතලන්
458

අත්තනද්යායක, බන්දුල (සමපද්යා.). බලන්න කද්යාම
සපැපය
අත්තනද්යායක, ස. තක්. නවීන තර්ක ශද්යාසස්තග්රය 160

අතුල හිමි, අහුලියද්තද්. උපනිෂද් දර්ශනය හද්යා
තබකෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ තුලනද්යාත්මක
විග්රහයක්
181.04

අත්පසුර. (ජයතිලක, තක්.)

අතුල හිමි, අහුලියද්තද්. විමසිංසනය හද්යා
චින්තනය පිළිබඳ බුදු දහතමහි හරය 294.3

891.48

අත්හපැරීතම මුලේ පියවර. (සරි සමන්තභද්ර හිමි)
294.34
අත තබද්යා අතින් ඇඳීතම කලද්යාව ;
අසිංක 1. (තකතොටුතවේතගදර, තරකෝහිත)
පරිගණකතයන් තමකෝසස්තර අඳිමු
760
අතපත්තු, ඩපැනී. ආර්ථික විදදද්යා පග්රතවේශය 2 330
අතද්යාවුදතහට්ටි, සමන්. නිප්තපතොන් අපි යළි
නපැගිටිමු : ගන්බතරකෝ නිප්තපතොන්
952
අතද්යාවුදතභට්ටි, සමන්. තසතොඳුර සපැරිසර :
හනමිචිය දිතග්...

අතුල හිමි, අහුලියද්තද් (සසිංසස්.). බලන්න
වන තසනසුතනන් මූල මහද්යා විහද්යාරයට
අද්භූත ආගන්තුකයද්යා. (තවලේසස්, එච්. ජී.)

අද්භූත නිවස. (කුලතුසිංග, සන්ධදද්යා කුමද්යාරි)
891.483
අදට ඔබින බස

952

අති තගකෞරවද්යාර්භ තද්වහන්දිතයේ ශග්රග්රී ධමමද්යාතලකෝක
නද්යායක සස්වද්යාමින්ද්රයන් වහන්තසශේතග්
චරිතද්යාපදද්යානයයි
294.3657
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491.485

අදහසස් ඝද්යාතනතයේ තගතොදුර : ඝද්යාතනයට ලක් වූ
මද්යාධදතවේදීන්, මද්යාධද තසශේවකයින් සහ කලද්යා
සසිංසස්කකෘතික කග්රයද්යාකද්යාරීන් 1981-2009 මද්යාර්තු.
(රසිංජනී, සතද්යා)
364.1524

අදිකද්යාරම, ආතරකෝෂද්යා එසස්. ආයතනික විනය
කළමනද්යාකරණයට අත්වපැලක්
658.318
අදිස තර. (විකග්රමරත්න, පුෂස්පරද්යාණ)

891.483

අනද්යාථයද්යා සහ තවත් කතද්යා. (තභට්ටිආරච්චි,
නිර්මල)
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අධිකද්යාරි, තලතද්යා නන්දනී (පරි.). බලන්න
කඳුකරතයේ දපැරිය තහයිඩ්

අනද්යාවරණ. (විතජේරත්න, එම. ඩබ්ලිවේ. විමලේ)
080

අධිකද්යාරි, තලතද්යා නන්දනී (පරි.). බලන්න
සස්පයිරි, තජතොහද්යානද්යා
අධි මද්යානසක විදදද්යාව සහ බුදු දහතමහි පපැතණන
පග්රද්යාතිභද්යාර්ය. (දිනෂිකද්යා කුමද්යාරි, චන්දිමද්යා )
294.33615
අධීක්ෂද්යා : වද්යාර්ෂික ශද්යාසස්ත්රීය ලිපි සරණය 2011
370.05
අධදද්යාපන පරිපද්යාලන සද්ධි අධදයනය.
(බුත්පිටිය, ජයතසශේන)
370.722
අධදද්යාපන පරිපද්යාලනය හද්යා සමද්යාජ අධදද්යාපනය එහි
සස්වරූපතයන්. (චන්ද්රතසශේකර, පී. ජී.) 371.2
අධදයන තපතොදු සහතික පතග්ර (උසසස් තපළ)
තභකෞතික විදදද්යාව 5 ඒකකය :
ගුරත්වද්යාකර්ශණ ක්තෂශේතග්ර. (ගීකයනතග්, පී.)
531.14
අධදද්යාපනය. (කග්රෂස්ණමූර්ති, තජේ.)
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අධදද්යාපනය සඳහද්යා සමද්යාජද්යානතයකෝජනද්යා කද්යාරකවල
වපැදගත්කම. (තසශේනද්යාධීර, සලේවි)
306.43
අධදද්යාපන වපැඩසටහන් පග්රගතිය 2010 සහ
තයකෝජිත ඉදිරි වපැඩසටහන් - 2011.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. අධදද්යාපන අමද්යාතදද්යාසිංශය)
353.806
අන්තර්ජද්යාලයට පිවිසුමක්. (තසතනවිරත්න,
උපුලේ)
004.678
අන්තරද්යායට ලක් වූ කළුවර ශද්යාකය.
(රවන්පතිරණ, නිමලේ)

අනද්යාගත තලතොව දිනන්නට අතප් දරවන්
තගතොඩනගන වදනික කද්යාල සටහන.
(දිසද්යානද්යායක, තසශේනද්යාරත්න)
640.43

583.674

අනත්තරද්යා. (රිටිගහතපතොල, උදයසිංගනී ප්රියසිංකද්යා)
891.483
අනන් හදන්න තමන් හපැතදන්න. (තදනගම,
තසකෝමසරි.)
ළ 891.483
අනරසරි, සරත්. එළවළු, පලතුර සහ විවිධ
ශද්යාක වර්ග
630
අනරසරි, සරත්. මද්යානව රූප ඇඳීමට හුර තවමු
743.4
අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාම තිඹිරි තපතොකුතණන්
හමු වූ බුදු පිළිමය
730.95493
අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාමය පුරද්යාවිදදද්යා
ගග්රන්ථමද්යාලද්යා ;
අසිංක 01. පපැරණ මුදලේ
අසිංක 03. පබළු නිර්මද්යාණය

737.4
745.582

අසිංක 05. තලකෝහමය පුරද්යාවසස්තු

930.16

අසිංක 06. අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාම තිඹිරි
තපතොකුතණන් හමු වූ බුදු පිළිමය 730.95493
අසිංක 07. තජේතවන ආරද්යාම සසිංකීර්ණය
954.93
අසිංක 08. අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාමතයන්
හමු වූ අභිතලේඛන
954.93
අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාමතයන් හමු වූ
අභිතලේඛන

954.93

අන්තිම තවඩිලේල. (ලපැවතරතොන්තයතොෆස්, තබතොරිසස්)
891.73

අනරද්ධ සූතග්රය සහ සමතබකෝධිපක්ඛිය සූතග්රය.
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය
294.3823

අන්දතර්ලද්යා තවේදිකද්යා නද්යාටද. (මතනකෝරත්න,
ජයලත් )
891.482

අනරද්ධ හිමි, ජයන්තිපුර (සම කර්තකෘ).
බලන්න සසිංඝරතන හිමි, තලද්යාතවේ

අන්ධකද්යාර තමතභයුම. (මුණසසිංහ, තරකෝහිත)
891.483

අනසස්සති භද්යාවනද්යා. (ඤද්යාණදීප හිමි, ගලිගමුතවේ)
294.34435

අතනතොමදසස්ස හිමි, ගිසිංතතතොට (සසිංසස්.). බලන්න
බුධදත්ත හිමි, තපතොලේවත්තත් ශ්රීග්ර

අපුර සපැමියද්යා. (වයිලේඩ්, ඔසස්කද්යාර්)

අඳුන් දිවි හිනද්යාව. (රෂස්ඩි, සලේමන්)
917.2850453

අතප් උරමය තලතොවට තගන ගිය තබලේ .
(විතජේතුසිංග, සරිසමන්)
930.1092

අඳුරට ආතලකෝකයක්. (තසකෝමවසිංස හිමි,
කහතගතොලේතලේ)

අතප්ක්ෂද්යා. (ගුණතිලක, කරණද්යා)

අඳුර. (සත්කුමද්යාර, ශක්තික)

294.3
891.481

අතප්කම. (සූරතසශේන, ඒ. පී.)
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891.483
630.95493

අඳුරට එළියක්. (තපතර්රද්යා, කරණද්යා) 891.483

අතප් කද්යාලතයේ තද්ශපද්යාලකයකුතග් කතද්යාව.
(තදතොඹගහවත්ත, ආරියනන්ද)
324.2092

අපතග් දිවදමය තභකෝජනය : දිවද සත්පග්රසද්යාද
වහන්තසශේ (නද්යානද්යායක්කද්යාර, පද්මිණ)
240

අතප් කද්යාලතයේ වීරතයක්. (තලේර්මන්තවේ,
මිහයිලේ)
891.73

අපට උරම සසිංහල : 9, 10, 11 තශස්ර්ණ හද්යා
තවනත් විභද්යාග සඳහද්යා. (මුතුගම, ආරියවසිංශ)
491.488

අතප් ගතම තවසක් දද්යා... (තරකෝහණ, තක්. වී.
එන්.)
ළ 891.483

අපට තනතොතපතනන තලකෝකය - 4 : මරණතයන්
මතු. (ඤද්යාණවිමල හිමි, තබලේලන ශ්රීග්ර)
294.3423

අතප් ජනකවි
අතප් ජනකවි 800 ක්

398.2
398.2

523.2

අතප් දුමරිතයේ වතතගතොත. (පතිරණ, තිලක්)
385.095493

අපට මද්යාළු අලතකතොළ තදකෝ. (බණ්ඩද්යාර, පී. ආර්.
චමින්ද)
891.483

අතප් නව වසර බුද්ධ වර්ෂයයි. (ඤද්යාණද්යානන්ද
හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
294.3

අපරද්යාජිත ටද්යාර්සන්. (බතරකෝසස්, එඩ්ගද්යාර් රයිසස්)
813

අතප් පුසිංචි වනන්තතර් . (මලලේතගතොඩ,
සුගතදද්යාස.)
ළ 891.483

අපරද්යාධ අධිකරණයක සසිංක්ෂිප්ත කග්රයද්යා
පටිපද්යාටිය : පියවතරන් පියවර. (ජයතිලක, පී.
ඩබ්ලිවේ.)
345.01095493

අතප් පග්රවද්යාද - 3 : අතප් ඉතිහද්යාසයට හද්යා
සුසමද්යාදර්ශයක්. (ද සලේවද්යා, නලින්)089.9148

අපරද්යාධ වපැළපැක්වීතම අත්වපැල : අපරද්යාධ වලින්
වපැලකී සටින්තන් තකතසශේද?. (ශ්රී ලසිංකද්යා
ආසයද්යාන අපරද්යාධ නිවද්යාරණ පදනම) 364.15

අතප් මුතුන් මිත්තන්තග් පරිසර සරිත් විරිත් :
දියදඹරද්යාතවේ සට එලේලසිංගද්යාතවේ අරමය දක්වද්යා.
(දළුතපතොත,මහින්ද කුමද්යාර)
398.36

අපරද්යාධ විදදද්යාව පද්යාරිභද්යාෂික ශබ්ද මද්යාලද්යාව.
(සරත්චන්ද්ර, ඩබ්ලිවේ. ඒ.)
364.03

අතප් රජවර 1. (දිසද්යානද්යායක, තප්රශේම)
923.1095493

අපි කුමට ගපැතටමුද? : සස්ත්රී පුරෂ සමබන්ධතද්යාව
පිළිබඳ mars and venus ග්රන්ථ
කද්යාණ්ඩතයනි. (තග්රශේ, තජකෝන්)
155.9042

අතප් රජවර 2. (දිසද්යානද්යායක, තප්රශේම)
923.1095493

අපට තපතනන අහස

අපිත් පුසිංචි මලේ වතග්. (අතබ්තසශේකර, අරණ
බුද්ධිකද්යා)
ළ 891.481
අපූර දිවද්යාතභකෝජනය සහ තවත් කතද්යා

808.83

අතප් බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ = Our Lord Buddha.
(සරණසිංකර හිමි, තකතොටතහශේතන්)
294.363

අතප් ළමද්යා සද්යාහිතදය. (වික්රමසසිංහ, මද්යාර්ටින්)
891.480809282
අපග්රද්යාතයකෝගිකත්වියද්යාන වද්යාදය. (විකග්රමසසිංහ
බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ. එම.)
089.9149

අබිරහසස් ජීවිත තරණය. (තපතර්රද්යා, තටනිසන්)
891.483
අබිරහසස් ලියමන. (බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්)
අතබ්තකකෝන්, ගයද්යාන්. ගන්ධබ්බය
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අතබ්ගුණවර්ධන, ඒ. ඩබ්ලිවේ. ජී. එන්.
(සම කර්තකෘ). බලන්න මහනවර මපැද
ඇතලහි ජල දූෂණය

අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලියු. ඒ. (අන.). බලන්න සඳ
පහන සහ තවනත් කතද්යා
අතබ්සසිංහ, නලින්. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ඩසලේ දුමරිය
385.366
අතබ්සසිංහ, පුෂස්පද්යා දමයන්ති. ජද්යාන පග්රකද්යාශනය
සහ යද්යාමනය
572.86

අතබ්පද්යාල, අරන්දත (සම කර්තකෘ). බලන්න
අතබ්පද්යාල, තරකෝලන්ඩ්
අතබ්පද්යාල, තරකෝලන්ඩ්. නද්යාටද අධදද්යාපනය :
මතනකෝවිදදද්යාත්මක විගග්රහය
792
අතබ්පද්යාල, තරකෝලන්ඩ්. මද්යානසක අකග්රමිකතද්යා හද්යා
ඉන් මිදීම
616.89

අතබ්සසිංහ, පග්රක්රියසිංගනී.

කුලතගදරින් සරතගදරට
365.6082

අතබ්සසිංහ, පග්රක්රියසිංගනී. තගතොළුතබලි පුසිංචද්යා
ළ 891.483
අතබ්සුරිය, ජගත් වසන්ත. අ.තපතො.ස. (සද්යා.තපළ)
ජීව විදදද්යාව 02 : ජීවින්තග් තද්හ සසිංවිධද්යානය
570.7

අතබ්රත්න, තලකෝතක්න්ද්ර (සසිංසස්.). බලන්න
තජකෝසප් ටක්, මයිකලේ තමතොරිසන්
අතබ්රවන්, සුමුදු. දිනෂද්යා

අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලියු. ඒ. (අන.). බලන්න
කුප්රින්, ඇතලක්සපැන්දර්

891.483

අතබ්විකග්රම, ගද්යාමිණී. පියද්යාඹන්නට තටුසලද්යා
891.483
අතබ්විකග්රම, ශ්රීලද්යා. 5 තශශේණය ශිෂදත්ව : තපර
පුහුණු පග්රශස්න පතග්ර
372.19076
අතබ්සරිවර්ධන , ආනන්ද (සම සසිංසස්.). බලන්න
නතන සසිංහල කද්යාවද නිර්මද්යාණ
අතබ්සරිවර්ධන , ආනන්ද (සම සසිංසස්.). බලන්න
නතන සසිංහල තකටිකතද්යා නිර්මද්යාණ

අතබ්සූරිය, විනීතද්යා මසිංගලිකද්යා. අමමද්යා තරහ
තවලද්යා
ළ 891.483
අතබ්තසශේකර, අරණ බුද්ධිකද්යා. අපිත් පුසිංචි මලේ
වතග්
ළ 891.481
අතබ්තසශේකර, ආරියවසිංශ. ලල : ලලිත
මනතමන්ද්ර ජයතසශේකරතග් චරිතද්යාපදද්යානතයන්
බිඳක්
891.483
අතබ්තසශේකර, තිසස්ස. ගුර තගදර : සනමද්යා
තිරරචනය
491.437
අතබ්තසශේකර, හපැරී. මතකතයේ තබද්යාගත යුතු
කතන්දර
372.4

අතබ්සසිංහ, ඒ. එම. ජී. බ. සමූපකද්යාරය, ප්රජද්යා
සසිංවර්ධනය සහ කද්යාන්තද්යා සහභද්යාගිත්වය
334
අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලියු . ඒ. අඩවන් වු තදතනතින් :
තග්ය පද රචනද්යා සරණය (1968 -2011)
782.42
අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලියු. ඒ. අසරිමත් මනස සහ
අපරද්යාජිත ජීවිත
294.3361282
අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලියු. ඒ. කවිය, ගීතය හද්යා සමද්යාජය
891.48
අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලියු. ඒ. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජනද්යාධිපති පද්යාර්ලිතමන්තු ආණ්ඩුක්රමය 321.0095493

අභය, ගග්රද්යාමණී. චින්තනතයන් එහද්යා : තපර
තනතොඇසු ආකද්යාරයක ධර්මයක
294.3
අභය, ගග්රද්යාමණී. තම ජිවිතතයේ දීම... දපැන
ගපැනීතමන් නිවනට
294.3423
අභයවර්ධන, එච්. ඒ. පී. (සසිංසස්.). බලන්න
තලකෞකක බුදුදහම : සද්ධද්යාන්ත සහ භද්යාවිතය
අභයවර්ධන, නිමලේ (පරි.). බලන්න ද සලේවද්යා,
තකතොලින්

අභයවසිංස, කපිල. දහම දසුන හද්යා සසුන

294.3

අභිධර්ම චන්ද්රිකද්යාව : චිත්ත පද්යාදය. (තිග්රපිටකය.
අභිධර්මපිටකය)
294.3824
අභිධර්ම චන්ද්රිකද්යාව : වීට පද්යාදය - වීටමුක්ත
පද්යාදය - රූප පද්යාදය. (තග්රක්රිපිටකය. අභිධර්ම
පිටකය)
294.3824

අමරකීර්ති, ලියනතග් (පරි.). බලන්න
සවරක්ස සුලක්
අමරතකකෝන්, චන්ද්රද්යානි (පරි.). බලන්න
තට්ලර්, මිලේඩ්ර්ඩ් ඩ.
අමරතකකෝන්, භද්රද්යා ඉන්ද්රද්යානි. රැමතබකෝ 891.483

අභිධර්ම චන්ද්රිකද්යාව : සත්වන සමුච්චය පද්යාදය
294.3824

අමරතකකෝන්, භද්රද්යා ඉන්ද්රද්යානි (සම කර්තකෘ.).
බලන්න විතජේසසිංහ, පීටර්

අභිධර්මතයන් බිඳක්. (සමරතුසිංග, තසකෝමලතද්යා)
294.3824

අමරණීය ගීත එකතුව

අභිමද්යානය. (විතජේතසශේන, සද්යාගර)

අමරණීය ජගත් චරිත. (මුතුමද්යාල, චමින්ද
කුමද්යාර)
920.02

891.483

අභියද්යාචනද්යා කද්යාර්ය පටිපද්යාටිය. (තිලකරත්න,
ආනන්ද එන්.)
347.08
අභිතයකෝගයට අත්වපැලක් ;
අසිංක 03. (කපැකුලද්යාවල, ශ්රියද්යානි ඩ.).
ඉතිහද්යාසය
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අභිතයකෝගය : හත්තදනද්යාතග් කලේලිතයේ වපැඩක්.
(අයගම, තනජද්යා එන්.)
ළ 891.483
අමබලමතගතොඩ, තසශේන. චූල යන්තග්ර
රත්නද්යාකරය : ඉතද්යා තපකෞරද්යාණක යන්තග්ර
තදතිසකන් සමන්විතයි
133.44
අමමද්යා තරහ තවලද්යා. (අතබ්සූරිය, විනීතද්යා
මසිංගලිකද්යා)
ළ 891.483
අමමද්යා - තද්යාත්තද්යා : සබ්රහස්මක සූත්රය ඇසුතරනි
294.34
අමමද්යා දුතවේ කරට ගියද්යා. (ලද්යාලනී, ශග්රග්රීමද්යා)

අමරතුසිංග, අතුල. පපැසිංචද්යා

782.42

ළ 891.483

අමරතුසිංග, ඒ. ඇසස්. ඩ. වයි. සරත්චන්ද්ර (සසිංසස්.).
බලන්න තමතොග්ගලේලද්යාන පද්යාළි වදද්යාකරණ
සමප්රදද්යාය පතයකෝග සද්ධි පද්යාළි වදද්යාකරණය
අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා. කුමද්යාරිහද්යාමි

891.483

අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා. තරවකට තපම කතළමි
891.483
අමරතුසිංග, පිග්රයසිංකද්යා. විලට අහිමි මලේ

891.483

අමරතුසිංග, පිග්රයසිංකද්යා. සතයතොතුනි අපට තටු නසෑ
891.483
අමරතුසිංග, පිග්රයසිංකද්යා. සූරියකද්යාන්තද්යා

891.483

අමරතුසිංග, ස. තජේ. සුද්දන්තග් මපැදුරට ගිය පග්රථම
කළු ජද්යාතිකයද්යා
973.092

891.483

අමරපුර නිකද්යාතයේ සමද්යාරමභය හද්යා විකද්යාශය.
(ද සලේවද්යා, එම. ය.)
294.39

අමමද්යාවරතන්. (ඉද්දමලේතගතොඩ, ක්තලකෝඩියද්යා)
891.483

අමරරත්න, ඊබට්. ඔතබ් දරවද්යාට තත්රම සහිත
නමක්
392.12

අමමද්යා සහ මිහිකත. (අයිත්මද්යාතතතොවේ, චිසිංගීසස්)
891.73
අමමද්යා. (තහශේරත්, අතශකෝක)
891.481

අමරවසිංස හිමි, දිමියද්යාතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
මිතග්රත්වතයේ හද්යා වමතග්රක්රිතයේ ආනිශසිංස

අමරකීර්ති, ලියනතග්. පහන සහ කපැඩපත :
සහකෘදත්වය තසතොයද්යා කරන නදද්යායික හද්යා
තුලනද්යාත්මක රචනද්යා
801.95
අමරකීර්ති, ලියනතග්. මම දපැන් නිදමි 891.483

අමර සමර – 6 : අපූර චරිත 35. (තහශේවද්යාමද්දුම,
අමර)
920.05493
අමර සමර – 7 : අපූර චරිත 35. (තහශේවද්යාමද්දුම,
අමර)
920.05493

අමර සමර – 8 : අපූර චරිත 35. (තහශේවද්යාමද්දුම,
අමර)
920.05493

අමරතසශේන, ඊබට්. ආයුර්තවේද චිකත්සද්යාවලිය
615.538

අමරසරි, ආනන්ද (පරි.). බලන්න තද්යාතගකෝර්,
රබන්ද්රනද්යාත්

අමරතසශේන, ඊබට්. ජීවිතයට බලපද්යාන ගග්රහතයකෝග
133.5

අමරසරි, ආනන්ද (පරි.). බලන්න
තදතොසස්තතතොතයවුසස්ක, ෆස්තයතොතදකෝර්

අමරතසශේන, ඊබට් (සමපද්යා.). බලන්න කපැඩුම
බිඳුම තහවත් භග්න චිකත්සද්යා ප්රතිකද්යාර

අමරසරි, තක්. එන්. ට. මද්යානෂ භූතගකෝල
විදදද්යාව : 2 තකතොටස
304.2

අමරතසශේන, ඊබට් (සමපද්යා.). බලන්න පවුතලේ
අත් තවද තපතොත

අමරසසිංහ, කතදද්යානද්යා (පරි.). බලන්න
තිතකතොමිතරතොවේ, ඔතලග්

අමරතසශේන, තසශේනද්යා ශ්රී (සමපද්යා.). බලන්න
පිරළු කතද්යා

අමරසසිංහ, බ. තගවත්තතන් තපකෝෂණය

635

අමද්යා පපැන් බිඳු. (සරසස්වත, චිදද්යානන්ද්)

294.5

අමරසසිංහ, මද්යාලිසිංග. පුරද්යාවිදදද්යා ලිපි - 1
930.1095493

අමද්යාවක නිමද්යාවිය. (ජයසසිංහ, තජේ. එම. පත්මද්යා)
891.481

අමරසසිංහ, මද්යාලිසිංග (සසිංසස්.). බලන්න ආර්ය
විභූෂණ : මහද්යාචද්යාර්ය අබය ආර්යසසිංහ
අනසස්මරණ ගග්රන්ථය

අමද්යාවක මිනිසස්සු. (චන්ද්රතසශේකර, රසක එසස්.)
891.483

අමරසසිංහ, රන්ජිත්. (සම කර්තකෘ). බලන්න
තදවිස වසරක බලය තබදීම : ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ
පළද්යාත් සභද්යා කග්රක්රියද්යාකද්යාරීත්වය පිළිබඳ
ඇගයීමක්
අමරසූරිය, පද්යාලිත (සසිංසස්.). බලන්න රද්යාජමන්තග්රග්රී,
කෂද්යාන් අජන්ත
අමරසුරිය, පද්යාලිත (සසිංසස්.). බලන්න සපරමද්යාදු
චන්ද්රසරි
අමරසූරිය, රත්න තද්ශප්රිය. වද්යාසස්තු විදදද්යා
අත්තපතොත
133.5872
අමරතසශේකර, ගුණදද්යාස. ගමනක අග
891.483
අමරතසශේකර, ගුණදද්යාස. විතනකෝදය හද්යා විචද්යාරය :
ආධුනිකයද්යාට අත්තපතොතක්
801.95
අමරතසශේකර, චරිත්. ශ්රී ලද්යාසිංතක්ය සමද්යාජය :
සමද්යාජ විදදද්යාත්මක පපැතිකඩක්
301
අමරතසශේකර, චිතග්රද්යා (පරි.). බලන්න මපැක්බග්රයිඩ්,
තරතොජර් ල
අමරතසශේකර, රූපද්යා. රන්කපැටි පුතද්යා තකකෝ?
තකකෝ? : අමතම තද්යාත්තත් තම අහන්න
305.231

අමද්යාවතක් බිසිං කළුවර : තග්ය පද සසිංගග්රහය.
(දිවුලේගතන්, නිහද්යාලේ)
782.42
අමද්යාවක. (තමයර්, සස්තටෆනි)
අමද්යාවපැසස්ස

813
294.34

අමිතගතවේශී හිමි. භද්යාවනද්යා මද්යාර්ගය - ii
294.34435
අමිත බුද්ධද්යානසස්මකෘතිය : නිවනට නියත මඟෙ.
294.3
අමිතසරි හිමි, කපැලණතයේ. පුරද්යාතන ගදද
සසිංගග්රහය හද්යා විචද්යාරය
891.48
අඹන්වල, චන්දිම බණ්ඩද්යාර. දක්ෂිණ
අනරද්යාධපුරතයේ තවසස්සගිරිය
954.93
අතඹපිටිය, චන්ද්රිකද්යා. මුතු අහුරක්

891.483

අයගම, තනජද්යා එන්. අභිතයකෝගය :
හත්තදනද්යාතග් කලේලිතයේ වපැඩක් ළ 891.483
අයතනසස්තකකෝ, යජින්. හසස්තිරද්යාජ මහත්තය
891.72
අයවපැය ඇසස්තතමන්තුව 2011. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. මහද්යා
භද්යාණ්ඩද්යාගද්යාරය)
352.48
අයිත්මද්යාතතතොවේ, චිසිංගීසස්. අමමද්යා සහ මිහිකත

891.73
අයිත්මද්යාතතතොවේ, චිසිංගීසස්. චින්ගීසස්
අයිත්මද්යාතතතොවේතග් තකටි නවකතද්යා ජමීලද්යා
අමමද්යා සහ මිහිකත
891.73
අයිත්මද්යාතතතොවේ, චිසිංගීසස්. පළමුවන ගුරවරයද්යා
තහවත් ගුර ගීතය
891.73
අයිත්මද්යාතතතොවේ, චිසිංගීසස්. සයවසක් පවත්නද්යා දවස
891.73
අයිවන්, වික්ටර්. තද්ශපද්යාලනතයේ පවුල හද්යා
කුලය
320.95493
අයිවන්, වික්ටර්. ලසිංකද්යාව ගලවද්යාගපැනීම
954.93032

අරියධමම හිමි, නද්යාඋයතන් (සමපද්යා.). බලන්න
මහද්යා ශද්යාඛදසසිංහයද්යාණන් වහන්තසශේතග්
අසරිමත් බුදුගුණ සද්යාගරය
අරියවසිංශ හිමි, නද්යාවලපිටිතයේ. ජරද්යා මරණ
දුතකන් මිතදමු
294.34
අරීතසන් අහුබුදු : අමර සපැමරම. (පලිහපිටිය,
රසිංජිත් අමරකීර්ති)
891.481092
අරණපැලේල මතග් සකසඳ. (රත්නද්යායක,
ආරියපද්යාල)
891.481
අරණු. (තතකෝරතදනිය, තසශේන)

891.483

අරම පුදුම ඉසස්තකකෝතලේ. (සපැචර්, තලතොයිසස්) 823
අරන්ගලේල, බ. බ. (සසිංසස්.). බලන්න 12-13
තශශේණ සහ තරග විභද්යාග සඳහද්යා අලුත් රචනද්යා
අරමුණු : සපැකසුම හද්යා ජය. (නද්යානද්යායක්කද්යාර,
තනවිලේ)
539
අරලිය මලක්. (විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර)
891.483
අරලිය තසවන යට. (නිශස්ශසිංක, ගයද්යානි
නිලේමිණ)
891.483
අරවින්ද, ජයන්ත (සම කර්තකෘ). බලන්න
නිශස්ශසිංක, පියදද්යාස
අරියතද්ව හිමි, විතලේතගතොඩ. රද්යාජද්යා භවතු
ධමමිතකකෝ : තබකෞද්ධ තද්ශපද්යාලන චින්තනය
294.3372

අරසිංගල, රත්නසරි. සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය
හද්යා න ණ ල ළ භද්යාවිතය
491.48
අලේගම, ගද්යාමිණී සඳලද්යාලේ. අ. තපතො. ස. සද්යා. තපළ
ජදද්යාමිතිය සහ තිග්රතකකෝණමිතිය
510.7
අලේගම, ගද්යාමිණී සදලද්යාලේ. ගුරවරයද්යාතග් භූමිකද්යාව
371.102
අලේගම, ගද්යාමිණී සඳලද්යාලේ. දරවන්තග් පූර්ණ
සසිංවර්ධනය : ළදරවිය, තපර පද්යාසලේවිය සහ
ළමද්යාවිය
305.231
අලේ ජමියද්යාගුලේ තගකෞශියද්යා (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
අලේ ජමියද්යා තගකෞශියද්යා සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත් තකටුමපතක. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262

අරියධමම මද්යාහිමි තදසූ සුමිහිරි අමද්යා දම ගඟුලපැලේ
294.34

අලේනද්යාහි, තඩතොන්යද්යා. කතතරහි වරඟෙන

අරියධමම හිමි, තගතොඩඋඩ. ගමරද්යාළතග් කතද්යා
ළ 891.483

අලේතයකෝෂද්යා. (තිතකතොමිතරතොවේ, ඔතලග්891.7

අරියධමම හිමි, තගතොඩඋඩ. මලේල තවතටයි
089.9148
අරියධමම හිමි, තගතොඩඋඩ. සත්වයද්යාතග් පග්රභවය
හද්යා තවනත් ලිපි
089.9148
අරියධමම හිමි, නද්යාඋයතන්. සසිංසද්යාර තරකෝගය
සුවපත් කරන සද්ධර්ම ඖෂධය
294.34
අරියධමම හිමි, නද්යාඋයතන් (සමපද්යා.). බලන්න
භද්යාවනද්යා

අලේතලකෝරද්යා : ඉතද්යාලි - බස සසිංහතලන්.
(අතුරලියතග්, සුමනතසශේන)
අලේහමදු සූරද්යා සහිතව විවරණය
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458
297.1229

අලගියවන්න මුකතවටි. සුභද්යාෂිතය : සරල බසන්
891.481
අලවත්තතග්, තප්රශේමදද්යාස ශග්රග්රී (සසිංසස්.). බලන්න
තපතදන් බුදු සරිත : තබතොදු කවි එකතුව සහ
තබතොදු කවි විමසුම
අලවත්තතග්, තසකෝමදද්යාස ශග්රග්රී. උක්කුරද්යාලතග්

නිධද්යානය

ළ 891.483

අලවත්තතග්, තසකෝමදද්යාස ශ්රීග්ර. එකමත් එක රටක
ළ 891.483
අලහතකකෝන්, එම. තජේ. යුතරකෝපයට 1900-1950
940

අවපස අහසක්. (තපතර්රද්යා, නිමලේකද්යා) 891.483
අවසන් හපැන්දසෑව. (රත්නවීර, නන්දි අලුත්තග්)
891.481
අවසන් තහකෝරද්යාව. (ලියනගම, උපතසශේන ඒ.)
891.483

අලහතකකෝන්, සසර (පරි.). බලන්න සද්යාදවී,
නද්යාවලේ එලේ.

අවි බිමක හදගපැසස්ම.

අලි, අයන් හිර්ස. සරගත කනදද්යාවි : 1 තකතොටස
949.2073092

අවිහිසිංසද්යාව පතුරවමු

අලි, අයන් හිර්ස. සරගත කනදද්යාවි : 2 තකතොටස
949.2073092
අලි කසෑ වල. (සමරසසිංහ, චන්ද්රසරි තසශේපද්යාල)
ළ 891.483

(තපතර්රද්යා, තබතොනිෆසස්)
891.483
294.35697

අවුන්, මවුන් හින්. බුරම ජනකතද්යා398.209591
අවුරදු වගතුග. (දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර)
394.2614

අලි බද්යාබද්යා සහ තහතොර හතළිහ. (සයඹලද්යාපිටිය,
මතනකෝජේ)
ළ 891.483

අවුරදු සරි අසරි : සසිංහල අලුත් අවුරද්ද පිළිබඳ
ශද්යාසස්තග්රය ගග්රන්ථයක. (රද්රිගු, යසවර්ධන)
394.262

අලි මිනිසස් ගපැටුම වර්ධනය වීම අවම කරීම සහ
වළක්වද්යාලම හපැඳින්වීම සහ කග්රක්රියද්යාකද්යාරි
සපැලපැසස්ම
304.28095493

අවුෂස්විට්සස් ඝද්යාතක කඳවුර : නට්සවද්යාදීන් සහ
'අවසද්යාන විසඳුම' . (රීසස්, තලකෝරන්සස්)
940.531853858

අලි රතන් කතද්යාන්දරය. (රැළපනද්යාව, මහින්ද)
ළ 891.483

අසස්සජී හිමි, කරින්තද්. තසතොඳුර පතිනිය :
කුලතගට යන කුලවමියට සදහම මුතුහරක්
294.3

අලුත්තග්, පග්රභද්යාත් පරද්යාකග්රම
ජද්යාතදන්තර සසිංකග්රමණය හද්යා බපැඳුණු
සසිංවිධද්යානද්යාත්මක අපරද්යාධ : තපැනපැත්තන්
තවළඳද්යාම හද්යා සසිංකග්රමණකයන් ජද්යාවද්යාරම පිළිබඳ
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව ඇසුතරන් අධදයනයක්
304.82

අලුත්වල, කළුපහන සුමනරත්න. හික්කඩුතවේ
ජනන්දද්යාරද්යාම පුරද්යාණ මහද්යා විහද්යාර වර්ණනද්යාව
294.3435095493
අලුත් ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ ජද්යාතික වසිංශ කතද්යාව (19311948). (කද්යාරියවසම, තිසස්ස)
954.9302

අසමමත මිනිසකු තග් සටහන්.
(තදතොසස්තතතොතයවුසස්ක, ෆස්තයතොතදකෝර්)

891.73

අසමමත විචද්යාරය. (කුමද්යාරතග්, ජයතිසස්ස)
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අසරිමත් අනරද්යාධපුරය. (රත්නපද්යාල, ඊ. ඇම.)
954.93
අසරිමත් කපැලණ වරණ. (ජයමද්යාන්න,
සුසන්ත)
891.481
අසරිමත් කයවීම. (රද්යාජකරණද්යානද්යායක,
සුතන්ත්රද්යා)
028.9

අලුතින් ආ අමමද්යා. (තකතොඩිතුවක්කු, සුසන්ත)
891.483

අසරිමත් ජීවිතයක් : ආචද්යාර්ය තසකෝමද්යා
එදිරිසසිං හයන්තග් ජීවිත මතක සටහන් .
(කරණද්යාමුනි, දයද්යාවසිංශ)
920

අතලවිකරණය. (බක්මීවපැව, අසසිංක)

අසරිමත් නව තලතොව. (හක්සස්ලි, ඇලඩසස්)

අවේෆර්, මලිකද්යා. සරගත කුමරිය

658.8

365.45092

අවදි වී නිදන්න. (ගුරතග්, නිරසිංජන) 891.481
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අසරිමත් බුදු සරිත. (වීරමන්, ඉන්ද්රද්යා) 294.363
අසරිමත් මනස සහ අපරද්යාජිත ජීවිත.

(අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලියු. ඒ.)

294.3361282

අසරිමත් සද්ධද්යාර්ථ තගකෞතම කුමද්යාරයද්යාතණකෝ.
(ජයතකතොඩි, දමයන්ති)
294.363
අසූ මහද්යා ශද්යාවක වන්දනද්යාව. (සසිංඝරතන හිමි,
තලද්යාතවේ)
294.3657
අතසකෝක තසලේලතහශේවද්යා පසස් වපැනි ශිෂදත්ව
ප්රදද්යානය : 2011 සපැප්තපැමබර් 25
370.92
අතසකෝක තසලේලතහශේවද්යා ශිෂදත්ව පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : අතසකෝක
තසලේලතහශේවද්යා ශිෂදත්ව පදනම සසිංසස්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක .
(ශ්රී ලසිංකද්යාව . පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
අතසකෝකද්යා, ත
 මලනි. සසිංහල නසෑයද්යා : තකටිකතද්යා
සසිංගග්රහය
891.483
අහස ගුගුරන හඬ. (තට්ලර්, මිලේඩග්රඩ් ඩ.)
අහස හරි දුරයි. (ගුණරත්න, රසිංජිත්)

813

891.483

අහසන් වපැටුණු මිනිසස්සු. (සමරතකකෝන්, ආර්.
ආර්.)
891.482
අහතසශේ මලේ පූජද්යාවයි. (නන්ද හිමි, පයද්යාගල)
294.34
අහිසිංසකද්යාවී. (පුෂස්ප කුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා)
891.483
අළුත්පටබපැඳි, නන්දතසශේන. එදද්යා තමදද්යා තුර
ගලේඔතයේ සරි
891.481
අළු. (පින්ටර්, හපැරලේඩ්)
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ආකර්ෂද්යා චද්යාරිකද්යා පග්රකද්යාශන 05. (රණතුසිංග,
ලක්ෂස්මන් පද්යාලිත). අගනවර සට මධද
කඳුකරය දක්වද්යා අස්ක්රිරිය
954.93
ආතඝකෝර තභවත් ඉන්දියද්යාන යද්යාතු කර්ම.
(සස්තවතොතබතොඩද්යා, තරතොබර්ට් ඊ.)

299.5

ආචද්යාර්ය මද්යාලිනී තෆතොන්තසශේකද්යා පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ආචද්යාර්ය මද්යාලිනී
තෆතොන්තසශේකද්යා පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා
වූ පනත්
තකටුමපතක . (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව )
346.0640262
ආණ්ඩුතවේ රැකයද්යාව. (විතජේසූරිය, සරත්)
891.483

ආත්තමමද්යා. (ගමතග්, තභළස සරිදු) ළ 891.483
ආත්ම විශස්වද්යාසය වර්ධනය කර ගන්තන්
තමතහමයි (පද්යායි, ඇනන්ට්)
ආත්මද්යා. (තදතොඩන්තගතොඩ, චන්ද්රසරි)

158.1

891.483

ආතර්, තරතොබට්. සස්තකලිටන් දූපතත් වික්රමය
891.483
ආදර ඇසස්. (වීරක්තකතොඩි, රිද්මි)

891.481

ආදරණීය අවසද්යානය. (ප්රනද්යාන්දු, නිර්මින්ද
ගයද්යාන්)
891.483
ආදරණීය අවසද්යානය 2. (ප්රනද්යාන්දු, නිර්මින්ද
ගයද්යාන්)
891.483
ආදරණීය තද්යාත්තද්යා තවත ලියමි. (තපතර්රද්යා,
තමරිලේ)
808.36
ආදරණීය වධකයද්යා. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)
294.34
ආදරයක පිපි මලේ සනහද්යා. (කුතර්, ක්රිශද්යාන්ත්
නිරසිංජන්)
891.483
ආදරය දිනන උපක්රම හද්යාසස්කම ග්රන්ථවහන්තසශේ
ක්ෂණක වශී කලද්යාව. (කීර්තිසසිංහ, ශ්රීරද්යාන්)
133.442
ආදරය මුතු පද්යාටයි. (විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර)
891.483
ආදරතයේ සහ වවරතයේ සස්වරූප. (සතලක්ලේ,
තරනද්යාටද්යා)
302.3
ආදර විනිශස්චය : එතතර තකටිකතද්යා
808.83
ආදිතද, ලද්යාලද්යා. සදද්යාදිතයන් බපැද්දට

915.493

ආධදද්යාත්මික සසිංවර්ධන මතනකෝවිදදද්යාව : මිනිසස්
මනතසශේ තනතොදුටු පපැත්ත. (බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස්.)
153
ආනන්ද, ජී. පී. සරත් (පරි.). බලන්න
ශ්රීග්රකද්යාන්තන්, රද්යාජ
ආනන්ද තිසස්ස හිමි, බමබලපිටිතයේ (සමපද්යා.).
බලන්න ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය .
ආනන්ද, මලේලවතගදර සුනිලේ. සඳ තුරලට වී

891.481

පද්යාර්ලිතමන්තුව)

343.0550262

ආනන්ද, මලේලවතගදර සුනිලේ. තසශේද වළද්යා
891.481

ආර්ය චරිතය පකෘථග්ජන චරිතය හද්යා තසකෝවද්යාන්
මද්යාර්ග එලය. (කීර්ති, ගුර)
294.3

ආනන්ද වමත්රි හිමි, බළන්තගතොඩ (සමපද්යා.)
බලන්න භද්යාවනද්යා දීපනිය

ආර්ය විභූෂණ : මහද්යාචද්යාර්ය අබය ආර්යසසිංහ.
අනසස්මරණ ගග්රන්ථය
080

ආනන්ද හිමි, ඇලේතලේවපැතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
තබකෞද්ධ වන්දනද්යා සහ පසිංච ශීලතයහි ආනිශසිංස

ආරක්ෂක සූතග්ර සහිත බුද්ධ වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා සහ
තබකෝධි පූජද්යාව
294.34433

ආනන්ද හිමි, කුරණසෑගල (සසිංසස්.). බලන්න
නපැණපැස 2011 : අසස්ගිරි මහද්යාවිහද්යාර මහ
පිරිතවතණ් වද්යාර්ෂික ශද්යාසස්ත්රීය සසිංග්රහය

ආරච්චි, උසස්වත්තත. ජද්යාතිවද්යාදියද්යා : තකටිකතද්යා
891.483

ආනද්යාපද්යාන සතිතයන් තහවත් හුසස්ම දිහද්යා
බලද්යාතගන ඉදීතමන් තකතලසස් නපැස යන
විධිය: සස්නද්යායු - විදදද්යාව ආශතයන්.
(තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ)
294.34435
ආපදද්යා සන්නිතවේදනය නදද්යාය හද්යා වදවහද්යාරය.
(ධර්මතසශේන, ඉතමෂද්යා)
363.34
ආයතනික විනය කළමනද්යාකරණයට අත්වපැලක්.
(අදිකද්යාරම, ආතරකෝෂද්යා එසස්.)
658.318
ආයුතබකෝවන්, ගකෘතෂකෝවේකද්යා !.
(වසලිතයවේසස්කයද්යා, ගලනද්යා)

891.73

ආයුතබකෝවන් හිතරකෝෂීමද්යා. (හචියද්යා, මිචිතකකෝ) 823
ආයුර්තවේද චිකත්සද්යාවලිය. (අමරතසශේන, ඊබට්)
615.538
ආයුර්තවේද ප්රතවේශ මද්යාර්ගය : ෂඩ්චක්ර නිරූපණය
සහ ඖෂධ ප්රතයකෝග සහිතයි. (තකතොළඹතග්,
කවිරද්යාජේ බ.)
615.538
ආතය තනතොඑන දපැන් : කද්යාලය බල ගපැන්වීතමන්
විශිෂස්ටත්වයට. (ගුණවර්ධන, චන්දන)
650.11
ආර්ථික යහපද්යාලනය : තබකෞද්ධ මඟෙ තපන්වීම.
(තහට්ටිආරච්චි, ධර්මතසශේන)
294.3372
ආර්ථික යුද්ධය ජය ගපැනීම. (ගතන්වත්ත,
ශදද්යාමි නවන්)
330.95493
ආර්ථික විදදද්යා පග්රතවේශය 2. (අතපත්තු, ඩපැනී) 330
ආර්ථික තසශේවද්යා ගද්යාසස්තු (සසිංතශකෝධන) : 2006
අසිංක 13 දරන ආර්ථික තසශේවද්යා ගද්යාසස්තු පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.

ආරච්චි, සරිලේ රණවක. ඇසර තගතු විසරකථද්යා
891.481
ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න. චද්යායද්යා - 3

891.483

ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න. වර්ෂද්යා 7

891.483

ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න. වර්ෂද්යා 8

891.483

ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න. වර්ෂද්යා 9

891.483

ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න. වර්ෂද්යා 10

891.483

ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න. සපූ

891.483

ආරියදද්යාස, ඇසස්. ඇම. (සමපද්යා.). බලන්න
සලේ රකන පිළිතවල : සලේ රැකීමට උපතදසස්
ආරියධමම හිමි, තගතොඩඋඩ. පුණ්ණද්යා දද්යාසය :
5 -6 තශශේණවල ළමයින් සඳහද්යාය ළ 891.483
ආරියපද්යාල, ජී. ඇලේ. චද්යාරලතද්යා සහ නිශස්ශසිංක
891.483
ආරියපද්යාල, ජී. ඇලේ. සස්වයසිංවරය
891.483
ආරියරත්න, ජද්යානක තරසිංග. සක්විති විජය :
තභළ ඉතිහද්යාසතයේ රහසස් තසතොයද්යා යන අද්භුත
මිනිතසකුතග් කතද්යාව
891.483
ආරියරත්න, ට. (සමපද්යා.). බලන්න කඩුපුලේ
මලේ : තකතොළඹ යුගතයේ තදවන පරපුරට
අයත් කවීන් ස-තදනකු පිළිබඳ
විමර්ශනයක්
ආරියරත්න, ඩ. එම. එසස්. (පරි.). බලන්න
නබතකකෝවේ, වේලපැදිමීර්
ආරියරත්න, විමලද්යා. කපැකුළු ගී

782.42083

ආරියරත්න, සුනිලේ. හනමද්යාන් නමපැති වඳුර
තදවියද්යා
398.2
ආරියවසිංශ, තමතොහද්යාන් ශ්රියන්ත (පරි.). බලන්න
නික්ම යද්යාම
ආරියතසශේන, ඒ. පී. මිනිසස්බව සහ මිනිසස්කම
891.481
ආතලකෝකය රැතගන එන්න. (සරත්,
තගතොසිංගිතතතොට)

891.483

ආතලකෝතකකෝ උදපද්යාදී. (ජයවර්ධන, තජේ. එලේ. පී.)
294.3
ආශද්යා : පදද කද්යාවද. (දිවුලේගතන්, නිහද්යාලේ)
891.481
ආසයි කයවන්න 2 : පිලේලම සහිත අකුර
කයවමු. (ලියනතග්, චන්ද්රතිලක)
372.4
ආසයද්යාතවේ ආශස්චර්යතයේ ශ්රීග්ර ලද්යාසිංතක්ය සමූපකද්යාර
ලකුණ. (ගමතග්, නන්දසරි)
334.095493
ආසයද්යාතවේ තරණය? කද්යාට ද වද්යාසය. (තලසිංගම,
තබකෝධිපද්යාල)
089.9148
ආහද්යාර නිවපැරදිව තතකෝරද්යා ගපැනීම සඳහද්යා මග
තපන්වීම
613.2

මපැදිව

823

ඇන්තනි පියතුමද්යා, ෆසෑක්සඩ්. තගසස්තටකෝලේට්
උපතද්ශනය නදද්යාය සහ වදවහද්යාර 150.1982
ඇනද්යා : හිට්ලර්තග් යුද්ධයට තගතොදුර වූ ජර්මද්යාන
දපැරියකතග් කතද්යාව. (තහකෝගන්, තඩතොරති) 823
ඇඳුම මපැසතම ශිලේපී : විදදද්යාත්මක පිවිසුම 1.
(රන්තදනිය, පී. එම. සුතන්ත්රද්යා)
646.72
ඇපලේ සුවඳ මුසු වූ තගතොවිබිම. (මපැක්බග්රයිඩ්,
තරතොජර් ල)
813
ඇය තසකෝනියද්යා : තසකෝනියද්යා ගද්යාන්ධි චරිතද්යාපදද්යානය.
(බණ්ඩද්යාර, සමපත්)
954.0532
ඇයි, තදවියන් සනද්යා තසන්තන?. (තචතොප්රද්යා,
දීපද්යාක්)
158
ඇයි මට ම තමතහම තවන්තන්? හද්යා තවත්
තද්ශනද්යා. (බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්) 294.35691
ඇරිසස්තටකෝටලියද්යාන තර්ක ශද්යාසස්තග්රය. (උපනන්ද
හිමි, රත්තතතොට)
160
ඇලේබර්ග්, ඇලන්. නරිහද්යාමිතග් රූ කසෑම ළ 823
ඇලේතබතොම, මීච්. ඔබ එන තතක් අපි බඹතලතොව
813

ආහද්යාරය - සසිංසද්යාරය. (තකකෝරතලේතග්, දයද්යාරත්න)
294.3
ආහද්යාර (සසිංතශකෝධන) : 1980 අසිංක 26 දරන
ආහද්යාර පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත්තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
344.04230262

ඇලේවිටිගල, දමයන්ති. පග්රසස්ථද්යාව පිරළු 200 ක්
සහ තත්රවිලි 150 ක්
398.6

ඇඩමසන්, තජකෝයි. සදහටම නිදපැලේතලේ

ඇලේෆඩ් තනතොතබලේ
599.757

ඇඩිග්රයන් තමකෝලේතග් රහසද දිනතපතොත : වයස 13
3/4. (ටවුන්සස්එන්ඩ්, සූ.)
823
ඇත්ගද්යාතලේ තසතනහස. (අගලකඩ, විමලසරි)
599.67095493
ඇත්දළ දරවද්යා. (හපැගද්යාර්ඩ්, තභන්රි රයිඩර්) 823
ඇතුගල, ආරියරත්න. සන්නිතවේදන ප්රවණතද්යා :
මද්යාධද සසිංසස්කකෘතිය තපකෝෂණය කරීතමහිලද්යා
විකලේප ශද්යාසස්ත්රීය ප්රතවේශයක්
302.2
ඇන්ඩර්සන්, තකනත්. මිනී කන වදද්යාඝග්රයන්ට

ඇලේවිටිගල, කීර්තිලතද්යා. තවම සුවඳයි ආදතර්
891.483

ඇසස් . (කමමපැලේලවීර, ජයතිලක)

509.2
891.483

ඇසදිස මද්යායද්යාව – 2 : අතප් රූපවද්යාහිනිය හද්යා
තවත් ලිපි. (රත්නසසිංහ, පියදද්යාස) 384.55
ඇසර තගතු විසර කථද්යා. (ආරච්චි, සරිලේ
රණවක)
891.481
ඇහපැලියතගතොඩ, බණ්ඩද්යාර (සසිංසස්.). බලන්න
තහශේවද්යාරසිංහිඳතග්, ආනන්ද
ඇහපැළමල. (තහශේවද්යාවසම, මතනකෝහද්යාරි) 891.483
ඈත දර්ශන පථයක් : විශස්ව සමභද්යාවද තකටිකතද්යා

ඈපද්යා පඤස්චද්යාසිංග ලිත : 2011-2012

808.83

891.48

133.55

ඉතිහද්යාස තපතොතත් රස කතන්දර : 1 වපැනි
තකතොටස. (ද සලේවද්යා, අනල)
954.93

ඉක්මණන් තගවී ගිය සකුරද්යාදද්යාව. (සසිංගර්,
ඉෂද්යාක් බතෂශේවිසස්)

ඉතිහද්යාසය : 6 තශශේණය : සසිංක්ෂිප්ත සටහන්.
(කපැකුලද්යාවල, ශිග්රයද්යානි ඩ.)
954.93
863

ඉගිතලන්න තහනම. (තපතර්රද්යා, සසිංජීව මතහශේෂස්)
891.483
ඉතගනීතමන් දක්ෂතයක් වීමට නම.
(සුමනතසශේකර, මපැණතක්)

153.152

ඉතිහද්යාසය : 8 තශශේණය. (රණතුසිංග, චන්ද්රලතද්යා)
909.07
ඉතිහද්යාසය : 9 තශශේණය. (කපැකුලද්යාවල, ශ්රියද්යානි ඩ.)
909
ඉතිහද්යාසය : 9 තශශේණය. (ගුණදද්යාස, කපිල
ඉන්ද්රික)

909

ඉඩම මපැනම සභද්යාව. කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව
2009354.3406
ඉණමසිංකඩ, ජනක (පරි.). බලන්න
ඇලේබර්ග්, ඇලන්.
ඉණමසිංකඩ, ජනක (පරි.). බලන්න කද්යාඩර්, ලින්
ඉණමසිංකඩ, ජනක (පරි.). බලන්න ඩූතගකෝලේඩ්,
සස්ටර්
ඉණමසිංකඩ, ජනක (පරි.). බලන්න පතරසස්ටන්,
ටිම
ඉණමසිංකඩ, ජනක (පරි.). බලන්න මද්යාරිසස්,
තරතොන්
ඉණමසිංකඩ, ජනක (පරි.). බලන්න තරලේෆස්,
ඇඩම
ඉණමසිංකඩ, ජනක (පරි.). බලන්න තලවිසස්,
පපැතයකෝනි
ඉණමසිංකඩ, ජනක (පරි.). බලන්න ෂපැතනතොන්,
තඩ්විඩ්
ඉතින් අවසරයි. (නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා)
891.483
ඉතිහද්යාස ගග්රන්ථ මද්යාලද්යා ;
අසිංක 01. (කකුසන්ධ හිමි) ධද්යාතුවසිංසය
954.93
අසිංක 02. (බුද්ධපුතග්ර හිමි). පූජද්යාවලිය :
සූතිසස්වන පරිච්තඡේදය විජය රජු පටන් ද්විතය
පරද්යාකග්රමබද්යාහු රජු තතක් ශග්රග්රී ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය

ඉතිහද්යාසය : අනරද්යාධපුර යුගය ආශිග්රත අනිවද්යාර්ය
පග්රශස්න ඇතුළත් පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය 01.
(ධමමසද්ධි හිමි, බඩලේකුඹුතර්) 954.93076
ඉතිහද්යාසය : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර.
(මසිංගලසරි, ඩබ්ලිවේ. ආනන්ද)
909.076
ඉතිහද්යාසය ගපැටළු විසඳුම : 10 තශශේණය සඳහද්යා.
(තභට්ටිආරච්චි, නිමලේ)
954.93076
ඉද්දමලේතගතොඩ, ක්තලකෝඩියද්යා. අමමද්යාවරතන්
891.483
ඉද්දමලේතගතොඩ, කුමුදිනී. තපර පද්යාසපැලේ අධදද්යාපන
අත්තපතොත
372.21
ඉදලේ ඉරිඟු, කුරක්කන් හද්යා සුළු ධද්යානද.
(කරණද්යාරත්න, තක්. එම.
633.104
ඉදිරිය අන්තරද්යාදද්යායකයි. (පපැටර්සන්, මයිකලේ)
823
ඉන්දරතන හිමි, කලහගම. තද්යාරණදතයේ
චමත්කද්යාරය
294.33
ඉන්දසද්යාර හිමි, ඉත්තතදමලිතයේ (සමපද්යා.).
බලන්න තිග්රපිටකය. සූතග්රපිටකය
ඉන්දසද්යාර හිමි, ඉත්තතදමලිතයේ (සසිංසස්.). බලන්න
මහතතද තුන් සුතුර
ඉන්දියද්යා ඉතිහද්යාසය : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
954.076
ඉන්දියද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ)

ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය.
(ඒකනද්යායක, ටිකරි බණ්ඩද්යාර)
ඉන්-තසතොබ්, තශතොන්ග්.
ජනපග්රවද්යාද

954.076

සුපග්රකට තකතොරියද්යාන
398.209519

ඉඳි ගසස් යට තපම කතද්යා. (තපතර්රද්යා, සමන්
ලමද්යා)
305.90691
ඉඳුරව, ඇතලකෝසයසස්. හදමු දරවන් තයතොමද්යා
නපැණ නවන්
306.874
ඉබ්සන්, තභන්රික්. පුනරද්යාගමන
ඉමද්යාමතග් දියණය. (ෂද්යා, හනද්යාහ)ස්

839.822

305.48697092

ඉඹුලද්යානි, දයද්යානන්ද. බුද්ධිමය තද්පල හිමිකම :
තහවුරකර සුරැකීම සහ බුද්ධිමය තද්පළ
අතලවියට කළමනද්යාකද්යාරිත්ව පදනමක්
346.048
ඉරණම ඇඳි මද්යාවතත්. (උදයනන්, වවුනියුර්
ආර්.)
894.8113
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : කටක ලග්නය.
(රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා) 133.5265

(රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා)

133.5273

ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : වකෘෂභ ලග්නය.
(රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා) 133.5263
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : සසිංහ ලග්නය.
(රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා) 133.5266
ඉරගලේබණ්ඩද්යාර, අතයකෝමි. දහ අට සන්නිතයේ
සතර අභිනය
133.443
ඉරගලේබණ්ඩද්යාර, අතයකෝමි. තසකෞන්දර්ය
සද්යාක්ෂරතද්යාව
701.17
ඉරගලේ බණ්ඩද්යාර, අතයකෝමි (සමපද්යා.). බලන්න
අධීක්ෂද්යා : වද්යාර්ෂික ශද්යාසස්ත්රීය ලිපි සරණය
2011
ඉරගලේබණ්ඩද්යාර, එම. එම. අයි. බ. සසිංජදය
ආදිතද. තදමද්යාපියන්ට සපැලකීම
තසතොබද්යාදහතම උත්තරීතර නීතියක් 362.82
ඉරගලේබණ්ඩද්යාර, ජනනි පබසරද්යා. තුත්තිරි මල
891.481
ඉලයප්ආරච්චි, එරික්. පියසස්සක් නපැති
පතරවිතයක්
891.481

ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : කනදද්යා ලග්නය.
(රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා) 133.5267

ඉලයප්ආරච්චි, එරික්. මිනිසස් වටය

891.483

ඉලයප්ආරච්චි, එරික්. ලලිත සමය

891.483

ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : කුමභ ලග්නය.
(රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා) 133.5276

ඉලුප්පිටිය, රසිංජිත් (අන.). බලන්න මපැජික්
නළද්යාව සහ තවනත් චීන ළමද්යා කතද්යා

ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : තුලද්යා ලග්නය.
(රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා) 133.5272

ඉලුප්පිටිය, රසිංජිත් (පරි.). බලන්න මරහඬ
නඟෙන ගපැහපැනිය

ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : ධන ලග්නය.
(රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා) 133.5274

ඉතලේතපරම, ඩ. එච්. උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර
අධදයනය : පළමු තකතොටස
658.007

ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : මකර ලග්නය.
(රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා) 133.5275

ඉතලේතපරම, ඩ. එච්. උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර
අධදයනය : තදවන තකතොටස
658.007

ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : මිථුන ලග්නය.
(රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා) 133.5264

ඉලසිංගරත්න, එසස්. තක්. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා රජරට
විශස්වවිදදද්යාලතයේ අධදයන කද්යාර්ය මණ්ඩලතයේ
තතතොරතුර අවශදතද්යා පිළිබඳ විශස්තලේෂණයක්
027.7

ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : මීන ලග්නය.
(රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා) 133.5277
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : තමෂ ලග්නය.
(රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා) 133.5262
ඉරණම කයන ග්රහතයකෝ : වකෘශස්චික ලග්නය.

ඉසස්ලද්යාම දහමින් මතට තිත. (මුහමමද් රසන්)
362.29
ඉසකර පඤස්චද්යාසිංග ගග්රහසස්ඵුට ලිත : කග්රසස්තු වර්ෂ
2011-2012-2013. (විකග්රමසසිංහ, ඩබ්.

ඒ. ඩ. ඒ.)
ඉසුරලියද්යා. (තලේතපතහශේව, පද්මසරි)
ඉසූ නළඟෙන. (කවබතද්යා, යසුනරි)

133.55
891.483
895.63

ඉහ උකුතණකෝ බිමට පනිති. (මුණසසිංහ, නිහද්යාලේ)
891.483
ඉහළගමතග්, ලලද්යානන්ද. තසතොඳුර තලබනනතයේ
මතක සතුවම
956.92
English speech practice : for Grade 6.
(මනකුලසූරිය, රණවීර)

428

(රද්යාජමන්තග්රග්රී, කෂද්යාන් අජන්ත)

006.7

Easy Guide : ඇක්තසසස්වලින් වපැඩ කරීම.
(රද්යාජමන්ත්රී, කෂද්යාන් අජන්ත)
005.1
Easy Guide : ඩග්රමවීවර් තවබ් ඩිසයිනිසිං.
(රද්යාජමන්තග්රග්රී, අජන්ත කෂද්යාන්)

006.7

Easy Guide : ජුමලද්යා තවබ් ඩිසයිනිසිං.
(රද්යාජමන්තග්රග්රී, නිෂද්යාන් අජන්ත)

006.7

Easy Guide : පපැසස්කලේවලින් තප්රතොග්රැමින්
කරීම. (සපරමද්යාදු, චන්ද්රසරි)
005.13

ඉසිංග්රීස කතද්යා බහට සරල මඟෙ (1) = The simple
way to Spoken English. (ගුණතසශේකර,
තජකෝ. රසිංජිත්
428

Easy Guide : වින්තඩකෝසස් තසවන්වලින් වපැඩ
කරන හපැටි. (රද්යාජමන්තග්ර, කෂද්යාන් අජන්ත)
005.43

ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාතවේ නිපද්යාත පද භද්යාවිතය. (සලේවද්යා,
බ. එච්. ඒ.)
428

ඊතසතොප්තග් උපමද්යා කතද්යා 50 ක්

ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාතවේ ප්රවීණතයකු වන මග :
සමද්යානද්යාර්ථ
පද, විරද්ධද්යාර්ථ පද, උපමද්යා,
පිරළු සහ ආප්තතකෝපතද්ශ. (තහට්ටිතග්,
නිලන්ත)
428
ඉසිංග්රීස - සසිංහල – තදමළ ශබ්ද තකකෝෂය 413.21
ඉසිංග්රීස - සසිංහල ශබ්ද තකකෝෂය

423.9148

ඉසිංගග්රග්රීසයට පදනම : සසිංහල - ඉසිංගග්රග්රීස
සසිංසන්දනද්යාත්මක
කග්රමයට. (පග්රනද්යාන්දු,
ඇන්ටනි)
428
ඉසිංගග්රග්රීසයට මුලපිරම. (පග්රනද්යාන්දු, ඇන්ටනි) 428
ඊරියගම, තිසස්ස. බටහිර තලකෝකතයේ නූතන
ඉතිහද්යාසය
940
ඊරියගම, තිසස්ස. භූතගකෝල විදදද්යාව : 10 තශශේණය
910.7
ඊරියගම, තිසස්ස. භූතගකෝල විදදද්යාව :11 තශශේණය
910.7
ඊරියගම, තිසස්ස. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආර්ථික
ඉතිහද්යාසය : නූතන යුගය
338.95493
ඊරියගම, තිසස්ස. සසිංහල අක්ෂර විනදද්යාසය
491.4811
Easy Guide : ඇක්ෂන් සස්කග්රක්රිප්ට් තවබ් ඩිසයිනිසිං.

උක්කුරද්යාලතග් නිධද්යානය.
තසකෝමදද්යාස ශග්රග්රී)

398.2

(අලවත්තතග්,
ළ 891.483

උක්ත ආඛදද්යාත පද සමබන්ධය සහ අක්ෂර
විනදද්යාසය. (තපතොන්නමතපරම, නිහද්යාලේ)
491.485
උක්වත්තතග්, සරිතසශේන (සමපද්යා.). බලන්න
තසත් පිරිත් සහිත වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා
උක්වත්ත, ජයන්ත්. තජදතොතිෂය සහ මපැණක් :
සුවපත් හද්යා සපැපවත් ජීවිතයකට මපැණක්
භද්යාවිතද්යා කරීතම නිවපැරදි මඟෙ
133.25538
උඩතගදර, නිමලේ. සුන්දර දවසක්
891.483
උඩරට කලද්යා ශිලේප තභවත් ඌතවේ තලන් විහද්යාර
මූර්ති හද්යා චිතග්ර කලද්යා ඉතිහද්යාසය. (ධමමසද්ධි
හිමි, බඩලේකුඹුතර්)
294.3435095493
උඩරට නර්තන කලද්යා
ප්රතවේශය ; 7, 8, 9, 10
වසර සඳහද්යා. (බණ්ඩද්යාරණද්යායක, ප්රියසිංකද්යා)
792.62
උඩරට නීතිය : අණ පනත් සහ නඩු තන්දු.
(තසතනවිරත්න, චන්ද්රසරි)
340.095493
උඩවත්ත, අමලේ. විශස්වය
උඩවත්ත, පියදද්යාස. තපතොතළතොන්නරතවන්

523.1

මඩකලපුවට
උඩවත්ත, පියදද්යාස. මසිං සලකුණු

891.483
891.483

උදිතධීර හිමි, තදතොතළතොසස්වල. සරි සදහම සයුර
තභවත් අවතබකෝධතයන් යුතුව භද්යාවනද්යා කරන
කග්රමය
294.34435

උඩුගම එසස්. ජයසුන්දර. මහී සයද්යාතග් පරිසර
කතද්යා - 2
333.707

උන්මත්තකතයකෝ. (ද සලේවද්යා, අනල)

උණ්ඩියද්යා සහ විමල. (අගතලේතපතොල, තක්.)
891.483

උන්මද්යාද චිතග්රද්යාතග් ගම වටද්යා ජනකතද්යා.
(කුමද්යාරසසිංහ, සරච්චන්ද්ර)
398.2095493

උණු තලේ වපැගිතරන යුද බිම : පුදුමද්යාතලන්
යුදබිතමදී මද්යාධදතවේදියකු ලද අත්දපැකීම.
(මදනද්යායක, භද්යාතිය)
070.433

උන්මද්යාදනී. (මලේලවආරච්චි, එඩ්වඩ්)

උත්තම පූජද්යා

954.93032

උත්තම පූජද්යා තහවත් සමතිසිංසත් පද්යාරමී කතද්යා.
(ඤද්යාණකීර්ති හිමි, ගතන්ගම)
294.382325
උත්තමද්යාර්ථයට

294.3

උතුම සමබුදු සද්යාසතන් සදහම ගීතද්යාවල ; එදද්යා
තමදද්යා ගපැයුණු සුභද්යාවිත බුදු ගුණ ගී මසිංජුසද්යාව
782.25
උතුරකතර් ගතවේෂණය : යුද්ධතයන් පීඩිත වූ
උතුරකතර් ජනතද්යාවතග් අමිහිරි ජීවන
අත්දපැකීම. (මපැන්දිසස්, සුගතපද්යාල) 954.93032
උතුතරන් දකුනට : උතුතර් ජීවත් වූ අතප්ම
මිනිසස්සුන්තග් ජිවන අන්දරය. (ඒකනද්යායක,
ගුණරත්න)
891.483
උදය කුමද්යාර, නද්යාලක. හපැත්තසෑතවේ සනමද්යාව
791.43095493
උදයනන්, වවුනියුර් ආර්. ඉරණම ඇඳි මද්යාවතත්
894.8113
උදයසිංගනී, ඊ. ඒ. තක්ෂිලද්යා. මපැහුම ශිලේපය : 1011 තශශේණ සඳහද්යා
646.2
උදද්යානය. (රද්යාහුබද්ධ, සුමිත්රද්යා)

891.483

උදද්යාවී උදද්යාවක්. (සුභසසිංහ, සන්ධදද්යා කුමුදිනී)
891.483
උදද්යා වූ තයකෞවනය : සද්යාර්ථක කරගත හපැක මඟෙ.
(අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ)
155.5
උදිතධීර හිමි, තදතොතළතොසස්වල. සදහම මතඟේ යමු
තමතසශේ
294.34435

891.483

891.483
උපතද්ශනය. (සුනිලේ, එසස්. ඒ.)
158.3
උපතද්ශනතයේ මූලික සසිංකලේප. (විකග්රමරත්න,
විනීතමද්යාලි)
158.3
උපනන්ද හිමි, රත්තතතොට. ඇරිසස්තටකෝටලියද්යාන
තර්ක ශද්යාසස්තග්රය
160
උපනන්ද හිමි, රත්තතතොට. තබකෞද්ධ තසකෞන්දර්ය
වද්යාදය සහ රසවින්දනය
294.3368
උපනන්ද හිමි, රත්තතතොට. තවලේපහු විහද්යාරය
තනතොතහතොත් අනරද්යාගල රජමහද්යා විහද්යාරය
294.3435095493
උපනිෂද් දර්ශනය හද්යා තබකෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ
තුලනද්යාත්මක විග්රහයක්. (අතුල හිමි,
අහුලියද්තද්)
181.04
උපද්යාදියමද්යාන. (ගුණතසශේකර, නීලේ)

891.481

උපද්යාලි හිමි, මඩවල (සමපද්යා.). බලන්න
භද්යාවනද්යාව හද්යා බුද්ධ වන්දනද්යාව
උබයතසශේකර, උපද්යාලි. මිථදද්යාදකෘෂස්ටිකයද්යා :
විජයද්යාවතරණයට තපර පුරද්යාණ ලසිංකද්යාතවේ
වකෘත්තද්යාන්තයක්
891.483
උමගිලිය, ලසත් රවීන්. මරණ තුනක් සහ
තවත් අද්භුත කතද්යා
891.4830872
උමගිලිය, ලසත් රවීන්. මරණතයේ තසවණපැලි
සහ තවත් අද්භුත කතද්යා
891.4830872
උමසිං රද්යාජධද්යානිය. (ජයතිලක, භද්රජි මහින්ද)
891.483
උමසිං විහද්යාර ධර්ම තද්ශනද්යා නව බුදු ගුණ වරණ
294.34

උයන් තතර වසන්තය. (යද්යාපද්යා, පියසරි
අමිලසත්)
891.481
උරමය ;
අසිංක 07. (දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර)
අවුරදු වගතුග
394.2614
උලේකද්යාෂස්මිතයන් පපැමිණ විකකෘති ජීවිතයකෝ.
(සස්ටයින්, ආර්. එලේ.)

813

උ. වි. තග. ආදද්යායම බදු චක්ර 2011-2012.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. තද්ශීය ආදද්යායම
තදපද්යාර්තතමන්තුව)
336.20125493

උසසස් තපළ තබකෞද්ධ ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය : II තකතොටස
(සුමනරතන හිමි, ගතද්යාතර්)
294.309
උසසස් තපළ තභකෞතික විදදද්යාව : තරල. (දයද්යා, ඩ.
ඩ. එන්. බද්යාතලකෝ)
532
උසසස් තපළ වදවහද්යාරික ජීව විදදද්යාව. (සූරතිසස්ස,
ඩ. ඇම.)
570.7
උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය : පළමු තකතොටස.
(ඉතලේතපරම, ඩ. එච්.)
658.007

උසස්තභට්ටි, ය. ඩ. ජයවීර (සමපද්යා.). බලන්න
නිවන්දම ජිනරද්යාජ මහද්යා විදදද්යාලයතයේ
පියසටහන්

උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය : තදවන
තකතොටස. (ඉතලේතපරම, ඩ. එච්.)
658.007
උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය : 2007 අසිංක 7
දරන නව වදද්යාපද්යාර පනත හද්යා සසිංසස්ථද්යාපිත
සමද්යාගම. (පුෂස්පතවලතග්, සමපත්)
658

උසසස් තජදතොතිෂය - 4 : ගර්ග තහකෝරද්යාව හද්යා
දශද්යාමශකය. (ගුණපද්යාල, ජී. ඇම.)
133.5

උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර අධදයනය.
(පුෂස්පතවලතග්, සමපත්)

උසසස් තජදතොතිෂය - 5 : ජීවන තතු විමසුම තභවත්
පලද්යාපල කීතමහි කග්රම සහ විධි. (ගුණපද්යාල,
ජී. ඇම.)
133.5

උසසස් තපළ සඳහද්යා ගිණුමකරණය : තදවන
තකතොටස. (වීරසසිංහ, ප්රදීප් නීලේ)
657

උසසස් තපළ ගිණුමකරණය පග්රශස්තනකෝත්තර : 1
තකතොටස. (පුෂස්පතවලතග්, සමපත්) 657.076
උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව තකටි සටහන්.
(තිලකරත්න, වීරතුසිංග පී.)

570

658.0076

උසසස් තපළ සඳහද්යා පුරද්යාතන ගදද කයවීම.
(ජයසරි, අනිලේ)
891.48
උසසස් තපළ සසිංයුක්ත ගණතය නදද්යාස :
නිසස්චද්යායක සහ තර්ඛීය සමීකරණ පද්ධති.
(කරණද්යාරත්න, චන්න)
512.9434

උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව 2. (තසශේනද්යාරත්න,
දුමින්ද)
570.7
උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව 3 : ඒකක 05/06.
(තසශේනද්යාරත්න, දුමින්ද)
570.7
උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව 4 : තපකෝෂණය.
(රද්යාජපක්ෂ, ආර්. එම. ඩ.)

572.4

උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව – 5 : ශස්වසනය.
(රද්යාජපක්ෂ, ආර්. එම. ඩ.)
572.47
උසසස් තපළ තර්ක ශද්යාසස්ත්රය : සද්යාමප්රදද්යායික හද්යා
නූතන තර්ක ශද්යාසස්ත්රය. (තිලකරත්න,
තහශේ. මු.)
160
උසසස් තපළ (නව නිර්තද්ශය) සඳහද්යා, පුරද්යාතන
ගදද කයවීම. (ජයසරි, අනිලේ)
891.48
උසසස් තපළ තපතොදු පරීක්ෂණයට පග්රතවේශයක් :
ඉලක්ක, අනමද්යාන පග්රශස්තනකෝත්තර.
(වීරතකකෝන්, චින්තක)
001.076

ඌන ක්රියද්යාකද්යාරී වදවසද්යායයන් සහ ඌන
උපතයකෝජිත වත්කම පුනරදය කරීතම :
හඳුනද්යාගත් ඌන ක්රියද්යාකද්යාරී වදවසද්යාය තහකෝ
ඌන උපතයකෝජිත වත්කම ජද්යාතික යහපත
උතදසද්යා රජය සතු කරීම සඳහද්යා ද ; එම ඌන
ක්රියද්යාකද්යාරී එක් එක් වදවසද්යාය තහකෝ ඌන
උපතයකෝජිත වත්කම සමබන්ධතයන් තහකෝ
ඒවදවසද්යාය තහකෝ වත්කම කීපයක්
සමබන්ධතයන් නිස බලධරයකු පත්කරීම
සඳහද්යා ද ; විකලේප උපතයකෝජනය තුළින්
එවද්යාතයේ ඵලදද්යායී කළමනද්යාකරණය,
පරිපද්යාලනය තහකෝ පුනරදය සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම සහ ඒවද්යා
සමබන්ධතයන් වන්දි තගවීම පිණස ද ; ඊට
සමබන්ධ තහකෝ ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත්

තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0650262
ඌතවේ ඉතිහද්යාසය සහ සසිංසස්කකෘතිය. (ධමමසද්ධි
හිමි, බඩලේකුඹුතර්)
954.93
ඌතවේ ඓතිහද්යාසක හද්යා පූජනීය සස්ථද්යාන 1.
(ධමමසද්ධි හිමි, බඩලේකුඹුතර්)
910.4

එදිතනදද්යා ජීවිතයට නීතිය ; අසිංක 04. (ජයසසිංහ,
කපිල ගද්යාමිණී) නඩු නිමිති හද්යා අධිකරණ
බලය
340.095493
එදිරිවීර, ආරියතසශේන. ශ්රී ලසිංකද්යාව සහ අපරද්යාධ
විදදද්යාව
345.095493
එදිරිවීර, ආරියතසශේන. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ සතද
ඉතිහද්යාසය
954.93
එදිරිවීර, සරි. සහින මවන්තනකෝ

891.483

එක තන හද්යාමිතන්. (චන්ද්රවසිංශ, සරත්) 891.482

එදිරිසසිංහ, දීපද්යා වසන්ති. ලිහිණ ගීතය 891.483

එකතු කළ අගය මත බදු (සසිංතශකෝධන) :2002
අසිංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
343.0550262

එදිරිසසිංහ, දීපද්යා වසන්ති. ලිහිණ ගීතය - 2
891.483

එකමත් එක රටක. (අලවත්තතග්,
තසකෝමදද්යාස ශ්රීග්ර)
ළ 891.483
එතකකෝමත් රටක. (ගමතග්, නන්දසරි) 891.483
Educational Luck : අධදද්යාපන වද්යාසනද්යාව විභද්යාග
වද්යාසනද්යාව වපැඩිකරන තෆසිංෂුයි රහසස්.
(වනිගරත්න, ආසරි)
133.3337
එඬරගලේතලේතගදර, ජයතසශේන. නිදහතසශේ ඉන්ඩ
තදන්න
891.483
එඬරගලේතලේතගදර, ජයතසශේන. පිටමසිං වීම
891.483

එදිරිසසිංහ, ලලිත් තරකෝහණ. සමද්යාකරන මපැන
891.483
එදිරිසසිංහ, සතිසස්චන්ද්ර (සමපද්යා.). බලන්න
ජලය සහ මිනිසද්යා
එදිරිසසිංහ, සුජිත් චමින්ද.. පින් බිමක අවි දපැර
පන්හිඳක විසතුර
891.481
එන්න යන්න යද්යාපනයට. (රණතුසිංග, ලක්ෂස්මන්
පද්යාලිත)
910.4095493
එම. එසස්. පග්රනද්යාන්දුතග් ගීත : අකද්යාරද්යාදි කග්රමයට
782.42
එමද්යා. (තහතොචින්, ෂයිලද්යා)

843

එතඩ්රමුලේල, සරිලේ. තජයරද්යාජේ : රදුර LTTE
ය බිලිගත් ජද්යාතික නද්යායකත්ව ලකුණ
324.2092
එතඬේරමුලේල, සරිලේ. යතිවරයකු දුටු කතු හිමි හද්යා
සරිලක කතු සසස්න
230

එයද්යා දපැන් එතහ පුරවපැසතයක්. (ජයවර්ධන,
පද්මද්යා ජයන්ති)
891.483

එතඩ්රමුලේල, සරිලේ (සසිංසස්.). බලන්න
තපකෝරතතතොට පියතුමද්යා, අර්නසස්ට්

එරන්ද, එච්. තක්. කසුන්. පරිගණක එකලසස්
කරීම හද්යා නඩත්තුව
621.39

එතතර ජනකතද්යා - 2. (විතද්යාන, ආරියරත්න)
398.2

එරන්ද, කලේප (සම සසිංසස්.). බලන්න නතන
සසිංහල කද්යාවද නිර්මද්යාණ

එතතර සසිංවිධද්යාන හද්යා තමතතර සදුවීම : සද්යාමද්යානද
දපැනම සසිංගග්රහය. (සරිතසශේන, තකතොත්මතලේ)
001

එරන්ද, කලේප (සම සසිංසස්.). බලන්න නතන
සසිංහල තකටිකතද්යා නිර්මද්යාණ

එදද්යා තමදද්යා තුර ගලේඔතයේ සරි. (අළුත්පටබපැඳි,
නන්දතසශේන)
891.481

එයි අමමද්යා විගසකතන්. (ගුණතසශේකර, සමරසසිංහ)
891.483

LLB නීති පග්රතවේශ විභද්යාග අත්වපැල.
(වන්නිආරච්චි, ඩ. ඩ.)

001.076

එලේලද්යාවල, නන්දන (පරි.). බලන්න ක්ලද්යාක්,

ආතර් ස.

අන්දරය

එලේස, මුදලිතග්. තහතොර කුරලේතලකෝ සහ තවත්
තකටිකතද්යා
891.483
එලිමන්, තඩ්විඩ්. ඔතබ් දරවද්යාටත් නිතරකෝගී
ළමද්යාවියක්
362.198
එලියට්, තජකෝජේ. මපැගී තහවත් අයියයි නසිංගියි823
එලිසස්, තඩතබකෝරද්යා. පර්වද්යානද්යා

823

එවර්ග්තලේඩ්හි අඳුන් දිවි ප්රතිමද්යාව. (කීන්,
කපැතරතොලන්)

823

එසස්. බ. නද්යාවින්න පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
එසස්. බ. නද්යාවින්න පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
එළවළු, පලතුර සහ විවිධ ශද්යාක වර්ග.
(අනරසරි, සරත්)

630

එළිදරවේ තපතොතතන් තභළිදරවේ වන තයේසුසස්
වහන්තසශේතග් මහිමය. (ජයසුන්දර, තනවිලේ)
232
එළිය කළු තනතොතවේ නම. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)
891.483

891.483

ඒකනද්යායක, ගුණරත්න. කඳුළු බපැමම 891.483
ඒකනද්යායක, ගුණරත්න. කද්යාතලන් කද්යාතලට
891.483
ඒකනද්යායක, ජද්යාලිය. සත් තිසස් තබකෝධිපද්යාක්ෂික
ධර්ම
294.3
ඒකනද්යායක, ටිකරි බණ්ඩද්යාර. අ. තපතො. ස. (උසසස්
තපළ) : ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය
954.93
ඒකනද්යායක, ටිකරි බණ්ඩද්යාර. අ. තපතො. ස.
(උසසස් තපළ) ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය : 13 තශශේණය
954.93
ඒකනද්යායක, ටිකරි බණ්ඩද්යාර. අ. තපතො. ස. (උසසස්
තපළ) ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය : ආදර්ශ
පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය
954.93076
ඒකනද්යායක, ටිකරි බණ්ඩද්යාර. ඉන්දියද්යාතවේ
ඉතිහද්යාසය : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) ආදර්ශ
පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය
954.076
ඒකනද්යායක, මහින්ද (සමපද්යා.). බලන්න සසිංහල
- ඉතද්යාලි, ඉතද්යාලි - සසිංහල සසිංක්ෂිප්ත ශබ්ද
තකකෝෂය

ඒ අසරිමත් භද්යාගදවතුන් වහන්තසශේ. (නන්දිය
හිමි, බපැද්තද්ගම)
294.363

ඒකනද්යායක, රත්න බ. වපැවේ බපැඳි දනවේතවේ නිහඬ
තපරගමන්කරතවකෝ : රජරට වියත්
විරවන්තග් ජීවන කතද්යාව
920

ඒකනද්යායක, ඇකරියගල එච්. ඒ.
තබකෞද්ධ කලද්යා

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ
730.95

ඒකද්යානයද්යාක, රූපද්යා ශ්රියද්යානි. සටුවර පුවත
891.483

ඒකනද්යායක, ඇකරියගල එච්. ඒ. තභළ කපැටයම
පුරද්යාණය
730.95493

ඒකයි තවමත් සසිංසද්යාතර්
294.3
ඓතිහද්යාසක උරමය තපතොතළතොන්නරව.
(ජයවර්ධන, ඩ. එම.)
954.93

ඒකනද්යායක, ඊ. එම. එච්. බ. පග්රක්රියන්තිලද්යා

891.483

ඒකනද්යායක, උදද්යානි මනකලද්යා. තයලේරද්යාසස්
උරමය : මද්යානව ශිෂස්ඨද්යාචද්යාරතයන් ඔබ්තබහි
වූ තවත් යුගයක් කරද්යා
891.483
ඒකනද්යායක, උපද්යාලි. තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව :
අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ නව නිර්තද්ශය
අන්තර්ගත පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය 320.076
ඒකනද්යායක, ගුණරත්න. උතුතරන් දකුණට :
උතුතර් ජීවත් වූ අතප්ම මිනිසස්සුන්තග් ජිවන

ඓතිහද්යාසක කරින්ද විහද්යාර මහතද්වි ලසිංකද්යා රද්යාජ
මහද්යාවිහද්යාරය සහ තදද්යාශිග්රත පුතරකෝගද්යාමීහු.
(තකතොඩිතුවක්කු, විලේසන්)
954.93
ඓතිහද්යාසක තදකෝව තලන් විහද්යාරය. (ධමමසද්ධි
හිමි, බඩලේකුඹුතර්)
294.3435095493
ඓතිහද්යාසක සද්ධසස්ථද්යාන තපතොතළතොන්නරව.
(ජයවර්ධන, ඩ. එම.)
294.3435095493
ඓතිහද්යාසක සසිංහල සද්යාහිතද අධදයනය.
(ඤද්යාණඛන්ති හිමි, තකතොත්මතලේ)
891.48

ඔතබ් සතට සමද්යාධි සුවය. (වමතග්ර මූර්ති හිමි,
උයන්තගතොඩ)
294.34435
ඔතපරද්යා, බපැතලේ, ගීත නද්යාටද සහ මුද්රද්යා නද්යාටද.
(කලුආරච්චි, ආරියරත්න)
792.5

ඔතබ් හිසරදය : හිසරදය පිළිබඳ වවදද
විදදද්යාත්මක තතතොරතුර හද්යා පිළියම.
(පඬුවද්යාවල, සරත්)
616.8491

ඔබ අමරණීය ද? තහතොලේමන්, ආතවේශ සහ යළි
උපත. (කරි, ඉයන්)
133.9013
ඔබ එන තතක් අපි බඹතලතොව. (ඇලේතබතොම, මීච්)
813
ඔබ ගපැනයි : වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2010. (ජද්යාතික
ඉතිරි කරීතම බපැසිංකුව)
354.8606
ඔබත් තසකෝවද්යාන් එලලද්යාභිතයකු වන්න.
(ජයතිලක, පුෂස්පද්යා)
294.34435
ඔබ තද්යාමත් සූදද්යානමව තනතොමපැතිද : 2600
සමබුද්ධත්ව ජයන්තිය නිමිත්තතනි

294.3

ඔබ දුටු මට තමය ලියන්නට සත් විය.
(රණසසිංහ, එසස්. පී.)
891.481
ඔබ තද්දුන්න ආකද්යාසතයේ. (ජයසසිංහ, නිර්මලද්යා
දමයන්ති)
891.481
ඔබ මතග් සඳයි. (සරිසුමන හිමි, ගිරිතතලේගම)
891.481
ඔබ මට සදුහත්. (නිවුන්හපැලේල, වසන්ත
පිග්රයසිංකර)
891.481
ඔබ සමග. (තකතොඩිතුවක්කු, පරද්යාකග්රම) 891.483

ඔරතලකෝසුවක් තහළි කළ අභිරහසස් තසතොරකම.
(බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්)
823
ඔලිවර් ට්විසස්ට්. (ඩිකන්සස්, චද්යාලේසස්)

823

ඔෂින් : පළමුවන තකතොටස. (හෂිඩද්යා, සුගතකකෝ)
895.63
ඔෂින් : තදවන තකතොටස. (හෂිඩද්යා, සුගතකකෝ)
895.63
ඔෂින් : තතවන තකතොටස. (හෂිඩද්යා, සුගතකකෝ)
895.63
ඔස : අභිතයකෝගද්යාත්මක තද්ශපද්යාලනඥයකුතග්
ජීවිත කතද්යාව . (සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා )
324.2092
ඔහුතග් අවශදතද්යා ඇයතග් අවශදතද්යා : අනියම
සබඳතද්යාවලින් තතතොර ආදරණීය, පග්රග්රීතිමත්
යුගදිවියකට තලතොව තහතොඳම රහසස්. (හද්යාර්ලි,
විලද්යාඩ් එෆස්.)
362.8286
ඔහු තසතොතරක ඇය ගපැහපැනියක. (තෆතොන්තසශේකද්යා,
චන්දන)
891.483
ඕකව, ර්යුතහකෝ. සතද නිතමෂය : අදම
ජීවමද්යාන තබකෝසත්වරතයක් වන්න

ඔබ සත සමඟෙ පිළිසඳරක්. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)
294.3
ඔබ සනද්යාසුණද්යා පමණයි. (නද්යානද්යායක්කද්යාර,
බියසිංකද්යා)
891.483

ඕගන් පුහුණුව මූලික පියවර. (සලේවද්යා, ජූඩ්
ලක්ෂස්මන්)
786.5

ඔතබ් දරවද්යාටත් නිතරකෝගී ළමද්යාවියක්. (එලිමන්,
තඩ්විඩ්)
362.198

ඕ : ගකෘහසස්ථ පග්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ විමසුමක්.
(සස්වර්ණමද්යාලි, තක්ෂිලද්යා)
362.8292

ඔතබ් දරවද්යාට තත්රම සහිත නමක්.
(අමරරත්න, ඊබට්)

ඕටිසම. (ලියනතග්, මද්යාතනලේ වික්තටකෝරියද්යා)
618.9285882

392.12

ඔතබ් දරවද්යා හික්මවන සුමුදු මසිංතපත්. (අග්රවද්යාලේ,
ජූමි)
306.8743
ඔතබ් වටිනද්යාකම වපැඩි කර ගන්න : නිවපැරදිව
උත්සව සසිංවිධද්යානයට අත්වපැලක්.
(සස්වර්ණතිලක, නද්යාලක)
658.402

158

ඕපපද්යාතික : තමද්යාතග්ම මවතග් අතන්ක
වධහිසිංසද්යාවලට ලක්ව විශස්වද්යාස කරීමට
අපහසු තරතම ජුගුප්සද්යාජනක සද්ධීන්වලට
මුහුණ පසෑ, තමහි කර්තකෘ තඩ්වේ තපලේසර්තග්
ළමද්යා දිවිතයේ
(අවුරදු 4-12 දක්වද්යා)
අනතවේදනීය සතද
කතද්යාව. (තපලේසර්,
තඩ්වේ)
362.76092

ඕතෂකෝ. සද්යාවධද්යානය

299.93

තකතොටුතගතොඩ)

294.3

කඩදද්යාස ඔටුන. (තමතන්රිපිටිය, සුදත්)
320.05493

අසිංගද්යාර වර්ෂද්යා. (ජයසූරිය, එච්. ඩ.)

891.483

අසිංජල, තක්. තනි පද තභවත් ඡතග්ර පද භද්යාවිතය
491.4881

කඩුපුලේ මලේ : තකතොළඹ යුගතයේ තදවන පරපුරට
අයත් කවීන් ස-තදනකු පිළිබඳ විමර්ශනයක්
891.481
කඩුතවල ඓතිහද්යාසක උරමය

954.93

491.48

කඩුතවල කවි යුගය - 7 : විසහතර පපැය රජ
කවි මඩුව - 2009
891.481

අසිංජල, තක්. විරද්ධද්යාර්ථ පද භද්යාවිතය
491.48312

කතඪකෝර ගීතය. (විතජේසසිංහ, එම. එලේ. පග්රසන්න)
891.483

අසිංජල, තක්. සමද්යාන පද භද්යාවිතය

කණද්යා මපැදිරි එළි. (විකග්රමරත්න, දිලේහද්යානි)
891.483

අසිංජල, තක්. යුගල පද භද්යාවිතය

491.48312

අසිංතහට්ටිගම, විමලේසරි. යලි වඩින මපැනවි අමද්යා
මසෑණ බුදු පියද්යාතණනි : තබකෞද්ධ චරිතද්යාසිංග 8
ක් ලිහිලේ කවි බසන්
891.481
අසිංතහට්ටිගම, විමලේසරි. සඳ අහිසිංසකයි
891.481

ක්ලද්යාක්, ආතර් ස. චන්ද්ර ගතවේෂකතයකෝ

823

ක්ලද්යාක්, ආතර් ස. ලක්දිව සද්යාගර පත්ල :
ලසිංකද්යාව අවට දියයට වික්රමයක්
910.4095493
ක්තලකෝනියකතග් කතද්යා වසස්තුව. (දිසද්යානද්යායක,
දයද්යා)
891.483
කකුසන්ධ හිමි. ධද්යාතුවසිංසය

954.93

කටක : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් 133.5265
කටු ඔටුන්න. (ජයකුමද්යාරි, චමපද්යාතවකෝ) 891.483
කටුගමපල, නවන් කුමද්යාර. බිසිංදුව

372.4

කත්තිග්රආරච්චි, නද්යාලිනී (සමපද්යා.). බලන්න
ආරක්ෂක සූතග්ර සහිත බුද්ධ වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා සහ
තබකෝධි පූජද්යාව
කත්තග්රක්රිආරච්චි, නද්යාලනී (සමපද්යා.). බලන්න සසිංහල
රසබස
කතන්දර හද්යා පින්තූර. (සුතක්තයවේ, වී.)
ළ 891.73
කතතරහි වරඟෙන. (අලේනද්යාහි, තඩතොන්යද්යා)

823

කතද්යා කරන වලද්යාකුළු. (ලියනතග්, පමිත ආර්.)
ළ 891.481

කතතකෝලික සමද්යාජ දර්ශනය : ශිෂදයද්යා තරණයද්යා - කමකරවද්යා හද්යා පවුල.
(තපකෝරතතතොට පියතුමද්යා, අර්නසස්ට්)

261

කතතකෝලික සමද්යාජ දර්ශනය : සයවසස් සපිරි
තවතභතසන මිනිසස්සු. (තපකෝරතතතොට
පියතුමද්යා, අර්නසස්ට්)

261

කටුවද්යාවල, ඩ. මහීපද්යාල. සසිංහල දනවේව : 10 වන
තකතොටස
954.93

කථද්යා කරන කඳුළු 01. (වඩුතග්, තර්ණුකද්යා ඩ.)
891.483

කටුවද්යාවල, ඩ. මහීපද්යාල. සසිංහල මහද්යා වසිංසය
ඇසුතරන් නව පුරපුරට සසිංහල දනවේව II
වන තකතොටස
954.93

කථද්යාසරිත්සද්යාගරය : සවුවන තකතොටස

කඨිනතයේ අනසසස්. (ධමමද්යාවද්යාස හිමි,

කන්දමුලේල, තසකෝමසරි. ගසිංවතුර

කන්තපුර. (රද්යාඕ, රද්යාජද්යා)

891.23
823
891.483

කන්තදතපතොළ, ගද්යාමිණී (සම සසිංසස්.). බලන්න
ලසිංකද්යාදීප විමසිංසද්යා තකටිකතද්යා
කන්තද්ගම, තිලක්. තසතොබද්යාදහම තගතොවිතපැන
633.18
කන්නන්ගර, උපද්යාලි (පරි.). බලන්න තනසස්බිට්,
එඩිත්
කන්නන්ගර, නතයකෝමි ( සම කර්තකෘ). බලන්න
ද තසතොයිසද්යා, පියසිංජල
කන්නන්ගර, සුරසිංජි. තයකෝධ උරගයන්තග්
අභිරහස
891.483
කනදද්යා : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්

133.5267

කනදද්යා තසතොයුරියකට තපම බපැඳ. (කුමද්යාර්,
ශිවේ තක්.)
823
කඳුකරතයේ දපැරිය තහයිඩි. (සස්පයිරි, තජතොහද්යානද්යා)
823
කඳුළු කුණද්යාටුව. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා) 891.483
කඳුළු තදරණ. (ෆද්යාරක්, එම. එෆස්. රිමසද්යාන්)
891.483
කඳුළු තදකෝණ. තවසස්ට්තවකෝටර්, ජුඩ් 362.76092
කඳුළු බපැමම. (ඒකනද්යායක, ගුණරත්න) 891.483
කඳුළු සළන පග්රතිමද්යාවක්. (ජයතුසිංග, නිහද්යාලේ පී.)
891.483
කප් සුවහසස් කලේ.

(සමරනද්යායක, සනත්)
891.483

කපිතන්තග් දියපැණතයකෝ. (පුෂස්කන්,
ඇතලක්සපැන්ඩර්)

891.73

කමකර නීතිය. (තහට්ටිතග්, නිලන්ත) 344.01
කමමපැලේලවීර, ජයතිලක . ඇසස්

891.483

කමතලේශස්වර්. සමුදුතරහි අතරමසිං වූ මිනිසද්යා
891.433
කමලසරි, අනර. ගණතය 8 තශශේණය : පග්රශස්න හද්යා
පිළිතුර
510.76

කමලසරි හිමි, මිසස්සක. මිහිඳු ගිතරන් හිම ගිරට
910.4
කඹය. (ප්තලකෝටසස්)

882

කර්ම අත්තපතොත. (රද්යාජකරණද්යානද්යායක,
සුතන්තග්රද්යා)
133.90135
කර්මසස්ථද්යාන විභද්යාවිනි : මිනිසස් තද්හය (භද්යාවනද්යා
අරමුණු)
294.34435
කර්මද්යාන්ත රසද්යායනය. (රණතුසිංග, අරණ
බණ්ඩද්යාර)

660

කරදරකද්යාර මිසස්ටර් තමඩ්ලේ. (බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්)
823
කරදරකද්යාරයන් මපැද සතුටින් ජීවත් වන්තන්
තකතසශේද? හද්යා තවත් තද්ශනද්යා. (බග්රහම
ස් වසිංතසකෝ,
අජද්යාන්)
294.34
කරසුවඳ. (තබකෝකන්ද, තබකෝගන)

891.481

කරණද්යාතිලක, ආර්. තක්. තපකෞරෂ සසිංවර්ධනය
තකතරහි පවුතලේ බලපසෑම : සමද්යාජ
මතනකෝවිදදද්යාත්මක අධදයනයක් ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව
ආශග්රතයන්
302
කරණද්යාතිලක, තඛේමද්යා. බද්යාධක තකතොට නිමද්යාදියුණුවට මඟෙ තමතහමද්යා-පපැබපැඳුම කළ
තමමද්යා–නමින් කරණද්යාතිලක තඛේමද්යා 891.481
කරණද්යාතිලක, චද්යාන්දනී. තමතලතොවින් එහද්යා
තලකෝකය : භූතද්යාත්මයක් සමඟෙ කළ සසිංවද්යාද
සහිත සපැබසෑ අත්දපැකීමක්
133.9013
කරණද්යාතිලක, මද්යාතනලේ (සසිංසස්.). බලන්න
තග්රක්රිපිටකය. සුතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
891.483
කරණද්යාතිලක, හලලිතයේ. මහද්යාපරද්යාකග්රමබද්යාහු
රජතුමද්යා හද්යා යුගයක අවසද්යානය 923.1095493
කරණද්යාතිලක, හලලිතයේ (සමපද්යා.). බලන්න
තබකෞද්ධ සද්යාහිතදතයන් අසරිමත් කථද්යා :
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත සහ
දිවදද්යාවදද්යානය ඇසුරිනි
කරණද්යාදද්යාස, ඕ. පී. හපැතටන් එහද්යා තහටක්
891.483
කරණද්යාමුනි, දයද්යාවසිංශ. අසරිමත් ජීවිතයක් :
ආචද්යාර්ය තසකෝමද්යා එදිරිසසිංහයන්තග් ජීවිත

මතක සටහන්
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කරණද්යාරත්න, අතශකෝක (සසිංසස්.). බලන්න
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය.
ජද්යාතක
කරණද්යාරත්න, ආර්. ඒ. (සමපද්යා.). බලන්න
නිවසක අයිතිය ණය මුදලකන් හිමිකර
ගපැනීතම හිසට වහලක් සතට නිවනක්,
නිවද්යාස ණය පිළිබඳ වනතික
මද්යාර්තගකෝපතද්ශනය
කරණද්යාරත්න, ඉන්ද්රද්යාණ (පරි.). බලන්න
ලපැන්සන්, ඇලේෆග්රඩ්
කරණද්යාරත්න, ඉන්ද්රද්යාණ (පරි.). බලන්න
හචියද්යා, මිචිතකකෝ
කරණද්යාරත්න, ඒ. එම. තපතොතළතොන්නරතවේ
කපිල තපසස්වීන්තග් පග්රතිමද්යාව
954.93
කරණද්යාරත්න, තක්. එම. ඉදලේ ඉරිඟු,
කුරක්කන් හද්යා සුළු ධද්යානද
633.104

කරණද්යාරත්න, තසකෝමබන්දු (සමපද්යා.). බලන්න
අතප් ජනකවි
කරණද්යාතසශේන, සුතමන්ද්ර. ගුරතුමද්යාතග්
දිනතපතොත : ගුර භූමිකද්යාවක බහුවිධ මද්යාන 920
කරි, ඉයන්.
ඔබ අමරණීය ද? තහතොලේමන්,
ආතවේශ සහ යළි උපත
133.9013
කලක් ඇවසෑතමන් තපරම පුරද්යා. (ගමතග්,
ධර්මසරි)
782.42
කලද්යා තකත තපකෝෂණය කළ අතප් සත්තර
700.92
කලිය : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (ප්රියලද්යාලේ, ඒ. එම.
ඒ. සුසන්ත)
891.483
කලුආරච්චි, ආරියරත්න. ඔතපරද්යා, බපැතලේ, ගීත
නද්යාටද සහ මුද්රද්යා නද්යාටද
792.5
කලුආරච්චි, රණසසිංහ. මූලද ආර්ථික විදදද්යාව :
තද්ශීය හද්යා විතද්ශීය මූලද
332

කරණද්යාරත්න, තක්. එම. බඩඉරිඟු : වගද්යා
කරීම, පග්රතභේද නිෂස්පද්යාදනය, අසස්වන තනළීම,
සකසස් කරීම හද්යා බජ නිෂස්පද්යාදනය
635.67

කලුතන්ත්රී, එම. මපැනම කරනතයේ පනසස්
වසරක ආනන්දමත් පිය සටහන්
526.9

කරණද්යාරත්න, තක්. ට. තක්. සසුවිය සහ
වදමතලේ ගීතය
891.481

කලදද්යාණවසිංශ හිමි, කපැප්පිටියද්යාතගතොඩ. සුප්රකට
රසකතද්යා
398.2

කරණද්යාරත්න, චන්න. උසසස් තපළ සසිංයුක්ත
ගණතය නදද්යාස : නිසස්චද්යායක සහ තර්ඛීය
සමීකරණ පද්ධති
512.9434

කලදද්යාණවසිංස හිමි, ලග්ගල (සමපද්යා.). බලන්න
තසතොතළතොසස් මහද්යා සුපින

කරණද්යාරත්න, ඩබ්ලිවේ. ඇසස්. තබකෞද්ධ දර්ශනය
සහ චරණය
181.043
කරණද්යාරත්න, නද්යාරද (සම කර්තකෘ). බලන්න
තකතොලට් තසශේනද්යානද්යායක
කරණද්යාරත්න, ලලිත්. සත් අහස

891.481

කරණද්යාරත්න, විජිත (සමපද්යා.). බලන්න පිසිං
ඇති පුතුන් : ජද්යාතක තපතොතතන් කථද්යා දහ අටක්
කරණද්යාරත්න, තසශේතුසිංග (සමපද්යා.). බලන්න
පරමපරද්යාගත බලගතු මන්තර ගුරකම
කරණද්යාරත්න, තසකෝමබන්දු. 3-4 තශශේණ සඳහද්යා
රචනද්යා
372.623

කලදද්යාණවසිංස හිමි, ලග්ගල (සමපද්යා.). බලන්න
වපැන්තදතොත් තච්තිය නියතය සුගතිය
කවබතද්යා, යසුනරි. ඉසූ නළඟෙන
895.63
කවිකඳුර. (රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතන්තග්රද්යා)
891.483
කවි කයමු රස විඳිමු. (තද්ශද්යානි, රශස්මි අමද්යා)
891.481
කවි පද බපැඳුම. (තරකෝහණදීර, මපැන්දිසස්) 891.481
කවිය, ගීතය හද්යා සමද්යාජය. (අතබ්සසිංහ,
ඩබ්ලියු. ඒ.)

891.48

කවිරද්යාජ, ඩ. ඇම. ඇසස්. ඇසස්. කද්යාවදද්යාවතසිංසය
891.481

කවිරද්යාජ, කුමද්යාර. තසශේකරට ගතමන් ලියුමක්
891.481
කවුතදකෝ හපැඬුවද්යා. (නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා)
891.483

කළුවරයි පුරහඳ. (තභට්ටිතග්, අනරසරි)
891.483
කද්යාඩර්, ලින්. පුසිංචි රතු කකළි

ළ 823

කසස්තුරිආරච්චි, කමලද්යා (සමපද්යා.) බලන්න බුදු
බිම වඳිමු නිවනින් නිතවමු

කද්යාතපන්ටර්, රිචඩ්. වකෘකයද්යාට කපැපවූ තහකෝරද්යාව
823

කසස්තුරිරත්න, මලේතර්ණු (අන.) බලන්න
වසලිතයවේසස්කයද්යා, ගලනද්යා

කද්යාතපන්ටර්, රිචඩ්. ෂර්වුඩ් වනද්යාන්තරතයේ
තරතොබින් හුඩ්

කසස්තුරි, වජිර. සුරසිංගනද්යාවි

කද්යාබන් පද්යා සටහන් සහ හරිත තලතොවක්.
(ධනපද්යාල, ඒ. එච්. )
363.7282

891.483
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කසස්සප හිමි, තබකෝලසෑතප් (සසිංසස්.) බලන්න
නපැණපැස 2011 : අසස්ගිරි මහද්යාවිහද්යාර මහ
පිරිතවතණ් වද්යාර්ෂික ශද්යාසස්ත්රීය සසිංග්රහය

කද්යාබනික පග්රතිකග්රක්රියද්යා සහ යද්යාන්තග්රණ.
(පපැලපැන්දතග්, ලක්ෂස්මන්)

කහ ඉර. (විජයතකකෝන්, තහක්ටර්)

කද්යාබනික රසද්යායනය : බහුවරණ සසිංගග්රහය.
(රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර)
547.0076

891.481

කහටපිටිය, ලක්ෂස්මන්. ජන කවි රටද්යා

398.2

කහටපිටිය, ලක්ෂස්මන් (සසිංසස්.). බලන්න
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය.
ජද්යාතක
කහදූවආරච්චි, මයුර. ශබ්ද තකකෝෂය : සසිංහලජර්මන්, ජර්මන්- සසිංහල
491.48331
කහදූව විහද්යාර වසිංශය : පූජද අකුරටිතයේ විමලවසිංස
නද්යාහිමි උපහද්යාර කලද්යාපය - 2011
294.3435095493
කළණ මිතුර ප්රකද්යාශ්න ;
අසිංක 32. (තඛේමද්යා සලේමද්යාතද්යාව, අයදද්යා).
තකතනක් නපැත යන තපැනක් නපැත.
බුදු මතග් භද්යාවනද්යා
294.34435
අසිංක 42. (ගුණරතන හිමි, තහශේතන්තපතොල).
සතිමත්බව වපැඩම : විදර්ශනද්යා භද්යාවනද්යා
වපැඩමට සරල බසන් මග තපන්වන
පග්රද්යාතයකෝගික අත්තපතොතක
294.34435
කළමනද්යාකරණ සද්ධි අධදයනය. (ගුණතසශේකර,
සමරසසිංහ)
658.00722
කළු කුමද්යාරයද්යා. (තකතොඩිකද්යාර, චන්දි)

891.483

කළුපහන, ජයන්ත. නද්යාඬන්න තදවේදුතවේ
891.483
කළුපහණ, ජයන්ත. යක්බපැද්තද්
ගුරන්නද්යාන්තසශේ
891.483
කළුපහන, නිහද්යාලේ රසිංජිත්. විෂද්යාදය

616.8527

547.207

කද්යාබනික රසද්යායනය. (රණතුසිංග, අරණ
බණ්ඩද්යාර)
කද්යාම සපැපය

547
294.3

කද්යාර්මික ආරවුලේ පනත හද්යා ආශිග්රත නඩු තන්දු
නීතිය. (ජයසසිංහ, ඒ. ඒ. චමපිකද්යා)
344.010264
කද්යාර්මික ආරවුලේ (සසිංතශකෝධන ) : (131 වන
අධිකද්යාරය වූ ) කද්යාර්මික ආරවුලේ පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම පිණස වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
344.010262
කද්යාර්ය සටහන්. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසස්නද්යාහිර පළද්යාතත්
පළද්යාත් සභද්යාව)
328.549302
කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව 2009. (ඉඩම මපැනම
සභද්යාව)
354.3406
කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව - 2009. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යා
උඩරට සසිංවර්ධන අධිකද්යාරිය)
354.506
කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව - 2009. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව.
සසිංවර්ධන මූලද තදපද්යාර්තතමන්තුව) 352.406
කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව 2009. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව.
තවතළඳ, අතලවි සසිංවර්ධන, සමුපකද්යාර හද්යා
පද්යාරිතභකෝගික තසශේවද්යා අමද්යාතදද්යාසිංශය) 354.7306

කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව – 2010. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
තවළඳ, තරබදු හද්යා ආතයකෝජන ප්රතිපත්ති
තදපද්යාර්තතමන්තුව)
352.7306
කද්යාරියප්තපරම, ලසන්ත. එලදද්යායිතද්යා වර්ධනය
සඳහද්යා තත්ත්ව කව සසිංකලේපය
658.515
කද්යාරියවසම, අනෂි තිසද්යාරද්යා. සසිංසස්කකෘතික ලිපි
මද්යාලද්යා
954.93
කද්යාරියවසම, අතශකෝක. සුන්දර තද්යාන්යද්යානද්යා
891.483
කද්යාරියවසම, චන්දන (පරි.) බලන්න කීන්,
කපැතරතොලන්

කද්යා - තසට්නික් 135633. තබකෝනික්කයන්තග්
නිවහන
892.43
කපැකුලද්යාවල, ශිග්රයද්යානි ඩ. ඉතිහද්යාසය 6 තශශේණය :
සසිංක්ෂිප්ත සටහන්
954.93
කපැකුලද්යාවල, ශ්රියද්යානි ඩ. ඉතිහද්යාසය : 9 තශශේණය
909
කපැකුළු ගී. (ආරියරත්න, විමලද්යා)

කද්යාරියවසම, තටක්ලද්යා පද්මිණී. හබය 891.483
කද්යාරියවසම, තිසස්ස. අලුත් ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ ජද්යාතික
වසිංශ කතද්යාව (1931-1948).
954.9302
කද්යාරියවසම, තිසස්ස. විසපසස් වසරක සසිංහල
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : 1932 – 1956
792
කද්යාරියවසම, ය. ජී. පී. කුඩද්යා අපියි අතප් ගමයි
891.483
කද්යාලයද්යාත්රද්යාව. (තවලේසස්, එච්. ජී.)

කද්යාසමි පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : කද්යාසමි
පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
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කද්යාලතයේ තදතොරටු. (ශ්රීග්රකද්යාන්තන්, රද්යාජ) 894.8113

782.42083

කපැඩපතට තවඩි තපැබම. (සලේවද්යා, ගුණසරි)
791.4375
කපැඩුණු සපත්තු. (ඩික්මන්, කන්තද්) 891.483
කපැඩුම බිඳුම තහවත් භග්න චිකත්සද්යා ප්රතිකද්යාර
615.538
කපැතනතොන්, ඩතලතොරසස්. ජීසසස් සමග පද්යා නපැගුතවකෝ
236.2
කපැලණ පද්යාලම. (සමරතකකෝන්, ආර්. ආර්.)
891.482
කපැලසෑතවේ අන්තර්ජද්යාලය සහ රද්යාතමන්ද්ර කුමද්යාර්තග්
තවත් කතද්යා. (රද්යාතමන්ද්ර, කුමද්යාර්) 894.8113

කද්යාලිසිංග, කපිල කුමද්යාර. ගද්යාලු තකතොටුතවේ සසිංහයද්යා
891.483

කපැසස්පියන් කුමද්යාරයද්යා. (ලුවිසස්, ස. එසස්.)

823

කද්යාලිසිංග, කපිල කුමද්යාර. පියපැස කවුළුව 891.483

කපැසස්බසෑවද්යාතග් කරණද්යාව සහ තවත් කතද්යා

823

කද්යාලිදද්යාස, ශ්රීග්ර. (ශකෘසිංගද්යාරතිලකය)

කතලගම, ළහිර. පිනිදිය වපැසස්ස

891.2

කද්යාතලන් කද්යාතලට. (ඒකනද්යායක, ගුණරත්න)
891.483
කද්යාවද ධර්ම තද්ශනද්යා. (විමලතසශේන,
තගතොළුවද්යාමුලේතලේ)
කද්යාවදමය ධමමපදය

294.34

294.382322

කද්යාවද තසශේයද්යා : ලද්යාලේ හසෑතගතොඩ නිර්මද්යාණ
සන්දීපන
891.481
කද්යාවදද්යාවතසිංසය. (කවිරද්යාජ, ඩ. ඇම. ඇසස්. ඇසස්.)
891.481

891.481

කතුන විචද්යාර ලිපි සසිංගග්රහය ;
අසිංක 02. (එතඬේරමුලේල, සරිලේ) යතිවරයකු
දුටු කතු හිමි හද්යා සරිලක කතු සසස්න
230
කඳුර පද්යාරද්යාදීසය : මුතුදූතවේ කඳුර කුමද්යාරයද්යා - 2.
(කුතර්, ක්රිශද්යාන්ත් නිරසිංජන්)
891.483
කරිකුරහන්. (ගුණතසකෝම, ගුණතසශේකර)
891.481
කරි පබළු. (ගුණරතන හිමි, ගලේගමුතවේ)
891.481
කරිමද්යාමතග් කරිතකතොතතලේ. (ලියනතග්,

පග්රසද්යාදිනී දන්වත්ත)

ළ 891.483

කරි සුවඳ : තනතොසතතන සතුවිලි. (චන්ද්රතසශේකර,
ලද්යාලේ)
891.481
කලිමුවින් වනතයේ වික්රමය මද්යාරක දිවි මකුළුවද්යා .
(බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්)
823

823
කුමද්යාර ගී. (මුනිදද්යාස, කුමද්යාරතුසිංග)

891.481

කුමද්යාරතග්, ජයතිසස්ස. අසමමත විචද්යාරය
කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස. නපැළපැවිලේල

920

ළ 891.481

කසවිතටකත් සතුරද්යාට යටත් තනතොවන මද්යා...
355.475493

කුමද්යාරතප්ලි, තිසර. සන්නිතවේදනය හද්යා මද්යාධද
අධදයනය : 11 තශශේණය
302.207

කීන්, කපැතරතොලන්. එවර්ග්තලේඩ්හි අඳුන් දිවි
ප්රතිමද්යාව
823

කුමද්යාරතප්ලි, නන්දන. ළමද්යා තලකෝතකකෝපකද්යාරය :
04
372.4

කීර්ති, ගුර. ආර්ය චරිතය පකෘථග්ජන චරිතය හද්යා
තසකෝවද්යාන් මද්යාර්ග එලය
294.3

කුමද්යාරතප්ලි, නන්දන. ළමද්යා තලකෝතකකෝපකද්යාරය :
05
372.4

කීර්ති, සරත්චන්ද්ර (පරි.). බලන්න තඩතොයිලේ,
ආතර් තකතොනන්

කුමද්යාර රචනය : පසස්වන තශශේණය.
ඒ. ඊ. ඇසස්.)

(දසනද්යායක,
372.6

කීර්තිසසිංහ, ශ්රීරද්යාන්. ආදරය දිනන උපක්රම
හද්යාසස්කම ග්රන්ථවහන්තසශේ ක්ෂණක වශී
කලද්යාව
133.442

කුමද්යාර රචනය : හත්වන තශශේණය.
ඒ. ඊ. ඇසස්.)

(දසනද්යායක,
491.485

කුඩද්යා අපියි අතප් ගමයි. (කද්යාරියවසම, ය. ජී. පී.)
891.483

කුමද්යාර රචනය : 8-9 තශශේණ. (දසනද්යායක,
ඒ. ඊ. ඇසස්.)
491.485

කුඩද්යාතිහි, අනඳපිය (සසිංසස්.). බලන්න තිග්රපිටකය.
සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක (පරි.). බලන්න
තෆකෝසස්ටර්, ඊ. ඇම.

කුඩද්යා පරිමද්යාණ කරි නිෂස්පද්යාදනද්යාගද්යාරයක සපැලපැසස්ම
හද්යා නඩත්තුව
637.1

කුමද්යාරසසිංහ, කුලතිලක (සම කර්තකෘ). බලන්න
දිසද්යානද්යායක, විමලේ

කුඩද්යාතභට්ටි, තිලක (පරි.). බලන්න තබග්රයිටර්,
තපකෝලේ

කුමද්යාරසසිංහ, සරච්චන්ද්ර. උන්මද්යාද චිතග්රද්යාතග් ගම
වටද්යා ජනකතද්යා
398.2095493

කුඩද්යාතහට්ටි, තිලක (පරි.). බලන්න තවයිසස්,
බ්රයන්

කුමද්යාරසසිංහ, සරච්චන්ද්ර. තද්වමපැදි හත්පත්තුතවේ
පිරළු කතද්යා
398.9095493

කුන්තද්රද්යා, මිලද්යාන්. නවකථද්යාතවේ රටද්යාව

කුමද්යාරසසිංහ, සරි. රූකඩ රූපණ කලද්යා සමභවය
791.53

කුප්රින්, ඇතලක්සපැන්දර්. යුෂස්කද්යා

809.3

ළ 891.73

කුමභ : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් 133.5276
කුමන : කුරලු පද්යාරද්යාදීසය. (විතද්යාන, ශද්යාන්ත
කුමද්යාර)
333.75095493
කුමද්යාර්, ශිවේ තක්. කනදද්යා තසතොයුරියකට තපම
බපැඳ
823
කුමද්යාර්, ශිවේ තක්. තදවියන් ඉදිරිපිට නිරවතින්

කුමද්යාරි, චන්දිමද්යා දිනෂිකද්යා . අදිමද්යානසක විදදද්යාව
සහ බුදු දහතමහි පපැතණන ප්රද්යාතිහද්යාර
294.33615
කුමද්යාරි, චන්දිමද්යා දිනෂිකද්යා (සමපද්යා.). බලන්න
පවිටු මද්යාරයද්යා : තග්රක්රිපිටකතයහි එන මද්යාරයද්යා
පිළිබඳ කථද්යාවසස්තු සසිංගග්රහයක
කුමද්යාරිහද්යාමි. (අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා)

891.483

කුමද්යාරිහද්යාමි, ධමමිකද්යා. දිගද්යාසරි විදීතම රහසස්
362.19
කුමුදුනී, ඩබ්ලිවේ. එම. එසස්. භුතගකෝල විදදද්යාව :
ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය
විභද්යාග හද්යා ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර
910.76
කුරණතග්, පද්ම හර්ෂ (අන). බලන්න
සුතක්තයවේ, වී.
කුරකුලසූරිය, ෂමීලද්යා. ශ්රී ලසිංකද්යා සසිංඥද්යා භද්යාෂද්යා
වපැඩතපතොත
372.6
කුරකුලසූරිය, ෂමීලද්යා. සසිංහල : ශ්රී ලසිංකද්යා සසිංඥද්යා
භද්යාෂද්යා වපැඩතපතොත
372.6
කුරප්පු, ඩ. බ. දද්යානතයේ ආනිසසිංස : දීතම බල
මහිමය
294.34446

කුලතිලක, එසස්. ජීවිතද්යාව තබකෝධතයන් නිවීම :
සතිපට්ඨද්යාන ධර්ම විගග්රහය
294.34435
කුලතිලක, ජගත්සල. තරකෝහණ පුතග්ර
විජයගග්රහණය තභවත් තුන් සසිංහලය
එක්තසශේසත් කරීම
954.93032
කුලතුසිංග, සන්ධදද්යා කුමද්යාරි. අද්භූත නිවස
891.483
කුලරත්න, තක්. ඒ. ජනිත ගීත
කුලරත්න, තක්. ඒ. ළමද්යා මීර

782.42
782.42083

කුලරත්න, නිශද්යාන්ත (පරි.). බලන්න
සතලක්ලේ, තරනද්යාටද්යා
කුලවසිංශ, තක්. ඒ. ජී. ජීව විදදද්යාව : 12 තශශේණය
570.76

කුරප්පු, ඩ. බ. මඟෙ තහතොඳට තනතොතිබුණත්...
යට ගිය මතක සටහන්
920
කුරප්පු, ඩ. බ. (අන.). බලන්න වයිසස්, බ්රයන්

කුල තගදර. (පුෂස්පකුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා) 891.483

කුරප්පු, ඩ. බ. (පරි.). බලන්න සමරරත්න,
තගතොඩ්වින්

කුවද්යා : තකටිකතද්යා එකතුවක. (සූරියආරච්චි,
තහශේමචන්ද්ර)
891.483

කුරප්පු, පද්මද්යා. දූවිලි

කුතවේණ. (ලද්යාලනී, ශ්රීග්රමද්යා)

891.483

කුරප්පු, රසිංජිත් (පරි.). බලන්න සස්ලින්ක්,
බර්නද්යාඩ්
කුරමිට්තටකෝ හත්තදනද්යා සහ හිම කුමද්යාරි = Snow
white and the seven dwarfs.
(බද්යාලසූරිය, මහී)
ළ 891.483

කුසුමසරි, සුසන්තද්යා. විසරණු මුතුවපැල

954.93
920

කූඹි : නිදහසස් තද්ශපද්යාලනතයේ සසිංවද්යාද වපැඩබිම.
(චද්යාපද්යාබණ්ඩද්යාර, කුමද්යාර)
089.9148
කූර විදින ඉත්තසෑවද්යා. (තත්නවර, අමිල)
ළ 891.483

කුතර්, ඇලේෆඩ් (පරි.). බලන්න ෆස්තලමිසිං,
ඉයන්

කකෘෂි විදදද්යාව : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
630.76

කුතර්, උපද්යාලි. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ වද්යාමද්යාසිංශික වදද්යාපද්යාරය
තකතොයිබට ද?
324.2095493

කකෘෂි හද්යා ආහද්යාර තද්යාක්ෂණය : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන
සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදර්ශ
පග්රශස්තනකෝත්තර
630.76

කුතර්, ක්රිශද්යාන්ත් නිරසිංජන්. ආදරයක පිපි මලේ
සනහද්යා
891.483
කුතර්, ක්රිශද්යාන්ත් නිරසිංජන්. කඳුර පද්යාරද්යාදීසය :
මුතුදූතවේ කඳුර කුමද්යාරයද්යා - 2
891.483
කුතර්, කග්රශද්යාන්ත් නිරසිංජන්. මුතු දූතවේ කඳුර
කුමද්යාරයද්යා
891.483
කුලතගදරින් සරතගදරට. (අතබ්සසිංහ, පග්රක්රියසිංගනී)
365.6082

කඩෲසස්, තරතොබට්. සුනද්යාමි : සුනද්යාමි බලපසෑමට ලක්
වූ මඩකලපුතවේ ඩච්බද්යාර් තපතදතසශේ බර්ගර්
ගපැහපැණු
363.34082
තකතනක් නපැත යන තපැනක් නපැත. බුදු මතග්
භද්යාවනද්යා. (තඛේමද්යා සලේමද්යාතද්යාව, අයදද්යා)
294.34435
තකතොක්කු සරති අහසස් තතලේ

891.73

තකතොටගල බිසිංතගය. (දිසද්යානද්යායක, ඩ. එම.
අනර)
891.483
තකතොටසස් තවතළඳතපතොල ඉතද්යා සරලව.
(ගතන්වත්ත, ශදද්යාම නවන්)

332.632

තකතොටහළු උපත - තපකෝරතවේ සරිත් සහිත
මසිංගලද්යාෂටක. (තප්රශේමතිලක, නිමලේ)

392

තකතොටුතවේතගදර, තරකෝහිත. පරිගණකතයන්
තමකෝසස්තර අඳිමු
760
තකතොඩිකද්යාර, චන්දි. අකද්යාලික වසන්තය 891.483
තකතොඩිකද්යාර, චන්දි. කළු කුමද්යාරයද්යා

891.483

තකතොඩිකද්යාර, චන්දි. තනතු අභිතෂශේකය 891.483
තකතොඩිකද්යාර, චන්දි. පියබඳ සරස

891.483

තකතොඩිකද්යාර, චන්දි. තපතොකුර මිණ

891.483

තකතොඩිකද්යාර, චන්දි. මනමද්යාල මුවපැත්ති 891.483
තකතොඩිකද්යාර, පසන්. මිහිතලය මත ජීවය

570

තකතොඩිකද්යාර, පසන් (පරි.). බලන්න තමතොරිසස්,
තඩසස්මන්ඩ්
තකතොඩිකද්යාර, රත්න. අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ
නූතන පදද විමසුම සසිංග්රහය 891.481
තකතොඩිකද්යාර, සරත්චන්ද්ර. නිහඬ තනතොවූ
සද්යාක්ෂි - 02

614.1

තකතොඩිතුවක්කු, තගතොඩ්වින්. පර්තයේෂණ
තලකෝකයට පිවිතසමු
001.42
තකතොඩිතුවක්කු, නිහද්යාලේ රසිංජිත්. ජද්යාතියට පණ
තපවූ අතප් යතිවර
294.3657
තකතොඩිතුවක්කු, පරද්යාකග්රම. ඔබ සමග

891.483

තකතොඩිතුවක්කු, පරද්යාක්රම. සුළතග් දිවූ තකලේල
891.483
තකතොඩිතුවක්කු, පියසරි. පහතරට ගිගුම නද
792.6
තකතොඩිතුවක්කු, විලේසන්. ඓතිහද්යාසක කරින්ද
විහද්යාර මහතද්වි ලසිංකද්යා රද්යාජ මහද්යාවිහද්යාරය සහ
තදද්යාශිග්රත පුතරකෝගද්යාමීහු
954.93

තකතොඩිතුවක්කු, සුසන්ත. අලුතින් ආ අමමද්යා
891.483
තකතොඩිතුවක්කු, සුසන්ත (පරි.). බලන්න
ලුවිසස්, නතයකෝමි
තකතොඩිතුවක්කු, සුසන්ත (පරි.). බලන්න
විලියමසස්, එරික්
තකතොඩිප්පිලි, ජයරත්න. නපැතනකෝ තලකෝකය :
නපැතනකෝ තද්යාක්ෂණතයේ භද්යාවිත, ප්රවණතද්යා සහ
බලපසෑම
620.5
තකතොතලද්යාවල, ඩග්ලසස් (සමපද්යා.). බලන්න
උත්තමද්යාර්ථයට
තකතොයිතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ. යක්ෂයද්යා සහ පග්රයිම
තමනවිය
869.3
තකතොයිතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ. තවතරතොනිකද්යා මපැතරන්න
තරතණ් කරයි
869.3
තකතොරලේ තඩකෝ : පියවතරන් පියවර.
(විතජේරත්න, එන්. පී.)

006.6

තකතොරියන් බස සරලව. (සමරසසිංහ, එසස්.)495.78
තකතොරැලි, මද්යාරි. යක්ෂයද්යාතග් ළතපැවිලි ගීතය 823
තකතොතලතොඩි, කද්යාර්තලකෝ. පිතනකෝකතයකෝ

ළ 853

තකතොසස්පපැලවත්ත, ජයසරි. ශිෂදත්ව විභද්යාගයට
ගණතය : තපරහුර අභදද්යාස 3, 4, 5 තශශේණ
ඇසුරින්
372.7
තකතොසස්පපැලවත්ත, ජයසරි. ශිෂදත්ව විභද්යාගයට
මූලික ගණතය දපැනම අසිංක 01 : 3, 4, 5
තශශේණ ඇසුරින්
372.7
තකතොතසතොලේ රජ දුටු බුදුන්වහන්තසශේ. (මතහශේන්ද්ර,
සුනන්ද)
294.363
තකතොළඹ කළුවර. (ලියනතග්, චමිල) 891.483
තකතොළඹතග්, කවිරද්යාජේ බ. ආයුර්තවේද ප්රතවේශ
මද්යාර්ගය : ෂඩ්චක්ර නිරූපණය සහ ඖෂධ
ප්රතයකෝග සහිතයි
615.538
තකතොළඹ යුගතයේ කවිය සහ සමද්යාජ සස්තරද්යායනය.
(රිටිගහතපතොළ, හසිංසමද්යාලද්යා)
305
තකතොළඹ ළමයි. (තභට්ටිතග්, අනරසරි) 891.483

තකකෝකල මපැදුර : තශශේෂස්ඨ තලේඛකයන්තග් විශිෂස්ට
තකටිකතද්යා - 5
808.83
තකකෝට්ටතගතොඩ, ජයතසශේන (පරි.). බලන්න
පතට්ලේ, ජමුනද්යා පග්රසද්යාද්
තකකෝදද්යාතගතොඩ, සරත්. නූතන තකටිකතද්යා විචද්යාර
විමර්ශනය : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ)
විභද්යාගය සඳහද්යා
891.48
තකකෝදද්යාතගතොඩ, සරත්. නූතන පදද විචද්යාර
විමර්ශනය :අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) විභද්යාගය
සඳහද්යා
891.483
තකකෝදද්යාතගතොඩ, සරත්. මළගිය ඇත්තතකෝ : විචද්යාර
විමර්ශනය උසසස් තපළ 2009 නව නිර්තද්ශය
891.483

ක්රිෂස්ණජිනද්යා. (අක්මීමන, ධමමිකද්යා)

891.483

කග්රෂස්ණමූර්ති, තජේ. අධදද්යාපනය

370

කග්රක්රිසස්ටි, අගතද්යා. ගුවතන් සටි මද්යාරයද්යා

823

ක්රිසස්ටි, අගතද්යා. හර්කයුලේතග් රහසස් පරීක්ෂණ
823
කග්රසස්තටකෝපර්, නීලේ. පග්රද්යාතයකෝගික ඉසිංගීග්රස - 4

428

කග්රසස්තටකෝපර්, නීලේ. තභළ බසන් ඉසිංගිරිස - 8 428
කග්රක්රිසස්තටකෝපර්, නීලේ. තභළ බසන් ඉසිංගිරිස - 9 428
කග්රක්රිසස්තියද්යානි ධර්මය : 13 වන තශශේණය ගුර
මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය
230.071

තකකෝදද්යාතගතොඩ, සරත් (සසිංසස්.). බලන්න
තලර්මන්තවේ, මිහයිලේ

කීග්රඩද්යා දපැනම වපැඩුම ; අසිංක 51. (දිසද්යානද්යායක,
අනර) තර සරරට සුන්දර තපනමක් 616.398

තකකෝනද්යාර, ආරියතසශේන. ජද්යාතදන්තර දින සහ
අතප් සමද්යාජ පරිසරය
394.26

තක්රශේන්, තරතොබින්. මුහුදු තකතොලේලකරවද්යාතග්
තපමවතිය
823

තකකෝමදි. (ජීවකුමද්යාරන්, වී.)

තක්රතොමප්ටන්, රිච්මලේ. විලියම

894.8113

823

තකකෝරතලේතග්, දයද්යාරත්න. ආහද්යාරය - සසිංසද්යාරය
294.3

තක්රතොෆස්ට්සස්, ඇන්ඩඩෲ (සම කර්තකෘ). බලන්න
මුතෂශේන්, සද්යානද්යා

තකකෝරතළශේතග්, දයද්යාරත්න. රැසස්කරීම - අසස්කරීම
294.3434

තඛේමද්යා සලේමද්යාතද්යාව, අයදද්යා. තකතනක් නපැත
යන තපැනක් නපැත. බුදු මතග් භද්යාවනද්යා
294.34435

කසිංකද්යානමතග්, ටිලද්යාන් ශග්රග්රී (සම කර්තකෘ). බලන්න
තසශේනද්යාරත්න, දුමින්ද
කසිංකද්යානමතග්, සුතන්තග්රද්යා (පරි.). බලන්න
කද්යාලිදද්යාස, ශ්රීග්ර

ඛුද්දක නිකද්යාය විමසිංසද්යා : තපළ හද්යා අන්තර්ගතය
පිළිබඳ අධදයනයක්. (ත්රිපිටකය. සූත්ර
පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය)
294.38232

කසිංකද්යානමතග්, ටිලද්යාන් ශග්රග්රී (සම කර්තකෘ). බලන්න
තසශේනද්යාරත්න, දුමින්ද
කසිංකද්යානමතග්, සුතන්තග්රද්යා (පරි.). බලන්න
කද්යාලිදද්යාස, ශ්රීග්ර
කග්රතමකෝපද්යාය සසිංවර්ධන වදද්යාපකෘති (සසිංතශකෝධන) :
2008 අසිංක 14 දරන කග්රතමකෝපද්යාය සසිංවර්ධන
වදද්යාපකෘති පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව) 346.0920262
කග්රක්රියද්යාමූලික පර්තයේෂණ : නදද්යාය හද්යා වදවහද්යාර.
(රඹුක්වපැලේල, ලද්යාලනී තක්.)
001.42

ග්ලපැඩිතයේටර් තප්රශේමය. (ජයසසිංහ, නද්යාමලේ)
891.482
ගජනද්යායක, තජේ. එම. ආර්. පී. ඒ. ජදද්යාමිතික
නිර්මද්යාණ
516
ගජමුතු හසස්තියද්යා. (විජයවර්ධන, කුසුමසරි)
891.483
ගණකද්යාධිකරණ හද්යා වදද්යාපද්යාර කළමනද්යාකරණ

පද්යාරිභද්යාෂික ශබ්ද සසිංගග්රහය ඉසිංගීග්රස / සසිංහල
657.03
ගණතය : අ. තපතො. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ) :
ගණතය
510.76
ගණතය 8 තශශේණය : පග්රශස්න හද්යා පිළිතුර.
(කමලසරි, අනර)
510.76
ගණතය : 10 තශශේණය තකටි සටහන් තපතොත.
(නද්යානද්යායක්කද්යාර, ඩ. ජී. තක්.)
510
ගණතය : 11 තශශේණය තකටි සටහන් තපතොත.
(නද්යානද්යායක්කද්යාර, ඩ. ජී. තක්.)
510
ගණතය : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන අ. තපතො. ස. (සද්යා.
තපළ) අතදවශද ජදද්යාමිතික පග්රතමයයන්,
ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර සහ පසුගිය 2010
පග්රශස්තනකෝත්තර. (ගුණතසශේකර, ඉතනකෝමද්යා
තහශේමශිඛද්යා)
510.76
ගණතය පග්රශස්න හුරව : 6 තශශේණය
ගතණ්වත්ත, ශ්රීග්රනද්යාත්. පණ්ඩුකද්යාභය

510.76
372.4

ගතණ්වත්ත, ශ්රීග්රනද්යාත්. මිහිඳු සමිඳු වපැඩම කරීම
372.4
ගතද්යානගතික සමද්යාජ ලක්ෂණ සහ ලද්යාසිංකීය
ආදිවද්යාස ජන සමද්යාජය : ලසිංකද්යාතවේ වපැදි
ජනතද්යාව පිළිබඳ විමර්ශනද්යාත්මක තතතොරතුර
ඇතුළත් කකෘතියක
305.89148
ගන්ධබ්බය. (අතබ්තකකෝන්, ගයද්යාන්)

891.483

ගන්, වික්ටර්. මද්යාරයද්යා ගිය මඟෙ : උඩු රැවුතලේ
අභිරහස
823
ගන්, වික්ටර්. මද්යාරයද්යා ගිය මඟෙ : ප්රභූ මන්දිරතයේ
අභිරහස
823

ගම පියස. (තිලකරත්න, තජේ. ජී. එන්.)
891.483
ගමතපතොල යුගය සහ තභණකඳ බිතසකෝබණ්ඩද්යාර
තද්විය. (තසතනවිපද්යාල, නිතමෂ තිවසිංකර)
954.93
ගමමද්යානතයේ අරවින්දය. (මලේවත්ත, පග්රසන්න)
370.92
ගම රටද්යාව : පපැරණ ගමක කකෘෂි තද්යාක්ෂණක
සමද්යාජ උරමය. (බණ්ඩද්යාරනද්යායක, බණ්ඩද්යාර)
398.36
ගමලත්, සුචරිත. නව සසිංහල වදද්යාකරණය – 3 :
වද්යාකද නිර්මද්යාණ විධි
491.485
ගමක තතු

954.93

ගමතග්, එසස්. අයි. අ. තපතො. ස. (උ. තපළ)
තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව
ගමතග්, එසස්. අයි. අ.තපතො.ස. (උ.තපළ)
බුද්ධ ධර්මය

320
294.3

ගමතග්, එසස්. අයි. නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව :
අ. තපතො. ස. (සද්යා. තපළ) නව විෂය
නිර්තද්ශයට අනව සමපද්යාදිත
792.071
ගමතග්, එසස්. අයි. තලකෝක ආණ්ඩුක්රම වදවසස්ථද්යා
321
ගමතග්, එසස්. අයි. සගිරි ගී (351-375) :
කපැලණය විශස්වවිදදද්යාලතයේ බද්යාහිර උපද්යාධියට
නියමිත
891.481
ගමතග්, ඒ. එච්. පරිපද්යාලනය සඳහද්යා නීතිය 342
ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි. තඹපද්යාට සඳපද්යාන

891.483

ගන්, වික්ටර්. මද්යාරයද්යා ගිය මඟෙ : සද්යාධද්යාරණ මිනී
මපැරමක්
823

ගමතග්, චන්ද්රද්යා වික්රම. විමල තර්ඛද්යා : පූජද
මකුලේවපැතවේ විමලතජකෝති නද්යාහිමි අභිනන්දන
ග්රන්ථය
080

ගනඳුරක සහිවටන : ඊළද්යාම අරගලතයේ අවසන්
අදියර. (පීරිසස්, ජී. එච්.)
954.93032

ගමතග්, ධර්මසරි. කලක් ඇවසෑතමන් තපරම
පුරද්යා
782.42

ගතන්වත්ත, ශදද්යාමි නවන්.
ජය ගපැනීම

ගමතග්, ධර්මසරි. සුලසිං කුරලේතලකෝ

ආර්ථික යුද්ධය
330.95493

ගතන්වත්ත, ශදද්යාම නවන්. තකතොටසස්
තවතළඳතපතොල ඉතද්යා සරලව

782.42

ගමතග්, නන්දසරි. ආසයද්යාතවේ ආශස්චර්යතයේ ශ්රීග්ර
ලද්යාසිංතක්ය සමූපකද්යාර ලකුණ
334.095493
332.632

ගමතග්, නන්දසරි. එතකකෝ මත් රටක 891.483
ගමතග්, මහින්ද තසනරත්. තභට ඉරක් පද්යායයි
070.44

ගලේ වඩුවද්යාතග් අපූර සහිනය සහ තවත් කතද්යා .
(තහශේවතග්, ජිනදද්යාස)
398.2

ගමතග්, මහින්ද තසනරත් (පරි.). බලන්න
තකතොක්කු සරති අහසස් තතලේ

ගලප්පත්ති, බුද්ධදද්යාස. තහට නපැවත එයි
891.483

ගමතග්, මහින්ද තසනරත් (පරි.). බලන්න
තනතොතසවේ, නිතකතොලද්යායි
ගමතග්, ලක්ෂස්මී. තදමළ උගනිමු

372.6

ගමතග්, තභළස සරිදු. ආත්තමමද්යා

ළ 891.483

ගමනක අග. (අමරතසශේකර, ගුණදද්යාස) 891.483
ගමනද්යාගමනය එදද්යා සහ අද. (රණවීර, සරත්)
388
ගමරද්යාළතග් කතද්යා. (අරියධමම හිමි, තගතොඩඋඩ)
ළ 891.483
ගමද්යාච්චි, ලලද්යානන්ද (අන). බලන්න තචතොප්රද්යා,
දීපද්යාක්
ගමද්යාච්චි, ලලද්යානන්ද (අන.). බලන්න පද්යායි,
ඇනන්ට්
ගමද්යාච්චි, ලලද්යානන්ද (පරි.). බලන්න ඩික්සන්,
ෆපැන්ක්ලින් ඩබ්ලිවේ.
ගමද්යාච්චි, ලලද්යානන්ද (පරි.). බලන්න
බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්

ගයිදද්යාර්, අර්කද්යාදි. විප්ලවය මතග් තක්සලද්යාව
891.73

ගලේ අඟුර. (භද්යාරති, චින්නප්ප)

ගලහිටියද්යාව, පී. බ. සසිංහල තපරහුර
ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය : අ. තපතො. ස. (සද්යා.
තපළ)
491.48076
ගද්යාන්ධි, තගකෝපද්යාලේ. සරණගත
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ගද්යාමිණී, ජී. ඒ. තලසස්ලි. තගතොඩවද්යාය : තසශේද
මද්යාවතත් සුපසන් තතතොටුපළ
954.93
ගද්යාමිණී, ජී. ඒ. තලසස්ලි. භූතද්යානතයේ දින දහයක් :
ගුගුරන මකරද්යාතග් තද්ශය
954.98
ගද්යාමිණී. සමරතකකෝන් (පරි.). බලන්න
තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්
ගද්යාලේලතග්, ධනපද්යාල. (සසිංසස්.). බලන්න
නිර්මද්යාසිංශ
ගද්යාලු තකතොටුතවේ සසිංහයද්යා. (කද්යාලිසිංග, කපිල කුමද්යාර)
891.483
ගද්යාලු තකකෝරතළශේ ජනකවි. (සරිපද්යාල, තනකෝමන්)
398.2095493

ගමද්යාච්චි, ලලද්යානන්ද (අනවද්යා.). බලන්න
වද්යාලියද්යා,එම. එම.

ගර තකතොන්සලේතුමද්යා. (ග්රීන්, තග්රහපැම)

ගලේලසෑලේල, ශිරද්යානි. දර ගපැබක් කුස දරද්යා දස
මසක් තපරම පුරන්නී...
618.2
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894.8113

ගලේඔය නිළතම : ගලේඔය නව ශිෂස්ඨද්යාචද්යාරතයේ
සපැබසෑ කතද්යාව : 1 තකතොටස. (රණවීර,
දිගද්යාමඩුලේතලේ)
891.483
ගලේඔය නිළතම : ගලේඔය නව ශිෂස්ඨද්යාචද්යාරතයේ
සපැබසෑ කතද්යාව : 2 තකතොටස. (රණවීර,
දිගද්යාමඩුලේතලේ)
891.483

ගපැට. (තහතොලන්ඩ්, තකවින් තක්රතොසස්ලි)
823
ගපැටුම, ගපැටුම නිරද්යාකරණය සහ සද්යාමය පිළිබඳ
හපැඳින්වීමක්. (තභට්ටිආරච්චි, නිශද්යාන්ත)
303.69
ගපැමබර්ඩ්, මිතෂලේ රූත්. ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ නීති
විතරකෝධී මත්පපැන් සසිංසස්කකෘතිය
362.292095493
ගපැහපැණු බිත්තර දමති. (තමතොලතගතොඩ, සුතර්න්ද්ර)
891.483
ගිණ කරිලේල. (චතුරසිංග, තක්. ට. සමීර)
891.483
ගිණුමකරණය : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
657.076

ගිණුමකරණය : ආදර්ශ පග්රශස්න පතග්ර හද්යා පිළිතුර
(වද්යාසස්තවික) : අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ.
(පුෂස්පතවලතග්, සමපත්)
657.076
ගිනිතග්, ඉන්දිරද්යා ලිලද්යාමණී. නව ඉතගනමඉගපැන්වීම ප්රතවේශය තුළ තක්තසශේරව හද්යා
ඇගපැයීම
371.102
ගිනිදපැලේතලේ තසතොරද්යා. (රැමතබකෝ, ආතර්)

841

ගිමහද්යාන ගීතය. (සස්ලින්ක්, බර්නද්යාඩ්)

833

ගිමහද්යාන පද්යාරමී. (ලක්මද්යාලි, ගයනද්යා එසස්.)
891.483
ගිමහද්යාන වර්ෂද්යා. (රත්නද්යායක, ළහිර) 891.483
ගිරද්යා ගීතය : අ.තපතො.ස. උසසස් තපළට නියමිත
ගිරද්යා සන්තද්ශය රස විඳීම
891.481
ගිරද්යා සන්තද්ශය

891.481

ගිරද්යා සන්තද්ශය : අරත් පහදු විවරණය.
(වමත්රීපද්යාල, මද්යා.)
891.481
ගිරද්යා සසිංතද්ශය : තකකෝට්තට් යුගය. (ගිරද්යා
සසිංතද්ශය)
891.481
ගිරද්යා සසිංතද්ශය. ගිරද්යා සසිංතද්ශය : තකකෝට්තට්
යුගය
891.41
ගිරද්යා සන්තද්ශය වපැඩතපතොත : කවි 1-50 891.481
ගිරද්යා සන්තද්ශය වපැඩතපතොත : කවි 51-100
891.481
ගිරද්යා සන්තද්ශය වපැඩතපතොත : කවි 101-150
891.481
ගිරද්යා සන්තද්ශය වපැඩතපතොත : කවි 151-200
891.481
ගිරද්යා සන්තද්ශය වපැඩතපතොත : කවි 201-254
891.481
ගිරද්යා සන්තද්ශය විචද්යාරය. (තප්රශේමරත්න, තක්. ජී.)
891.481
ගිරි ඉඳුවර. (තපතර්රද්යා, යමුනද්යා මද්යාලනී)

891.483

ගිරිකුළ හද්යා සඳමඩල : නිර්මද්යාණද්යාත්මක සද්යාහිතදය
විෂය තකතොට ගත් ලිපි සමුච්චයක.

(දිසද්යානද්යායක, විමලේ)

089.9148

ගිරිපුර ඇත්තතකෝ. (සමරනද්යායක, ඇන්ටන් පග්රසද්යාද්)
ළ 891.483
ගිරිමද්යානන්ද හිමි, තබකෝරග්ගමුතවේ. පපැරණ පීනසස්
තවද තපතොත
615.538
ගිරවද්යාපත්තුතවේ කුරහන් තද්ශතයන් බිහි වූ
හුසිංගම මහ තබකෝසතද්යාණන් වහන්තසශේ 294.3657
ගිරවද්යාතයන් පපැරිසයට. (සරි තර්වත හිමි,
කඹුරද්යාවල)
294.3657
ගිලේමන්, තජකෝර්ජේ ජී. තිරිසනද්යා : ඇතමරිකද්යාන
සවිලේ යුද්ධය ජද්යාතක කළ නව පන්නතයේ
බටහිර වීරයද්යා
813
ගිලේතවලේහි තබ්ඩ්න් පවලේ සද්යාමිතුමද්යා සහ
බද්යාලදක්ෂ තලකෝකය. (රත්නද්යායක, ප්රභද්යාත්
එසස්.)
369.43
ගිලන්වීම
ගිහි අරවින්දය. (විකග්රමසසිංහ, චරිත)

294.34
294.3444

ගිහි තගයි ඔබ ඇයි?. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)
294.3
ගීකයනතග්, පී. අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) තභකෞතික
විදදද්යාව : තදදකෝලන සහ තරසිංග 1 තකතොටස
531.32

ගීකයනතග්, පී. අධදයන තපතොදු සහතික පතග්ර
(උසසස් තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව 5 ඒකකය :
ගුරත්වද්යාකර්ශණ ක්තෂශේතග්ර
531.14
ගුණතිලක, ආර්. නිමලේ. පර්තයේෂණ විධික්රම
001.42
ගුණතිලක, ආර්. නිමලේ. පග්රවද්යාහන භූතගකෝල
විදදද්යාව
910
ගුණතිලක, ඒ. එම. ඩ. ඩබ්ලිවේ. (සම කර්තකෘ).
බලන්න රඹුක්වපැලේල, ලද්යාලනී තක්.
ගුණතිලක, කරණද්යා. අතප්ක්ෂද්යා

891.483

ගුණතිලක, කද්යාන්ති. නිලේල නදුටු නිමනය
891.483

ගුණතිලක, කද්යාන්ති. මියුක සහ වලසස් පපැසිංචද්යා
ළ 891.483

ගුණරත්න, මලේකද්යාන්ති. රත්න සසිංහල
අකුර හුරව
372.634

ගුණතිලක, කද්යාන්ති (පරි.). බලන්න තපතොත්
නපැති ඉසස්තකකෝතල

ගුණරත්න, මලේකද්යාන්ති. හද්යාවද්යා හරි හපනද්යා
ළ 891.483

ගුණතිලක, ගද්යාමිණී චන්ද්රලද්යාලේ. තත් මලේ
891.483

ගුණරත්න, රදිකද්යා (පරි.). බලන්න තලේමසස්
පච්චතයේ අබිරහස

ගුණතිලක, ඩබ්ලිවේ. එම. (පරි.). බලන්න
තවන්ට්සස්, ඩබ්ලිවේ. වයි. ඉවන්සස්.

ගුණරත්න, රදිකද්යා (පරි.). බලන්න පද්යාක්මන්,
ෆපැන්සන්

ගුණතිලක, රද්යාණ. සුන්දරයි තම ආදතර්

ගුණරත්න, රමණී (සමපද්යා.). බලන්න
තලකෝහමය පුරද්යාවසස්තු

891.483
ගුණතුසිංග, මලේකද්යාන්ති. පුසිංචි අපට පුසිංචි විදදද්යා
කතද්යා
507
ගුණදද්යාස, කපිල ඉන්ද්රික. ඉතිහද්යාසය 9 තශශේණය
909
ගුණපද්යාල, ජී. ඇම. උසසස් තජදතොතිෂය - 4 : ගර්ග
තහකෝරද්යාව හද්යා දශද්යාමශකය
133.5
ගුණපද්යාල, ජී. ඇම. උසසස් තජදතොතිෂය - 5 : ජීවන
තතු විමසුම තභවත් පලද්යාපල කීතමහි කග්රම සහ
විධි
133.5

ගුණරත්න, රසිංජිත්. අහස හරි දුරයි

891.483

ගුණරත්න, විජිත. දකෘෂස්ටි

891.482

ගුණරත්න, විජිත (පරි.). බලන්න ලින්ගන්
ග්රග්රී ,
ඇසස්ටිග්රඩ්
ගුණරත්න, සුමින්ද කත්සරි. නද්යා රජ සහ තම රජ
891.481
ගුණරතන හිමි, ගලේගමුතවේ. කරි පබළු 891.481

ගුණරත්න, අයි. ට. ආර්. එම. (සම කර්තකෘ).
බලන්න පියතිලක, තක්. ඩ. ආර්.

ගුණරත්න හිමි, ගලේගමුතවේ. ජීවිතය අත්හතළමි
891.483

ගුණරත්න, එලේ. (සසිංසස්.). බලන්න
සද්ධර්මරත්නද්යාවලිය

ගුණරතන හිමි, ගලේගමුතවේ. නද්යා හිමි වපැඳ කය
කථද්යා
891.483

ගුණරත්න, එලේ. එච්. පී. (සම සසිංසස්.). බලන්න
තද්ශගුණ අර්බුදයට තද්ශීය විසඳුම කරද්යා

ගුණරත්න හිමි, ගලේගමුතවේ. තබකෞද්ධ
ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය
294.309

ගුණරත්න, කුමද්යාරි (පරි.). බලන්න වින්සස්ටන්
චර්චිලේ

ගුණරතන හිමි, ගලේගමුතවේ. ලක්දිව පපැවති
තථරවද්යාද සහ මහද්යායද්යාන බුදුසමය පිළිබඳ කළ
අධදයනයක්
294.3

ගුණරත්න, කුමද්යාරි (පරි.). බලන්න තශශේෂස්ඨ
විදදද්යාඥතයකෝ ආකමිඩසස්
ගුණරත්න, තක්. ජී. විකලේප වීදිතයේ මිනිසස් රූප
891.481
ගුණරත්න, ඩබ්ලිවේ. එම. සදහම මගට පිවිසම
294.34
ගුණරත්න, පී. ඒ. භද්යාවද්යාත්මක ඥද්යාන ශක්ති
වර්ධනය
152.4

ගුණරත්න හිමි, තවතලේවත්තත් (සසිංසස්.).
බලන්න තභළ බුදු බණ : රණවිර පුනද
පග්රද්යාප්ති
ගුණරතන හිමි, තහශේතන්තපතොල. සතිමත්බව
වපැඩම : විදර්ශනද්යා භද්යාවනද්යා වපැඩමට සරල
බසන් මග තපන්වන පග්රද්යාතයකෝගික අත්තපතොතක
294.34435
ගුණවර්ධන, අනර (සම කර්තකෘ). බලන්න
තදතොඩමවල, ගද්යාමිණී

ගුණවර්ධන, ඉන්දික (පරි.). බලන්න තලකෝසද්යා,
මරිතයකෝ වර්ගද්යාසස්
ගුණවර්ධන, ඉන්දික. හිතත් තකටූ ටපැටූ : සයිබර්
අවකද්යාශතයේ තබදද්යාගත් කවි
891.481
ගුණවර්ධන, එම. තර්ණුකද්යා භද්රකද්යාන්ති.
පද්යාරිසරික තගතොවිතපැනට අත්තපතොතක්

635

ගුණවර්ධන, චන්දන. ආතය තනතොඑන දපැන් :
කද්යාලය බල ගපැන්වීතමන් විශිෂස්ටත්වයට
650.11

ගුණතසශේකර, ඉතනකෝමද්යා තහශේමශිඛද්යා. ගණතය :
ඇම. ඩ. ගුණතසශේන අ. තපතො. ස. (සද්යා. තපළ)
අතදවශද ජදද්යාමිතික පග්රතමයයන්, ආදර්ශ
පග්රශස්තනකෝත්තර සහ පසුගිය 2010
පග්රශස්තනකෝත්තර
510.76
ගුණතසශේකර, උපද්යාලි. ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජද්යාණ්ඩු
යද්යාන්තග්රණය: සසිංහල තබකෞද්ධ චින්තනය මත
විකද්යාශිත තද්ශපද්යාලන යද්යාන්තග්රණය පිළිබඳ
විමසුමක
321.6095493
ගුණතසශේකර, කුලසරි (පරි.). බලන්න
සයුතරන් මතු වූ කුමරිය සහ තවනත් කතද්යා
ගුණතසශේකර, තජකෝ. රසිංජිත්. ඉසිංග්රීස කතද්යා බහට
සරල මඟෙ (1) = The simple way to
Spoken English
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ගුණවර්ධන, චන්දීර (පරි.). බලන්න
ද තමකෝපසද්යාසිං, ගී
ගුණවර්ධන, යද්යාමිකද්යා. වදද්යාපද්යාරික ඇන්තූරියම
වගද්යාව 1 : මලේ අපනයනතයන් ආදද්යායම ලබන
මඟෙ
635.93464

ගුණතසශේකර, තත්ජද්යා පූර්ණමද්යා. හිස නපැති
අවතද්යාරය
891.483

ගුණවර්ධන, යද්යාමිකද්යා. වදද්යාපද්යාරික ඇන්තූරියම
වගද්යාව 2 : පපැල නිෂස්පද්යාදනතයන් ආදද්යායම
ලබන මඟෙ
635.93464

ගුණතසශේකර, නිවේටන්. සරිලක සරි විසතුර : ශග්රග්රී
ලසිංකද්යා සසිංචද්යාරක මද්යාර්තගකෝපතද්ශ අත්තපතොත
910.4095493

ගුණවර්ධන, ලලිත්. මීටර් 100 දිවීම 796.422

ගුණතසශේකර, නිවේටන් (සසිංසස්.). බලන්න මී
හරක් මඟුලට ඇවිත් : ජයග්රද්යාහී
තකටිකතද්යාසහ කද්යාවද රචනද්යා සමඟෙ
තකටිකතද්යාව සහ කවිය ගපැන ලියපැවුණු
විමර්ශනද්යාත්මක නිබන්ධන තදකක් ද සහිතයි

ගුණවර්ධන, ලලිත්. මීටර් 400 දිවීම

796.422

ගුණවර්ධන, සරිලේ චන්ද්රතසශේකර (පරි.).
බලන්න බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්
ගුණවර්ධන, සුනිලේ. තර්සස් ආච්චි

ගුණතසශේකර, නීලේ. උපද්යාදියමද්යාන

891.481

891.483

ගුණවසිංශ නද්යාහිමි පග්රණද්යාම කලද්යාපය
080
ගුණවසිංශ, පී. එච්. තදමළ බස ඉතගනමට
කවිතයන් අත්වපැලක්
494.8118
ගුණසරි, ආර්. ගද්යාමිණී. සරල විසුද්ධි මද්යාර්ගය
294.3824
ගුණසසිංහ, චද්යාලේසස් සලේවද්යා. තවසස්සන්තර නද්යාටකය
891.482
ගුණසසිංහ, පුණදතසශේන (සසිංසස්.). බලන්න
ගුණසසිංහ, චද්යාලේසස් සලේවද්යා
ගුණතසශේකර, ආනන්ද (අනවද්යා.). බලන්න
එලියට්, තජකෝජේ
ගුණතසශේකර, ආනන්ද (පරි.). බලන්න ගන්,
වික්ටර්

ගුණතසශේකර, පද්මද්යා (පරි.). බලන්න නීතිය
බලගපැන්වීතම සස්තවේච්ඡද්යා කග්රයද්යාකද්යාරීන් සඳහද්යා වූ
අත්තපතොත : සස්තවේච්ඡද්යාව තුළින් සද්යාමය සහ
සසිංවර්ධනය
ගුණතසශේකර, මද්යාතනලේ ජයන්ති (පරි.). බලන්න
තනසස්බිට්, එඩිත්
ගුණතසශේකර, මද්යාතනලේ ජයන්ති (පරි.). බලන්න
තරතොබින්සන්, හපැරලේඩ්
ගුණතසශේකර, මද්යාතනලේ ජයන්ති. යළිත් හමු
තනතොතවේවද්යා
891.483
ගුණතසශේකර, සමන් පුෂස්පද්යා (අන.). බලන්න
වයිලේඩ්, ඔසස්කද්යාර්

ගුණතසශේකර, සමරසසිංහ. එයි අමමද්යා විගසකතන්
891.483

ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය ආදර්ශ ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය
294.309076

ගුණතසශේකර, සමරසසිංහ. කළමනද්යාකරණ සද්ධි
අධදයනය
658.00722

ගුණද්යාලසිංකද්යාර හිමි, මසස්පන්තන්. නිරයට
යන්තනකෝ දුකට වපැතටන්තනකෝ : අට මහ
නරකය
294.34

ගුණතසශේකර, සමරසසිංහ. පුදුම හිතතන කතද්යාවක්
636.7
ගුණතසශේකර, සමරසසිංහ. ශග්රග්රී ලසිංකද්යා ගුර තසශේවය
හද්යා වකෘත්තියිකභද්යාවය : තනතොනිමි තමතභවර
371.10095493
ගුණතසශේකර, සමරසසිංහ. සනද්යාතසන සුදු
හද්යාමුදුරතවකෝ අපට තපණුන හපැටි : අජද්යාන්
බග්රහම
ස් වසිංතසකෝ
294.3657

ගුප්ත විදදද්යාව සහ අධිමද්යානසක හපැකයද්යාව : ගුප්ත
විදදද්යාව සහ අධිමද්යානසක බලය ඇසුතරන්
අනද්යාවපැක පළ කරන ආකද්යාරය විසස්තර කරන
අත්තපතොත. (තහට්ටිතග්, නිලන්ත)
133
ගුප්ත විදදද්යාතවේ රහසස් : මිනිසස් ජීවිතතයේ තනතොදුටු
පපැත්ත පිළිබඳ සපැබසෑ කතන්දරය.
(තහට්ටිතග්, නිලන්ත)
133
ගුරතගදර : සනමද්යා තිරරචනය. (අතබ්තසශේකර,
තිසස්ස)
791.437

ගුණතසශේකර, සමරසසිංහ (පරි.). බලන්න
බග්රහම
ස් වසිංතසකෝ, අජද්යාන්

ගුරතග්, නිරසිංජන. අවදි වී නිදන්න

ගුණතසශේන, ඩබ්ලිවේ. ඇම. තද්ශප්රිය. ශමණ
සමප්රදද්යායතයේ ඓතිහද්යාසක පසුබිම හද්යා
බුදුසමතයේ අනනදතද්යාව
294.3

891.481

ගුරතග්, පියලේ (සම කර්තකෘ). බලන්න සලේවද්යා,
ඩ. ඒ. ස. සුරසිංග

ගුණතසකෝම, ගුණතසශේකර. කරිකුරහන් 891.481

ගුරතුමද්යාතග් දිනතපතොත : ගුර භූමිකද්යාවක
බහුවිධ මද්යාන. (කරණද්යාතසශේන, සුතමන්ද්ර) 920

ගුණතසකෝම, ගුණතසශේකර. තවේළුසුමන හද්යා
තජගන්
891.483

ගුරවරයකුතග් ආත්ම කතද්යාව. (ජයතකතොඩි, ඩ.
ඒ. ස.)
891.483

ගුණතසකෝම, ගුණතසශේකර. සයනසෑ තකකෝරළතයේ
ජනකතද්යා : ගඟෙබඩපත්තුව ඇසුරිණ
398.2095493

ගුරවරයද්යා. (පග්රක්රියන්ති, ඩබ්ලිවේ. මලේලිකද්යා) 371.1

ගුණතසකෝම, ගුණතසශේකර. සසිංහල, තදමළ,
මුසස්ලිම හද්යා වපැදි ජනකතද්යා සසිංග්රහය
398.2
ගුණද්යාත්මක ඉතගනමක් සඳහද්යා කග්රයද්යාමූලික
පර්තයේෂණය
372.072
ගුණද්යාත්මක තපතොලිසස් තසශේවයක් උතදසද්යා.
(විතජේවර්ධන, නිරසිංජි)

363.2

ගුණද්යානන්ද හිමි, අතුරල (සසිංසස්.). බලන්න
ප්රඥද්යාසහද්යාවතලකෝකන : තකතොසස්තගතොඩ
පඤස්ඤද්යාසහ නද්යාහිමි 20 වන ගුණ සමරව
නිමිත්තතනි
ගුණද්යානන්ද හිමි, කඩවත. බුද්ධ මද්යාතද්යා 294.3082
ගුණද්යානන්ද හිමි, කඩවත (සමපද්යා.). බලන්න
රවන්වපැලි මහද්යා සසෑය
ගුණද්යානන්ද හිමි, ගන්තලද්යාතවේ. තබකෞද්ධ

ගුරවරයද්යාතග් භූමිකද්යාව. (අලේගම, ගද්යාමිණ
සඳලද්යාලේ)
371.102
ගුරවරන් සඳහද්යා පග්රද්යාතයකෝගික ඉගපැන්වීමට
උපතදසස්. (ද සලේවද්යා, ඩ. ස.)
370.71
ගුලේම යහන් ගපැබ : නතන ඉන්දියද්යාන තකටිකතද්යා
808.83
ගුලේයද්යාම, ගපූර්. දඟෙකද්යාර තපතොට්ටනිය
ගුලවත්ත, බන්ධුල ආර්.
දරතවකෝ

891.73

සරියද්යාවත සහ ඇතග්
891.483

ගුලවිට, මලිත් හර්ෂික (පරි.). බලන්න
තවලේසස්,
එච්. ජී.
ගුවතන් සටි මද්යාරයද්යා. (කග්රක්රිසටි
ස් , අගතද්යා)
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ගූතසෆස් : ලසිංකද්යා ගමන තතතොරතුර විමසුම 910.4

ගකෘහ ආර්ථික විදදද්යාව : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර
640.076

තගතොඩිලමුව, සුචිතග්රද්යා. තදමසිංසලක අපි

891.483

තගවත්තතන් තපකෝෂණය. (අමරසසිංහ, බ.) 635

තගතොදුර අහිසිංසකයි : තකටිකතද්යා එකතුවක.
(ජයතසශේකර, පී. බ.)
891.483

තගවතු වගද්යාතවන් ආහද්යාර අර්බුදය ජය ගනිමු.
(රද්යාජපක්ෂ, නිමලේ)
635

තගතොළුතබලි පුසිංචද්යා. (අතබ්සසිංහ, පග්රක්රියසිංගනී)
ළ 891.483

තගසස්තටකෝලේට් උපතද්ශනය නදද්යාය සහ වදවහද්යාර.
(ඇන්තනි පියතුමද්යා, ෆසෑක්සඩ්)
150.1982

තගකෝතඩකෝ පපැමිතණන ඇත. (ධර්මසරි, සරත්)
891.483

තග් කුරලේතලකෝ සහ වී කුරලේතලකෝ. (රණවීර,
ආරියවසිංශ)
891.481

තගකෝයද්යා, පග්රපැන්සසස්තකකෝ. වන රැඳි නිරූපිකද්යාව 823

තගතොක්. (සස්වර්ණමද්යාලි, තක්ෂිලද්යා)

891.481

තගකෝර්ක, මක්සම. මිනිසුන් අතර

තගතොතගතොලේ, නිතකතොලද්යායි. තද්යාරද්යාසස් බුලේබද්යා
891.73
තගතොතගතොලේ, නිතකතොලද්යායි වපැසලිතයවේඩ්.
පරීක්ෂකයද්යා
තගතොඩකන්දආරච්චි, තජේ. වද්යාසස්තු ඉඟි

891.72
133.5872

තගතොඩතග් ඉසිංග්රීස - සසිංහල ළමද්යා ශබ්ද තකකෝෂය.
(ප්රනද්යාන්දු, එම. ඒ. තජේ. පපැන්ටලියන්)
423.9148
තගතොඩතග් මිතුර තපතොත් ;
අසිංක 01. (දන්තනද්යාරද්යායන, සමදරද්යා චද්යාන්දනී)
වපැහි නිමද්යාව
891.483
අසිංක 03. (තතකෝරතදනිය, තසශේන) අරණු
891.483
අසිංක 04. (ධර්මපද්යාල, තනූජද්යා) තද්වදද්යාර
මද්යාවත දපැන් කළුවරයි
891.483
අසිංක 07. (දයද්යානන්ද, ඇම. ඩ.) බසිංකරය හපැර
ගිය තසතොලේදද්යාදුවද්යා
891.483
අසිංක 09. (හරසස්ගම, තසකෝමරත්න)
බද්යාලේකුමද්යාර්තග් ගමන්මඟෙ

තගකෝර්ක, මක්සම. තපතොමද්යා තගතොර්දතයවේ 891.73

891.483

තගතොඩතග්, වයි. (සසිංසස්.). බලන්න තිග්රපිටකය.
සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
තගතොඩතග් සසිංහල – ඉසිංග්රීස ශබ්ද තකකෝෂය
491.48321
තගතොඩවද්යාය : තසශේද මද්යාවතත් සුපසන් තතතොටුපළ.
(ගද්යාමිණී, ජී. ඒ. තලසස්ලි)
954.93

891.73

තගකෝලත්වය : කග්රක්රිසතු
ස් චරිතය වපැළඳගපැනීමට
පග්රද්යාතයකෝගික අත්තපතොතක්. (තජකෝසප් ටක්,
මයිකලේ තමතොරිසන්)
230.66
තගකෝලය ආර්ථික අර්බුදය : රචනද්යා සමුච්චයක්.
(තඩ්විඩ්, කුමද්යාර්)
070.44933
තගකෝවින්නතග්, මද්යාලිනි (පරි.). බලන්න ශිතලකෝ,
ප්රසිංශුවද්යා
තගකෞතම බුද්ධ චරිතය ;
අසිංක 02. (ජයතකතොඩි, දමයන්ති) අසරිමත්
සද්ධද්යාර්ථ තගකෞතම කුමද්යාරයද්යාතණකෝ 294.363
තගකෞරවද්යාන්විත මපැතිවරණ කග්රමයක් උතදසද්යා :
2010 මපැතිවරණ පිළිබඳ සමද්යාතලකෝචනයක්
324.6
ගසිංඟෙද්යා ඇළතදතොල සඳහද්යා වූ රක්ෂිත ඉඩම
පරිහරණය හද්යා ජල දූෂණය.
(චන්ද්රතසශේකර, එසස්. එසස්. තක්.)
346.046
ගසිංවතුර. (කන්දමුලේල, තසකෝමසරි)

891.483

ගග්රහතලකෝක චද්යාරිකද්යා - 1 : 2019 - බුධ, සකුර.
(සුදුසසිංහ, තක්. ද. එසස්.)
523.2
ගග්රහතලකෝක චද්යාරිකද්යා - 2 : 2020 - අඟෙහර,
බග්රහසස්පති. (සුදුසසිංහ, තක්. ද. එසස්.)
523.2
ග්රපැමතපකෝන් යුගය : සයවසක සසිංගීතමය අතතය.
(සුබසසිංහ, තප්රශේමතිලක)
780
ග්රීන්, තග්රහපැම. ගර තකතොන්සලේතුමද්යා
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තග්රශේ, තජකෝන්. අපි කුමට ගපැතටමුද? : සස්ත්රී පුරෂ
සමබන්ධතද්යාව පිළිබඳ mars and venus ග්රන්ථ
කද්යාණ්ඩතයනි
155.9042

ඝද්යාතන නිවස.

(ඩික්සන්, ෆපැන්ක්ලින් ඩබ්ලිවේ.)
823

අතප් නව වසර බුද්ධ වර්ෂයයි

294.3

අසිංක 28. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
තහශේතුවක් නිසද්යා
294.34
අසිංක 31. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ). පහන් සළ නිතවන තලස
පිරිනි වී වපැඩිතසශේක
294.3
අසිංක 36. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ).
මමත් සත සමද්යාහිත කරමි බුදු සමිඳුතන්...

චට්තටකෝපද්යාධදද්යාය, සරත්චන්ද්ර. රද්යාමද්යා තද්වී
891.443

අසිංක 43. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
සතට සුව තදන භද්යාවනද්යා
294.34435

චත්තද්යාළීසද්යාකද්යාර මහද්යා විපසස්සනද්යා භද්යාවනද්යාව.
(චන්දවිමල හිමි, තර්රකද්යාතන්) 294.34435

අසිංක 47. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
සස්වර්ණමද්යාල මහද්යා සසෑ වන්දනද්යාව 294.34433

චතුදිශ රසර දුටුතවමි තගතොඩපවත් පටුන්
මතනතොරතම : වයඹ සහ රහුණු මුහුතද් නද්යාවික
වකෘත්තද්යාන්ත. (විතජේබණ්ඩද්යාර, කග්රක්රිෂස්ණ)
387.095493

අසිංක 48. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
තසතොඳුර හුතදකලද්යාව
294.3

චතුරසිංග, තක්. ට. සමීර. ගිණ කරිලේල* 891.493
චතුරද්යාර්ය සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ;
අසිංක 02. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
තතකෝරද්යාගනිමු සපැබසෑම නද්යායකත්වය
294.3
අසිංක 04. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
දම දිතයන් පණ තදවේ විමන් සපැප
294.3
අසිංක 06. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ).
සයුර මපැද දූපතක් තවේද ඔබ...?
294.3

අසිංක 52. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
සත සනසන අමද්යා දහම
294.3
අසිංක 56. (ඤණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ).
පින සහ අවතබකෝධය
294.3
අසිංක 61. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
පිරිනිවුණ ඒ රහත් මුනිවර
294.3
අසිංක 66. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ).
බුදු මුවින් ගලද්යා ආ මිහිරි දම අමද්යා දුන්... 294.3
අසිංක 67. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ).
ශග්රග්රී සමබුද්ධත්ව වන්දනද්යා.
294.3

අසිංක 07. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
ගිහි තගයි ඔබ ඇයි?
294.3

අසිංක 69. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ).
පිනක මහිම
294.34

අසිංක 08. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ).
ඔබ සත සමඟෙ පිළිසඳරක්
294.3

අසිංක 70. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ).
බුදු තනතින් දුටු තහට දවතසශේ තලකෝකය
294.34

අසිංක 09. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ).
තමන්න නියම තද්වදුතයද්යා
294.3
චතුරද්යාර්ය සතදද්යාවතබකෝධයට ධර්ම තද්ශනද්යා ;
අසිංක 10. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
ආදරණීය වධකයද්යා
294.34
අසිංක 20. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
යළි යුගයක් තලතොව ආවද්යා සමබුදු
294.3823
අසිංක 26. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ).

චතූ. (විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර)

891.483

චන්ද කන්නරී. (හඳගම, අතශකෝක)

791.437

චන්දවිමල හිමි, තර්රකද්යාතන්. චත්තද්යාළීසද්යාකද්යාර
මහද්යා විපසස්සනද්යා භද්යාවනද්යාව
294.34435
චන්දවිමල හිමි, තර්රකද්යාතන්. පටිච්ච සමූප්පද්යාද
විවරණය
294.3824

චන්දසරි, විතද්යාරන්තදණතයේ (සම.). බලන්න
අට්ඨද්යාන වග්ග විමසුම

චන්ද්රතසශේකර, පී. ජී. අධදද්යාපන පරිපද්යාලනය හද්යා
සමද්යාජ අධදද්යාපනය එහි සස්වරූපතයන් 371.2

චන්දසුමන හිමි, කරින්තද් (සමපද්යා.). බලන්න
බද්යාල පණ්ඩිත සූතග්රය
චන්දද්යානන්ද හිමි, තපනලතබතොඩ. බුදුදහම හද්යා
තලකෝකය
294.3
චන්දද්යානන්ද හිමි, මත්තුමගල. සත්මග : පපැණ
හද්යා විසඳුම
294.3076
චන්දිම හිමි, පනද්යාමුතර්. තබකෞද්ධ ආචද්යාර විදදද්යාව :
මූලද්යාශය අධදයනයක්
294.35
චන්ද්රකීර්ති, වරණ. චීන කතද්යාව : ජින් යුගයට
තපර
951.01
චන්ද්රකීර්ති, වරණ (සම කර්තකෘ). බලන්න
පියතිලක, තක්. ඩ. ආර්.

චන්ද්රතසශේකර, රසක එසස්. අමද්යාවක මිනිසස්සු
891.483
චන්ද්රතසශේකර, ලද්යාලේ. කරි සුවඳ : තනතොසතතන
සතුවිලි
891.481
චන්ද්රද්යානන සහ ශ්රීග්රමත නකෘතදය : උත්තර භද්යාරතය
කථද්යාන්තරයක. (තපතර්රද්යා, ආර්. තජකෝන්)
891.482
චරිත කතද්යා. (රත්නපද්යාල, ඊ. ඇම.)
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චද්යාපද්යාබණ්ඩද්යාර, කුමද්යාර. කූඹි : නිදහසස්
තද්ශපද්යාලනතයේ සසිංවද්යාද වපැඩබිම
089.9148
චද්යායද්යා - 3. (ප්රසන්නආරච්චි, සුජීව)

891.483
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චද්යාරලතද්යා සහ නිශස්ශසිංක. (ආරියපද්යාල, ජී. ඇලේ.)
891.483

චන්ද්රතජකෝති හිමි, නවරඑළිතයේ. දහම සතුවිලි
294.34

චපැප්ලින්, චද්යාලි. මතග් දිවිසපැරිය 792.43028092

චන්ද්ර ගතවේෂකතයකෝ. (ක්ලද්යාක්, ආතර් ස.)

චන්ද්රවිමල හිමි, තර්රකද්යාතන්. චතතද්යාළීසද්යාකද්යාර
මහද්යා විපසස්සනද්යා භද්යාවනද්යාව
294.34435
චන්ද්රවිමල හිමි, තර්රැකද්යාතන්. පටිච්ච සමුප්පද්යාද
විවරණය
294.3824
චන්ද්රවසිංශ, ආරියරත්න (පරි.). බලන්න
තග්රශේ, තජකෝන්
චන්ද්රවසිංශ, සරත්. එක තන හද්යාමිතන්

891.482

චන්ද්රවසිංශ, සරත්. පදමද්යානවක : 2006 රද්යාජද
නද්යාටද උතළතලේ තප්රද්යාතදණය
විශස්වවිදදද්යාලයීය නිතයකෝජනය
891.482
චන්ද්රසරි, ජයන්ත. මහරජ ගපැමුණු

891.483

චන්ද්රසරි, තලවතුතගතොඩ සරත්. සරසද්යාර
තගවත්තකට මඟෙ : තගවතු වගද්යාව
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චන්ද්රසරි, නිෂද්යාන්ත. යළිත් සුපිතපද තමවන්
වතුසුදු
891.483
චන්ද්රතසශේකර, එසස්. එසස්. තක්. ගසිංඟෙද්යා ඇළතදතොල
සඳහද්යා වූ රක්ෂිත ඉඩම පරිහරණය හද්යා ජල
දූෂණය
346.046

චිත්ර : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ ආදර්ශ
හද්යා පසුගිය විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර 741.076
චිතග්ර කලද්යාව : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
741.076
චිතග්ර කලද්යාව 9 තශශේණය. (දිගන්තවල,
තිලකරත්න)

741.07

චිත්ර කලද්යාව : 11 තශශේණය තකටි සටහන් තපතොත.
(දිගන්තවල, තිලකරත්න)
741
චින්ගීසස් අයිත්මද්යාතතතොවේතග් තකටි නවකතද්යා
ජමීලද්යා අමමද්යා සහ මිහිකත. (අයිත්මද්යාතතතොවේ,
චිසිංගීසස්)
891.73
චින්තනතයන් එහද්යා : තපර තනතොඇසු ආකද්යාරයක
ධර්මයක. (අභය, ගග්රද්යාමණී)
294.3
චින්නප්පභද්යාරත, තක්. ජීවිතද්යාශද්යාව
චියද්යා, ඇන්ඩඩෲ. සලේලි පද්යාඩම

894.8113
650.1

චීන කතද්යාව : ජින් යුගයට තපර. (චන්ද්රකීර්ති,
වරණ)
951.01

චීන තබකෝට්ටුතවේ අභිරහස. (ඩික්සන්,
ෆසෑන්ක්ලින් ඩබ්ලිවේ.)
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අසිංක 18. (තහශේරත්, එලේ. බ.)
තෂශේක්සස්පියර්

විලියම
822.33

චීන - සසිංහල සසිංහල - චීන මූලික ශබ්දතකකෝෂය.
(ධමමදින්න හිමි, නපැදලගමුතවේ) 495.139148

අසිංක 19. (තපතර්රද්යා, කමලේ) පියතදදකෝර්
දසස්තතයවේසස්ක
891.73092

චූල යන්තග්ර රත්නද්යාකරය : ඉතද්යා තපකෞරද්යාණක
යන්තග්ර තදතිසකන් සමන්විතයි.
(අමබලමතගතොඩ, තසශේන)
133.44

අසිංක 20. (තපතර්රද්යා, තටනිසන්)
රූපද්යාන්තරණය ෆස්රද්යාන්සස් කෆස්කද්යා සහ ඔහුතග්
නිර්මද්යාණ
830.92

චූලවසිංශ, පී. එසස්. ට. සතද තලකෝක සදුවීම සහිත
අනගද්යාරික ධමමපද්යාල චරිතද්යාපදද්යානය
303.484092

ජන කවි රටද්යා. (කහටපිටිය, ලක්ෂස්මන්)

398.2

ජන කවි සහ ආදි වද්යාසන්තග් කවි

398.2

තචතකතොවේ, ඇන්ටන්. තචතකකෝෆස් තග් තකටි
නවකතද්යා තදකක්
891.73

ජන කවි, රබන් පද සහ තත්රවිලි. (තජකෝසප්,
සුජීව නිශද්යාන්ත)
398.2

තචතකතොවේ, ඇන්ටන්. තචරි උයන

891.72

තචතකතොවේ, ඇන්ටන්. තුන් අවුරද්ද

891.73

ජනමද්යාධද හද්යා සමද්යාජ විඥද්යානය. (විතජේතකකෝන්,
චන්දන)
302.23

තචතකතොවේ, ඇන්ටන්. මූසල කතද්යාවක්

891.73

තචතකකෝෆස් තග් තකටි නවකතද්යා තදකක්.
(තචතකතොවේ, ඇන්ටන්)
891.73
තචන්ග් කද්යා, ෆන්ග්. සපැනසුම තපතොඳක් ඔබට
294.33661
තචරි උයන. (තචතකතොවේ, ඇන්ටන්)

891.72

තච්සස්, තජේමසස් හපැඩ්ලි. නීති නද්යාශකයද්යා
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තචතොප්රද්යා, දීපද්යාක්. ඇයි, තදවියන් සනද්යා
තසන්තන?

158

තචතොප්රද්යා, දීපක්. සද්ධද්යාර්ථ පලද්යා ගිතයේය

294.363

තචකෞර උන්මද්යාදය. (නද්යානද්යායක්කද්යාර, සුමිත්)
891.483
ඡත්ත මද්යානවක. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)

294.3

ජනසමමත තහසිංචි : හත්තකකෝරලතයේ
වපැවේගමමද්යාන ඇසුතර් පපැවති තහසිංචි පිළිබඳ
ජනශග්රපැති විමර්ශනය. (දළුතපතොත, මහින්ද
කුමද්යාර)
398.41095493
ජනද්යාදරී, අතනකෝමද්යා. පුනරක්ති : මතග් කතද්යාව
920
ජනද්යාවද්යාස භූතගකෝල විදදද්යාව. (පග්රනද්යාන්දු, ඥද්යානද්යා
වපැලිකන්න)
304.2
ජනිත ගීත. (කුලරත්න, තක්. ඒ.)

782.42

ජපුර සරසවි සමන්ත ඝද්යාතනය : මවතග් සමද්යාජ
අධදද්යාත්මික විවරණය. (තපතර්රද්යා, එච්.
විමලද්යා)
306.432
ජයකුමද්යාරි, චමපද්යාතවකෝ. කටු ඔටුන්න 891.483
ජයතකතොඩි, තජේ. ඒ. එසස්. 12 වසරක සසිංචද්යාරක
සටහන්
910.4
ජයතකතොඩි, ඩ. ඒ. ස. ගුරවරයකුතග් ආත්ම
කතද්යාව
891.483
ජයතකතොඩි, දමයන්ති. අසරිමත් සද්ධද්යාර්ථ
තගකෞතම කුමද්යාරයද්යාතණකෝ
294.363

ජගත්චන්ද්ර, නිහද්යාලේ. තිසස්ස : තිසස්ස අත්තනද්යායක
චරිතද්යාපදද්යානය ප්රථම භද්යාගය
324.2092

ජයතකතොඩි, දිලප (පරි.). බලන්න ඇලේතබතොම,
මීච්

ජගත් මද්යා. (තහශේරත්, තක්. බ.)

ජයතකතොඩි, දිලප. (පරි.) බලන්න එලිසස්,
තඩතබකෝරද්යා

ජගත් තලේඛක පුසස්තිකද්යා මද්යාලද්යා ;

891.482

ජයතකතොඩි, දිලප (පරි.). බලන්න තපලේසර්,
තඩ්වේ

ජයතිලක, භද්රජි මහින්ද.. උමසිං රද්යාජධද්යානිය
891.483

ජයතකතොඩි, දිලප (පරි.). බලන්න භගත්,
තච්තන්

ජයතිලක, භද්රජි මහින්ද . තපතොලේ ගහ මුල කතඩ්
891.483

ජයතකතොඩි, පද්යාලිත (පරි.). බලන්න ඇන්ඩර්සන්,
තකනත්

ජයතිලක, භද්රජි මහින්ද.. ලිහිණ ගල : දීර්ඝ
ගුවන් විදුලි ළමද්යා නද්යාටද පිටපත ළ 891.482

ජයතකතොඩි, සරත්චන්ද්ර (පරි.). බලන්න
සස්තවතොතබතොඩද්යා, තරතොබර්ට් ඊ.

ජයතිලක, භද්රජි මහින්ද (පරි.). බලන්න කරි,
ඉයන්

ජයතකතොඩි, තසකෝමද්යා. ධර්මය තසතොයද්යා වලට ගිය
පද්යාලකයද්යා : සදහම තකටිකතද්යා
891.483

ජයතිලක, භද්රජි මහින්ද (පරි.). බලන්න
පියනන්ද හිමි, වලේතපතොල

ජයතිලක, අභය විකග්රම. රචනද්යා අසරිය : 6, 7, 8
තශශේණ
891.484

ජයතිලක, මද්යාලද්යා කද්යාන්ති (සම කර්තකෘ).
බලන්න ජයතිලක, අභය විකග්රම

ජයතිලක, ඕ. ආර්. (සමපද්යා.). බලන්න
තජේතවන ආරද්යාම සසිංකීර්ණය

ජයතිසස්ස, එලේ. ඒ. පුසස්තකද්යාල වර්ගීකරණ
පග්රතවේශය
025.43

ජයතිලක, කපුර බණ්ඩද්යාර. නවර කලද්යාවිය
පපැතිකඩක්
398.2095493

ජයතිසස්ස, වයිමන්. දිවි සුවඳ

891.481

ජයතිසස්ස, වයිමන්. විහඟෙ ගීතය

891.481

ජයතිලක, තක්. අත්පසුර

891.48

ජයතිලක, තක්. එම. ඩ. එසස්. සසිංයුක්ත
ගණතය : නදද්යාස
512.9434
ජයතිලක, තක්. එම. ඩ. එසස්. සසිංයුක්ත ගණතය :
සසිංකරණ හද්යා සසිංතයකෝජන
511.6
ජයතිලක, තක්. බුද්ධ ධර්මය : ඇම. ඩ.
ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා
ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර
294.3076
ජයතිලක, තක්. නිරි බත
891.48
ජයතිලක, තක්. සසිංකලේපනද්යා

891.48

ජයතිලක, ඩබ්ලිවේ. ඩ. ඩබ්ලිවේ. අ. තපතො. ස.
උසසස් තපළ රසද්යායන විදදද්යාව 5 තකතොටස : 6
සට 10 ඒකක කද්යාබනික රසද්යායනය
547
ජයතිලක, පී. අ. තපතො. ස. (සද්යා.තපළ) : පග්රසස්තද්යාර
ඇඳීම හද්යා විවරණය
510.7
ජයතිලක, පී. ඩබ්ලිවේ. අපරද්යාධ අධිකරණයක
සසිංක්ෂිප්ත කග්රයද්යා පටිපද්යාටිය : පියවතරන් පියවර
345.01095493
ජයතිලක, පුෂස්පද්යා. ඔබත් තසකෝවද්යාන්
එලලද්යාභිතයකු වන්න
294.34435

ජයතුසිංග, එසස්. පී. නීති ප්රතවේශය නියත ජයමඟෙ
(පසස්වන තකතොටස) : ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යාතද්යාන්ත්රික
සමද්යාජවද්යාදි ජනරජතයේ පද්යාර්ලිතමන්තු සස්ථද්යාවර
නිතයකෝගය (1)
060.42
ජයතුසිංග, එසස්. පී. නීති පග්රතවේශ නියත ජයමඟෙ :
හතරවන තකතොටස
340.076
ජයතුසිංග, නිහද්යාලේ පී. කඳුළු සළන පග්රතිමද්යාවක්
891.483
ජයතුසිංග, රවන් එම. 71 කපැරැලේල : ආරමභතයේ
සට අවසද්යානය දක්වද්යා පූර්ණ සමද්යාතලකෝචනයක්
320.95493
ජයන්ත, තභට්ටිආරච්චි (පරි.). බලන්න ලුවිසස්,
ස. එසස්.
ජයන්තිපුර සුභසද්යාධක සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : ජයන්තිපුර සුභසද්යාධක සසිංගමය
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
ජයතනත්ති, දයද්යාපද්යාල. නතන පදද සසිංගග්රහය :
රසවින්දනය සහ විමර්ශනය
891.481
ජයතනත්ති, දයද්යාපද්යාල (සම කර්තකෘ). බලන්න
විතද්යානතග්, සරිතසශේන

ජයතනත්ති, මතුගම. ළමයි-බමයි

891.483

ජයවර්ධන, තුෂද්යාරි. සුදසසිංහ (පරි.). බලන්න
තහතොලන්ඩ්, තකවින් තක්රතොසස්ලි

ජයතනත්ති, තසකෝමරත්න. දපැන් නපැතුවට මම
එතතකතොට
891.481

ජයවර්ධන, තතසද්යාරද්යා. සඳ තනතොදුටු තද්යාරකද්යා
891.483

ජයබද්යාහු හිමි, නිකද්යාය සසිංග්රහ නම වූ ශද්යාසනද්යාවතද්යාර
චරිතය
294.39

ජයවර්ධන, පද්මද්යා ජයන්ති. එයද්යා දපැන් එතහ
පුරවපැසතයක්
891.483

ජයමද්යාන්න, පර්ස (පරි.). බලන්න තසන්
තබතොදු කතද්යා

ජයවර්ධන, බන්ධුල (පරි.). බලන්න
ප්තලකෝටසස්

ජයමද්යාන්න, මර්වින්. තපරදිග සසිංගීතය : 11 වන
තශශේණය
780.7
ජයමද්යාන්න, සුසන්ත. අසරිමත් කපැලණ වරණ
891.481

ජයවර්ධන, මධුරසරි. පරිගණක සඳහද්යා
ගණතය : අ.තපතො.ස. උසසස් තපළ සද්යාමද්යානද
තතතොරතුර තද්යාක්ෂණය
004.0151

ජයරත්න, ඇලේ. ඒ. (සසිංසස්.). බලන්න ගිරද්යා
ගීතය : අ.තපතො.ස. උසසස් තපළට නියමිත ගිරද්යා
සන්තද්ශය රස විඳීම
ජයරත්න, එච්. (අන.). බලන්න තගතොතගතොලේ,
නිතකතොලද්යායි වපැසලිතයවේඩ්
ජයරත්න, ය. ඒ. (පරි.). බලන්න ටද්යාජේ මහලේ :
විශස්ව කීර්තිධර තකටිකතද්යාකරවන්
පසස්තදතනකුතග් තකටිකතද්යා

ජයවර්ධන, මධුරසරි. පද්යාරමපරික චීන සුප විධි
641.50951
ජයවර්ධන, විජිනි. ළමද්යා මනසට සුව ඔවදන්
649.4
ජයවර්ධන, සරත්චන්ද්ර. තපතොලේගස අතප්
කප්රකයි
634.61
ජයවර්ධන, සරත් චන්ද්ර (පරි.). බලන්න
බද්යාලසූරිය, මහින්ද

891.483

ජයවර්ධන, තසකෝමද්යා. විදුඑළිය ආදර්ශ රචනද්යා :
6, 7, 8 තශශේණ සඳහද්යා
491.484

ජයවර්ධන, කුමද්යාරි. ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ කමකර පසිංති
වදද්යාපද්යාරතයේ තකටි ඉතිහද්යාසය - 1893 - 1947
331.88095493

ජයවිකග්රම පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
ජයවිකග්රම පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262

ජයලත්, ශද්යාන්ත. සුසුම කන්ද
ජයලද්යාලේ, තරකෝහිත (සමපද්යා.). බලන්න
ඤද්යාණදීප හිමි, ගලිගමුතවේ

ජයවර්ධන, තක්. ඩබ්ලිවේ. ඒ. පසතළතොසස්වක
තපතොතහතොය තදතොළහ
294.3438
ජයවර්ධන, තජේ. ආර්. තජේ. ආර්. තග් තබකෞද්ධ
රචනද්යා
294.3

ජයවිකග්රම, හපැරී විමලතසශේන. මනතම ගීත
නද්යාටකය තභවත් මනතම කුමද්යාරයද්යාතග් කතද්යාව
891.482
ජයවික්රම, තහශේමද්යාලේ. මනල

891.483

ජයවර්ධන, තජේ. එලේ. පී. ආතලකෝතකකෝ උදපද්යාදී
294.3

ජයවීර, උපද්යාලි. ජීව විදදද්යාව : 10 තශශේණය 570.7

ජයවර්ධන, ඩ. එම. ඓතිහද්යාසක උරමය
තපතොතළතොන්නරව
954.93

ජයවීර, උපද්යාලි. තභකෞතික විදදද්යාව : 10 තශශේණය
530.07

ජයවර්ධන, ඩ. එම. ඓතිහද්යාසක සද්ධසස්ථද්යාන
තපතොතළතොන්නරව
294.3435095493

ජයවීර, උපද්යාලි. රසද්යායන විදදද්යාව : 10 තශශේණය
540.7

ජයසරි, අනිලේ. උසසස් තපළ (නව නිර්තද්ශය)
සඳහද්යා, පුරද්යාතන ගදද කයවීම
891.48
ජයසසිංහ, අතරකෝෂ. තදවන බස තදමළ :
7 තශශේණය
494.811076
ජයසසිංහ, එම. එම. අනර. 5 ශිෂදත්වය සඳහද්යා
තකටි සටහන් තපතොත
372.19
ජයසසිංහ, ඒ. ඒ. චමපිකද්යා. කද්යාර්මික ආරවුලේ
පනත හද්යා ආශිග්රත නඩු තන්දු නීතිය
344.010264
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාමිණී. නඩු නිමිති හද්යා
අධිකරණ බලය
340.095493
ජයසසිංහ, කපිල ගද්යාමිණී. වසිංචද්යා වපැළපැක්වීතම
නීතිය
345.0263
ජයසසිංහ, කලදද්යාණ කීර්ති ශ්රීග්ර කුවින්ටසස්. නූතන
පදද සසිංගග්රහ විචද්යාරය
891.481
ජයසසිංහ, කලදද්යාණ කීර්ති ශ්රීග්ර කුවින්ටසස් (සම
කර්තකෘ.). බලන්න අමිතසරි හිමි, කපැලණතයේ
ජයසසිංහ, ජගත් කුමද්යාර. සසිංහල සද්යාර සසිංගග්රහය
491.485
ජයසසිංහ, ජනප්රිය. සසිංහතලේ සසිංහයද්යා : ආර්. ජී.
තසශේනද්යානද්යායක චරිතද්යාපදද්යානය
324.2092
ජයසසිංහ, තජේ. ඇම. වීරසද්යාර (සසිංසස්.). බලන්න
වන තසනසුතනන් මූල මහද්යා විහද්යාරයට
ජයසසිංහ, තජේ. එම. පත්මද්යා. අමද්යාවක නිමද්යාවිය
891.481
ජයසසිංහ, නද්යාමලේ. ග්ලපැඩිතයේටර් තප්රශේමය 891.482
ජයසසිංහ, නිර්මලද්යා දමයන්ති. ඔබ තද්දුන්න
ආකද්යාසතයේ
891.481
ජයසසිංහ, පග්රභද්යාත්. වයඹ දිග වපැසතයකුතග් දින
සටහන්
891.483
ජයසුන්දර, උඩුගම එසස්. මහී සයද්යාතග් පරිසර
කතද්යා - 1
333.707
ජයසුන්දර, උඩුගම එසස්. මහී සයද්යාතග් පරිසර
කතද්යා - 2
333.707
ජයසුන්දර, උඩුගම එසස්. මහී සයද්යාතග් පරිසර
කතද්යා - 3
333.707

ජයසුන්දර, ධමමික. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය තකටි
සටහන්
954.93
ජයසුන්දර, තනවිලේ. එළිදරවේ තපතොතතන්
තහළිදරවේ වන තයේසුසස් වහන්තසශේතග් මහිමය
232
ජයසුන්දර, පී. (සසිංසස්.). බලන්න නිර්මද්යාසිංශ
ජයසුන්දර, ලද්යාලේ. තනතොදුටු දුටු සුවඳ

891.483

ජයසූරිය, අචලද්යා (සසිංසස්.). බලන්න යතිවර
ධර්ම සසිංහිතද්යා
ජයසූරිය, එච්. ඩ. අසිංගද්යාර වර්ෂද්යා

891.483

ජයසූරිය, එච්. ඩ. (පරි.). බලන්න ජයවර්ධන,
තජේ. ආර්.
ජයසූරිය, චන්ද්රද්යා. බුද්ධිය සහ බුද්ධිය මපැනීම
153.93
ජයසූරිය, ඩග්ලසස්. වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : 10 තශශේණය
658.07
ජයසූරිය, ඩග්ලසස්. වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ
අධදයනය : 11 තශශේණය
658.007
ජයතසශේකර, එසස්. (අනවද්යා.). බලන්න
ආදිතද, ලද්යාලද්යා
ජයතසශේකර, ඩ. ස. සසිංහල අරිෂස්ටද්යාසව ප්රකරණය
615.538
ජයතසශේකර, පී. බ. තගතොදුර අහිසිංසකයි :
තකටිකතද්යා එකතුවක
891.483
ජයතසශේන ජයතකතොඩි සමර කතිකද්යාවත
891.483092
ජයතසශේන, තපතොඩිමපැණතක්. සර්වඥධද්යාතු
294.3437
ජර්මනිතයේ වසරක දින සටහන්. (ලක්මද්යාලේ,
පිග්රයන්ත)
910.40943
ජරද්යා මරණ දුතකන් මිතදමු. (අරියවසිංශ හිමි,
නද්යාවලපිටිතයේ)
294.34
ජල ජීවි වගද්යාව. (ජද්යාසසිංආරච්චි, තප්මසරි) 639.8
ජලය සහ මිනිසද්යා

333.911

ජවද්යාන්, ඒ. තජේ. තජේ. තදවන බස තදමළ :
අ.තපතො.ස. (සද්යා.තපළ) ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය
2001 සට 2010 දක්වද්යා
494.811076
ජවද්යාන්, ඒ. තජේ. තජේ. තදවන බස තදමළ : 10
තශශේණය
494.811
ජවද්යාන්, ඒ. තජේ. තජේ. තදවන බස තදමළ : 11
තශශේණය
494.811
ජද්යාතගතොඩ, ධමම. තවසස් මුහුණු

891.482

ජද්යාතක කතද්යා 2 : ප්රද්යාථමික තශශේණ සඳහද්යා..
(ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය.
ජද්යාතක)
ළ 891.483
ජද්යාතක කතද්යා පදදද්යාවල.
ගුණතසශේකර)

(සුමනරත්න, පියසලි
891.481

ජද්යාතික අධදද්යාපන පග්රතිපත්තියක් මත පදනම වූ
අධදද්යාපන පනතක් සඳහද්යා වූ තයකෝජනද්යා
379.5493
ජද්යාතික ඉතිරි කරීතම බපැසිංකුව. ඔබ ගපැනයි :
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2010.
354.8606

ජද්යාතික පග්රවද්යාහන වවදද ආයතනය. වද්යාර්ෂික
වද්යාර්තද්යාව 2006
353.606
ජද්යාතික සසිංවර්ධන භද්යාරකද්යාර අරමුදල. වද්යාර්ෂික
වද්යාර්තද්යාව 2009
353.533206
ජද්යාතිය තගතොඩනපැගීතම බදු (සසිංතශකෝධන) :2009
අසිංක 9 දරන ජද්යාතිය තගතොඩනපැගීතම බදු පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
343.040262
ජද්යාතියට පණ තපවූ අතප් යතිවර.
(තකතොඩිතුවක්කු, නිහද්යාලේ රසිංජිත්)

294.3657

ජද්යාතිවද්යාදියද්යා : තකටිකතද්යා. (ආරච්චි, උසස්වත්තත)
891.483
ජද්යාතදන්තර දින සහ අතප් සමද්යාජ පරිසරය.
(තකකෝනද්යාර, ආරියතසශේන)
394.26
ජද්යාතදන්තර සසිංකග්රමණය හද්යා බපැඳුණු
සසිංවිධද්යානද්යාත්මක අපරද්යාධ : තපැනපැත්තන්
තවළඳද්යාම හද්යා සසිංකග්රමණකයන් ජද්යාවද්යාරම පිළිබඳ
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව ඇසුතරන් අධදයනයක්.
(අලුත්තග්, පග්රභද්යාත් පරද්යාකග්රම)
304.82

ජද්යාතික කයවීතම මද්යාසය : 2010 ඔක්තතකෝබර්
සමර කලද්යාපය
028.

ජද්යාන තද්යාක්ෂණය. (දසනද්යායක, නිලන්ති) 572.86

ජද්යාතික තකතොඩිතයේ අභිමද්යානය. (පපැලේතපතොළ,
ඉඳුවර ලිච්ඡවි)
929.92095493

ජද්යාන පග්රකද්යාශනය සහ යද්යාමනය. (අතබ්සසිංහ,
පුෂස්පද්යා දමයන්ති)
572.86
ජද්යාසසිංආරච්චි, තප්මසරි. ජල ජීවි වගද්යාව

ජද්යාතික පුසස්තකද්යාල හද්යා පග්රතලේඛන තසශේවද්යා
මණ්ඩලය. පරිපද්යාලන වද්යාර්තද්යාව 2008
352.74406
ජද්යාතික පුසස්තකද්යාල හද්යා පග්රතලේඛන තසශේවද්යා
මණ්ඩලය. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා රජතයේ පග්රකද්යාශන
නද්යාමද්යාවලිය 2008
011.53
ජද්යාතික තපතොලිසස් අභදද්යාස ආයතනය : ජද්යාතික
තපතොලිසස් අභදද්යාස ආයතනය පිහිටුවීම සඳහද්යා
ද ; ජද්යාතික තපතොලිසස් අභදද්යාස ආයතනතයේ
අරමුණ හද්යා කර්තවද හඳුනද්යාගපැනීම සඳහද්යා ද;
එම අභදද්යාස ආයතනතයේ කළමනද්යාකරණය
සහ පරිපද්යාලනය සහ විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම
සඳහද්යා ද ; ඊට සමබන්ධ තහකෝ ආනෂසිංගික
කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
344.0520262

639.8

ජිනවසිංස හිමි, හියදල. සද්යාරසුතබකෝධන : තිග්රපිටක
ධර්ම පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය
294.382076
ජීවක චරිතය. (විජිතනන්ද හිමි, කසෑලිගම)
610.92
ජීවකුමද්යාරන්, වී. තකකෝමදි

894.8113

ජීවකුමද්යාරන්, වී. සසිංගද්යාතන් චණ්ඩියද්යා 894.8113
ජීවන කපැදපැලේල : යුගදිවිය සඳහද්යා සමද්යාජ
විදදද්යාත්මක පුසස්තකය. (මීතගතොඩ, පියසරි පී.)
306.8
ජීවන ගීතය. (සරිවර්ධන, අයිලන්)

370.92

ජීව විදදද්යාව : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
570.76

ජීව විදදද්යාව : 10 තශශේණය. (ජයවීර, උපද්යාලි)570.7
ජීව විදදද්යාව : 12 තශශේණය. (කුලවසිංශ, තක්. ඒ.
ජී.)
570.76
ජීව විදදද්යාතවේ අධදද්යාත්මික හරය. (ලිප්ටන්,
බඩෲසස් එච්.)
599.935
ජීවිතය අත්හතළමි. (ගුණරත්න හිමි,
ගලේගමුතවේ)
891.483
ජීවිතයක කපැඩපත වන් හසස්ත තර්ඛද්යා. (වීරසසිංහ,
ලූකසස්)
133.6
ජීවිතයට බලපද්යාන ගග්රහතයකෝග. (අමරතසශේන,
ඊබට්)
133.5
ජීවිතයට සඳ එළියක්. (තපතර්රද්යා, පීටර්
කපැනියුට්)
362.8286
ජීවිතයට සහනය - 1 : මතනකෝවිදදද්යාත්මක
විගග්රහය. (බමුණුසසිංහ ආරච්චි, බණ්ඩද්යාර)
294.33615
ජීවිතය දපැනගන්න : අසිංක විදදද්යා තජදතොතිෂතයන්.
(තපතර්රද්යා, තජේ. ඒ. ඩ.)
133.5
ජීවිතය සුන්දරයි. (තප්රශේමතිලක, සුනිලේ මද්යාධව)
070.44
ජීවිතය හද්යා මරණය පිළිබඳ තිබ්බතය තපතොත.
(රින්තපකෝතච්, තසකෝග්යලේ)
294.3422

තජයරද්යාජේ : රදුර LTTE ය බිලිගත් ජද්යාතික
නද්යායකත්ව ලකුණ. (එතඩ්රමුලේල, සරිලේ)
324.2092
තජේ. ආර්. තග් තබකෞද්ධ රචනද්යා. (ජයවර්ධන, තජේ.
ආර්.)
294.3
තජේතවන ආරද්යාම සසිංකීර්ණය

954.93

තජේසුසස් වහන්තසශේතග් අසරිමත් කග්රයද්යා : ශුද්ධ වූ
බයිබලය ඇසුරිනි
232
තජකෝතියරත්න, ජයන්ත ග. තවලේ යද්යායට සඳ
වපැහපැලද්යා
782.42
තජකෝන් පයිබසස්තග් දූත තමතහවර. (පයිබසස්,
තජකෝන්)
910.4095493
තජකෝන් තසතනවිරත්න පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : තජකෝන් තසතනවිරත්න පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
තජකෝසප් ටක්, මයිකලේ තමතොරිසන්. තගකෝලත්වය :
කග්රක්රිසස්තු චරිතය වපැළඳගපැනීමට පග්රද්යාතයකෝගික
අත්තපතොතක්
230.66
තජකෝසප්, සුජීව නිශද්යාන්ත. ජන කවි, රබන් පද
සහ තත්රවිලි
398.2
තජකෝසප්, සූජිව නිශද්යාන්ත. රියපැදුර අත්තපතොත :
මද්යාර්ග නිති සහ මද්යාර්ග සසිංඥද්යා
388.3124

ජීවිතතයන් පසු ජීවිතය. (රත්නද්යායක, අතනකෝමද්යා)
294.3

තජකෝසප්, සුජීව නිශද්යාන්ත (සමපද්යා.). බලන්න
පුසිංචි ඔබට ජද්යාතක කතද්යා 30

ජීවිතතයේ අවසන් දපැකීම. (ඥද්යාණවිමල හිමි,
තබලේලන)
133.9013

තජකෝසප්, සුජීව නිශද්යාන්ත (සමපද්යා.). බලන්න
පසිංචතන්ත්රතයේ කතද්යා 10 ක්

ජීවිතද්යාවතබකෝධතයන් නිවීම : සතිපට්ඨද්යාන ධර්ම
විගග්රහය. (කුලතිලක, එසස්.)
294.34435

තජකෝසප්, සුජීව නිශද්යාන්ත (සමපද්යා.). බලන්න
පග්රසස්තද්යාව පිරළු

ජීවිතද්යාශද්යාව. (චින්නප්පභද්යාරත, තක්.) 894.8113

තජකෝසප්, සුජීව නිශද්යාන්ත (සමපද්යා.). බලන්න
සසිංහලතයේ රජවර

ජීවිතත් සතුට තභට තනතොව අදයි : සද්යාර්ථක
ජීවිතයකට අත්වපැලක් වූ මතනකෝවිදදද්යාත්මක
ලිපි සසිංගග්රහය. (පග්රනද්යාන්දු, මයිකලේ ආන්ජතලකෝ)
158.1
ජීසසස් සමග පද්යා නපැගුතවකෝ. (කපැතනතොන්,
ඩතලතොරසස්)

236.2

තජකෝසප්, සූජීව නිශද්යාන්ත (සසිංසස්.). බලන්න
අමරණීය ගීත එකතුව
ජදද්යාමිතික නිර්මද්යාණ . (ගජනද්යායක, තජේ. එම.
ආර්. පී. ඒ.)
516

තජදතොතිෂ පර්තයේෂණ ලිපි : භිර්ගු නද්යාඩි
සද්ධද්යාන්ත ඇසුතරන්. (මසිංචනද්යායක, අතුල)
133.5072

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. ඔබ සත සමඟෙ
පිළිසඳරක්
294.3

තජදතොතිෂ පග්රතවේශය. (රතුවිතද්යාන, පියතසශේන)
133.5

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. ගිහි තගයි ඔබ
ඇයි?
294.3

තජදතොතිෂය සහ මපැණක් : සුවපත් හද්යා සපැපවත්
ජීවිතයකට මපැණක් භද්යාවිතද්යා කරීතම නිවපැරදි
මඟෙ. (උක්වත්ත, ජයන්ත්)
133.25538

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. ඡත්ත
මද්යානවක
294.3

තජදතොතිෂය හද්යා බපැඳුණු ජීවිතය. (මුතුකුඩ,
රත්නපද්යාල)
133.5

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. තතකෝරද්යාගනිමු
සපැබසෑම නද්යායකත්වය
294.3
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. දම දිතයන්
පණ තදවේ විමන් සපැප
294.3

ඤද්යාණකීර්ති හිමි, ගතන්ගම. උත්තම පූජද්යා
තහවත් සමතිසිංසත් පද්යාරමී කතද්යා 294.382325

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. නිවී ගිය
තසශේක. බුද්ධ දිවද්යාකරයද්යාතණකෝ...
294.363

ඤද්යාණඛන්ති හිමි, තකතොත්මතලේ. ඓතිහද්යාසක
සසිංහල සද්යාහිතද අධදයනය
891.48

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ.
නවණපැත්තතක් තවන්නට නම...

ඤද්යාණගතවස : රහුණු විශස්වවිදදද්යාලතයේ පද්යාලි හද්යා
තබකෞද්ධ අධදයන සසිංගමය මගින් වද්යාර්ෂිකව
නිකුත් කරන ලබන ශද්යාසස්තග්රග්රීය සසිංගග්රහය :
තදවන කලද්යාපය
089.9148

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. පහන් සළ
නිතවන තලස පිරිනි වී වපැඩිතසශේක
294.3

ඤද්යාණදීප හිමි, ගලිගමුතවේ. අනසස්සති භද්යාවනද්යා
294.34435
ඤද්යාණදීප හිමි, ගලිගමුතවේ. තිසස් වසරක් විඳි
ඉපදීතම දුක
294.3657
ඤද්යාණවිමල හිමි, තබලේලන ශ්රීග්ර. අපට
තනතොතපතනන තලකෝකය - 4 : මරණතයන් මතු
294.3423
ඤද්යාණවිමල හිමි, තබලේලන. ජීවිතතයේ අවසන්
දපැකම
133.9013
ඤද්යාණවිමල හිමි, තබලේලන (සමපද්යා.). බලන්න
මහද්යාවසිංස - 5 : පද්යාලි - සසිංහල
ඤද්යාණසුමන හිමි, තදලේදුතවේ. සමථ විදර්ශනද්යා
භද්යාවනද්යා පිළිබඳ ඓතිහද්යාසක අධදයනයන්
294.34435
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. ආදරණීය
වධකයද්යා
294.34
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. අතප් නව
වසර බුද්ධ වර්ෂයයි
294.3

294.34

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. පිනක මහිම
294.34
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. පින සහ
අවතබකෝධය
294.3
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. පිරිනිවුණ
ඒ රහත් මුනිවර
294.3
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. බද්යාධද්යා ජයගත්
මගමයි යහපත්
294.3
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. බුදු තනතින්
දුටු තහට දවතසශේ තලකෝකය
294.34
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. බුදු මුවින්
ගලද්යා ආ මිහිරි දම අමද්යා දුන්...
294.3
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. භව
පපැවපැත්තම සපැබසෑ සස්වභද්යාවය

294.34

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. මමත් සත
සමද්යාහිත කරමි බුදු සමිඳුතන්...
294.3
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. තමන්න නියම
තද්වදූතයද්යා
294.3
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. යළි යුගයක්

තලතොව ආවද්යා සමබුදු
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. ශග්රග්රී
සමබුද්ධත්ව වන්දනද්යා...

294.3823

294.3420423

294.3

ඥද්යාණවිමල හිමි, තබලේලන. ජීවිතතයේ අවසන්
දපැකීම
133.9013

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. සස්වර්ණමද්යාල
මහද්යා සසෑ වන්දනද්යාව
294.34433
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. සක්කද්යාර
නවර මසුර තකකෝසය.
ළ 891.483
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ.
සත්මලේ යද්යාය - 2

ඥද්යානසරි හිමි, ඇලේතලේ (සසිංසස්.). බලන්න
කහදුව විහද්යාර වසිංශය : පූජද අකුරටිතයේ
විමලවසිංස
නද්යාහිමි උපහද්යාර කලද්යාපය - 2011

සදහම
294.34

ටක-ටක ටක -ටක. (සූරියආරච්චි, ජද්යානකී)
372.4

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. සයුර මපැද
දූපතක් තවේද ඔබ...?
294.3

ටවුන්සස්එන්ඩ්, සූ. ඇඩිග්රයන් තමකෝලේතග් රහසද
දිනතපතොත : වයස 13 3/4
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ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. සපැබසෑ
දියුණුතවේ රන් තදතොරටුව
294.34

ටද්යාජේ මහලේ : විශස්ව කීර්තිධර තකටිකතද්යාකරවන්
පසස්තදතනකුතග් තකටිකතද්යා
808.83

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. සපැබසෑ බසන්
තමම තසත සපැළතසශේවද්යා !
294.3

ටිකරි කථද්යා. (රිතබ්ලිකද්යා, පග්රසන්ති)

ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. සතට සුව
තදන භද්යාවනද්යා
294.34435
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. සත සනසන
අමද්යා දහම
294.3
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. තසතොඳුර
හුතදකලද්යාව
294.3
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ. තහශේතුවක්
නිසද්යා
294.34
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, තනළුවද්යාකන්තද්. තබකෝධි
පූජද්යාතවන් තභළිවන සන්නිතවේදන ලක්ෂණ
294.342014
ඤද්යාණසස්සර හිමි, පද්යාතත්ගම. සසිංහල ගීතය සහ
අතප් සසිංසස්කකෘතිය : සද්යාහිතදය, සසිංසස්කකෘතිය හද්යා
පර්තයේෂණ
782.42
ඤද්යාණසස්සර හිමි, තර්ටියගම (සසිංසස්.). බලන්න
ධමම සරණ : ආචද්යාර්ය පපැලපැන්වත්තත්
ධමමතිලක නද්යායකතථරද්යාභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රග්රීය
සසිංගග්රහය
ඤද්යාතද්යාන්, තිච්. බුදුවරතයකු තමන් සක්මන්
කරන්න
294.3444

ළ 891.483

ටිකරිතග් කරිඅමුණ. (තතන්නතකකෝන්,
කරණද්යාපද්යාල)
ළ 891.483
ටිකරි මපැණතක. (තසශේනද්යානද්යායක, සතද්යා ජී.)
891.483
තට්ලර්, මිලේඩග්රඩ් ඩ. අහස ගුගුරන හඬ

813

තට්ලර්, මිලේඩ්ර්ඩ් ඩ. සවන් තදන්න මට,
නවතින්න තමතොතහතොතක්

813

ඩඩ්ලි තසශේනද්යානද්යායක : ජනහඳ දිනූ නද්යායකයද්යා
954.93031
ඩයසස්, සමුද්රද්යා ශග්රග්රීපද්යාල. පරිසරය වපැඩතපතොත : 2
තශශේණය සසුන් සඳහද්යා
372.357
ඩයසස්, සමුද්රද්යා ශ්රීග්රපද්යාලි (සමපද්යා.). බලන්න තලතොව
සුපතළ රවන් වපැක දහසක්
ඩද්යාලේ, තරකෝලේඩ්. හරිම පුදුමයි ! සහ තරකෝලේඩ්
ඩද්යාලේතග් තවත් කතද්යා
823
ඩික්මන්, කන්තද්. කපැඩුණු සපත්තු

891.483

ඩික්සන්, ෆපැන්ක්ලින් ඩබ්ලිවේ. ඝද්යාතන නිවස
823
ඥද්යාන මද්යාර්ගය : සයවිධ ධර්මයන්තග් තයකෝග
විදදද්යාව. (තවන්ට්සස්, ඩබ්ලිවේ. වයි. ඉවන්සස්)

ඩික්සන්, ෆසෑන්ක්ලින් ඩබ්ලිවේ. චීන තබකෝට්ටුතවේ
අභිරහස
823

ඩිකන්සස්, චද්යාලේසස්. ඔලිවර් ට්විසස්ට්

ඩියර්ලවේ, තඩසස්. බිලේ තග්ට්සස් බිසස්නසස් රහසස් :
තලතොව තපතොතහතොසත්ම මිනිසද්යාතග් වදද්යාපද්යාරික
රහසස් 10
658.4092

තමන් හද්යා තලකෝකය තදස බලන විධිතයේ වරදින්
මිනිසද්යා දුක් විඳින හපැටි : ධමම විචය නම වූ
තබතොජේඣසිංගය වපැඩතමන් ආත්ම-දකෘෂස්ටිය කපද්යා
හපැරීම සඳහද්යා ය. (තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ)
294.3

ඩිවි දශම වර්ගීකරණතයේ නදද්යාය හද්යා භද්යාවිතය.
(සතජද්යා, එම. පී.)
025.431

තඹපද්යාට සඳපද්යාන. (ගමතග්, ගසිංගද්යා ෂයිනි)
891.483

ඩිසිංගිරි, වී. සබරගමු නපැටුම සහ තද්වතතකෝත්ර
තද්ව උපත් පුවත්
133.443

තර්ක ශද්යාසස්තග්රය හද්යා විදදද්යාත්මක කග්රමය :
අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ
සසිංගග්රහය
160.071

ඩූතගකෝලේඩ්, සස්ටර්. මී පපැසිංචද්යාතග් ආදතර්
තඩ්විඩ්, එසස්තර්. පවුර බපැඳි පුරවර

823

ළ 823
823

තඩ්විඩ්, කුමද්යාර්. තගකෝලය ආර්ථික අර්බුදය :
රචනද්යා සමුච්චයක්
070.44933
තඩ්විසස්, ජපැක්. මී පපැණ තපතදස

822

තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්. භීෂණයක් සහ තවත්
ෂර්තලතොක් තහතොමසස් කථද්යා
823
තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්. රසයද්යාන
ඔත්තුකද්යාරයද්යා සහ තවත් ෂර්තලතොක් තහකෝමසස්
කථද්යා
823
තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්. ෂර්තලතොක්
තහකෝමසස් 04
තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්. ෂර්තලතොක්
තහකෝමසස් : 05
තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්. ෂර්තලතොක්
තහකෝමසස් - 06

තකහි, තතතොෂිතකකෝ. වීදුර හද්යාවද්යා

823

තර සරරට සුන්දර තපනමක්. (දිසද්යානද්යායක,
අනර)
616.398
තරණ වීරතයකෝ ;
අසිංක 16. (ඩික්සන්, ෆපැන්ක්ලින් ඩබ්ලිවේ.)
ඝද්යාතන නිවස
823
තරණ තහශේතුවද්යාදියද්යා අසිංක 01. (2010
තපබරවද්යාරි ) 105
තර මන්දද්යාරද්යා. (තපතර්රද්යා, යමුනද්යා මද්යාලිනි)
891.483
තරවක් පද්යාට පද්යාටින්. (තපතර්රද්යා, සසිංජීව මතහශේෂස්)
891.483

823
823

895.63

තනි තටුතවන් පියද්යාඹන්න. (හඳගම, අතශකෝක)
791.437
තනි පද තභවත් ඡතග්ර පද භද්යාවිතය. (අසිංජල, තක්.)
491.4881
තනිවුණු පඹයද්යා. (පතරසස්ටන්, ටිම)

තර්ක ශද්යාසස්තග්රය හද්යා විදදද්යාත්මක කග්රමය :
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) පසුගිය විභද්යාග
පග්රශස්තනකෝත්තර
160.76

ළ 823

තරවකට තපම කතළමි. (අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා)
891.483
තරසිංගද්යා, දිසද්යානද්යායක. සඳ කඳුලක්

891.483

තලේතපතහශේව, පද්මසරි. ඉසුරලියද්යා

891.483

තලේමසස් පච්චතයේ අබිරහස
තලමමපැහපැර, තනකෝබට්. ලලද්යාටය

823
782.42

තලසිංගම, තබකෝධිපද්යාල. ආසයද්යාතවේ තරණය?
කද්යාට ද වද්යාසය
089.9148

786.93

තවම සුවඳයි ආදතර්. (ඇලේවිටිගල, කීර්තිලතද්යා)
891.483

තමමපැන්නද්යා කඳුළු බිඳුව. (මද්යාලිමබඩආරච්චි,
ඥද්යානතසශේන)
891.483

තද්යාක්ෂණ ධනවද්යාදය සහ චිතග්රපටය. (හපුතගතොඩ ,
මතහශේෂස්)
791.4361

තබ්ලද්යා වද්යාදන. (පතට්ලේ, ජමුනද්යා පග්රසද්යාද්)

තද්යාක්ෂණක බහුවරණ පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය :
ඉදිකරිම තද්යාක්ෂණය, තමකෝටර් යද්යාන්තග්රක්රික
තද්යාක්ෂණය, විදුලි සහ ඉතලක්තටතොනික
තද්යාක්ෂණය. (විතජේසසිංහ, ඩබ්. එම. සමපත්)
621.381076
තද්යාතගකෝර්, රබන්ද්රනද්යාත්. මද්යානස

891.441

තද්යාණ්ඩව. (තසකෝමවීර, ඉසුර චද්යාමර)

891.481

තද්යාත්තලද්යා. (දසනද්යායක, බර්නි)

891.483

තිලකරත්න, තජේ. ජී. එන්. ගම පියස

891.483

තිලකරත්න, බණ්ඩද්යා, ඩ. එම. සසිංහල පදද
කද්යාවද (පුරද්යාතන – ප්රථම භද්යාගය ) : පද්යාසලේ
හද්යා පිරිතවන් සසුන් සඳහද්යා
891.481
තිලකරත්න, වීරතුසිංග පී. උසසස් තපළ ජීව
විදදද්යාව තකටි සටහන්

570

තිලකරත්න, වීරතුසිංග පී. පද්යාරිසරික ජීව විදදද්යාව
577
තිලකරත්න, වීරතුසිංග පී. වදවහද්යාරික ජීව
විදදද්යාව : උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව
570.7

තද්යාප පටලය විවරණය. (මහඋලේපත, සුසන්ත)
891.483
තද්යාරද්යාසස් බුලේබද්යා. (තගතොතගතොලේ, නිතකතොලද්යායි)
891.73
තද්යාරණදය හද්යා පුද්ගල සසිංවර්ධනය. (ද සලේවද්යා,
බන්දුල ජී.)
158.1
තද්යාරණදතයේ චමත්කද්යාරය. (ඉන්දරතන හිමි,
කලහගම)
294.33
තපැලසමියද්යාව ගපැන දපැනවත් තවමු

616.152

තසෑග්ගක්. (තපතර්රද්යා, කරණද්යා)

891.483

තිතකතොමිතරතොවේ, ඔතලග්. අලේතයකෝෂද්යා

891.73

තිලකරත්න, වීරතුසිංග පී. (සම කර්තකෘ). බලන්න
ද සලේවද්යා, නිශස්ශසිංක
තිලකරත්න, තහශේ. මු. උසසස් තපළ තර්ක
ශද්යාසස්ත්රය : සද්යාමප්රදද්යායික හද්යා නතන තර්ක
ශද්යාසස්ත්රය

160

තිලකරත්න, තහශේ. මු. පරිගණක විදදද්යා පද
විගග්රහය
004.03
තිලකසරි, සරි. රද්යාජරත්නද්යාකරය අනරපුර
යුගතයේ ආරමභතයහි සට තසසිංකඩගල
උපරද්යාජධද්යානිතයහි ආරමභය දක්වද්යා ශ්රී ලසිංකද්යා
ඉතිහද්යාසය
954.9301
තිලකසරි, සරි (සමපද්යා.). බලන්න ජයබද්යාහු හිමි

තිබ්තබතොටුවද්යාතවේ තසකෝභිත නද්යායක සස්වද්යාමීන්ද්රයන්
වහන්තසශේතග් චරිතද්යාපදද්යානය
294.3657
තිරතරදි කලද්යාව : කර්ට්න්. (තප්දුරතහශේවද්යා,
නිලසිංජනී)
746.94041

තිලකසරි, සරි (සසිංසස්.). බලන්න ගිරද්යා
සන්තද්ශය
තිලකසරි, සරි (සසිංසස්.). බලන්න තග්රක්රිපිටකය.
සුතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක

තිරසද්යාර වන වගද්යා කළමනද්යාකරණය අත්තපතොත.
(රවන්පතිරණ, නිමලේ)
634.92

තිලකසරි, සරි (සසිංසස්.). බලන්න බුද්ධපුතග්ර හිමි

තිරිසනද්යා : ඇතමරිකද්යාන සවිලේ යුද්ධය ජද්යාතක
කළ නව පන්නතයේ බටහිර වීරයද්යා.
(ගිලේමන්, තජකෝර්ජේ ජී.)
813
තිලකරත්න, ආනන්ද එන්. අභියද්යාචනද්යා කද්යාර්ය
පටිපද්යාටිය
347.08
තිලකරත්න, ඒ. ඇම. විෂය සූචිය ජද්යාතක තපතොත
හද්යා සද්ධර්ම රත්නද්යාවලිය
891.48
තිලකරත්න, කමලද්යා මපැණතක්. සමර සටහන්
891.483

තිලකසරි, සරි (සසිංසස්.). බලන්න වලේගමපද්යාතයේ
අභයරද්යාජ පිරිතවන්පති
තිලකතසශේන, අජිත් (සසිංසස්.). බලන්න අදට
ඔබින බස
තිතලකෝචන, ඒ. තක්. පී. ඩ. සසිංචද්යාරක
අත්තපතොත-2 :උතුර නපැතගනහිර උරමය
910.4
තිසස් වසරක් විඳි ඉපදීතම දුක. (ඤද්යාණදීප හිමි,
ගලිගමුතවේ)
294.3657

තිසස්ස : තිසස්ස අත්තනද්යායක චරිතද්යාපදද්යානය ප්රථම
භද්යාගය. (ජගත්චන්ද්ර , නිහද්යාලේ)
324.2092
xxxvii ජද්යාතික මහද්යා ක්රීඩද්යා උතළල 2011
796.095493

තතන්නතකකෝන්, ධර්මරත්න. වින තදතොසස් දුර
කරන හත් අඩිතයේ ශද්යාන්තිය
133.443
තතරවන් ගුණ නමදිමු

294.34433

තුඩද්යාව, කද්යාන්ති. මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ් වියරණ හුරව :
3, 4, 5, 6, 7, 8 තශශේණ සඳහද්යා
491.48

තතරවන් ගුණ බල මහිම භද්යාවිතය. (බණ්ඩද්යාර,
එසස්. එම. රත්නසරි)
294.34

තුඩද්යාතවේ, මද්යාලද්යා නන්දනී. තරකෝහතලේ පහන් වූ
රැයක් සමඟෙ
891.483

තතසපැත්තසෑ ඥද්යාන වන්දනද්යාව

294.34

තතසපැත්තසෑ බුද්ධ ඤද්යාණ වන්දනද්යාව

294.34

තුත්තිරි මල. (ඉරගලේබණ්ඩද්යාර, ජනනි පබසරද්යා)
891.481
තුන් අවුරද්ද. (තචතකතොවේ, ඇන්ටන්)

තත්නවර, අමිල. අත් අකුර මලේවඩම 891.481

891.73

තත්නවර, අමිල. කූර විදින ඉත්තසෑවද්යා
ළ 891.483

තුන් තකතිර කසිං කරපු තකතනක් මසිං. (භගත්,
තච්තන්)
823

තත් මලේ . (ගුණතිලක, ගද්යාමිණී චන්ද්රලද්යාලේ)
891.483

තුන්වපැනි තලකෝකතයේ කතද්යාවක් : තකටි කතද්යා
සසිංගග්රහය. (ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්)
891.483

තතතොටගමුව, පියදද්යාස. මලේ පපැතපතොලේ

891.483

3, 4, 5 තශශේණ සඳහද්යා විතනකෝද ක්රීඩද්යා. (ලියනතග්,
කමලේ ශ්රී)
790.

තතතොටවත්ත, නවන්. සඳ එළිය සහ සඳ සඳි විල
891.481
තතතොප වරදකන් තකතලසන් කතපම...?.
(පලේලියගුර, චන්ද්රසරි)
891.483

3, 4, 5 තශශේණ : ශිෂදත්වයට සරල සසිංහල
ගුරවරයද්යා. (තපතොන්නමතපරම, නිහද්යාලේ)
372.6

තතතොරතුර තද්යාක්ෂණ පද්යාරිභද්යාෂික ශබ්දමද්යාලද්යාව :
මයිතක්රකෝතසතොෆස්ට් ඔෆිසස් 2007 සහ වින්තඩතොසස්
විසස්ටද්යා සඳහද්යා
004.03

3-4 තශශේණ සඳහද්යා රචනද්යා. (කරණද්යාරත්න,
තසකෝමබන්දු)
372.623

තතතොරතුර හද්යා සන්නිතවේදන තද්යාක්ෂණය : අ.
තපතො. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය විභද්යාග
පග්රශස්තනකෝත්තර
004.076
තතතොරතුර හද්යා සන්නිතවේදන තද්යාක්ෂණය : ඇම.
ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග
හද්යා ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර
004.076

තුර්තගනවේ, ඉවද්යාන්. සනයිදද්යා : මතග් ප්රථම
තප්රශේමය
891.73
තුරක කඳුළු. (තබකෝකන්ද, තබකෝගන)

891.481

තුලද්යා : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් 133.5272
තුවක්කුව තනතොතවේ මතග් හිත පත්තු විය.
(රණසූරිය, තහශේමන්ත)
891.481

තතකෝරතදණය, තසතනවිරත්න (අන.). බලන්න
වර්න්, ජූලේසස්
තතකෝරතදනිය, තසශේන. අරණු

891.483

තතන්නතකකෝන්, කරණද්යාපද්යාල. ටිකරිතග්
කරිඅමුණ
ළ 891.483

තතකෝරතදනිය, තසශේන (පරි.). බලන්න ශිශිර
වලද්යාකුළු : මද්යාඕ තසශේතුසිං සහ චීන විප්ලවතයේ
තවනත් නද්යායකයන් ලිය කවි

තතන්නතකකෝන්, චින්තද්යා නන්දනී. සුළඟෙ තසශේ
සපපැමිණ
891.481

තතකෝරද්යාගනිමු සපැබසෑම නද්යායකත්වය.
(ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)

තතන්නතකකෝන්, ධමමිකද්යා. නිලේමිණ දසෑසන් 2
891.483

ත්රසස්තවද්යාදීන්ට මුදලේ සපැපයීම මපැඩපපැවපැත්වීතම
සමමුති (සසිංතශකෝධන) : 2005 අසිංක 25

294.3

දරන ත්රසස්තවද්යාදීන්ට මුදලේ සපැපයීතම
මපැඩපපැවපැත්වීතම සමමුති පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
344.05320262
තිග්රතකකෝණමිතිය. (වඩුතග්, බුද්ධික)

516.24

තිග්රපිටකය. අභිධර්මපිටකය. අභිධර්ම
චන්ද්රිකද්යාව : චිත්ත පද්යාදය
294.3824

අසිංක 276-313

294.382325

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 314-353
294.382325
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 354 -396
294.382325

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. අනරද්ධ සූතග්රය සහ
සමතබකෝධි පක්ඛීය සූතග්රය
294.3823

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 397-424
294.382325

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ඛුද්දක
නිකද්යාය විමසිංසද්යා : තපළ හද්යා අන්තර්ගතය
පිළිබඳ අධදයනයක්
294.38232

ත්රිපිටකය . සූත්රපිටකය . ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 425-469
294.382325

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
ජද්යාතක කතද්යා 2 : ප්රද්යාථමික තශශේණ සඳහද්යා
ළ 891.483

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 470-482
294.382325
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 483 - 497
294.382325

ත්රිපිටකය . සූත්රපිටකය . ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 01 -21
294.382325
තග්රක්රිපිටකය. සුතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 22-47
294.382325
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 48-76
294.382325

ත්රිපිටකය . සූත්රපිටකය . ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 498-510
294.382325
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 511 - 518
294.382325

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 77-95
294.382325

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 519-523
294.382325

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 96-138
294.382325

තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 524 - 528
294.382325

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 139-185
294.382325

තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 529 - 532
294.382325

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 186-232
294.382325

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 533-535
294.382325

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක.
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා

තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා

අසිංක 536 - 537

294.382325

තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 538
294.382325
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 539 - 548
294.382325

අට්ඨක වග්ග විමසුම

298.3823

තිග්රපිටකය. සූතග්රපිටකය. සූතග්රධර්ම අධදයනය
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. සූත්ර පිටකය සරල
බසන් - 1
294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. තසත් පිරිත් 294.3823

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය.
ධමමපදය. ධමම පද ඇසුර - 1 294.382322

තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. සසිංයුක්ත නිකද්යාය.
සසිංයුක්ත නිකද්යාය - ii : නිදද්යාන වග්ග 294.3823

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය.
ධමමපදය ධමමපදය : සන්නස සහිත
294.382322

ත්රිභද්යාෂද්යාත්මක වචන මද්යාලද්යාව තහවත් හින්දු බුරම
සසිංහල වචන තපතොත
413.91431

තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය.
ධමමපදය. සද්යාර්ථක ජිවිතයකට ධමමපදතයන්
294.3832322

ත්රීවීලේ රියපැදුරන් තවනතවන්ම ත්රීවීලේ කතද්යා.
(ධර්මසරි, අජිත්)
302.4

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. දහම ප්රදීපය : මහද්යා
සතිපට්ඨද්යාන සූත්ර විවරණය
294.3823

ද්විත්වය. (සමන්තභද්ර හිමි)

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. වදනික තසත් පිරිත්
294.3823

ද්තවේශය දුර කරන්තන් තකතසශේද? : ආඝද්යාත
පටිවිනය සූතග්රය ඇසුරිණ. (සුදසස්ස හිමි,
කුකුලේපතන්)
294.34

තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. පරමත්ථ මඤස්ජුසද්යා නම
වූ විසුද්ධි මග්ග ටිකද්යාව : පග්රථම භද්යාගය
294.3823

294.3

දක්ෂිණ අනරද්යාධපුරතයේ තවසස්සගිරිය. (අඹන්වල,
චන්දිම බණ්ඩද්යාර)
954.93
දකුණු පළද්යාත් මලල ක්රීඩද්යා 2011

796.095493

තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. පරද්යාභව සූතග්රය සහ
වසල සූතග්රය
294.3823
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. පිරවද්යානද්යා තපතොත්
වහන්තසශේ
294.3823
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. මජේජිම නිකද්යාය.
ලනත්ථප්පකද්යාසන නම වූ මජේජිම නිකද්යාය මුල
පණ්ණද්යාසක ටකද්යාව : පග්රථම තකතොටස 294.3823
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. මහද්යා සතිපට්ඨද්යාන සූත්රය
294.3823
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. තලතොකු අකුර සහිත
මහද්යා පිරිත් තපතොත් වහන්තසශේ
294.3823

දකුණු පළද්යාත් සමථ මූල මණ්ඩල
සද්යාමද්යාජිකත්වතයේ මහද්යාර්ඝ තසශේවද්යා ප්රසද්යාදනය සහ
වපැඩමුළුව 2011
347.09
ද තකතොසස්තද්යා, දිළුම නිතරකෝෂිනී. සඳු තනතොඇස නදී
ගීතය
891.483
ද තකතොසස්තද්යා, බර්ටි. පවේකද්යාරයද්යාව ගලේගසද්යා
මපැරීම : තලකෝකතයේ සදු වූ සතද අපරද්යාධ
කතද්යා එකතුවක්

364

ද තකතොසස්තද්යා, බර්ටි (පරි.). බලන්න ක්රිසස්ටි, අගතද්යා

ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. සච්ච විභසිංග සූත්රය :
නිර්වද්යාණද්යාවතබකෝධතයේ සදහම සසලස
294.3823

දඟෙකද්යාර කරී. (මුකර්ජි, දද්යාන් තගකෝපද්යාලේ)

ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. සුත්ත නිපද්යාතතයේ

දඟෙ නසෑලු මතග යද්යාලු. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)

823

දඟෙකද්යාර තපතොට්ටනිය. (ගුලේයද්යාම, ගපූර්) 891.73

891.483
දඩයක්කද්යාර ක්වද්යාටර්තමන්. (හපැගද්යාර්ඩ්, තහන්රි
රයිඩර්)
823
දඩයක්කද්යාරයද්යාතග් කතද්යාව. (නවගත්තත්ගම,
සයිමන්)
891.483
දඩයක්කද්යාරතයකෝ. (බිසස්ච්, තජකෝර්ගන්)

823

දන්තනද්යාරද්යායන, සමදරද්යා චද්යාන්දනී. තද්වතද්යාවිය
891.483
දන්තනද්යාරද්යායන, සමදරද්යා චද්යාන්දනී. වපැහි නිමද්යාව
891.483
දන්තදනිය, තරසිංග (පරි.). බලන්න (තඩ්විසස්,
ජපැක්)
දන්තදනිය, තරසිංග. රද්යාසසිං තදයේතයකෝ : සස්වතන්තග්ර
දකෘශද කද්යාවද නිර්මද්යාණය
891.482
දන්තදනිය, තරකෝහණ. සතිසස්චන්ද්ර එදිරිසසිංහ
පග්රතිභද්යාවතලකෝකනය : අඩසය වසරක් සපිරි
කලද්යා තමතභවර උතදසද්යා කකෘතතවේදීත්වය
පිරිනපැතමන රූපමය සසිංලද්යාපයක
700.92
දන්තදනිය, තරකෝහණ. සපැබසෑ කරළිය

891.483

දන මන සනසන තපතොතහතොය පුරද්යාණය.
(ධමමතිලක හිමි, අරම)
294.3438
දම දිතයන් පණ තදවේ විමන් සපැප. (ඤද්යාණද්යානන්ද
හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
294.3

843
දඹදිව අසරිය. (විකග්රමසසිංහ, නීතද්යා)
294.34350954
දයද්යා, ඩ. ඩ. එන්. බද්යාතලකෝ. උසසස් තපළ තභකෞතික
විදදද්යාව : තරල
532
දයද්යානන්ද, ඇම. ඩ. බසිංකරය හපැර ගිය
තසතොලේදද්යාදුවද්යා
891.483
දයද්යානන්ද, එම. ඩබ්ලිවේ. සුමන. රන් පත්තිර
891.483
දයද්යානන්ද, චද්යාලේසස්. යුතරකෝපද්යා කලද්යාතවේ ගමන් මග
741.936
දයද්යානන්ද, නිලේමිණ (පරි.). බලන්න
තභට්ටිආරච්චි, නිර්මල
දයද්යානන්ද, තප්රශේමද්යා. මිචිතකකෝ සසිං තග් පසු භවය
891.483
දයද්යානන්ද, බුද්ධදද්යාස (සමපද්යා.). බලන්න
සමද්යාධි භද්යාවනද්යා
දයද්යාබර තපතොඩිනම තවතටයි. (පියතිසස්ස හිමි,
කුඹලේවල)
294.34
දයද්යාරත්න, උපුලේ (සමපද්යා.). බලන්න තතතොරතුර
හද්යා සන්නිතවේදන තද්යාක්ෂණය : ඇම. ඩ.
ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා
ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර

දමසක් තපතොත් තපළ : අසිංක 11 - 26
294.3
දම තසතනවි සපැරියුත් මහද්යා තතරණුතවකෝ.
(තසශේනද්යානද්යායක, වික්රම)
294.3657

දයද්යාරත්න බණ්ඩද්යාර, ඕ. ජී. නිදහසස් විශස්වවිදදද්යාල
අධදද්යාපනය තපකෞද්ගලිකකරණයට?
378
දර ගපැබක් කුස දරද්යා දස මසක් තපරම පුරන්නී...
(ගලේලසෑලේල, ශිරද්යානි)
618.2

දමයන්ති, එම. ඒ. එම. (සසිංසස්.). බලන්න
කන්තද්ගම, තිලක්

දර නපැළවිලි සහ මවේපිය ගුණ කවි ගී

ද. මු. දසනද්යායක සමද්යාජ සත්කද්යාරක හද්යා පුණදද්යාධද්යාර
පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ද. මු.
දසනද්යායක සමද්යාජ සත්කද්යාරක හද්යා පුණදද්යාධද්යාර
පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
ද තමලේ, තනලූෆර් (සසිංසස්.). බලන්න දළ රළ
තපළ : සුනද්යාමිය ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ සස්තග්රන්ට
බලපසෑ හපැටි
ද තමකෝපසද්යාසිං, ගී . අගුල සහ තවනත් තකටිකතද්යා

398.2

දර මුතුවපැලේ : ළමද්යා ගීත සසිංගග්රහය. (වීරක්තකතොඩි,
ඉරසිංගද්යා සමින්දනී)
782.42
දරතලතොව එළිය කරන තපරදිග. (සරිධමම හිමි,
සූරියතගතොඩ)
294.3
දරවන්තග් පූර්ණ සසිංවර්ධනය : ළදරවිය, තපර
පද්යාසලේවිය සහ ළමද්යාවිය. (අලේගම, ගද්යාමිණ
සඳලද්යාලේ)
305.231
දරවන් දිවි නසද්යා ගන්තන් ඇයි ?. (විතජේසූරිය,
සරත්)
362.28083

දවතසශේ සතුවම 4. (සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ)
294.3
දවතසශේ සතුවිලි. (සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ) 294.3
දවතසශේ සතුවිලි - 2. (සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ)
294.3
දවතසශේ සතුවිලි - 3. (සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ)
294.3
දසනද්යායක, එලේ. බ. බුදු දහමට අනව
යහපද්යාලනය තහවුර කරමු
294.34

මලිකද්යා
ද සලේවද්යා, අනල (පරි.). බලන්න ගද්යාන්ධි,
තගකෝපද්යාලේ
ද සලේවද්යා, අනල (පරි.). බලන්න නිරිඇලේල,
ශර්මිලද්යා ජයසසිංහ
ද සලේවද්යා, අනල (පරි.). බලන්න පද්යා චින්
ද සලේවද්යා, අනල (පරි.). බලන්න
තවසස්ට්තවකෝටර්, ජුඩ්

දසනද්යායක, එසස්. චන්ද්රසරි (පරි.). බලන්න
හපැගද්යාර්ඩ්, තභන්රි රයිඩර්

ද සලේවද්යා, ඇ. ලයනලේ (සමපද්යා.). බලන්න
අකද්යාරද්යාදි ක්රමයට එච්. ආර්. තජකෝතිපද්යාල ගීත
500 ක්

දසනද්යායක, ඒ. ඊ. ඇසස්. කුමද්යාර රචනය : පසස්වන
තශශේණය
372.6

ද සලේවද්යා, ඇ. ලයනලේ (සමපද්යා.). බලන්න
අකද්යාරද්යාදි ක්රමයට කණ්ඩද්යායම ගීත

දසනද්යායක, ඒ. ඊ. ඇසස්. කුමද්යාර රචනය :
හත්වන තශශේණය
491.485

ද සලේවද්යා, ඇ. ලයනලේ. (සමපද්යා.). බලන්න
එම. එසස්. පග්රනද්යාන්දුතග් ගීත : අකද්යාරද්යාදි කග්රමයට

දසනද්යායක, ඒ. ඊ. ඇසස්. කුමද්යාර රචනය :
8-9 තශශේණය
491.485

ද සලේවද්යා. ඇ. ලයනලේ (සසිංසස්.). බලන්න ළමද්යා
ගීත එකතුව : අකද්යාරද්යාදි කග්රමයට

දසනද්යායක, නඳුන් යසත (සසිංසස්.). බලන්න
කද්යාවද තසශේයද්යා : ලද්යාලේ හසෑතගතොඩ නිර්මද්යාණ
සන්දීපන

ද සලේවද්යා, එම. ය. අමරපුර නිකද්යාතයේ සමද්යාරමභය
හද්යා විකද්යාශය
294.39

දසනද්යායක, නිලන්ති. ජද්යාන තද්යාක්ෂණය 572.86
දසනද්යායක, බර්නි. තද්යාත්තලද්යා

891.483

දසනද්යායක, තමනක හර්ෂද්යාන්. තනකෝනද්යා මලේ
782.42
දසනද්යායක, තමනක හර්ෂද්යාන්. පද

491.488

දසනද්යායක, සමීර. වීසද්යා අත්තපතොත

323.67

දස මිතුර වික්රමය. (තප්රශේමචන්ද්ර, මිත්සලද්යා)
891.483
ද සලේවද්යා, අනල. ඉතිහද්යාස තපතොතත් රස
කතන්දර : 1 වපැනි තකතොටස

954.93

ද සලේවද්යා, අනල. උන්මත්තකතයකෝ

891.483

ද සලේවද්යා, අනල. මසිංතජේශස්වරී

891.483

ද සලේවද්යා, අනල (පරි.). බලන්න අවේෆර්,

ද සලේවද්යා, තකතොලින්. සසිංහලතයේ රණහඬ
ද සලේවද්යා, චද්යාර්ලේසස් විලියම.
සසිංතද්ශය

823

සුරද්යාතසතොඬ
891.481

ද සලේවද්යා, ජනක (සම කර්තකෘ). බලන්න
තිලකරත්න, සුචින්ත
ද සලේවද්යා, ජිතන්න්ද්රවසිංශ. විකසත සයපත :
අමබලන්තගතොඩ ශග්රග්රී තද්වද්යානන්ද විදදද්යාලයීය
වකෘත්තද්යාන්තය
371.01
ද සලේවද්යා, ජිතන්න්ද්රවසිංශ (පරි.). බලන්න
තවලේසස්, එච්. ජී.
ද සලේවද්යා, ඩ. ස. ගුරවරන් සඳහද්යා පග්රද්යාතයකෝගික
ඉගපැන්වීමට උපතදසස්
370.71
ද සලේවද්යා, නලින්. අතප් පග්රවද්යාද - 3 : අතප්
ඉතිහද්යාසයට හද්යා සුසමද්යාදර්ශයක
089.9148
ද සලේවද්යා, නිශස්ශසිංක. පග්රතවේණය : උසසස් තපළ
ජීව විදදද්යාව
572.865

ද සලේවද්යා, බන්දුල ජී. තද්යාරණදය හද්යා පුද්ගල
සසිංවර්ධනය
158.1

දළඹු පපැසිංචද්යා. (පුසස්තවේවල, විමුක්ති ය. ඒ.)
ළ 891.483

ද සලේවද්යා, සනත්. පිළිකද්යා

616.994

ද සලේවද්යා, සනත්. හදවත

616.12

දළ රළ තපළ : සුනද්යාමිය ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ සස්තග්රන්ට
බල පසෑ හපැටි
363.34082

ද සලේවද්යා, සසලේ (සසිංසස්.). බලන්න අටවිස බුධ
වන්දනද්යා සහ විවරණ
ද සලේවද්යා, හතර්න්ද්ර . පද්යාසලේ තුළ ළමද්යා ආරක්ෂද්යාව
ළමද්යා අයිතිවද්යාසකම හද්යා ළමද්යා සහභද්යාගිත්වය
පිළිබඳ අත්තපතොත
305.231
ද තසතොයිසද්යා, ආර්. වුඩ්වර්ඩ් (සමපද්යා.). බලන්න
තගතොඩතග් සසිංහල – ඉසිංග්රීස ශබ්ද තකකෝෂය
ද තසතොයිසද්යා, පියසිංජල.

නිපුණු මද්යාපිය අත්වපැල
306.874

දහඅට වන්නම සහ සසිංහල ජනක්රීඩද්යා කවි 793.31
දහ අට සන්නිතයේ සතර අභිනය.
(ඉරගලේබණ්ඩද්යාර, අතයකෝමි)

133.443

දහනද්යායක, අනර. තලකෝකය හතරැසස්

891.481

දහම උයන : සළුමිණ පුවත්පතත් පළ වූ ලිපි
තපළ දහම පවස නිවන දිය තදකෝතක්.
(සුබසසිංහ, රමණී)
294.3

දළුතගතොඩආරච්චි, මහින්ද. සුළසිං කද්යාතල 
ඇවිලේලද්යා : ළමද්යා ගීත සසිංගග්රහය
782.42083
දළුතපතොත,මහින්ද කුමද්යාර. අතප් මුතුන්
මිත්තන්තග් පරිසර සරිත් විරිත් : දියදඹරද්යාතවේ
සට එලේලසිංගද්යාතවේ අරමය දක්වද්යා
398.36
දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර. අවුරදු වගතුග
394.2614
දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර. ජනසමමත තහසිංචි :
හත්තකකෝරලතයේ වපැවේගමමද්යාන ඇසුතර් පපැවති
තහසිංචි පිළිබඳ ජනශග්රපැති විමර්ශනය
398.41095493
දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර. දියතහතොලේමන :
කටවහරින් කයන මපැහිතතලේ කතද්යාවසස්තුව
891.483
දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර. පග්රසස්තද්යාව පිරළු
කතද්යාන්දර : අතප් පග්රසස්තද්යාව පිරළු හපැදුතන්
තමතභමයි
98.909148
දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර. වපැව හද්යා සසිංසස්කකෘතිය
398.36

දහම ගුර කුසලතද්යා සසිංවර්ධන. (මහතන්තග්රතග්,
ගුණතසශේන)
294.375

දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර. හූව 3 වන තකතොටස :
අතප් මුතුන් මිත්තන්තග් සද්යාමපග්රදද්යායික
සන්නිතවේදන විධි
302.2223

දහම තතතොටුතපතොළ : ත්රිපිටක මූලද්යාශය මත
පදනම ව
ලියන ලද ලිපි සරණයක.
(රණසසිංහ, සමන් චන්ද්ර)
294.382325

දද්යානතයේ ආනිසසිංස : දීතම බල මහිමය. (කුරප්පු,
ඩ. බ.)
294.34446

දහම ප්රදීපය : මහද්යා සතිපට්ඨද්යාන සූත්ර විවරණය.
(ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය)
294.3823
දහම සතුවිලි. (චන්ද්රතජකෝති හිමි, නවරඑළිතයේ)
294.34
දහම දසුන හද්යා සසුන. (අභයවසිංස, කපිල) 294.3
10-11 තශශේණ අ. තපතො. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ)
ගණතය තකටි සටහන් : මුළු විෂය
නිර්තද්ශය, ජදද්යාමිතිය පග්රතමයයන් හද්යා පග්රතමය
සද්යාධනය ද ඇතුළත්ය (සපැමසන්, ඒ. බ.)
510.76

දද්යාමතප්, මීතගතොඩ තබකෝධිවර්ධනද්යාරද්යාම ශග්රග්රී මධුරසද්යාම
පිරිතවන් විහද්යාරසස්ථ සසිංවර්ධන සභද්යාව
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : දද්යාමතප්, මීතගතොඩ
තබකෝධිවර්ධනද්යාරද්යාම ශග්රග්රී මධුරසද්යාම පිරිතවන්
විහද්යාරසස්ථ සසිංවර්ධන සභද්යාව සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව) 346.0640262
දද්යාසස්වත්ත, හසතද්යා ඉන්දීවරී (පරි.). බලන්න
ටවුන්සස්එන්ඩ්, සූ.
දපැණුවත් නවණපැති වපැඩිහිටියනට

646.79

දපැන් නපැතුවට මම එතතකතොට. (ජයතනත්ති,

තසකෝමරත්න)

891.481

දපැනම තලතොව ජයගනිමු. (ප්රනද්යාන්දු, තක්. ඒ.
සසිංජීව)
001
දපැහපැමි සමද්යාජයකට තබකෞද්ධ සසිංකලේප.
(වජිරවසිංස හිමි, විතද්යාරන්තදණතයේ)

දියුණුවට මග : පරද්යාභව සූත්රය ඇසුතරන්.
(සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ)
294.34
දිරද්යාගිය කපැණමඩල. (බණ්ඩද්යාර, සුනිලේ එලේ.
ආර්.)
891.483

294.3

දසෑ විතලේ පිපි මලක්. (විදද්යානආරච්චි, ගුණතුසිංග
යටියන)
891.483
දික්වපැව ශ්රීග්ර සුමසිංගලද්යාරද්යාම පුරද්යාණ විහද්යාරසස්ථද්යානතයේ
තපතොතහකෝ දින වන්දනද්යා කග්රමය
294.34433
දිගන්තවල, තිලකරත්න. චිතග්ර කලද්යාව 9 තශශේණය
741.07
දිගන්තවල, තිලකරත්න. චිත්ර කලද්යාව : 11
තශශේණය තකටි සටහන් තපතොත
741

දිවේගිර. (ෂින්තජන්, ගද්යාඕ)

895.13

දිවිතකතට කවි ගඟෙ : සඳපැසස් කවිය පිළිබඳ
ශද්යාසස්තග්රග්රීය විවරණයක්. (සූරියආරච්චි. ගද්යාමිණ)
891.481
දිවිතරණය. (විමලතජකෝති හිමි, තගකෝනතදණතයේ)
891.481
දිවිමගට සපැනසුම. (ලියනතග්, එසස්. ආර්.)
294.3823
දිවිය මනරම. (රද්යාජපක්ෂ, කීර්තිනන්ද)

158.1

දිගද්යාසරි විදීතම රහසස්. (කුමද්යාරිහද්යාමි, ධමමිකද්යා)
362.19
දිදුලන දුහුවිලේල . (මතහශේන්ද්ර, සචිත්රද්යා) 891.483
දිනතපතොතත් තගතුණු කථද්යාවක් - 2. (මීවපැලේල,
පුෂස්පද්යා)
891.483
දිනෂද්යා. (අතබ්රවන්, සුමුදු)

891.483

දිනෂිකද්යා කුමද්යාරි, චන්දිමද්යා. අධි මද්යානසක විදදද්යාව
සහ බුදු දහ තමහි පපැතණන පග්රද්යාතිභද්යාර්ය
294.33615

දිවි සුවඳ. (ජයතිසස්ස, වයිමන්)

891.481

දිවුලේගතන්, නිහද්යාලේ. අමද්යාවතක් බිසිං කළුවර :
තග්ය පද සසිංගග්රහය
782.42
දිවුලේගතන්, නිහද්යාලේ. ආශද්යා : පදද කද්යාවද
891.481
දිවද සත්පග්රසද්යාදය විවිධ පපැතිකඩ. (ලියනද්යාරච්චි
පියතුමද්යා, විලියම ඉවද්යාන්සස්)
241.2

දිය කපැට පහණ : රූපවද්යාහිනී මද්යාලද්යා නද්යාටකය.
(හඳගම, අතශකෝක)
791.457

දිසද්යානද්යායක, අනර. තර සරරට සුන්දර
තපනමක්
616.398
දිසද්යානද්යායක, එසස්. එම. මසිංජුල. පින්සර ලිතයේ
නඹ පුන්සඳ වතගයි නිශද්යා...
891.481

දියණය එනතුර. (වික්රමරත්න, පුෂස්පරද්යාණ)
891.481

දිසද්යානද්යායක, කුමද්යාරි (සමපද්යා.). බලන්න දර
නපැළවිලි සහ මවේපිය ගුණ කවි ගී

දියත දිනන කවි : 2011 තලකෝක කවි දිනය
නිමිත්තතනි
891.481

දිසද්යානද්යායක, කුමද්යාරි (සමපද්යා.). බලන්න දහඅට
වන්නම සහ සසිංහල ජනක්රීඩද්යා කවි

දිය යට වික්රමය. (ප්රයිසස්, විලද්යාර්ඩ්)

843

දිසද්යානද්යායක, චන්ද්රද්යාසිංගනී පද්මලතද්යා. සපැබසෑ සපැප
සපැබසෑ සතුට ලබන්නට නම
294.3

දියවර වගතුග. (බසස්නද්යායක, ස. ආර්. එම. තක්.)
333.91

දිසද්යානද්යායක, ජී. ආර්. නවතලතොව දපැනම
ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය : ශ්රී ලසිංකද්යාව හද්යා
තලකෝකය
001.076

දියතහතොලේමන : කටවහරින් කයන මපැහිතතලේ
කතද්යාවසස්තුව. (දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර)
891.483

දිසද්යානද්යායක, ජී. ආර්. සරිලක නිරතුර වඳින
පුදබිම, අනරද්යාධපුර අටමසස්ථද්යාන

294.3435095493
දිසද්යානද්යායක, තජේ. බ. අකුර මිහිර

372.6

දිසද්යානද්යායක, තජේ. බ. අකුර මිහිර 3

372.6

දිසද්යානද්යායක, තජේ. බ. අකුර මිහිර 5

372.6

දිසද්යානද්යායක, ඩ. එම. අනර. තකතොටගල බිසිංතගය
891.483

දිසද්යානද්යායක, නද්යාලිනී සුසලද්යා. මුනිඳු පුදමු දඹදිව දී
294.34350954
දිසද්යානද්යායක, නිලන්ත. ශ්රී ලද්යාසිංතක්ය තබකෞද්ධ
සමප්රදද්යායය 1
294.3095493
දිසද්යානද්යායක, පුෂස්පකුමද්යාර මහද්යානද්යාම. මද්යායද්යා දුපත
891.483

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. එළිය කළු තනතොතවේ නම
891.483

දිසද්යානද්යායක, පග්රසන්න කුමද්යාර. නව තයතොවුන් විතයේ
පසුවන ළමුන් සය දිවි නසද්යා ගපැනීමට
තයතොමුවීම තකතරහි බලපද්යාන තහශේතු පිළිබඳ
විමර්ශනද්යාත්මක අධදයනයක්
362.28

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. කඳුළු කුණද්යාටුව

891.483

දිසද්යානද්යායක, තප්රශේම. අතප් රජවර 1

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. දඟෙ නසෑලු මතග යද්යාලු
891.483

දිසද්යානද්යායක, තප්රශේම. අතප් රජවර 2

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා.
යතසකෝධරද්යා

දුක දපැරවද්යා නම ඈ
891.483

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. නිලේ කටතරතොලු

891.483

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. නිලේ කපැට වපැසස්ස
891.483
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. පහන් අඳුර ළඟෙ 891.483

923.1095493
923.1095493

දිසද්යානද්යායක, රත්නසරි පී. සසර මඟෙ තකටිම මඟෙ
891.481
දිසද්යානද්යායක, ලක්ෂස්මන්. අ. තපතො. ස. (උසසස්
තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව : නපැතනකෝ තද්යාක්ෂණය
ඇතුළු විදදද්යාතවේ නව වර්ධනයන්
620.5
දිසද්යානද්යායක, වද්යාසනද්යා (සසිංසස්.). බලන්න කටක :
ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. පියද්යාසර කරිලේල 891.483
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. රණතිසරද්යාතණනි 891.483
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. රිදී පහන් නිමනය
891.483
දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා. සත් පියුම පපැතුම 891.483

දිසද්යානද්යායක, වද්යාසනද්යා (සසිංසස්.). බලන්න කනදද්යා :
ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්
දිසද්යානද්යායක, වද්යාසනද්යා (සසිංසස්.). බලන්න කුමභ :
ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්

891.483

දිසද්යානද්යායක, වද්යාසනද්යා (සසිංසස්.). බලන්න තුලද්යා :
ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්

දිසද්යානද්යායක, දයද්යා. ක්තලකෝනියකතග් කතද්යා
වසස්තුව
891.483

දිසද්යානද්යායක, වද්යාසනද්යා (සසිංසස්.). බලන්න ධන :
ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්

දිසද්යානද්යායක, නන්දද්යා පී. වලේ පපැලසෑටි

දිසද්යානද්යායක, වද්යාසනද්යා (සසිංසස්.). බලන්න මකර :
ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්

දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා.

සතදද්යා

363.78

දිසද්යානද්යායක, නන්දද්යා පී. ශද්යාක වර්ධනය හද්යා
විකසනය
631.52
දිසද්යානද්යායක, නන්දද්යා පී. (සම කර්තකෘ.). බලන්න
දිසද්යානද්යායක, රත්නසරි පී.

දිසද්යානද්යායක, වද්යාසනද්යා (සසිංසස්.). බලන්න මිථුන :
ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්
දිසද්යානද්යායක, වද්යාසනද්යා (සසිංසස්.). බලන්න මීන :
ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්

දුරතු උණුසුම. (මුදද්යාතග්, විමලදද්යාස)

891.481

දිසද්යානද්යායක, වද්යාසනද්යා (සසිංසස්.). බලන්න තමෂ :
ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්

දුරතු හිර. (විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර)

891.483

දිසද්යානද්යායක, වද්යාසනද්යා (සසිංසස්.). බලන්න වකෘශස්චික :
ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්

දුලේමද්යා. (සමරනද්යායක, රූෂසිංකද්යා සජද්යාසිංගනී)
891.483

දිසද්යානද්යායක, වද්යාසනද්යා (සසිංසස්.). බලන්න වකෘෂභ :
ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්

දුහුලු වළද්යාකුළු. (පුෂස්ප කුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා)
891.483

දිසද්යානද්යායක, වද්යාසනද්යා (සසිංසස්.). බලන්න සසිංහ :
ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්

දූපතත් අවි දපැරූ කත. (ෆ-චිසිං, ල)

දිසද්යානද්යායක, විමලේ. ගිරිකුළ හද්යා සඳමඩල :
නිර්මද්යාණද්යාත්මක සද්යාහිතදය විෂය තකතොට ගත්
ලිපි සමුච්චයක
089.9148
දිසද්යානද්යායක, විමලේ. නද්යාටද කලද්යාව පිළිබඳ
හපැඳින්වීමක්
792
දිසද්යානද්යායක, ශද්යාන්ති. තද්දුන්න

891.483

දිසද්යානද්යායක, ශද්යාන්ති. සරසිංගලේ

891.483

දිසද්යානද්යායක, සමන් මහද්යානද්යාම. සුරඟෙන කුමරිය
891.483
දිසද්යානද්යායක, සුජීව (පරි.). බලන්න ගිලේමන්,
තජකෝර්ජේ ජී.
දිසද්යානද්යායක, සුජීව (පරි.). බලන්න
ෆසෑන්ක්ලින් ඩබ්ලිවේ.

ඩික්සන්,

895.13

දූවිලි. (කුරප්පු, පද්මද්යා)

891.483

දකෘෂස්ටි. (ගුණරත්න, විජිත)

891.482

2008 වර්ෂතයේ පග්රගතිය හද්යා ඉදිරි දපැක්ම.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. රද්යාජද ආරක්ෂක, මහජන
ආරක්ෂද්යාව, නීතිය හද්යා සද්යාමය පිළිබඳ
අමද්යාතදද්යාසිංශය)
355.606
2010 වර්ෂය සඳහද්යා මහද්යා භද්යාණ්ඩද්යාගද්යාරතයේ රද්යාජද
මූලද ප්රතිපත්ති තදපද්යාර්තතමන්තුතවේ කද්යාර්ය
සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. රද්යාජද මූලද
ප්රතිපත්ති තදපද්යාර්තතමන්තුව)
352.406
2010 වර්ෂය සඳහද්යා සුරද්යාබදු තකතොමසද්යාරිසස්
ජනරද්යාලේතග් පද්යාලන වද්යාර්තද්යාව. ( ශ්රී ලසිංකද්යාව.
ශ්රී ලසිංකද්යා සුරද්යාබදු තදපද්යාර්තතමන්තුව)
352.99806
2010 අසිංක 11 දරන සවිලේ නඩු විධද්යාන සසිංගග්රහය
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
347.05026

දිසද්යානද්යායක, තසශේනද්යාරත්න. අනද්යාගත තලතොව
දිනන්නට අතප් දරවන් තගතොඩනගන
වදනික කද්යාල සටහන
640.43

2010 අසිංක 13 දරන පළද්යාත් සභද්යා (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
342.09026

දීඝිති තකකෝසළ ජද්යාතක කද්යාවදය. (පියතසශේන,
ඩබ්ලිවේ. ඒ.)
294.382325

2010 අසිංක 14 දරන සවිලේ ගුවන් තසශේවද්යා පනත.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.097026

දුක දපැරවද්යා නම ඈ යතසකෝධරද්යා
තරසිංගද්යා)

2010 අසිංක 15 දරන භද්යාණ්ඩද්යාගද්යාර තලේකම
(නිතයකෝජිතයකු නම කරීතම) පනත. (ශ්රීග්ර
ලසිංකද්යාව)
343.032026

. (දිසද්යානද්යායක,
891.483

දුනමද්යාල, මහද්යානද්යාම. පුරද්යාතන ගදද සසිංගග්රහය
විමර්ශනය : 2009 සට අ. තපතො. ස. (උසසස්
තපළ) සඳහද්යා නියමිත
891.48
දුමබර ජනකතද්යා. (තලතොකුතහශේවද්යා, සඳරවන්)
398.2095493

2010 අසිංක 16 දරන තගවීම පපැහපැර හරින ලපැබ
බදු පියවීතම (විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) පනත. (ශ්රීග්ර
ලසිංකද්යාව)
343.04026
2010 අසිංක 17 දරන කපැසතනකෝ වදද්යාපද්යාර
(නියද්යාමනය කරීතම) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
344.099026

2010 අසිංක 18 දරන ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා රද්යාජද වදවසද්යාය
පග්රතිසසිංසස්කරණ තකතොමිෂන් සභද්යා (ඉවත්
කරීතම) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව) 346.067026
2010 අසිංක 19 දරන මරණ ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම
(තද්යාවකද්යාලික විධිවිධද්යාන) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.034026

346.092026
2011 අසිංක 13 දරන පළද්යාත් සභද්යා (මුද්දර ගද්යාසස්තු
මද්යාර කරීතම) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.057026
2011 අසිංක 14 දරන හර බදු (ඉවත් කරීතම)
පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.04026

2010 අසිංක 20 දරන විසර්ජන පනත.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.034026

2011 අසිංක 15 දරන මුදලේ (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.034026

2011 අසිංක 1 දරන බපැසිංකු මගින් ප්රදද්යානය
කරන ලද ණය අයකර ගපැනීතම (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.073026

2011 අසිංක 16 දරන පග්රද්යාතද්ශ්රීය යටිතල පහසුකම
සසිංවර්ධන බදු (ඉවත් කරීතම) පනත.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.04026

2011 අසිංක 2 දරන පීඩද්යාකද්යාරී ආයුධ (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
344.0537026

2011 අසිංක 17 දරන නිෂස්පද්යාදන බදු (
විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.055026

2011 අසිංක 3 දරන රක්ෂණ කර්මද්යාන්තය
විධිමත් කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.086026

2011 අසිංක 18 දරන වරද්යාය සහ ගුවන් තතතොටුපල
සසිංවර්ධන බදු පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.04026

2011 අසිංක 4 දරන සමථ මණ්ඩල (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
347.09026

2011 අසිංක 19 දරන බපැසිංකු මගින් පග්රදද්යානය කරන
ලද ණය අයකර ගපැනීතම (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
346.073026

2011 අසිංක 6 දරන තරකෝහිත අතබ්ගුණවර්ධන
පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2011 අසිංක 7 දරන තද්යාරණදයට තහටක්
සසිංවිධද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව )
346.064026

2011 අසිංක 20 දරන සුරද්යාබදු (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
344.04233026
2011 අසිංක 21 දරන විදුලිසසිංතද්ශ බදු පනත.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.04026

2011 අසිංක 8 දරන මද්යානෂීය තසශේවද්යා සඳහද්යා වූ
රතු පියුම සසිංවිධද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
346.064026

2011 අසිංක 22 දරන තද්ශ්රීය ආදද්යායම
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.036026

2011 අසිංක 9 දරන එකතු කළ අගය මත
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.055026

2011 අසිංක 23 දරන බදු අභියද්යාචනද්යා තකතොමිෂන්
සභද්යාව පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.04026

2011 අසිංක 10 දරන ජද්යාතිය තගතොඩනපැගීතම බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව) 343.04026
2011 අසිංක 11 දරන ආර්ථික තසශේවද්යා ගද්යාසස්තු
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.055026
2011 අසිංක 12 දරන කග්රතමකෝපද්යාය සසිංවර්ධන
වදද්යාපකෘති (සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)

2011 අසිංක 24 දරන ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ සපැමට තසත
පදනම පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
346.064026
2011 අසිංක 25 දරන පින සසිංවිධද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව) 346.064026
2011 අසිංක 26 දරන සසිංගණන (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
342.08026
2011 අසිංක 27 දරන මතහශේෂස්වරි පදනම

(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
346.064026

මපැඩපපැවපැත්වීතම සමමුති (සසිංතශකෝධන)
පනත (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.05325026

2011 අසිංක 28 දරන මපැතිවරණ (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව) 342.07026

2011 සහ ඉදිරිය සඳහද්යා මුදලේ සහ මූලද අසිංශ
ප්රතිපත්ති තපර දපැක්ම. (ශ්රී ලසිංකද්යා මහ
බපැසිංකුව)
336.5493

2011 අසිංක 29 දරන ආහද්යාර (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
344.04232026
2011 අසිංක 30 දරන පග්රද්යාතද්ශ්රීය සසිංවර්ධන බපැසිංකුව
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
346.082153026
2011 අසිංක 31 දරන පළිතබකෝධ නද්යාශක පද්යාලනය
කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
344.046334026
2011 අසිංක 32 දරන නද්යාවික හමුදද්යා (සසිංතශකෝධන)
පනත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව)
343.019026
2011 අසිංක 33 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා ආර්ථික
විදදද්යා සසිංගමය පනත (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2011 අසිංක 34 දරන අනරද්යාධපුර ශ්රී පුෂස්පදද්යාන
සසිංවර්ධන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026
2011 අසිංක 35 දරන පහලගම ශ්රීතසකෝමරතන
නද්යාහිමි පදනම පනත පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව) 346.064026
2011 අසිංක 36 දරන තලසස්ටර් තජේමසස් පීරිසස් සහ
සුමිත්රද්යා පීරිසස් පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026

2012 තගතොඩතග් පඤස්චද්යාඞග ග්රහසස්ඵුට ලිත.
(විලියම, ආර්. එච්.)
133.55
2600 සද්ධර්ම ජයන්තිය ප්රකද්යාශන ;
අසිංක 2. (තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ). තුවද්යාල වූ
සත් සුවපත් කර ගපැනීම සඳහද්යා පටිච්ච
සමුප්පද්යාද නම වූ මපැද පිළිතවත ගත යුතු
විධිය :
294.3
අසිංක 3. (තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ) තමන්
හද්යා තලකෝකය තදස බලන විධිතයේ වරදින්
මිනිසද්යා දුක් විඳින හපැටි :
294.3
අසිංක 4. (තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ)
ආනද්යාපද්යාන සතිතයන් තහවත් හුසස්ම දිහද්යා
බලද්යාතගන ඉඳීතමන් තකතලසස් නපැස යන
විධිය :
294.34435
අසිංක 5.(තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ) සයලු
දුක් කරදරවලින් හිත නිදහසස් කර ගපැනීම
සඳහද්යා කළ යුතු තද් :
294.3
2600 සමබුද්ධත්ව ජයන්ති වීමසිංසද්යා

294.3

තදනගම, තසකෝමසරි. අනන් හදන්න තමන්
හපැතදන්න
ළ 891.483

2011 අසිංක 37 දරන ඔලගසිංගල මහද්යා සුදර්ශන
පතරකෝපකද්යාරී පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
346.064026

තදබතසශේ තදබස : ශග්රග්රී ලද්යාසිංතක්ය ඉසිංගග්රග්රීස සද්යාහිතදය
සමඟෙ හද්යාදකම පපැවපැත්විම. (විතජේරත්න,
නීලේ)
070.44982

2011 අසිංක 38 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා වදවහද්යාරික
සසිංඛදද්යානවිදදද්යා ආයතනය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව) 346.064026

තදබිඩ්තඩකෝ. (තෆකෝ, ඩද්යාරිතයකෝ)

2011 අසිංක 39 දරන කද්යාර්මික ආරවුලේ
(සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
344.01026

තදමළ පසස්වන තපතොත. (විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්)
494.8118

2011 අසිංක 40 දරන මුදලේ විශුද්ධිකරණය
වපැළපැක්වීතම (සසිංතශකෝධන) පනත.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව)
343.032026
2011 අසිංක 41 දරන ත්රසස්තවද්යාදීන්ට මුදලේ සපැපයීම

තදමළ උගනිමු. (ගමතග්, ලක්ෂස්මී)

852
372.6

තදමළ බස අකුතරන් අකුර. (තද්වපග්රක්රිය,
අතබ්වසිංස)
494.8118
තදමළ බස ඉතගනමට කවිතයන් අත්වපැලක්.
(ගුණවසිංශ, පී. එච්.)
494.8118

තදමළ බසට පහසු මඟෙක්. (මසිංගල හිමි,
ජූලමපිටිතයේ)
494.8118

තක්.)

823

තදමළ භද්යාෂද්යාව ඉතගනීම. (රත්නද්යායක, පී. ට.
තක්.)
494.8118

තදවියන්තග් පණවුඩකර : ජීවිත රක්ෂණ
අතලවිකරවන්තග් සද්යාර්ථකත්වතයේ
පණවුඩය. (විපුලතත්ජ, තද්ශපග්රක්රිය) 368.32

තදමළ භද්යාෂද්යා වපැඩ තපතොත. (වීරසසිංහ, ප්රියන්ති
ධමමිකද්යා)
372.6

තදවියන් දකන්න ඇත්නම. (ලියනතග්, සජිත්
තරකෝහිත)
294.34211

තදමළ මුලේ තපතොත - 2. (විජයසසිංහ, වජිර
පග්රභද්යාත්)
494.8118

තදවිවර ගපැන කතද්යා. (සූරියබණ්ඩද්යාර, මිසස්සක)
398.21

තදමළ වචන පුහුණුව. (ශිවද්යාහරන්, කවිතද්යා)
494.8118

තදවිස වසරක බලය තබදීම : ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ පළද්යාත්
සභද්යා කග්රක්රියද්යාකද්යාරීත්වය පිළිබඳ ඇගයීමක්.
320.4549304

තදමසිංසලක අපි.

(තගතොඩිලමුව, සුචිතග්රද්යා) 891.483

තදමද්යාපියන්ට සපැලකීම තසතොබද්යාදහතම උත්තරීතර
නීතියක්. (ඉරගලේබණ්ඩද්යාර, එම. එම. අයි.
බ. සසිංජදය ආදිතද)
362.82
තදයිතයතො දුන්න රත්තරන්. (විතද්යාන, ගුණතසශේන)
ළ 891.483
තදතලතොව දියුණුවට පිරිත් තද්ශනද්යා

294.3823

තදතලතොව සහනයට බුදු දහම. (බමුණුසසිංහ
ආරච්චි, බණ්ඩද්යාර)
294.3444
තදවේතලද්යාව. (සුභසසිංහ, සන්ධදද්යා කුමුදිනී)
891.483
තදවේමි සහ තසවේමි. (අටුළුගම, සසිංජීවනී)
891.483
තදවන ගමන. (මධුසසිංඛ, ගයද්යාන්)
891.481
තදවන බස තදමළ : අ.තපතො.ස. (සද්යා.තපළ)
ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය 2001 සට 2010
දක්වද්යා. (ජවද්යාන්, ඒ. තජේ. තජේ.) 494.81107
තදවන බස තදමළ : 7 තශශේණය. (ජයසසිංහ,
අතරකෝෂ)
494.811076
තදවන බස තදමළ : 10 තශශේණය. (ජවද්යාන්, ඒ.
තජේ. තජේ.)
494.811
තදවන බස තදමළ : 11 තශශේණය. (ජවද්යාන්, ඒ.
තජේ. තජේ.)
494.811
තදවි පියද්යාතණනී අවසරයි. (බුලත්සසිංහල,
රූපද්යාන්ති)
248.2
තදවියන් ඉදිරිපිට නිරවතින්. (කුමද්යාර්, ශිවේ.

තදහිවල, නපැදිමද්යාතලේ තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික
මධදසස්ථද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
(සසිංතශකෝධන) : 2008 අසිංක 30 දරන තදහිවල,
නපැදිමද්යාතලේ තබ්සෟද්ධ සසිංසස්කකෘතික
මධදසස්ථද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ්ූ පනත්
තකටුමපතක.. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
තදතළතොවක් අතරින් එහද්යා. (විකග්රමරත්න,
පුෂස්පරද්යානි)
891.483
තද්දුණු තරණය. (තපතර්රද්යා, කමලේ)

891.483

තද්දුන්න . (දිසද්යානද්යායක, ශද්යාන්ති)

891.483

තද්දුන තසශේයද්යා. (ලද්යාලේ කුමද්යාර, ප්රියන්ත) 891.483
තද්වතද්යාවිය. (දන්තනද්යාරද්යායන, සමදරද්යා චද්යාන්දනී )
891.483
තද්වදද්යාර මද්යාවත දපැන් කළුවරයි. (ධර්මපද්යාල,
තනූජද්යා)
891.483
තද්වපග්රක්රිය, අතබ්වසිංස. තදමළ බස අකුතරන් අකුර
494.8118
තද්වපිග්රය, අතබ්වසිංස. සරදඬුවම

891.483

තද්වමපැදි හත්පත්තුතවේ පිරළු කතද්යා.
(කුමද්යාරසසිංහ, සරච්චන්ද්ර)
398.9095493
තද්වී. (වද්යාසලසූරිය, ගද්යාමිණී)

891.483

තද්ශකයද්යාතණකෝ. (තරතොබින්සන්, හපැරලේඩ්)

813

තද්ශගුණ අර්බුදයට තද්ශීය විසඳුම කරද්යා 632.1

තද්ශපද්යාලනතයේ පවුල හද්යා කුලය. (අයිවන්,
වික්ටර්)
320.95493

තදතොලවත්ත, විජයරත්න (පරි.). බලන්න බිසස්ච්,
තජකෝර්ගන්

තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව : අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ නව
නිර්තද්ශය අන්තර්ගත පග්රශස්තනකෝත්තර
සසිංගග්රහය. (ඒකනද්යායක, උපද්යාලි)
320.076

12-13 තශශේණ සහ තරග විභද්යාග සඳහද්යා අලුත්
රචනද්යා
891.484
12 වසරක සසිංචද්යාරක සටහන්. (ජයතකතොඩි,
තජේ. ඒ. එසස්.)
910.4

තද්ශපිග්රය, වසන්ත කුමද්යාර (සම කර්තකෘ).
බලන්න සලේවද්යා, ඩ. ඒ. ස. සුරසිංග
තද්ශද්යානි, රශස්මි අමද්යා. කවි කයමු රස විඳිමු
891.481
තද්ශීය ආදද්යායම (සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 10
දරන තද්ශීය ආදද්යායම පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර
ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
343.0360262
තද්ශීය ජන ගද්යායනද්යා. (සරිතසශේන, අනර)
782.42162
තද්ශීය දපැනම එක්රැසස් කරීම, සසිංරක්ෂණය හද්යා
ප්රචද්යාරණය සමබන්ධතයන් ශ්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික
පුසස්තකද්යාලතයන් ඉටුවන තමතහය.
(වද්යාදසසිංහ,එලේ. ජී. ස. එන්.)
001.9
වදනික තසත් පිරිත්. (ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය)
294.3823
තදතොඩන්තගතොඩ, චන්ද්රසරි. ආත්මද්යා

891.483

තදතොඩන්තගතොඩ, චන්ද්රසරි. තලකෝචනද්යා

891.483

තදතොඩන්තගතොඩ, චන්ද්රසරි (සසිංසස්.). බලන්න
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය.
ජද්යාතක
තදතොඩමවල, ගද්යාමිණී. තහශේ තසනරත් පරණවිතද්යාන
නම විය : 114 වපැනි ජන්ම සසිංවත්සරය
930.1092
තදතොඹගහවත්ත, ආරියනන්ද. අතප් කද්යාලතයේ
තද්ශපද්යාලකයකුතග් කතද්යාව
324.2092
තදතොඹගහවත්ත, ආරියනන්ද. මහ බපැද්තද් පුසිංචි
වීරතයකෝ
891.483
තදතොයි අමමද්යා. (සූරියආරච්චි, ජද්යානකී)ළ 891.481
තදතොලමුලේල, සමන්මල. පපැතුම මලේ

891.483

තදතොසස්තර හඩ්සන් සලේවද්යා ජීවිත පරමද්යාදර්ශ610.92
තදතොසස්තතතොතයවුසස්ක, ෆස්තයතොතදකෝර්. අසමමත
මිනිසකු තග් සටහන්
891.73
තදතොතළතොසස් ගවේව : සද්යාමුහික කවි සරණය 891.481

ධනපද්යාල, ඒ. එච්. කද්යාබන් පද්යා සටහන් සහ හරිත
තලතොවක්
363.7282
ධන : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්

133.5274

ධමපියද්යාතවන් මහඟු උපතදසස්. (විජයරත්න, ඩ.
වී. එෆස්.)
294.382322
ධමමකත්ති හිමි, තනලේලියද්තද්. සදහම සසිංඛදද්යා
ශබ්ද තකකෝෂය
294.303
ධමමකුසල හිමි, මද්යාතතලේ. සසුනට තිලකයක් වූ
මද්යාතතලේ අනනද්යාහිමිපද්යාතණකෝ
294.3657
ධමමගතවේස හිමි, මීගහකුඹුතර්. පරම සුවය
සඳහද්යා භද්යාවනද්යා
294.34435
ධමමතජකෝති හිමි, මපැදවච්චිතයේ. මහද්යායද්යාන මූලික
සසිංකලේප
294.392
ධමමතිලක හිමි, අරම. දන මන සනසන
තපතොතහතොය පුරද්යාණය
294.3438
ධමමතිලක හිමි, පපැලපැන්වත්තත්. භද්යාරතය
බුද්ධභූමි ඉතිහද්යාසය
954
ධමමතිලක හිමි, මඩවල (සමපද්යා.). බලන්න
කර්මසස්ථද්යාන විභද්යාවිනි : මිනිසස් තද්හය
(භද්යාවනද්යා අරමුණු)
294.34435
ධමමදින්න හිමි, නපැදලගමුතවේ. චීන - සසිංහල
සසිංහල - චීන මූලික ශබ්දතකකෝෂය
495.139148

ධමමදින්න හිමි, නපැදලගමුතවේ. ලසිංකද්යා තයකෝග
ධමමදින්න වශලිය
181.45095493

ධමමසද්ධි හිමි, තබකෝගහපිටිතයේ. පහන් සතට
දහම සසල
294.3

ධමම පද ඇසුර - 1. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය.
ඛුද්දක නිකද්යාය. ධමමපදය)
294.382322

ධමමසරි හිමි, කපැකනදුතර් (පරි.). බලන්න
තචන්ග් කද්යා, ෆන්ග්

ධමමපදය : සන්නස සහිත. (තිග්රපිටකය.
සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ධමමපදය)
294.382322

ධමමද්යානන්ද හිමි, මකුරප්තප් (සසිංසස්.).
බලන්න සුමසිංගල හිමි, හික්කඩුතවේ ශ්රීග්ර
ධමමද්යානන්ද හිමි, රත්තනතදණතයේ (සසිංසස්.).
බලන්න අනද්යාවරණ

ධමමපද්යාල හිමි, ඇහපැලියතගතොඩ (සමපද්යා.).
බලන්න තබකෞද්ධ වත්පිළිතවත්
ධමමපද්යාල හිමි බලන්න තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය.
ධමමපද්යාල හිමි බලන්න තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය.
මජේජිම නිකද්යාය
ධමමරතන හිමි, ඉලුතක්තවල. පුද්ගල
සසිංවර්ධනය : තබකෞද්ධ මතනකෝවිදදද්යාත්මක
විග්රහයක්
294.33615
ධමමවිසුද්ධි හිමි, පලලේතලේ (සසිංසස්.). බලන්න
විමුක්ති සුවයට අත්වපැලක්

ධමමද්යානන්ද හිමි, වළද්යාතණ්. බුදුගුණ අලසිංකද්යාරය
පිළිබඳ වළද්යාතණ් සන්නය
891.481
ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිමි, මීවනපලද්යාතන් සරි. නිවන්
අවතබකෝධ කර ගපැනීමට උපකද්යාර වන්තන්
පරම පවිත්ර සරි සද්ධර්මයයි 12 පියවර
294.382
ධමමද්යාවද්යාස හිමි, තකතොටුතගතොඩ. කඨිනතයේ
අනසසස්
294.3
ධමමික හිමි, මිරිසස්තසශේ (සමපද්යා). බලන්න
අමමද්යා - තද්යාත්තද්යා : සබ්රහස්මක සූත්රය ඇසුතරනි

ධමම සරණ : ආචද්යාර්ය පපැලපැන්වත්තත්
ධමමතිලක නද්යායකතථරද්යාභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රග්රීය
සසිංගග්රහය
294.3

ධමමික හිමි, මිරිසස්තසශේ (සමපද්යා.). බලන්න
සතට සුන්දර ආහද්යාරයක් : උදද්යායි සූත්රය

ධමමසද්යාර හිමි, තදලේදූතවේ (සමපද්යා.). බලන්න
යතසකෝදරද්යාවතතන් රස වින්දනයට බිඳක්...

ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්. තුන්වපැනි තලකෝකතයේ
කතද්යාවක් : තකටි කතද්යා සසිංගග්රහය
891.483
ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්. පද්යාට තදතක් පූස
ළ 891.483

ධමමසද්ධි හිමි, බඩලේකුඹුතර්. ඉතිහද්යාසය :
අනරද්යාධපුර යුගය ආශිග්රත අනිවද්යාර්ය පග්රශස්න
ඇතුළත් පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය 01
954.93076

ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්. බට්ටිච්චද්යා සහ කූඹියද්යා
ළ 891.483

ධමමසද්ධි හිමි, බඩලේකුඹුතර්. ඓතිහද්යාසක
තදදකෝව තලන් විහද්යාරය
294.3435095493

ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්. හරසස් පද්යාර : තකටිකතද්යා
පහකන් හද්යා තකටි නවකතද්යාවකන් සමන්විත
සසිංග්රහය
891.483

ධමමසද්ධි හිමි, බඩලේකුඹුතර්. උඩරට කලද්යා
ශිලේප තභවත් ඌතවේ තලන් විහද්යාර මූර්ති හද්යා
චිතග්ර කලද්යා ඉතිහද්යාසය
294.3435095493

ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්. සයුර තරණය

891.483

ධර්මකීර්ති, රන්ජිත් (පරි.). බලන්න
අයතනසස්තකකෝ, යජින්

ධමමසද්ධි හිමි, බඩලේකුඹුතර්. ඌතවේ ඉතිහද්යාසය
සහ සසිංසස්කකෘතිය
954.93

ධර්මකීර්ති, රන්ජිත් (පරි.). බලන්න
තචතකතොවේ, ඇන්ටන්

ධමමසද්ධි හිමි, බඩලේකුඹුතර්. ඌතවේ
ඓතිහද්යාසක හද්යා පූජනීය සස්ථද්යාන 1

ධර්මකීර්ති, රන්ජිත් (පරි.). බලන්න විශස්ව
තකටිකතද්යා : රසවිඳීමට හද්යා අධදයනයට සුදුසු

910.4

ධර්මකීර්ති හිමි, නිවන්දම ශග්රග්රී. මහද්යා ශග්රද්යාවිකද්යාතවකෝ:
බුද්ධ කද්යාලන භික්ෂුණ සමද්යාජය
294.3657
ධර්මපද්යාල, තනූජද්යා. තද්වදද්යාර මද්යාවත දපැන්
කළුවරයි
891.483
ධර්මපද්යාල, තනජද්යා (සසිංසස්.). බලන්න
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ

ධදද්යානයට මඟෙ තසතොයමු. (බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්)
294.34

නඩු නිමිති හද්යා අධිකරණ බලය. (ජයසසිංහ,
කපිල ගද්යාමිණී)
340.095493
නත්ත සූරියමලේ.

ධර්ම පුසස්තක මද්යාලද්යා ;
අසිංක 16. (වමතග්ර මූර්ති හිමි, උයන්තගතොඩ)
ඔතබ් සතට සමද්යාධි සුවය
294.34435
ධර්මය තසතොයද්යා වලට ගිය පද්යාලකයද්යා : සදහම
තකටි කතද්යා. (ජයතකතොඩි, තසකෝමද්යා) 891.483
ධර්මරත්න, තසශේනද්යානී (පරි.). බලන්න තහකෝගන්,
තඩතොරති
ධර්මද්යාවසිංශ, මද්යාතර ශග්රග්රී (සමපද්යා.). බලන්න
අභිධර්ම චන්ද්රිකද්යාව : වීට පද්යාදය - වීටමුක්ත
පද්යාදය - රූප පද්යාදය
ධර්මවසිංශ හිමි, මද්යාතර ශග්රග්රී (සමපද්යා.). බලන්න
අභිධර්ම චන්ද්රිකද්යාව : සත්වන සමුච්චය පද්යාදය
ධර්මවසිංශ හිමි, මද්යාතර ශ්රීග්ර (සමපද්යා.). බලන්න
තිග්රපිටකය. අභිධර්මපිටකය

(මපැදගම, පූර්ණ නද්යාමලේ)
891.483

නදී සූතග්ර. (තමහස්තද්යා, ගීතද්යා)

823

නන්දදද්යාස, එච්. ජී. පරිසර ජීව විදදද්යාව

577

නන්දදද්යාස, එච්. ජී. පග්රතවේණය : අ. තපතො. ස.
(උ. තපළ) සඳහද්යා
570.7
නන්දදද්යාස, එච්. ජී. ශද්යාක ජීව විදදද්යාව ක්රියද්යාකද්යාරි
ශද්යාකය : අධදයන තපතොදු සහතික පත්ර උසසස්
තපළ සඳහද්යා
570
නන්දසල හිමි, පදවිතයේ. පසන්න මද්යානස 2
294.3
නන්දසද්යාර හිමි, බුද්දම (සසිංසස්.). බලන්න තභළ
බුදු බණ : රණවිර පුනද පග්රද්යාප්ති
නන්ද හිමි, පයද්යාගල. අහතසශේ මලේ පූජද්යාවයි
294.34

ධර්මසරි, අජිත්. ත්රීවීලේ රියපැදුරන් තවනතවන්ම
ත්රීවීලේ කතද්යා
302.4

නන්ද හිමි, පයද්යාගල. බව දුක

ධර්මසරි, සරත්. තගතොතඩකෝ පපැමිතණන ඇත
891.483
ධර්මතසශේන, ඉතමෂද්යා. ආපදද්යා සන්නිතවේදනය
නදද්යාය හද්යා වදවහද්යාරය
363.34

නන්ද හිමි, සද්යාලිය අතසකෝකපුර (සසිංසස්.) බලන්න
විමල තලේඛද්යා : පූජද මකුලේවපැතවේ විමලතජකෝති
නද්යාහිමි අභිනන්දන ගග්රන්ථය
නන්දිය හිමි, බපැද්තද්ගම. ඒ අසරිමත්
භද්යාගදවතුන් වහන්තසශේ
294.363

ධර්මිෂස්ට රජ සහ ජගදද්යාරද්යාමන්. (තපතර්රද්යා, ආර්.
තජකෝන්)
91.482
ධද්යාතුවසිංසය. (කකුසන්ධ හිමි)

954.93

ධීරද්යානන්ද හිමි, අතුරගිරිතයේ බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය
ධීරද්යානන්ද හිමි, අතුරගිරිතයේ. භද්යාවනද්යා : සතර
කමටහන්
294.34435
ධීරද්යානන්ද හිමි, අතුරගිරිතයේ. යහපත් දිවි
පපැවපැත්මට මඟෙ : තතවන තකතොටස 294.34

294.3422

නන්දිතසශේන, ජී. ඩබ්ලිවේ. (පරි.). බලන්න
(ඤද්යාතද්යාන්, තිච්)
නබතකකෝවේ, වේලපැදිමීර්. තමරි

891.73

නමබුතග්, සසර කුමද්යාර. මද්යා දුටු දඹදිව
294.34350954
නමක් නපැති මිනිතසකුතග් කතද්යාව. (සසිංකලේපන)
891.481
නමදිමු අට විස බුදුරවන දපැනගමු තුන් සුතුතර්
අරත
294.34

නමද්යාමි බුද්ධසිං ගුණ සද්යාගරසිංතසිං

294.34

නයනජිත් කුමද්යාර, නවන්. පද්යාඨක විචද්යාර හද්යා
ආතලකෝචනද්යා
801.95
නර්තනය : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
792.8076
නර්තන - ගතවේෂී : 2010 තදසපැමබර් මස 26 වන
දින පපැවපැත්තවන රද්යාජද නර්තන උතළලට
සමගද්යාමීව නිකුත් තකතරන ශද්යාසත
ස් ග්රග්රීය ලිපි
සරණය
798.2
නර්තනය : 9 තශශේණය. (පීරිසස්, ඥද්යානසරි)
792.807
නර්තබකෝන්හි සුවඳ කුසුම

270.092

නරඹමු තසතොඳුර වීදද්යාගම මහ තවතභර.
(ලියනතග්, චන්ද්රලතද්යා)
294.3435095493
නරි පපැටියද්යාතග් යද්යාළුතවකෝ . (තරලේෆස්, ඇඩම)
ළ 823
නරිහද්යාමිතග් ර කසෑම. (ඇලේබර්ග්, ඇලන්)ළ 823
නව ඉතගනම-ඉගපැන්වීම ප්රතවේශය තුළ
තක්තසශේරව හද්යා ඇගපැයීම. (ගිනිතග්, ඉන්දිරද්යා
ලිලද්යාමණී)
371.102
නවකතද්යා : නිර්මද්යාණය හද්යා අවතබකෝධය.
(සූරවීර, ඒ. වී.)
891.483
නවකතද්යාතවේ පපැති කඩ. (තෆකෝසස්ටර්, ඊ. ඇම.) 823
නවකථද්යාතවේ රටද්යාව. (කුන්තද්රද්යා, මිලද්යාන්) 809.3
නවගත්තත්ගම, සයිමන්. දඩයක්කද්යාරයද්යාතග්
කතද්යාව
891.483
නවගත්තත්ගම, සයිමන්. සද්යාගර ජලය මඳි
හපැඬුවද්යා ඔබ සන්දද්යා
891.483
නවගත්තත්ගම, සයිමන්. සුබ සහ යස
891.482
නවගත්තත්ගම, සයිමන්. සසිංසද්යාරද්යාරණදතයේ
උරමක්කද්යාරයද්යා
891.483
නවතම ග්රීලේ තමකෝසස්තර 3. (පද්මසරි, බන්දුල)
739.48
නව මිනිසකු විය හපැක මඟෙ : ජීවිතයට නව
උදද්යාවක්. (හපැරලේඩ්, ෂර්මන්)
130

නව තයතොවුන් විතයේ පසුවන ළමුන් සය දිවි නසද්යා
ගපැනීමට තයතොමුවීම තකතරහි බලපද්යාන තහශේතු
පිළිබඳ විමර්ශනද්යාත්මක අධදයනයක්.
(දිසද්යානද්යායක, පග්රසන්න කුමද්යාර)
362.28
9 තශශේණය ගණතය පග්රශස්තනකෝත්තර : මුළු විෂය
නිර්තද්ශය ආවරණය වන පරිදි ගපැටලු 1675
ක් ඇතුළත්ය. (සපැමසන්, එන්. බ.) 510.76
9 තශශේණය විදදද්යාව : ප්රශස්න හද්යා පිළිතුර.
(රත්නද්යායක, සමීර)

507.6

නවතලතොව දපැනම ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය :
ශ්රී ලසිංකද්යාව හද්යා තලකෝකය. (දිසද්යානද්යායක,
ජී. ආර්.)
001.076
9 වපැනි තශශේණය සඳහද්යා ගණතය අත්වපැල : වපැඩ
තපතොත. (රත්නද්යායක, ආර්. ට. බ.)
510.76
නව සසිංහල වදද්යාකරණය – 3 : වද්යාකද නිර්මද්යාණ
විධි. (ගමලත්, සුචරිත)
491.485
නවීන තර්ක ශද්යාසස්තග්රය. (අත්තනද්යායක, ස. තක්.)
160
නසර්, තමන්තඩ. සුවඳ තසතොයන කුසුම
306.36209624
නද්යාගදීප කද්යාවදය

294.3435095493

නද්යාටද අධදද්යාපනය : මතනකෝවිදදද්යාත්මක විගග්රහය.
(අතබ්පද්යාල, තරකෝලන්ඩ්)
792
නද්යාටද කලද්යාව පිළිබඳ හපැඳින්වීමක්.
(දිසද්යානද්යායක, විමලේ)
792
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපතො. ස. (උ. තපළ)
13 වන තශශේණය ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය
792.071
නද්යාටද හද්යා රසිංගකලද්යාව : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ
පසුගිය විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර
792.076
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : අ. තපතො. ස. (සද්යා. තපළ)
නව විෂය නිර්තද්ශයට අනව සමපද්යාදිත
(ගමතග්, එසස්. අයි.)
792.071
නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව : සස්ටපැනිසස්ලවුසස්කතග්
අද්විතය භූමිකද්යා නිර්මද්යාණය .
(ටපැනිසස්ලවුසස්ක)
792
නද්යාඬන් දද්යාසස්තපති. (විකග්රමආරච්චි, මතනකෝරි
සලිකද්යා)
891.483

නද්යාඬන් දද්යාසස්තපති 2. (විකග්රමආරච්චි, මතනකෝරි
සලිකද්යා)
891.483
නද්යාඬන්න තදවේදුතවේ. (කළුපහණ, ජයන්ත)
891.483
නද්යාඬන් සපැලලිහිණී. (වික්රමරත්න, දිලේහද්යානි)
891.483
නද්යානද්යායක්කද්යාර, ඩ. ජී. තක්. ගණතය : 10
තශශේණය තකටි සටහන් තපතොත
510
නද්යානද්යායක්කද්යාර, ඩ. ජී. තක්. ගණතය
11 තශශේණය : තකටි සටහන් තපතොත

510

නද්යානද්යායක්කද්යාර, තනවිලේ. අරමුණු : සපැකසුම
හද්යා ජය
539
නද්යානද්යායක්කද්යාර, පද්මිණ. අපතග් දිවදමය
තභකෝජනය : දිවද සත්පග්රසද්යාද වහන්තසශේ

240

නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා. ඉතින් අවසරයි
891.483
නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා. ඔබ සනද්යාසුණද්යා
පමණයි
891.483
නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා. කවුතදකෝ හපැඬුවද්යා
891.483
නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා. මලේ වපැහි වපැටුණද්යාතවේ
891.483
නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා. විරද්යාජිනී

891.483

නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා. සඳ ඈතයි

891.483

නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා. සඳ වපැනි තසතොඳුරී
891.483
නද්යානද්යායක්කද්යාර, තමකෝහද්යාන් නන්දන. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ
කපැටයම හද්යා මූර්ති කලද්යාව
730.95493

නිවන බුදු බණ : සසිංහල තත්රම සහිත මහද්යා
සතිපට්ඨද්යාන සූත්රය, කරණීය තමත්ත සූත්රය
සමඟෙ භද්යාවනද්යා මද්යාර්ගය
නද්යාරද හිමි, කළුගමුතවේ (සමපද්යා.). බලන්න සත
නිවන – සුව සදන වන්දනද්යා ශද්යාන්තිය :
සපැදපැහපැවතුන්තග් වන්දනද්යා අත්තපතොත
නද්යාරමපනද්යාව, කීර්ති (සමපද්යා.). බලන්න අටවිස
බුද්ධ-තබකෝධි-ධද්යාතු වන්දනද්යා තසතොළසපූජද්යා සහ
පුරද්යාණ ජයමසිංගලගද්යාථද්යා
නද්යා තලතොව සතියක් පුද ලද ජය ශග්රග්රී මහද්යා තබකෝධිතයේ
පුවත. (බුලත්සසිංහල, චසත)
294.34212
නද්යාවික හමුදද්යා (සසිංතශකෝධන) : (358 වන
අධිකද්යාරය වූ) නද්යාවික හමුදද්යා පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
343.0190262
නද්යා හිමි වපැඳ කය කථද්යා. (ගුණරතන හිමි,
ගලේගමුතවේ)
891.483
නපැටුම : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ
පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදර්ශ ප්රශස්තනකෝත්තර
792.8076
නපැණපැස 2011 : මහ / අසස්ගිරි මහද්යාවිහද්යාර මහ
පිරිතවතණ් වද්යාර්ෂික ශද්යාසස්ත්රීය සසිංග්රහය
089.9148
නපැතක් රූගත් එකත් මූලය : අතතද්යානද්යාගත ජන්ම
නිරික්ෂණතයන් වර්තමද්යානය යහමගට.
(වයිසස්, බ්රයන්)
616.8916
නපැදගමුවතග්, පග්රපැන්සසස් (සමපද්යා.). බලන්න
නර්තබකෝන්හි සුවඳ කුසුම
නපැතනකෝ තලකෝකය : නපැතනකෝ තද්යාක්ෂණතයේ භද්යාවිත,
ප්රවණතද්යා සහ බලපසෑම. (තකතොඩිප්පිලි,
ජයරත්න)
620.5

නද්යානද්යායක්කද්යාර, සුමිත්. තචකෞර උන්මද්යාදය
891.483

නපැවත ආතවමි. (රවන්පතිරණ, නිපුනි
අනෂිකද්යා)
ළ 891.483

නද්යාමරත්න, චන්දිම. (සමපද්යා.). බලන්න
ගිලන්වීම

නපැළපැවිලේල. (කුමද්යාරතුසිංග, මුනිදද්යාස) ළ 891.481

නද්යා රජ සහ තම රජ. (ගුණරත්න, සුමින්ද
කත්සරි)
891.481
නද්යාරද හිමි, කළුගමුතවේ (සමපද්යා.). බලන්න සත

නසෑ ඒ අමමද්යා තනතවයි. (විතජේබණ්ඩද්යාර. පිග්රයද්යාන්
ආර්.)
891.483
නික්ම යන්නට අවසර. (රසස්නපැක්, තබන්.)
891.483

නික්ම යද්යාම

808.83

නිකද්යාය සසිංග්රහ නම වූ ශද්යාසනද්යාවතද්යාර චරිතය.
(ජයබද්යාහු හිමි)
294.39
නිතලව, සරත්. අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) සසිංහල
නව නිර්තද්ශය පුරද්යාතන ගදදය
891.48
නිතලව, සරත්. මළගිය ඇත්තතකෝ විමසුම :
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) සසිංහල
891.483
නිතලව, සරත්. සසිංහල භද්යාෂද්යාව සහ සද්යාහිතදය :
8 තශශේණය අතිතර්ක කග්රක්රියද්යාකද්යාරකම
491.48
නිදහසස් අධදද්යාපන අයිතිවද්යාසකම : ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ
සයලුම දරවන්ට නිදහසස් අධදද්යාපනයට
පග්රතවේශයක් ලබද්යා දීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
344.070262
නිදහසස් විශස්වවිදදද්යාල අධදද්යාපනය
තපකෞද්ගලිකකරණයට?. (දයද්යාරත්න
බණ්ඩද්යාර, ඕ. ජී. )

නිරයට යන්තනකෝ දුකට වපැතටන්තනකෝ : අට මහ
නරකය. (ගුණද්යාලසිංකද්යාර හිමි, මසස්පන්තන්)
294.34
නිරිඇලේල, ශර්මිලද්යා ජයසසිංහ. සමනල හද්යාදුව
නිරි බත. (ජයතිලක, තක්.)
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891.48

නිරවත් ගපැහපැණය : සස්තග්රග්රී සරර ගපැන
අධදයනයක. (තමතොරිසස්, තඩසස්මන්ඩ්)
599.9082
නිතරකෝගී සුවයට නිර්මද්යාසිංශ ආහද්යාර : සරිලක
අභයදද්යාන මහද්යා පිසිංකම – ගද්යාලේල 19 වන
සමර කලද්යාපය
294.35693
නිලේ කටතරතොලු. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා) 891.483

378

නිදහතසශේ ඉන්ඩ තදන්න. (එඬරගලේතලේතගදර,
ජයතසශේන)
891.483
නිප්තපතොන් අපි යළි නපැගිටිමු : ගන්බතරකෝ
නිප්තපතොන්. (අතද්යාවුදතහට්ටි, සමන්)

නිර්මද්යාසිංශ ප්රශස්නයට අභිතයකෝගද්යාත්මක පිළිතුරක්.
(සසලචන්ද්ර හිමි, බුද්ධගයද්යාතවේ) 294.35693

952

නිලේ කපැට වපැසස්ස. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)
891.483
නිලේමිණ, අනරද්යාධද්යා. යුගසස්තග්රග්රී

නිලේමිණ දසෑසන් 2. (තතන්නතකකෝන්, ධමමිකද්යා)
891.483
නිලේල නදුටු නිමනය.

නිපුණු මද්යාපිය අත්වපැල. (ද තසතොයිසද්යා, පියසිංජල)
306.874

891.481

(ගුණතිලක, කද්යාන්ති)
891.483

නිමනය. (මලේලවආරච්චි, එඩ්වඩ්) 891.483
නිමනද්යා. (වික්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා)
891.483

නිලේවන් වලසද්යාතග් ගමන. (රයිරින්ක්,
ක්තලතමන්ටින)
ළ 823
නිලේවලද්යා ගඟෙ ආශිග්රත ජනශග්රපැති. (තහශේවතග්,
ධමමික)
398.2095493

නිමලේසරි, ජයන්ත. ප්රතදද්යාවතලකෝකන 891.481

නිලේ සමුදුර තබතොක්තක් අභිරහස

නිර්නද්යාමික ඝද්යාතකයද්යා. (තලකෝසද්යා, මද්යාරිතයකෝ
වර්ගද්යාස)ස්

863

නිවන් අවතබකෝධය පිණස ධර්ම තද්ශනද්යා මද්යාලද්යාව ;
අසිංක 27. සතට සුන්දර ආහද්යාරයක් :
294.34

නිර්මද්යාණ : රිබන් එමතබග්රද්යායිඩරි ii, බග්රසලියන්
එමතබග්රද්යායිඩරි ii , රිමජිම එමතබග්රද්යායිඩරි කලද්යාව
සහ වීදුර මලේ කලද්යාව. (තලේලේවල, කද්යාන්ති)
746.44

නිවන්දම ජිනරද්යාජ මහද්යා විදදද්යාලයතයේ පියසටහන්
371.01095493

නිර්මද්යාලේ, අතසශේල. තසතොඳුර වසන්තය වඩින
තුරද්යා
891.483
නිර්මද්යාසිංශ

294.35693
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නිවන් මගට භද්යාවනද්යා. (පද්යාලමකුඹුර, විජිත )
294.34435
නිවනට ඉණමඟෙ : සතර සතිපට්ඨද්යානය ඇසුරිනි
294.3823

නිවනට මග සද්යාදන සස්ථුප. (සුදසස්ස හිමි,
කුකුලේපතන්)
294.34

නිහඬ තනතොවූ සද්යාක්ෂි - 02. (තකතොඩිකද්යාර,
සරත්චන්ද්ර)
614.1

නිවසක අයිතිය ණය මුදලකන් හිමිකර ගපැනීතම
හිසට වහලක් සතට නිවනක්, නිවද්යාස ණය
පිළිබඳ වනතික මද්යාර්තගකෝපතද්ශනය
332.1753

නීති නද්යාශකයද්යා. (තච්සස්, තජේමසස් හපැඩ්ලි)

නිවපැරදි තබකෝධි පූජද්යාව. (සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ)
294.34443

නීති ප්රතවේශය නියත ජයමඟෙ (පසස්වන
තකතොටස) : ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යාතද්යාන්ත්රික
සමද්යාජවද්යාදී ජනරජතයේ පද්යාර්ලිතමන්තුතවේ
සස්ථද්යාවරනිතයකෝගය (1). (ජයතුසිංග, එසස්. පී.)
060.42

නිවී ගිය තසශේක බුද්ධ දිවද්යාකරයද්යාතණකෝ...
(ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ) 294.363
නිවීම. (සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ)

294.3

නිවුණු සතක තදකෝසිංකද්යාරය. සරිධමම හිමි,
පිටිදූතවේ
294.34
නිවුන්හපැලේල, වසන්ත පිග්රයසිංකර. ඔබ මට සදුහත්
891.481
නිශස්ශසිංක, ගයද්යානි නිලේමිණ. අරලිය තසවන යට
891.483
නිශස්ශසිංක, පියදද්යාස. රත්නද්යාවල නද්යාටද ගීත
සසිංග්රහය
781.148
නිශස්ශසිංකමලේල රජතුමද්යා : ප්රචද්යාරන
සන්නිතවේදනය, සස්මද්යාරක, තසලේලිපි.
(විජයවර්ධන, කුසුමසරි)
954.9301

නිෂස්පද්යාදන බදු (විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) :
1989 අසිංක 13 දරන නිෂස්පද්යාදන බදු (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
343.0550262
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නීති පග්රතවේශ නියත ජයමඟෙ : හතරවන තකතොටස.
(ජයතුසිංග, එසස්. පී.)
340.076

නීතිය බලගපැන්වීතම සස්තවේච්ඡද්යා කග්රයද්යාකද්යාරීන්
සඳහද්යා වූ අත්තපතොත : සස්තවේච්ඡද්යාව තුළින් සද්යාමය
සහ සසිංවර්ධනය
347.017
නීතිතයන් තහවුර කළ අතප් අයිතන් : මද්යානව
හිමිකම නියද්යාමකයන් සඳහද්යා සමපත් ගග්රන්ථය.
(ලියනආරච්චි, ජගත්)
341.44
නීතිවිදදද්යාල පග්රතවේශ විභද්යාග අත්වපැල : සුවිතශශේෂි
අනමද්යාන සහිත පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය.
(වන්නිආරච්චි, ඩ. ඩ.)
340.076
නබ සරනද්යා සතයතොතකු තසශේ : රහතන් වහන්තසශේ
පනසස් නමකතග් ජීවිත කතද්යා සහ උදද්යාන ගී.
(සරිවර්ධන, තදනගම)
294.3657
නඹ මට තිළිණ තවලද්යා 1. (තබකෝධිනද්යායක,
තරසිංගද්යා පුන්සඳනි)
891.483
නඹ මට තිළිණ තවලද්යා 2. (තබකෝධිනද්යායක,
තරසිංගද්යා පුන්සඳනි)
891.483
නවණ වපැතඩන ධර්ම. (තසකෝමවසිංස හිමි,
කහතගතොලේතලේ)
294.34
නවණපැත්තතක් තවන්නට නම... (ඤද්යාණද්යානන්ද
හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
294.34

නිසස්තද්යාර්, රසුලේඩන් (පරි.). බලන්න සබද්යාඊ,
මුසස්තෆද්යා

නවර කලද්යාවිය පපැතිකඩක්. (ජයතිලක, කපුර
බණ්ඩද්යාර)
398.2095493

නිසස්සසිංක, අතසකෝක (පරි.). බලන්න
තමතොතර්වියද්යා, ඇලේබතටතො

නහුර හසරැලි. (රවන් කුමද්යාරි, චමිලද්යා)

නිස තලස නමදිමු - මුනිඳු බපැතිතයන්

891.483
294.3443

නිහඬ ඇයි පිසිංවතිය. (පතර්ස් මසසිංහ, මිණතප්
සුනිලේ)
891.483

නූතන තකටිකතද්යා විචද්යාර විමර්ශනය : අ. තපතො. ස.
(උසසස් තපළ) විභද්යාගය සඳහද්යා.
(තකකෝදද්යාතගතොඩ, සරත්)
891.483
නූතන කග්රක්රිසස්තියද්යානිතයේ විවිධ ශද්යාඛද්යා හද්යා මූලධර්ම.

(පග්රනද්යාන්දු, ඇන්ටනි)
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නූතන පදද විචද්යාර විමර්ශනය : අ. තපතො. ස.
(උසසස් තපළ) විභද්යාගය සඳහද්යා. (තකකෝදද්යාතගතොඩ,
සරත්)
891.481
නූතන පදද විචද්යාර සද්ධද්යාන්ත සහිත රසද්යාසව
ස් ද්යාදය
අත්තපතොත : 2009 සට අධදයන තපතොදු සහතික
පත්ර උසසස් තපළ විභද්යාග සඳහද්යා නියමිත.
(තසකෝමරත්න, බ. විතජේසරි)
891.481
නූතන පදද සසිංගග්රහය : රසවින්දනය සහ
විමර්ශනය. (ජයතනත්ති, දයද්යාපද්යාල) 891.481

එසස්. පී. එසස්.)

891.483

තන්රසිංජනද්යා. (රසස්නපැක්, තබන්)

891.483

තනතොතද්යාරිසස් (සසිංතශකෝධන) : තනතොතද්යාරිසස්
ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
347.0160262
තනතොදනිත් දරවන් ඇකතයන් වපැටුණද්යා : ළමද්යා
මතනකෝවිදදද්යාව දන්න සසිංහතලන්.
(තසතනවිරත්න, සුරසිංග ලක්මද්යාලේ)
155.4
තනතොදුටු දුටු සුවඳ.

(ජයසුන්දර, ලද්යාලේ) 891.483

නූතන පදද සසිංග්රහය විචද්යාරය. (මිලේලගහතපැන්න,
ආරියදද්යාස)
891.481

තනතොනිමි. (විමලවීර, අභිතෂශේකද්යා)

නූතන පදද සසිංගග්රහ විචද්යාරය. (ජයසසිංහ, කලදද්යාණ
කීර්ති ශ්රීග්ර කුවින්ටසස්)
891.481

තනතොතසවේ, නිතකතොලද්යායි. මිෂස්කද්යාතග් කපැඳ හපැලිය
891.73

නූතන පදද සසිංගග්රහ විචද්යාරය. (තප්රශේමරත්න.
තක්. ජී.)
891.481

තනකෝනද්යා මලේ. (දසනද්යායක, තමනක හර්ෂද්යාන්)
782.42

නූතන සසිංහල කද්යාවද නිර්මද්යාණ

891.481

නූතන සසිංහල තකටිකතද්යා නිර්මද්යාණ

891.483

ප්තලකෝටසස්. කඹය

891.481

882

තනතු අභිතෂශේකය. (තකතොඩිකද්යාර, චන්දි)891.483

ප්තලකෝටසස් තුතන් කද්යාසය සහ තටරන්සස් තමන්ටම
දුක් තදන්නද්යා
872

තනතු හපැඩුවද්යා ඔබට තහතොරද්යා. (රත්නද්යායක,
තයකෞවන සමීන්ද්ර)
891.483

පඤස්චතන්තග්රතයේ කද්යාතකතොලුකීය.
හිමි, මිනවන්ගමුතවේ)

තනලේසන්, එම. ඩ. ගනඳුරක සහිවටන : ඊළද්යාම
අරගලතයේ අවසන් අදියර
954.93032

පඤස්චසස්කන්ධය : නිවපැරදි දපැකීම

තනලේසන්, එම. ඩ. (සම කර්තකෘ). බලන්න
පීරිසස්, ජී. එච්.

පඤස්ඤද්යාකත්ති හිමි, හිරිපිටිතයේ (පරි.). බලන්න
කථද්යාසරිත්සද්යාගරය : සවුවන තකතොටස

තනලේසන්, ඩබ්ලිවේ. ඒ. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ලන්තද්ස
බලතකතොටු
355.7095493

පඤස්ඤද්යාතිලක හිමි, රත්ගම (සසිංසස්.). බලන්න
ප්රඥද්යාසහද්යාවතලකෝකන : තකතොසස්තගතොඩ
පඤස්ඤද්යාසහ නද්යාහිමි 20 වන ගුණ සමරව
නිමිත්තතනි

තනලුම මලයි සමනලයයි. (සූරියආරච්චි,
ජද්යානකී)
ළ 891.483
තනසස්බිට්, එඩිත්. මද්යායද්යා මන්දිරතයේ අබිරහසස් 823
තනසස්බිට්, එඩිත්. ළමයි පසස් තදනයි එයයි

823

තනළුමකුළතම ඇත් සුරතලද්යා. (විතද්යාන,
ගුණතසශේන)
ළ 891.483
තනළුම මලේ : තකටිකතද්යා සසිංග්රහය. (වීරසසිංහ,

(මහද්යානද්යාම
891.2
294.34

පඤස්ඤද්යානන්ද හිමි, නද්යාරමපනද්යාතවේ (සසිංසස්.).
බලන්න පග්රභද්යාවී : නද්යාවින්තන් සුගුණධමම හිමි
අභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය
පඤස්ඤද්යානන්ද හිමි, මද්යාගමමන (සසිංසස්.). බලන්න
ධමම සරණ : ආචද්යාර්ය පපැලපැන්වත්තත්
ධමමතිලක නද්යායකතථරද්යාභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රග්රීය
සසිංගග්රහය

පඤස්ඤද්යාරතන හිමි, තගකෝනතදණතයේ. පද්යාලි
අට්ඨකථද්යා සහ ආචද්යාර්යවර
294.3657
පඤස්ඤද්යාරතන හිමි, තගකෝනතදණතයේ. පග්රඥද්යා
පග්රභද්යාවින
294.3
පඤස්ඤද්යාරතන හිමි, මහමිතව (සසිංසස්.). බලන්න
අනද්යාවරණ
පඤස්ඤද්යාතලකෝක හිමි, වපැයිතහශේතන් (සම කර්තකෘ).
බලන්න පඤස්ඤද්යාසද්යාර හිමි, ගමමපැද්තද්තගතොඩ
පටිච්ච සමූප්පද්යාද විවරණය. (චන්දවිමල හිමි,
තර්රකද්යාතන්)
294.3824
පතට්ලේ, ජමුනද්යා පග්රසද්යාද්. තබ්ලද්යා වද්යාදන

786.93

පඬුවසස්නවර සහ වයඹ රද්යාජධද්යානි. (හලේතප,
පියතිලක)
954.9301
පඬුවද්යාවල, සරත්. ඔතබ් හිසරදය : හිසරදය
පිළිබඳ වවදද විදදද්යාත්මක තතතොරතුර හද්යා
පිළියම
616.8491
පණ්ඩුකද්යාභය. (ගතණ්වත්ත, ශ්රීග්රනද්යාත්)

372.4

පණපිටින් දවද්යාලු තහනම තප්රශේමය. (සුඅඩ්)
362.8292092
පත්තිනිතග්, අරණ. භූම රසිංග

891.483

පත්තිනි තදවිතයකෝ. (පියතිලක, එච්. එම.)202.11
පත්තිනි තදවිතයකෝ සහ කරි අමමද්යාවරන්තග්
දද්යානය
202.12
පතතරතොම රහිතව නිවතසශේ සටම ඔතබ් ඇඳුම මසද්යා
ගන්න : මුල සට ඉතද්යා සරලව. (විලද්යාසනී,
සුසතද්යා චද්යාමි)
646.2
පතිනි තදතවතොල. (පුෂස්ප කුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා)
891.483
පතිරතග්, තජේ. එම. තපතොඩිමපැණතක්. සසිංවර්ධන
ආර්ථික විදදද්යාව නදද්යායන් සහ සසිංකලේප
330.31
පතිරණ, තිලක්. අතප් දුමරිතයේ වතතගතොත
385.095493
පතිරණ, මහින්ද. විකලක්සස් තහකෝරද්යාව : නව
ලිබරලේ ආධිපතදතයේ වපැටම හද්යා ආසයද්යාතවේ
නපැඟීම : පශස්චද්යාත් නූතන හපැරවුම- තමතොතහතොත
තලස
320.51

පතිරණ, ය. පී. එසස්. සරිලක සරණය : තද්ශීය
සසිංචද්යාරයට අත්වපැලක්
338.4791095493
පතිරත්න, එලේ. එසස්. එසස්. (පරි.). බලන්න
කද්යා - තසට්නික් 135633
පතිරත්න, එලේ. එසස්. එසස්. (පරි.). බලන්න සුඅඩ්
පතිරද්යාජ, කුසුම. සමද්යාගම ගිණුමකරණය
තකතොටසස් නිකුත්කරීම සමබන්ධ ගපැටලු සහ
විසඳුම : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) නව විෂය
නිර්තද්ශයට අදද්යාළව
657.6
පතතතොරම රහිත තට්ලරින් කග්රමයට සද්යාරි හපැට්ට
මසමු : තවලේතබකෝන් සද්යාරි හපැට්ටය.
(තප්දුරතහශේවද්යා, නිලසිංජනී)
646.435072
පද්මසරි, බන්දුල. නවතම ග්රීලේ තමකෝසස්තර 3
739.48
පද්මසලි, මතනකෝජද්යා. සුපිපි හිර

891.483

පද. (දිසද්යානද්යායක, තමනක හර්ෂද්යාන්)

491.488

පදමද්යානවක : 2006 රද්යාජද නද්යාටද උතළතලේ
තප්රද්යාතදණය විශස්වවිදදද්යාලයීය නිතයකෝජනය.
(චන්ද්රවසිංශ, සරත්)
891.482
පදද්යාර්ථතයේ අවසස්ථද්යා : වද්යායු. (රණතුසිංග, අරණ
බණ්ඩද්යාර)
541
පදද සරණ

891.481

පන්නරය : පී. මලලේතගතොඩ තග් තතකෝරද්යාගත් කවි.
(මලලේතගතොඩ, පී.)
891.481
පන්නරය. (ප්රභද්යාෂස්වර)

070.44

පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 01 -21. (ත්රිපිටකය . සූත්රපිටකය .
ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 22-47. (තග්රක්රිපිටකය. සුතග්රපිටකය. ඛුද්දක
නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා අසිංක
48-76. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක
නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා අසිංක

77-95. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක
නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා අසිංක
96-138. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක
නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා අසිංක
139-185. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක
නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා අසිංක
186-232. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක
නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා අසිංක
276-313. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක
නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා අසිංක
314-353. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක
නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 354 -396. (ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය.
ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා අසිංක
397-424. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක
නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 425-469. (ත්රිපිටකය . සූත්රපිටකය .
ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා අසිංක
470-482. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක
නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 483 - 497. (තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය.
ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325

නිකද්යාය. ජද්යාතක)

294.382325

පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 524 - 528. (තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය.
ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 529 - 532. (තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය.
ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා අසිංක
533-545. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක
නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 536 - 537. (තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය.
ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 538. (තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක
නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 539 - 548. (තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය.
ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325
පන්හිඳ ළඟෙ. (වීරතුසිංග, ඩබ්ලිවේ. එම. ගීෂද්යානි
නදීමද්යාල)
821
පනත් තකටුමපත් (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව) ;
අසිංක 55, 2010. පීඩද්යාකද්යාරී ආයුධ
(සසිංතශකෝධන) :
344.05370262
අසිංක 56, 2010. සමථ මණ්ඩල
(සසිංතශකෝධන) :
347.090262
අසිංක 57, 2010. තජකෝන් තසතනවිරත්න
පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 498-510. (ත්රිපිටකය . සූත්රපිටකය .
ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325

අසිංක 58, 2010. සමනලගිරි සතරද්යාසිංග
(නද්යාඩි) වවදද සභද්යාව (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 59, 2010. දද්යාමතප්, මීතගතොඩ
තබකෝධිවර්ධනද්යාරද්යාම ශග්රග්රී මධුරසද්යාම පිරිතවන්
විහද්යාරසස්ථ සසිංවර්ධන සභද්යාව (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා
අසිංක 511 - 518. (තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය.
ඛුද්දක නිකද්යාය. ජද්යාතක)
294.382325

අසිංක 60, 2010. ශග්රග්රී ලසිංකද්යා භු විදදද්යා
ආයතනය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

පන්සය පනසස් ජද්යාතක තපතොත : ජද්යාතක කථද්යා අසිංක
519-523. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක

අසිංක 24, 2011. තලේඛන ලියද්යාපදිසිංචි
කරිතම (සසිංතශකෝධන) : 346.040262

අසිංක 61, 2011. වපැඩිහිටි තපැනපැත්තන්තග්
අයිතිවද්යාසකම ආරක්ෂද්යා කරීතම
(සසිංතශකෝධන) :
344.03160262
අසිංක 63, 2011. තලසස්ටර් තජේමසස් පීරිසස් සහ
සුමිතග්රද්යා පීරිසස් පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 64, 2011. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා විශස්තලේෂණ
රසද්යායනද්යාගද්යාර සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 65, 2011. හඳගල වලගමබද්යා පුරද්යාණ
ගලේතලන් රජමහද්යා විහද්යාරසස්ථ සසිංවර්ධන
සභද්යාව (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262
අසිංක 66, 2011. තදහිවල, නපැදිමද්යාතලේ
තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික මධදසස්ථද්යානය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) (සසිංතශකෝධන) :
346.0640262

වදද්යාපද්යාරය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 77, 2011. ශග්රග්රී පියරතන පග්රජද්යා සසිංවර්ධන
සහ සමද්යාජීය පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 78, 2011. සුසන්ත පුසිංචිනිලතම පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 79, 2011. රණ කලද්යා ආයතනය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 80, 2011. සසිංගණන (සසිංතශකෝධන) :
346.0640262
අසිංක 81, 2011. තද්ශ්රීය ආදද්යායම
(සසිංතශකෝධන) :
343.0360262
අසිංක 82, 2011. එකතු කළ අගය මත බදු
(සසිංතශකෝධන) :
343.0550262

අසිංක 67, 2011. ආහද්යාර (සසිංතශකෝධන) :
344.04230262

අසිංක 83, 2011. ජද්යාතිය තගතොඩනපැගීතම බදු
(සසිංතශකෝධන) :
343.040262

අසිංක 68, 2011. මහතමවේනද්යාව සඳහම
තසශේවද්යාව (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 84, 2011. ආර්ථික තසශේවද්යා ගද්යාසස්තු
(සසිංතශකෝධන) :
343.0550262

අසිංක 69, 2011. නිදහසස් අධදද්යාපන
අයිතිවද්යාසකම :
344.070262
අසිංක 70, 2011. එසස්. බ. නද්යාවින්න පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 85, 2011. කග්රතමකෝපද්යාය සසිංවර්ධන
වදද්යාපකෘති (සසිංතශකෝධන) :
346.0920262
අසිංක 86, 2011. පළද්යාත් සභද්යා (මුද්දර ගද්යාසස්තු
මද්යාර කරීතම) :
343.0570262

අසිංක 71, 2011. මපැතිවරණ (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) :
342.070262

අසිංක 87, 2011. පග්රද්යාතද්ශ්රීය යටිතල පහසුකම
සසිංවර්ධන බදු (ඉවත් කරීතම) : 343.040262

අසිංක 72, 2011. වමතග්රග්රීපද්යාල තසශේනද්යානද්යායක
පදනම : වමතග්රග්රීපද්යාල තසශේනද්යානද්යායක පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262

අසිංක 88, 2011. නිෂස්පද්යාදන බදු (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) :
343.0550262

අසිංක 73, 2011. තසශේවක අර්ථ සද්යාධක
අරමුදලේ (සසිංතශකෝධන) :
344.01550262
අසිංක 74, 2011. තහශේදන් අධදද්යාපන පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 75, 2011. ය. එලේ. එම. ෆද්යාරක් පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 76, 2011. තභළ උදද්යාව ජද්යාතික

අසිංක 89, 2011. සුරද්යාබදු (සසිංතශකෝධන) :
346.0640262
අසිංක 90, 2011. බපැසිංකු මගින් පග්රදද්යානය
කරන ලද ණය අයකර ගපැනීතම (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) :
346.0730262
අසිංක 91, 2011. බදු අභියද්යාචනද්යා තකතොමිසම :
343.040262
අසිංක 93, 2011. වරද්යාය සහ ගුවන්්ස්
තතතොටුපල සසිංවර්ධන බදු :
343.040262

අසිංක 94, 2011. හරබදු (ඉවත් කරීතම) :
343.040262

අසිංක 106, 2011. ජද්යාතික තපතොලිසස් අභදද්යාස
ආයතනය :
344.0520262

අසිංක 95, 2011. මුදලේ (සසිංතශකෝධන) :
343.0340262

අසිංක 107, 2011. ආචද්යාර්ය මද්යාලිනී

තෆතොන්තසශේකද්යා පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 96, 2011. තමතොනරද්යාගල දිසස්තග්රක්රික්
කද්යාන්තද්යා මහද්යා සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 97, 2011. අලේ ජමියද්යාගුලේ තගකෞශියද්යා
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : අලේ ජමියද්යා තගකෞශියද්යා
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
අසිංක 98, 2011. තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම
වපැටුප් පග්රතිලද්යාභ අරමුදලේ : 344.0125240262
අසිංක 99, 2011. විතද්ශ
තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම වපැටුප් පග්රතිලද්යාභ
අරමුදල :
344.0125240262
අසිංක 100, 2011. විශද්යාම වපැටුප් (ආනෂසිංගික
විධිවිධද්යාන ) :
344.012520262
අසිංක 101, 2011. මුදලේ වදද්යාපද්යාර : මුදලේ
වදද්යාපද්යාර කටයුතු විධිමත් කරීම සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම සහ ඊට සමබන්ධ තහකෝ
ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසස්වීම පිණස වූ පනත් තකටුමපතක
343.0320262

අසිංක 102, 2011. පග්රද්යාතද්ශ්රීය සසිංවර්ධන බපැසිංකුව
(සසිංතශකෝධන) : 2008 අසිංක 41 දරන පග්රද්යාතද්ශ්රීය
සසිංවර්ධන බපැසිංකුව පනත සසිංතශකෝධන කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක 46.0820262
අසිංක 103, 2011. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා ධීවර හද්යා ජලජ
සමපත් සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 104, 2011. පළිතබකෝධ නද්යාශක පද්යාලනය
කරීතම (සසිංතශකෝධන) : 1980 අසිංක 33 දරන
පළිතබකෝධ නද්යාශක පද්යාලනය කරීතම පනත
සසිංතශකෝධන කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
344.0463340262
අසිංක 105, 2011. ද. මු. දසනද්යායක සමද්යාජ
සත්කද්යාරක හද්යා පුණදද්යාධද්යාර පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 108, 2011. සස්වද්යාභිමද්යානී දහම සවිය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 109, 2011. ජයන්තිපුර සුභසද්යාධක
සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 111, 2011. මඩහතපතොල
ශ්රී රත්නපද්යාලද්යාරද්යාම විහද්යාරසස්ථ සද්යාසන හද්යා
තබකෞද්ධ අධදද්යාපන සසිංවර්ධන පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 112, 2011. ශග්රග්රී ලසිංකද්යා මතනකෝවිදදද්යා
සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : 346.0640262
අසිංක 113, 2011. පිය දසුන පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 115, 2011. ජයවිකග්රම පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 116, 2011. කද්යාසමි පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 116, 2011. හඟුරන්තකත මද්යාදන්තවල
රජමහද්යා විහද්යාර සසිංවර්ධන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) :
346.064026
අසිංක 117, 2011. අතසකෝක තසලේලතහශේවද්යා
ශිෂදත්ව පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
346.0640262
අසිංක 118, 2011. කද්යාර්මික ආරවුලේ
(සසිංතශකෝධන) :
344.010262
අසිංක 119, 2011. තවරළ සසිංරක්ෂණ
(සසිංතශකෝධන) :
346.0469170262
අසිංක 120, 2011. ශ්රී ලසිංකද්යා නිවද්යාස
සසිංවර්ධන මූලද සසිංසස්ථද්යා බපැසිංකුව
(සසිංතශකෝධන) :
346.08230262

අසිංක 121. මුදලේ විශුද්ධිකරණය
වපැලපැක්වීතම (සසිංතශකෝධන) : 343.0320262



හිමියන්තග් විවිධ ලිපි එකතුව - 6.
(තමධද්යානන්ද හිමි, එලේලද්යාවල)
089.9148

අසිංක 122. ත්රසස්තවද්යාදීන්ට මුදලේ සපැපයීම
මපැඩපපැවපැත්වීතම
සමමුති (සසිංතශකෝධන) :
344.05320262

පර්වද්යානද්යා. (එලිසස්, තඩතබකෝරද්යා)

අසිංක 123. 2011. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව ). තනතොතද්යාරිසස්
(සසිංතශකෝධන) :
347.0160262

පරණවිතද්යාන, කරණද්යාරත්න. සසිංහිතද්යාව : තර
ලිපි සසිංගග්රහයක
070.44

අසිංක 125, 2011. රසිංජිත් අලුවිහද්යාතර් පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 126, 2011. නද්යාවික හමුදද්යා
(සසිංතශකෝධන) :
343.0190262
අසිංක 128, 2011. විසර්ජන :
346.0640262
අසිංක 131, 2011. ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යා
ඖෂධතවේදීන්තග් සසිංගමය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.064026
අසිංක 132, 2011. තරතොෂද්යාන් රණසසිංහ
ජනසහන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262
අසිංක 134, 2011. සත් තසවන මන්ද
මද්යානසක
ළමද්යා සසිංවර්ධන සසිංවිධද්යානය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
346.0640262

අසිංක 135, 2011. ඌන ක්රියද්යාකද්යාරී
වදවසද්යායයන් සහ ඌන උපතයකෝජිත
වත්කම පුනරදය කරීතම : 346.0650262
පබළු නිර්මද්යාණය
745.582
පමුණුව, චතුර. තලනින්තග් බිරිඳ සහ තවනත්
ලිපි
305.4
පයිබසස්, තජකෝන්. තජකෝන් පයිබසස්තග් දූත
තමතහවර
910.4095493
පර්යද්යාතලකෝකය : තර ලිපි එකතුව. (මිහිඳුකුල,
සුනිලේ)
070.44

පරණයද්යාපද්යා, තසකෝමද්යාතද්වී. මධු සමය

පරමපරද්යාගත බලගතු මන්තර ගුරකම

823
891.483

133.44

පරමත්ථ මඤස්ජුසද්යා නම වූ විසුද්ධි මග්ග ටිකද්යාව :
පග්රථම භද්යාගය. (තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය)
294.3823
පර මලක සුගන්ධය. (වීරසූරිය, තහන්රි)
891.483
පරම සුවය සඳහද්යා භද්යාවනද්යා. (ධමමගතවේස හිමි,
මීගහකුඹුතර්)
294.34435
පරද්යාභව සූතග්රය සහ වසල සූතග්රය. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර
පිටකය)
294.3823
පරිගණක එකලසස් කරීම හද්යා නඩත්තුව.
(එරන්ද, එච්. තක්. කසුන්)
621.39
පරිගණක : තතකෝරද්යාගපැනීම හද්යා පරිශීලනය.
(විතජේරත්න, එන්. පී.)

004

පරිගණකතයන් තමකෝසස්තර අඳිමු.
(තකතොටුතවේතගදර, තරකෝහිත)

760

පරිගණක විදදද්යා පද විගග්රහය. (තිලකරත්න,
තහශේ. මු.)
004.03
පරිගණක සඳහද්යා ගණතය : අ.තපතො.ස. උසසස්
තපළ සද්යාමද්යානද තතතොරතුර තද්යාක්ෂණය.
(ජයවර්ධන, මධුරසරි)
004.0151
පරිණද්යාම වද්යාදය අනතුතර්...?. (ප්රනද්යාන්දු, තක්.
තජේ. එෆස්.)
599.9

පර්තයේෂණ විධික්රම. (ගුණතිලක, ආර්. නිමලේ)
001.42

පරිණද්යාමවද්යාදය දද්යායද්යාද කළ අපූර චරිතය චද්යාලේසස්
ඩද්යාවින් : 2009 වර්ෂයට තයතදන පරිණද්යාමය
තලතොවට තභළි කල සස්වභද්යාවධර්ම විදදද්යාඥ
චද්යාලේසස් ඩද්යාවින් තග් (1809-1882) 200 වපැනි
ජන්ම සසිංවත්සරය නිමිත්තතනි.
(විතජේවිකග්රම, ජයන්ත)
509.2

පර්තයේෂණ හද්යා විමර්ශන : එලේලද්යාවල තමධද්යානන්ද

පරිපද්යාලන නීතිය සහ තසශේවක අයිතිවද්යාසකම.

පර්තයේෂණ තලකෝකයට පිවිතසමු.
(තකතොඩිතුවක්කු, තගතොඩ්වින්)

001.42

(තභට්ටිතග්, නිලන්ත)

342.06

පරිපද්යාලනය සඳහද්යා නීතිය. (ගමතග්, ඒ. එච්.)
342
පරිපද්යාලන වද්යාර්තද්යාව 2008. (ජද්යාතික පුසස්තකද්යාල
හද්යා පග්රතලේඛන තසශේවද්යා මණ්ඩලය) 352.74406
පරිමලද්යා. විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්

891.483

පරිශුද්ධ වූ අලේ කුර්ආනය කටපද්යාඩම
කළයුත්තත් තකතසශේද?. (මුහමමද් රසන්)
297.122
පරිසර ජීව විදදද්යාව. (නන්දදද්යාස, එච්. ජී.)

577

පරිසරය වපැඩතපතොත : 2 තශශේණය සසුන් සඳහද්යා.
(ඩයසස්, සමුද්රද්යා ශග්රග්රීපද්යාල)
372.357
පරීක්ෂකයද්යා. (තගතොතගතොලේ, නිතකතොලද්යායි
වපැසලිතයවේඩ්)
891.72
පතරසස්ටන්, ටිම. තනිවුණු පඹයද්යා

ළ 823

පලේලියගුර, චන්ද්රසරි. තතතොප වරදකන්
තකතලසන් කතපම...?
891.483
පලද්යාපල කථනයට පියගපැට තපළ. (රතුවිතද්යාන,
පියතසශේන)
133.5
පලිහක්කද්යාර, නන්දතසශේන (සසිංසස්.). බලන්න සූර්ය
මසිංගලදය 2011

පවුර බපැඳි පුරවර. (තඩ්විඩ්, එසස්තර්)
පවුලක ගින්දර. (පද්යා චින්)

823
895.13

පවුල හද්යා සමද්යාජය. (රසස්නපැක්, තබන්)
පවුතලේ අත් තවද තපතොත

306.8
615.538

පශස්චද්යාත්නූතනවද්යාදය : විශස්තලේෂණද්යාත්මක
අධදයනයක්. (රත්නද්යායක, මතනකෝජේ පග්රසන්න)
809.113
පසස්වන තශශේණය වපැඩතපතොත : සසිංහල, ගණතය,
පරිසරය ආශග්රක්රිත කග්රක්රියද්යාකද්යාරකම. (පපැලේතපතොළ,
මතහශේෂද්යා සුභද්යාෂිණී)
372
පසන්න මද්යානස 2. (නන්දසල හිමි, පදවිතයේ)
294.3
පසතළතොසස්වක තපතොතහතොය තදතොළහ. (ජයවර්ධන,
තක්. ඩබ්ලිවේ. ඒ.)
294.3438
පසඳු පසස් තදනද්යා තහතොර බඩු තිප්පතළශේ.
(බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්)

823

පහතරට ගිගුම නද. (තකතොඩිතුවක්කු, පියසරි)
792.6
පහන් අඳුර ළඟෙ. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)
891.483
පහන් සතට දහම සසල.
තබකෝගහපිටිතයේ)

(ධමමසද්ධි හිමි,
294.3

පලිහපිටිය, ඊ. ඩ. වදවසස්ථද්යා හද්යා පරිපද්යාලන
නීතිය : දුහුනන් දපැනම සඳහද්යා 342.06095493

පහන් සළ නිතවන තලස පිරිනි වී වපැඩිතසශේක.
(ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
294.3

පලිහපිටිය, රසිංජිත් අමරකීර්ති. අරීතසන්
අහුබුදු : අමර සපැමරම
891.481092

පහන සහ කපැඩපත : සහකෘදත්වය තසතොයද්යා කරන
නදද්යායික හද්යා තුලනද්යාත්මක රචනද්යා.
(අමරකීර්ති, ලියනතග්)
801.95

පලිතහශේන, ගද්යාමිණී. යුතරකෝපද්යා ඉතිහද්යාසතයේ
මධදකද්යාලන යුගය පිළිබඳ තකටි විමසුමක්
940
පවේකද්යාරයද්යාව ගලේගසද්යා මපැරීම : තලකෝකතයේ සදු වූ
සතද අපරද්යාධ කතද්යා එකතුවක්. (ද තකතොසස්තද්යා,
බර්ටි)
364
පවිටු මද්යාරයද්යා : තග්රක්රිපිටකතයහි එන මද්යාරයද්යා පිළිබඳ
කථද්යාවසස්තු සසිංගග්රහයක
294.3
පවුර. (පියධමම හිමි, අත්තරතගතොඩ) 891.481

5 වසර ශිෂදත්වයට තනතොවරදින මඟෙ - 1 372.19
5 ශිෂදත්වය සඳහද්යා තකටි සටහන් තපතොත.
(ජයසසිංහ, එම. එම. අනර)
372.19
5 ශිෂදත්ව විභද්යාගයට සසිංහල (ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත)
372.19
5 තශශේණය ශිෂදත්ව : තපර පුහුණු පග්රශස්න පතග්ර.
(අතබ්විකග්රම, ශ්රීලද්යා)
372.19076

5 තශශේණය සසිංහල භද්යාෂද්යාව : අනමද්යාන, ඉලක්ක,
ආදර්ශ ප්රශස්න පත්ර. (සමරසසිංහ, ඉන්දිරද්යා)
372.607
පහසුතවන් සටින් උද්ධමනතයේ කතද්යාව.
(පියතිලක, තක්. ඩ. ආර්.)
332.41
පහළවිතද්යාන, අමරතසශේකර. තබතොදුමිණ කවිබණ
සසිංගග්රහය
294.3
පළමුවන ගුරවරයද්යා තහවත් ගුර ගීතය.
(අයිත්මද්යාතතතොවේ, චිසිංගීසස්)
891.73
පළමු තශශේණතයේ දරවන් සඳහද්යා අකුර උගනිමු.
(සූරියආරච්චි, පද්මද්යා මද්යාලනී)
372.634
පළද්යාත් සභද්යා (මුද්දර ගද්යාසස්තු මද්යාර කරීතම) :
ආණ්ඩුව විසන් එකතු කරගන්නද්යා ලද සයලු
මුද්දර ගද්යාසස්තු පළද්යාත් සභද්යාවලට මද්යාර කරීම
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැළපැසස්වීම සඳහද්යා ද ; ඒ හද්යා
සමබන්ධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැළපැසස්වීම සඳහද්යා ද වූ
පනතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
343.0570262
පළිතබකෝධ නද්යාශක පද්යාලනය කරීතම (සසිංතශකෝධන)
: 1980 අසිංක 33 දරන පළිතබකෝධ නද්යාශක
පද්යාලනය කරීතම පනත සසිංතශකෝධන කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
344.0463340262
පද්යාක්මන්, ෆපැන්සන්. වනගත ඔරිගන් ගමන
973.2

කුමද්යාර, නවන් )

801.95

පද්යායි, ඇනන්ට්. ආත්ම විශස්වද්යාසය වර්ධනය කර
ගන්තන් තමතහමයි
158.1
පද්යාර්ලිතමන්තු විවද්යාද (හපැන්සද්යාඩ්) : නිල වද්යාර්තද්යාව.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව) 328.549302
පද්යාරජමබුල. (තභට්ටිආරච්චි, කුමද්යාර)
පද්යාරමපරික චීන සුප විධි.
මධුරසරි)

891.481

(ජයවර්ධන,

641.50951
පද්යාර : රියපැදුරන් වන්දනද්යාකරවන් හද්යා
සසිංචද්යාරකයන් සඳහද්යා. (වීරසසිංහ, එසස්.
පී. එසස්. )
915.493
පද්යාර. (ලක්මද්යාලි, යනූෂද්යා)

891.483

පද්යාරිසරික තගතොවිතපැනට අත්තපතොතක්.
(ගුණවර්ධන, එම. තර්ණුකද්යා භද්රකද්යාන්ති) 635
පද්යාරිසරික ජීව විදදද්යාව. (තිලකරත්න,
වීරතුසිංග පී.)

577

පද්යාලමකුඹුර, විජිත. නිවන් මගට භද්යාවනද්යා
294.34435
පද්යාලම යට. (තපතොන්තසශේකද්යා, කුලතසශේන) 891.483
පද්යාලි අට්ඨකථද්යා සහ ආචද්යාර්යවර. (පඤස්ඤද්යාරතන
හිමි, තගකෝනතදණතයේ)
294.3657

පද්යාකර්, එච්. ලසිංකද්යාතවේ ගපැමි ජනකතද්යා
398.2095493

පද්යාලි පදද පද්යාඨ සසිංගග්රහය. (මහින්ද හිමි,
වඩුමුන්තන්)
891.371
පද්යාලිභද්යාෂද්යාවතරණය : පළමුවපැනි තපතොත.
(බුද්ධදත්ත හිමි, තපතොලේවත්තත් ශ්රීග්ර) 491.375

පද්යාකර්, තහන්රි. ලසිංකද්යාතවේ ගපැමි ජනකතද්යා
398.2095493

පද්යාලිභද්යාෂද්යාවතරණය : තතවපැනි තපතොත.
(බුද්ධදත්ත හිමි, තපතොලේවත්තත් ශ්රීග්ර) 491.375

පද්යා චින්. පවුලක ගින්දර

පද්යාලිභද්යාෂද්යාවතරණය :තදවපැනි තපතොත. (බුද්ධදත්ත
හිමි, තපතොලේවත්තත් ශ්රීග්ර)
491.375

895.13

පද්යාට තදතක් පූස. (ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්)
ළ 891.483
පද්යාට තපතොදක ගමන් විත්ති : නිර්මද්යාණ උත්පද්යාදක
කථද්යා වසස්තුන්. (ලලද්යානන්ද, තසකෝමපද්යාල) 306
පද්යාට හතයි තද්දුන්නට. (ලියනතග්, පග්රසද්යාදිනී
දන්වත්ත)
ළ 891.483
පද්යාඨක විචද්යාර හද්යා ආතලකෝචනද්යා. (නයනජිත්

පද්යාසස්කු පිටපත

891.482

පද්යාසලේ තුළ ළමද්යා ආරක්ෂද්යාව ළමද්යා අයිතිවද්යාසකම
හද්යා ළමද්යා සහභද්යාගිත්වය පිළිබඳ අත්තපතොත.
(ද සලේවද්යා, හතර්න්ද්ර)
305.231
පද්යාසද්යාණ පබ්බත මහද්යා විහද්යාරය : පහණ පවන
මහ විහද්යාර කලේඅඩි පුදබිම. (µ මධද්යානන්ද
හි්ක්රිමි, එලේලද්යාවල)
294.3435095493

පපැට්රික්, නද්යාරද්යාවිල (සසිංසස්.). බලන්න
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය.
ජද්යාතක

පිතග්රද්යා, වසන්තද්යා (පරි.). බලන්න ප්රයිසස්,
විලද්යාර්ඩ්

පපැටර්සන්, මයිකලේ. ඉදිරිය අන්තරද්යාදද්යායකයි
823
පපැණ කුරලු සන්තද්ශය. (විතද්යාන, පත්මද්යා)
891.481
පපැතුම මලේ. (තදතොලමුලේල, සමන්මල) 891.483
පපැන්තඩකෝරද්යා = Pandora Planet. (පින්නතගතොඩ,
දිලසිංක චරිත්)
ළ 891.483
පපැරණ පීනසස් තවද තපතොත. (ගිරිමද්යානන්ද හිමි,
තබකෝරග්ගමුතවේ)
615.538
පපැරණ මුදලේ

737.4

පපැරණ ලක්දිව සුසපැදි තමතභණවර. (මුණසසිංහ,
ඉන්ද්රද්යාණී)
294.3095493

පිටතදණය, නන්දද්යා. පුසිංචි හිඟෙන්නද්යා ළ 891.483
පිටමසිං වීම. (එඬරගලේතලේතගදර, ජයතසශේන)
891.483
පිටරට නපැති සපැප. (තසකෝමරත්න, මුදලිනද්යායක)
891.483
පිටිතයේතගදර, චන්ද්රද්යා. පිසස්සද්යාට දඬුවමක්
පින්ටර්, හපැරලේඩ්. අළු

891.483
822

පින්නතගතොඩ, දිලසිංක චරිත්. පපැන්තඩකෝරද්යා =
Pandora Planet
ළ 891.483
පින් පවේ කමපල. සරිධමම හිමි, සූරියතගතොඩ
294.3422

328.549302

පින්බිමක අවි දපැර පන්හිඳක විසතුර.
(එදිරිසසිංහ, සුජිත් චමින්ද)
891.483

පපැලේතපතොළ, ඉඳුවර ලිච්ඡවි. ජද්යාතික තකතොඩිතයේ
අභිමද්යානය
929.92095493

පින්සර ලිතයේ නඹ පුන්සඳ වතගයි නිශද්යා...
(දිසද්යානද්යායක, එසස්. එම. මසිංජුල)
891.481

පපැලේතපතොළ, මතහශේෂද්යා සුභද්යාෂිණී. පසස්වන තශශේණය
වපැඩතපතොත : සසිංහල, ගණතය, පරිසරය ආශත
ග්රක්රි
කග්රක්රියද්යාකද්යාරකම
372

පිනක මහිම. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)

පපැලේපිට, වජිර. වජිරතග් කතද්යා 2

294.34

පින සහ අවතබකෝධය. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)
294.3
පපැලපැන්දතග්, ලක්ෂස්මන්. අ. තපතො. ස. (උ. තපළ)
රසද්යායන විදදද්යාව : අකද්යාබනික රසද්යායනය
546.07
පපැලපැන්දතග්, ලක්ෂස්මන්. අ. තපතො. ස. (උසසස්
තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව 2010 : බහුවරණ
විවරණය සමඟෙ වව්යූහගත රචනද්යා, රචනද්යා
පිළිතුර
540.76
පපැලපැන්දතග්, ලක්ෂස්මන්. කද්යාබනික පග්රතිකග්රක්රියද්යා
සහ යද්යාන්තග්රණ
547.207
පපැසිංචද්යා. (අමරතුසිංග, අතුල)
පපැසිංතඥකෝලේ, මද්යාතසලේ. ලසිං මද්යාමද්යාතග්
තදදකෝණයපැසිංදද්යා තභවත් ලිසිංතදදකෝ
පිතග්රද්යා, ජගත් එසස්. සඳ තනි වී...

ළ 891.483

පිනි කුමද්යාරි අඬනවද්යා. (සූරියආරච්චි, ජද්යානකී)
ළ 891.483
පිනිදිය වපැසස්ස. (කතලගම, ළහිර.)

891.481

පිතනකෝකතයකෝ . (තකතොතලතොඩි, කද්යාර්තලකෝ)
පිපි තඹරන

ළ 853

920.05493

පියතිලක, එච්. එම. පත්තිනි තදවිතයකෝ 202.11
පියතිලක, තක්. ඩ. ආර්. පහසුතවන් සටින්
උද්ධමනතයේ කතද්යාව
332.41
පියතිසස්ස හිමි, කුඹලේවල. දයද්යාබර තපතොඩිනම
තවතටයි
294.34

822
891.483

පියතිසස්ස හිමි, කුඹලේවල. තපතොතහතොය කරීම, වසස්
විසම හද්යා කඨින චීවර පූජද්යාව
294.34

පියදසස්ස හිමි, පින්නතගතොඩකන්තද් (සසිංසස්.)
බලන්න විමල තලේඛද්යා : පූජද මකුලේවපැතවේ
විමලතජකෝති නද්යාහිමි අභිනන්දන ගග්රන්ථය
පිය දසුන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : පිය
දසුන පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
පියදද්යාස, බපැරගම (සමපද්යා.). බලන්න කද්යාවදමය
ධමමපදය
පියදිගම, ගයද්යානි අසසිංසලද්යා. තහට තසතොඳුර
දවසක්
891.483

ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය
විභද්යාග හද්යා ආදර්ශ ප්රශස්තනකෝත්තර
පියතසශේන, ඩබ්ලිවේ. ඒ. දීඝිති තකකෝසළ ජද්යාතක
කද්යාවදය
294.382325
පියතසශේන, තිසකුට්ටි. මදුර තගදර

891.483

පියද්යාඹන්නට තටුසලද්යා. (අතබ්විකග්රම, ගද්යාමිණී)
891.483
පියද්යාසර කරිලේල. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)
891.483
පියපැස කවුළුව. (කද්යාලිසිංග, කපිල කුමද්යාර)
891.483

පියතදකෝර් දසස්තතයවේසස්ක. (තපතර්රද්යා, කමලේ)
891.73092

පිතයතොනි. (බක්, පර්ලේ එසස්.)

පියධමම හිමි, අත්තරතගතොඩ. පවුර

891.481

පිරමිඩතයේ සපැඟෙවුණු අභිරහස. (සස්තපන්සර්,
එම. ඩ.)
823

පියධමම හිමි, කරන්තදණය (සමපද්යා.). බලන්න
නිවනට ඉණමඟෙ : සතර සතිපට්ඨද්යානය
ඇසුරිනි

පිරවද්යානද්යා තපතොත් වහන්තසශේ. (තිග්රපිටකය. සූතග්ර
පිටකය)
294.3823

පියනන්ද හිමි, වලේතපතොල. මහ රහතුන් වදද්යාළ
බුද්ධ චරිතය
294.363

පිරූ පද්යාරමී. (සුබසසිංහ, සන්ධදද්යා කුමුදිනී)
891.483

පියබඳ සරස. (තකතොඩිකද්යාර, චන්දි)

පිරළක උපත : ප්රසස්තද්යා පිරළක අර්ථය ප්රකද්යාශ
කරන රසවත් කතද්යා 75 ක්
398.9

891.483

පියරත්න, ජසස්ටින්. මකුළු දපැලේ බපැඳුණු උඩු කය
සත්තම
891.483

පියරතන හිමි, වසෑගම (සසිංසස්.). බලන්න
විතදදතොදය ධර්මශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය - 2011 :
හික්කඩුතවේ ශ්රීග්ර සුමසිංගල නද්යාහිමි සයවසස් ගුණ
සමර විතශශේෂ කලද්යාපය (1911-2011)
පියවත, ඩබ්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ. සපැනසුම තසතොයද්යා
891.483
පියවි ඇසන් ඔබ්බට – 01 : ගුප්ත ගතවේෂණ.
(විතජේතිලක, මහින්ද)
133.9013
පියසස්සක් නපැති පතරවිතයක්. (ඉලයප්ආරච්චි,
එරික්)
891.481
පියසලි, අයි. පී. නන්දද්යා. සවන් මිහිර : ළමද්යා
උපතද්ශ කද්යාවදයක
891.481
පියතසශේකර, දීප්ති (සමපද්යා.). බලන්න නපැටුම :

පිරළු කතද්යා

813

398.2

පිරූ පද්යාරමී. (සුබසසිංහ, සන්ධදද්යා කුමුදිනී)
891.483
පිරිනිවුණ ඒ රහත් මුනිවර. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)
294.3
පිරිමිතයක් ගපැහපැනියක් සහ තබකෝධිසත්වතයක්.
(හඳුන්පතිරණ, කරණද්යාතිලක)
891.483
පිරිතවතන් ගණතය : ඉතගනීම සහ ඉගපැන්වීම
පිළිබඳ
පර්තයේෂණයක. (තබත්මතග්,
මතනකෝජේ)
371.1007
පිසස්සද්යාට දඬුවමක්. (පිටිතයේතගදර, චන්ද්රද්යා)
891.483
පිළිකද්යා. (ද සලේවද්යා, සනත්)

616.994

පිළිකද්යාවට පිළියමක් - ජීවිතයට නව මගක්.
(ශ්රීබර්, තඩ්විඩ් සර්වන්)
616.99406

පිසිං ඇති පුතුන් : ජද්යාතක තපතොතතන් කථද්යා දහ
අටක්
294.382325
පීඩද්යාකද්යාරී ආයුධ (සසිංතශකෝධන) : 1966 අසිංක 18
දරන පීඩද්යාකද්යාරි ආයුධ පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශග්රග්රී
ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
344.05370262

පුනරදය. (බුලත්සසිංහල, රමණී)

891.483

පුනරදය - 2. (බුලත්සසිංහල, රමණී)

891.483

පුනරදය 3. (බුලත්සසිංහල, රමණී)

891.483

පීරිසස්, ජී. එච්. ගනඳුරක සහිවටන : ඊළද්යාම
අරගලතයේ අවසන් අදියර
954.93032

පුරවපැස මසිංතපත් : ගපැටුමතවේදය ආශග්රක්රිත
සසිංසස්කකෘතික හද්යා දද්යාර්ශනික අවතලකෝකන.
(විතජේසරිවර්ධන, සුනිලේ)
303.6

පීරිසස්, ඥද්යානසරි. නර්තනය : 9 තශස්ර්ණය
792.807

පුරහඳ කළුවර තපතොත. (විතද්යානතග්, පග්රසන්න)
791.437

පීරිසස්, ඥද්යානසරි. විශස්ව නර්තනතයේ විශිෂස්ට චරිත
792.8028092

පුරද්යාතන ගදද සසිංගග්රහය : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ)
විභද්යාගයට නියමිත. (විතජේසුන්දර, කලදද්යාණ)
891.481

පීරිසස්, නිහද්යාලේ. වලද්යාකුළු

891.483

පීරිසස්, මර්ලින් (පරි.). බලන්න ප්තලකෝටසස්
තුතන් කද්යාසය සහ තටරන්සස් තමන්ටම දුක්
තදන්නද්යා
පීරිසස්, මර්ලින් (පරි.). බලන්න තරකෝම පග්රහසන
නද්යාටද තදකක් : කහවන මුට්ටිය සහ
නපුසිංසකයද්යා
පුඤස්ඤසද්යාර හිමි, ගමමපැද්තද්තගතොඩ. සද්ධර්ම
සසිංගග්රහය
294.3
පුඤස්ඤසරි හිමි, ඕමද්යාතර්. සමද්යාජ විදර්ශනද්යා 080

පුරද්යාතන ගදද සසිංගග්රහය හද්යා විචද්යාරය. (අමිතසරි
හිමි, කපැලණතයේ)
891.48
පූරද්යාතන ගදද සසිංගග්රහය විචද්යාරය : නව
නිර්තද්ශයද්යානකූල උසසස් තපළ. (තප්රශේමරත්න,
තක්. ජී.)
891.48
පුරද්යාතන ගදද සසිංගග්රහය විමර්ශනය : 2009 සට
අ. තපතො.ස. (උසසස් තපළ) සඳහද්යා නියමිත.
(දුනමද්යාල, මහද්යානද්යාම)
891.48
පුරද්යාවිදදද්යා ලිපි - 1. (අමරසසිංහ, මද්යාලිසිංග)
930.1095493

පුණ්ණද්යා දද්යාසය : 5 -6 තශශේණවල ළමයින් සඳහද්යාය.
(ආරියධමම හිමි, තගතොඩඋඩ)
ළ 891.483

පුරතෂකෝත්තම. (සරත්චන්ද්ර, උතද්නි) 891.481

පුද්ගලයද්යා හද්යා පුද්ගල සසිංවර්ධනය පිළිබඳ
තබකෞද්ධ මතය. (විතද්යාරන, එලේ. ඒ.)
294.3361581

පුෂස්කන්, ඇතලක්සපැන්ඩර්. කපිතන්තග්
දියපැණතයකෝ
891.73

පුද්ගල සසිංවර්ධනය : තබකෞද්ධ මතනකෝ විදදද්යාත්මක
විග්රහයක්. (ධමමරතන හිමි, ඉලුතක්තවල)
294.33615
පුදුම හිතතන කතද්යාවක්. (ගුණතසශේකර,
සමරසසිංහ)

636.7

පුන්මදද්යාරද්යා. (රණසසිංහආරච්චි, ධර්මතසශේන)
891.483
පුනරද්යාගමන. (ඉබ්සන්, තභන්රික්)

839.822

පුනරක්ති : මතග් කතද්යාව. (ජනද්යාදරී, අතනකෝමද්යා)
920

පුෂස්ප කුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා. අහිසිංසකද්යාවී

891.483

පුෂස්පකුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා. කුල තගදර

891.483

පුෂස්ප කුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා. දුහුලේ වළද්යාකුළු 891.483
පුෂස්ප කුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා. පතිනි තදතවතොල
891.483
පුෂස්ප කුමද්යාරි, තමතොනිකද්යා. මටවන් දුක ඔබට
තනතොතවේවද්යා
891.483
පුෂස්පතවලතග්, සමපත්. උසසස් තපළ
ගිණුමකරණය පග්රශස්තනකෝත්තර : 1 තකතොටස
657.076

පුෂස්පතවලතග්, සමපත්. උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර
අධදයනය
658.0076
පුෂස්පතවලතග්, සමපත්. උසසස් තපළ වදද්යාපද්යාර
අධදයනය : 2007 අසිංක 7 දරන නව වදද්යාපද්යාර
පනත හද්යා සසිංසස්ථද්යාපිත සමද්යාගම
658

(උසසස් තපළ) සසිංයුක්ත ගණතය : පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 1997-2010
පුසිංචිතහශේවද්යා, ගද්යාමිණී එසස්. ජී. අතත උරමයක
තසතොඳුර මතක සටහන් : ගලේඔය මිටියද්යාවත
305.89148
පුසිංචිතහශේවද්යා, පී. ජී. හද බපැඳි කතද්යා

808.882

පුෂස්පතවලතග්, සමපත්. ගිණුමකරණය : ආදර්ශ
පග්රශස්න පතග්ර හද්යා පිළිතුර (වද්යාසස්තවික) : අ. තපතො.
ස. උසසස් තපළ
657.076

පූජද කුරඳුවත්තත් රතනද්යානන්ද
නද්යාහිමිපද්යාණන්තග් ජීවන චරිතය 294.3657

පුසස්තකද්යාල වර්ගීකරණ පග්රතවේශය. (ජයතිසස්ස,
එලේ. ඒ.)
025.43

පූජද නින්දද්යාතන් චන්දිම හිමිපද්යාණන්තග්
චරිතද්යාපදද්යානය
294.3657

පුසස්තවේවල, විමුක්ති යු . ඒ. දළඹු පපැසිංචද්යා
ළ 891.483

පූජද්යාවලිය : සූතිසස්වන පරිච්තඡේදය විජය රජු
පටන් ද්විතය පරද්යාකග්රමබද්යාහු රජු තතක් ශග්රග්රී
ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය. (බුද්ධපුතග්ර හිමි) 891.48

පුසස්තවේවල, විමුක්ති යු . ඒ. පූතනයි වද්යාසිංග අමමද්යා
වද්යාසිංග
ළ 891.483
පුසස්සපැලේල, පී. එන්. 6 - 11 දක්වද්යා තපළ
තපතොත්වල එන තශශේෂස්ඨ චරිත
920.05493
පුළුන් බබද්යා. (තවත්තසසිංහ, සබිලේ)

ළ 891.483

පුසිංචි අපට පුසිංචි විදදද්යා කතද්යා. (ගුණතුසිංග,
මලේකද්යාන්ති)
පුසිංචි ඔබට ජද්යාතක කතද්යා 30
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294.382325

පුසිංචිබණ්ඩද්යා, ජී. පී. (සමපද්යා.). බලන්න ශ්රී
ලසිංකද්යාතවේදී බහුලව හමුවන ශද්යාකවල උද්භිද
විදදද්යාත්මක නම
පුසිංචි රතු කකළි. (කද්යාඩර්, ලින්)

ළ 823

පුසිංචි වීරතයකෝ ;
අසිංක 16. (බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්).
පසඳු පසස් තදනද්යා තහතොර බඩු තිප්පතළශේ

823

පුසිංචි වුණත් අපි හපන්න. (බුලත්සසිංහල,
රූපද්යාන්ති)
ළ 891.483
පුසිංචි සසිංදිතයේ කතද්යා : විශස්ව නිර්මද්යාණකරවන් ළමද්යා
විය පසුබිමව ලිය තකටිකතද්යා
808.83
පුසිංචි හිඟෙන්නද්යා. (පිටතදණය, නන්දද්යා)
ළ 891.483
පුසිංචිතභට්ටි, ලලිතද්යා කද්යාන්ති. සරලද්යා

891.483

පුසිංචිතහශේවද්යා, එලේ. ජී. (සසිංසස්.). බලන්න අ.තපතො.ස.

පුතනයි වද්යාසිංග අමමද්යා වද්යාසිංග. පුසස්තවේවල, විමුක්ති
ය. ඒ.
ළ 891.483
පකෘතුගීසන්ට තපර ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ කතුනතවකෝ.
(රතබ්ර, ක්තලමන්ට් ඊ. ඩබ්ලිවේ.)
270.092095493
තපට්ටි තගදර දරතවකෝ ;
අසිංක 06. නිලේ සමුදුර තබතොක්තක් අභිරහස
823
තපතදන් බුදු සරිත : තබතොදු කවි එකතුව සහ තබතොදු
කවි විමසුම
891.481

තපරදිග සසිංගීතය : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද
තපළ ආදර්ශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග
පග්රශස්තනකෝත්තර. (රත්නද්යායක, ආර්. එම.
එසස්. ඩ.)
780.76
තපරදිග සසිංගීතය : 11 වන තශශේණය.
(ජයමද්යාන්න, මර්වින්)

780.7

තපරදිග සසිංගීතය : 11 තශශේණය. සසිංගීතය
අත්වපැල. (මලලේතගතොඩ, සුගතදද්යාස)

780.7

තපර පද්යාසපැලේ අධදද්යාපන අත්තපතොත.
(ඉද්දමලේතගතොඩ, කුමුදිනී)
තපතර්රද්යා, අනර ස. විදදද්යා විතනකෝදය

372.21
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තපතර්රද්යා, අනර ස. සමබුදු දහම : ප්රශස්නපිළිතුර
294.3076

තපතර්රද්යා, ආර්. තජකෝන්. චන්ද්රද්යානන සහ ශ්රීග්රමත
නකෘතදය :උත්තර භද්යාරතය කථද්යාන්තරයක
891.482
තපතර්රද්යා, ආර්. තජකෝන්. ධර්මිෂස්ට රජ සහ
ජගදද්යාරද්යාමන්
891.482

තපතර්රද්යා, තක්. ස.
විමර්ශන 2

සසිංහල සද්යාහිතද සසිංගග්රහය :
891.48

තපතර්රද්යා, තක්. ස. සසිංහල සද්යාහිතද සසිංග්රහය
විමර්ශන – 3
891.48
තපතර්රද්යා, චිත්රද්යා අයි. (පරි.). බලන්න අලේනද්යාහි,
තඩතොන්යද්යා

තපතර්රද්යා, ඉෂද්යාන්ත (සසිංසස්.). බලන්න අ.තපතො.ස.
(උසසස් තපළ) තභකෞතික විදදද්යාව : පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 1997 - 2010

තපතර්රද්යා, චිතග්රද්යා අයි. (පරි.). බලන්න මිහිදුම

තපතර්රද්යා, එච්. තක්. රසිංජිත් (සමපද්යා.). බලන්න
අමද්යාවපැසස්ස

තපතර්රද්යා, චිත්රද්යා අයි. (පරි.). බලන්න මුතෂශේන්,
සද්යානද්යා

තපතර්රද්යා, එච්. විමලද්යා. ජරැපුර සරසවි සමන්ත
ඝද්යාතනය : මවතග් සමද්යාජ අධදද්යාත්මික
විවරණය
306.432

තපතර්රද්යා, චිතග්රද්යා අයි. (පරි.). බලන්න යහපත්
තලතොවකට කතන්දර

තපතර්රද්යා, එලේ. දීපද්යාලේ තසනරත්. ළදර හද්යා ළමද්යා
සුවතසත : තදමවුපියන්ට විතශශේෂඥ වවදද
උපතදසස්
362.19
තපතර්රද්යා, ක්ලිටසස්. අ.තපතො.ස. උසසස් තපළ
සසිංයුක්ත ගණතය : ගුරත්වය යටතත්
අසිංශුවක චලිතය
511.6
තපතර්රද්යා, කමලේ. තද්දුන තරණය

891.483

තපතර්රද්යා, කමලේ. පියතදකෝර් දසස්තතයවේසස්ක
891.73092
තපතර්රද්යා, කමලේ (පරි.). බලන්න තහමිෆිසිංග්,
සබන් ලද්යාට්සස්
තපතර්රද්යා, කරණද්යා. අඳුරට එළියක්

891.483

තපතර්රද්යා, කරණද්යා. තසෑග්ගක්

891.483

තපතර්රද්යා, කීර්ති ශ.ග්රග්රී ලසිංකද්යා මුද්දර එකතු
කරන්නන්ට අත්වපැලක් - 2 : 1999 සපැප්. 17
දද්යා සට 2007 තදසපැ. 07 දද්යා දක්වද්යා
769.5695493

තපතර්රද්යා, තජේ. ඒ. ඕ. (සමපද්යා.). බලන්න සත
නිවන – සුව සදන වන්දනද්යා ශද්යාන්තිය :
සපැදපැහපැවතුන්තග් වන්දනද්යා අත්තපතොත
තපතර්රද්යා, තජේ. ඒ. ඩ. ජීවිතය දපැනගන්න : අසිංක
විදදද්යා තජදතොතිෂතයන්
133.5
තපතර්රද්යා, තජේ. ඒ. ඩ. රද්රද්යාක්ෂ

133.443

තපතර්රද්යා, තජේ. ඒ. ඩ. (සමපද්යා.). බලන්න සත
නිවන බුදු බණ : සසිංහල තත්රම සහිත මහද්යා
සතිපට්ඨද්යාන සූත්රය, කරණීය තමත්ත සූත්රය
සමඟෙ භද්යාවනද්යා මද්යාර්ගය
තපතර්රද්යා, ට. වින්සන් (සමපද්යා.). බලන්න චිත්ර :
ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ ආදර්ශ හද්යා
පසුගිය විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර
තපතර්රද්යා, තටනිසන්. අබිරහසස් ජීවිත තරණය
891.483
තපතර්රද්යා, තටනිසන්. රූපද්යාන්තරණය ෆස්රද්යාන්සස්
කෆස්කද්යා සහ ඔහුතග් නිර්මද්යාණ
830.92
තපතර්රද්යා, තටනිසන්. වීර බිතම කලබපැගසෑනිය :
තකටිකතද්යා සසිංගග්රහය
891.483

තපතර්රද්යා, තක්. එලේ. ශද්යාන්ත (සමපද්යා.). බලන්න
මනසට දපැනම

තපතර්රද්යා, තටනිසන් (පරි.). බලන්න රසයද්යාන
ජනකතද්යා

තපතර්රද්යා, තක්. ඒ. එන්. (පරි.). බලන්න
හක්සස්ලි, ඇලඩසස්

තපතර්රද්යා, තටනිසන් (පරි.). බලන්න රසයද්යාන
සුරසිංගනද්යා කතද්යා

තපතර්රද්යා, තක්. ස. සසිංහල සද්යාහිතද සසිංග්රහය
විමර්ශන – 1
891.48

තපතර්රද්යා, තටනිසන් (පරි.). බලන්න
සර්වන්ටසස්, මිතගලේ

තපතර්රද්යා, දිතන්ෂද්යා (පරි.). බලන්න තහමිෆිසිංග්,
සබන් ලද්යාට්සස්
තපතර්රද්යා, ධර්මරත්න. හපැඩකද්යාර කවිකද්යාරී
891.483
තපතර්රද්යා, නයනි ප්රියමද්යාලි. වර්ණ

891.481

තපතර්රද්යා, නිමලේ ආරියවසිංශ. රත්නද්යාවල නද්යාටද :
2009 සට අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ විභද්යාගය
සඳහද්යා නිර්තද්ශිත
891.22
තපතර්රද්යා, නිමලේකද්යා. අවපස අහසක්

891.483

තපතර්රද්යා, නිමලේකද්යා. සුදු වතු සුදු

891.483

තපතර්රද්යා, නිසස්සසිංක. හපැරදද්යා තනතොයමි තනි
යහතන්
891.483
තපතර්රද්යා, නිසස්සසිංක (පරි.). බලන්න
තනලේසන්, ඩබ්ලිවේ. ඒ.
තපතර්රද්යා, තනලේසන් එසස්. (සසිංසස්.). බලන්න
සඳකඩ පහණ : තකටිකතද්යා සසිංගග්රහය
තපතර්රද්යා, පී. එලේ. තක්. (පරි.). බලන්න
තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. මජේජිම නිකද්යාය
තපතර්රද්යා, පී. එසස්. (සමපද්යා.). බලන්න
තතතොරතුර හද්යා සන්නිතවේදන තද්යාක්ෂණය :
අ. තපතො. ස. (සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය විභද්යාග
පග්රශස්තනකෝත්තර
තපතර්රද්යා, පීටර් කපැනියුට්. ජීවිතයට සඳ එළියක්
362.8286
තපතර්රද්යා, පග්රශද්යාන්ත. මද්යානව ශිෂස්ටද්යාචද්යාරතයේ
සන්ධිසස්ථද්යාන
001
තපතර්රද්යා, බ. ස. කපැමිලසස්. සුවය තදන අත්
තබතභත්
615.538
තපතර්රද්යා, තබතොනිෆසස්. අවි බිමක හදගපැසස්ම
891.483
තපතර්රද්යා, යමුනද්යා මද්යාලනී. ගිරි ඉඳුවර 891.483
තපතර්රද්යා, යමුනද්යා මද්යාලිනි. තර මන්දද්යාරද්යා
891.483

තපතර්රද්යා, යමුනද්යා මද්යාලිනි. වද්යා ගසිං දසෑල : කද්යාවද
සසිංග්රහය
891.481
තපතර්රද්යා, යමුනද්යා මද්යාලිනි. සහින ගසිංතතතර් :
තග්ය පද සසිංගග්රහය
782.42
තපතර්රද්යා, යමුනද්යා මද්යාලිනි. හසිංස ඇස

891.483

තපතර්රද්යා, තර්ණුක දුෂදන්ත. සස්වයසිං වද්යාරණ
153.8
තපතර්රද්යා, තමරිලේ. ආදරණීය තද්යාත්තද්යා තවත
ලියමි 808.36 තපතර්රද්යා, ලක්මද්යාලේ (සමපද්යා.).
බලන්න බහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්
තපතර්රද්යා, වර්නන් (පරි.). බලන්න තච්සස්,
තජේමසස් හපැඩ්ලි
තපතර්රද්යා, විලේෆග්රඩ් (පරි.). බලන්න
සස්ටයින්තබක්, තජකෝන්
තපතර්රද්යා, සමන් ලමද්යා. ඉඳි ගසස් යට තපම කතද්යා
305.90691
තපතර්රද්යා, සරත් (සම කර්තකෘ). බලන්න ඇන්තනි
පියතුමද්යා, ෆසෑක්සම
තපතර්රද්යා, සුනිලේ සරත්. වන මඬතලේ බිසවු :
කද්යාවද සසිංගග්රහය
891.481
තපතර්රද්යා, සසිංජීව මතහශේෂස්. ඉගිතලන්න තහනම
891.483
තපතර්රද්යා, සසිංජීව මතහශේෂස්. තරවක් පද්යාට පද්යාටින්
891.483
තපලේසර්, තඩ්වේ. ඕපපද්යාතික : තමද්යාතග්ම මවතග්
අතන්ක වධහිසිංසද්යාවලට ලක්ව විශස්වද්යාස කරීමට
අපහසු තරතම ජුගුප්සද්යාජනක සද්ධීන්වලට
මුහුණ පසෑ, තමහි කර්තකෘ තඩ්වේ තපලේසර්තග්
ළමද්යා දිවිතයේ (අවුරදු 4-12 දක්වද්යා)
අනතවේදනීය සතද කතද්යාව
362.76092
තපලියුසඩද්යාරය. (බතරකෝසස්, එඩ්ගද්යාර් රයිසස්)

813

තප්දුරතහශේවද්යා, නිලසිංජනී. තිර තරදි කලද්යාව :
කර්ට්න්
746.94041
තප්දුරතහශේවද්යා, නිලසිංජනී. පතතතොරම රහිත
තට්ලරින් කග්රමයට සද්යාරි හපැට්ට මසමු :
තවලේතබකෝන් සද්යාරි හපැට්ටය
646.435072

තප්දුරතහශේවද්යා, නිලසිංජනී. තරදි පින්තද්යාර කලද්යාව
746.6
තප්දුරතහශේවද්යා, නිලසිංජනී. සද්යාරි වපැඩ දපැමීතම
කලද්යාව
746.4

තපතොතළතොන්නරතවේ කපිල තපසස්වීන්තග් පග්රතිමද්යාව.
(කරණද්යාරත්න, ඒ. එම.)
954.93
තපතොතළතොව. (තමධසිංකර හිමි, කරම)

891.481

තප්මරත්න, ඇම. ඇම. (සමපද්යා.). බලන්න
සතිපට්ඨද්යානය හද්යා පටිච්චසමුප්පද්යාදය

තපතොතළකෝ ගපැබ රද්යාජධද්යානිය. (රත්නද්යායක, අජිත්
ප්රියශද්යාන්ත)
891.483

තප්මරත්න, තක්. එච්. ආර්. සමබුද්ධත්ව
ජයන්තිතයන් ඔබ්බට 2600 294.3361335

තපකෝ දින තදසුම. (සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ)
294.34

තප්මරතන හිමි, උඩකපැන්දවල. මද්යා දුටු භද්යාරත
තද්ශය 4
294.3435095

තපකෝරතතතොට පියතුමද්යා, අර්නසස්ට්. කතතකෝලික
සමද්යාජ
දර්ශනය : ශිෂදයද්යා - තරණයද්යා කමකරවද්යා හද්යා පවුල
261

තප්මරතන හිමි, තරතොටුඹ. තබකෞද්ධ ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය :
13 වසර
294.309
තප්මද්යානන්ද හිමි, උණපද්යාන (සසිංසස්.). බලන්න
විදුසරණී ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය : මසිංගල කලද්යාපය
2009-2010
තප්රකන්ද, තප්රශේමතිලක. සමරපද්යාල නම
රණවිරවද්යා
891.483

තපකෝරතතතොට පියතුමද්යා, අර්නසස්ට්. කතතකෝලික
සමද්යාජ දර්ශනය : සයවසස් සපිරි තවතභතසන
මිනිසස්සු
261
තපකෞද්ගලික ආරක්ෂක තසශේවද්යාවට මඟෙ
තපන්වීමක්. (තරතොඩ්රිතගකෝ, ය. තජේ.)
363.289

ළ 895.63

තපකෞරෂ සසිංවර්ධනය තකතරහි පවුතලේ බලපසෑම :
සමද්යාජ මතනකෝවිදදද්යාත්මක අධදයනයක් ශග්රග්රී
ලසිංකද්යාව ආශග්රතයන් (කරණද්යාතිලක, ආර්.
තක්.)
302

තපතොන්නමතපරම, නිහද්යාලේ. උක්ත ආඛදද්යාත පද
සමබන්ධය සහ අක්ෂර විනදද්යාසය 491.485

තපකෞරෂ සසිංවර්ධනය සඳහද්යා උපතද්ශ සද්යාහිතදය.
(යටසසිංහ, චමපද්යා පසද්යාදිනී)
891.48

තපතොන්නමතපරම, නිහද්යාලේ. 3, 4, 5 තශශේණ :
ශිෂදත්වයට සරල සසිංහල ගුරවරයද්යා 372.6

පසිංචද්යායුධ නපැති කුමද්යාරිකද්යාතවකෝ. (විකග්රමසසිංහ,
අනර)
891.483

තපතොන්තසශේකද්යා, කුලතසශේන. පද්යාලමයට 891.483
තපතොන්තසශේකද්යා, කුලතසශේන. රසිංසරිතග් සසිංග්රද්යාමය
891.483

පග්රඥද්යා පග්රභද්යාවින. (පඤස්ඤද්යාරතන හිමි,
තගකෝනතදණතයේ)

තපතොකුර මිණ. (තකතොඩිකද්යාර, චන්දි)
තපතොත් නපැති ඉසස්තකකෝතල

891.483

294.3

තපතොමද්යා තගතොර්දතයවේ. (තගකෝර්ක, මක්සම)891.73

ප්රඥද්යාසහද්යාවතලකෝකන : තකතොසස්තගතොඩ පඤස්ඤද්යාසහ
නද්යාහිමි 20 වන ගුණ සමරව නිමිත්තතනි
080

තපතොලේගස අතප් කප්රකයි. (ජයවර්ධන,
සරත්චන්ද්ර)
634.61

පග්රතිභද්යාව. (විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ. එම.)
089.9148

තපතොලේ ගහ මුල කතඩ්. (ජයතිලක, භද්රජි
මහින්ද)
891.483

ප්රතදද්යාවතලකෝකන. (නිමලේසරි, ජයන්ත) 891.481

තපතොන්තසශේකද්යා, සසලේ. රවිනි

891.483

තපතොතහතොය කරීම, වසස් විසම හද්යා කඨින චීවර
පූජද්යාව. (පියතිසස්ස හිමි, කුඹලේවල)
294.34
තපතොතළතොන්නරතවන් මඩකලපුවට. (උඩවත්ත,
පියදද්යාස)
891.483

ප්රනද්යාන්දු, අමිත්. රචනද්යා : 4, 5 තශශේණ සසුන්
සඳහද්යා
372.623
ප්රනද්යාන්දු, අමිත් (සසිංසස්.) බලන්න ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය

ආතර් ස.
ප්රනද්යාන්දු, අමිත් (සසිංසස්.). බලන්න ළමුන්
සඳහද්යා ගී

පග්රනද්යාන්දු, මතනකෝ (පරි.). බලන්න
මරන්දන්තග් පුරද්යාතජේරව

පග්රනද්යාන්දු, ආතර් (පරි.) බලන්න තකතොරැලි,
මද්යාරි
ප්රනද්යාන්දු, ඇන්ටනී. ඉසිංග්රීසයට පදනම : සසිංහල –
ඉසිංග්රීස සසිංසන්දනද්යාත්මක ක්රමයට =
foundation to English : through the
Sinhala – english Comparative Method
428
පග්රනද්යාන්දු, ඇන්ටනි. ඉසිංගග්රග්රීසයට මුලපිරම

428

පග්රනද්යාන්දු, ඇන්ටනි. ඉසිංගග්රග්රීසයට පදනම : සසිංහල ඉසිංගග්රග්රීස සසිංසන්දනද්යාත්මක කග්රමයට
428
පග්රනද්යාන්දු, ඇන්ටනි. නූතන කග්රක්රිසස්තියද්යානිතයේ විවිධ
ශද්යාඛද්යා හද්යා මූලධර්ම
280
ප්රනද්යාන්දු, එම. ඒ. තජේ. පපැන්ටලියන්. තගතොඩතග්
ඉසිංග්රීස - සසිංහල ළමද්යා ශබ්ද තකකෝෂය
423.9148
ප්රනද්යාන්දු, තක්. ඒ. සසිංජීව. දපැනම තලතොව
ජයගනිමු

001

ප්රනද්යාන්දු, තක්. තජේ. එෆස්. පරිණද්යාම වද්යාදය
අනතුතර්...?
599.9
ප්රනද්යාන්දු, චිත්රද්යා. භූතගකෝල විදදද්යාව : 12 තශශේණය
910.76

පග්රනද්යාන්දු, මයිකලේ ආන්ජතලකෝ. ජීවිතත් සතුට
තභට තනතොව අදයි : සද්යාර්ථක ජීවිතයකට
අත්වපැලක් වූ මතනකෝවිදදද්යාත්මක ලිපි සසිංගග්රහය
158.1
පග්රනද්යාන්දු, මලික්. ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ තවරළ කලද්යාපතයේ
තබලේලන් : කතඩතොලද්යාන සහ කවුලේදිය විතශශේෂ
සමහරක්ද ඇතුලත්ව
591.477095493
පග්රනද්යාන්දු, සුනිලේ ලනසස්. සසිංහල සනමද්යාව 2010 :
වසරක අතත කථනය
791.437095493
පග්රනද්යාන්දු, හිලරි රයන්. විසස්මපත් තදවේ වදන් :
4 වපැනි තවළුම
230
පග්රබන්ධ කථද්යාතවේ මසිං සලකුණු. (මහඋලේපත,
සුසන්ත)
801.95
පග්රභද්යාකරන්තග් සහින රද්යාජදය : එලේ. ට. ට. ඊ. තයේ
පග්රභවය සහ විනද්යාශය. (බද්යාලසූරිය, මහින්ද)
954.93032
පග්රභද්යාතය

පග්රභද්යාවී : නද්යාවින්තන් සුගුණධමම හිමි අභිනන්දන
ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය
089.9148
ප්රභද්යාෂස්වර. පන්නරය
ප්රයිසස්, විලද්යාර්ඩ්. දිය යට වික්රමය

ප්රනද්යාන්දු, තජේ. බ. (සමපද්යා.). බලන්න
ත්රිභද්යාෂද්යාත්මක වචන මද්යාලද්යාව තහවත් හින්දු
බුරම සසිංහල වචන තපතොත
පග්රනද්යාන්දු, ඥද්යානද්යා වපැලිකන්න. ජනද්යාවද්යාස භූතගකෝල
විදදද්යාව
304.2
ප්රනද්යාන්දු, නිර්මින්ද ගයද්යාන්. ආදරණීය අවසද්යානය
891.483
ප්රනද්යාන්දු, නිර්මින්ද ගයද්යාන්. ආදරණීය
අවසද්යානය 2
891.483
ප්රනද්යාන්දු පියතුමද්යා, ප්රසෑන් මද්යාකසස්. තමතනහි කරමු
ඉරදින තද්ව පණවුඩය
263.3
ප්රනද්යාන්දු, මතනකෝ (පරි.). බලන්න ක්ලද්යාක්,

891.481

070.44
843

පග්රවද්යාහන භූතගකෝල විදදද්යාව. (ගුණතිලක, ආර්.
නිමලේ)
910
පග්රතවේණය : අ. තපතො. ස. (උ. තපළ) සඳහද්යා.
(නන්දදද්යාස, එච්. ජී.)
570.7
පග්රතවේණය : උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව. (ද සලේවද්යා,
නිශස්ශසිංක)
572.865
පග්රශසස්ත පුසස්තක මද්යාලද්යා ;
අසිංක 01. බද්තද්ගම ගිසිංගතග් කඹුලේ
මන්තග්රය සමග සුවිතශශේෂ ඓතිහද්යාසක
තලේඛන 7 ක්
930.1
පග්රසස්තද්යාව පිරතළන් උපන් රස කතද්යා.
(තබතොරළුතගතොඩ, ජයතිසස්ස)

891.487

පග්රසස්තද්යාව පිරළු

398.99148

පග්රසස්තද්යාව පිරළු කතද්යාන්දර : අතප් පග්රසස්තද්යාව පිරළු
හපැදුතන් තමතභමයි. (දළුතපතොත, මහින්ද
කුමද්යාර)
398.909148
පග්රසස්ථද්යාව පිරළු 200 ක් සහ තත්රවිලි 150 ක්.
(ඇලේවිටිගල, දමයන්ති)
398.6
ප්රසස්තද්යාව පිරළු විශස්වතකකෝෂය

398.403

පග්රසසිංග, ඉසුර. බිඳුණු වම අත : ජවිතප නිරවි
මර්දනයට පසුවදනක්
324.2095493
පග්රද්යාථමික “C”: හතරවන කද්යාර්තුව : වයස 7 - 9
263.1
පග්රද්යාථමික “D ර" : පළවන කද්යාර්තුව : වයස 7 - 9
263.1
පග්රද්යාථමික පරිගණක 1. (රණවීර, නන්දිකද්යා) 004
පග්රද්යාතද්ශීය යටිතල පහසුකම සසිංවර්ධන බදු
(ඉවත් කරීතම) : 2006 අසිංක 51 දරන
පග්රද්යාතද්ශීය යටිතල පහසුකම සසිංවර්ධන බදු
පනත ඉවත් කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
343.040262
පග්රද්යාතද්ශීය සසිංවර්ධන බපැසිංකුව (සසිංතශකෝධන) :
2008 අසිංක 41 දරන පග්රද්යාතද්ශ්රීය සසිංවර්ධන
බපැසිංකුව පනත සසිංතශකෝධන කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0821530262
පග්රද්යාතයකෝගික ඉතලක්තටතොනික් පරිපථ.
(විතජේසසිංහ, ඩබ්ලිවේ. එම. සමපත්) 621.3815
පග්රද්යාතයකෝගික ඉසිංගීග්රස - 4. (කග්රසස්තටකෝපර්, නීලේ) 428
පග්රද්යාතයකෝගික කද්යාර්යද්යාල කළමනද්යාකරණය : නදද්යාය
හද්යා පරිචය. (මද්යානවඩු, පතරඩ)
651.301
පග්රද්යාතයකෝගික භූතගකෝල විදදද්යාව : තමට්ටක් සතියම,
සසිංඛදද්යානය සහ පග්රසස්තද්යාර. (වීරක්තකතොඩි,
උපද්යාලි)
910.7
ප්රද්යාතයකෝගික විදර්ශනද්යා භද්යාවනද්යාව. (තහටිටිතග්,
නිලන්ත)
294.34435
ප්රිටද්යාම, අමරිටද්යා. සඳ එළිය ගඟෙක් වී

891.423

ප්රියන්ති, ඩබ්ලිවේ. මලේලිකද්යා. ගුරවරයද්යා
371.1
ප්රියන්තිලද්යා. (ඒකනද්යායක, ඊ. එම. එච්. බ.)
891.483
ප්රියයද්යාතණනි. (මහවිතද්යාන, කද්යාසිංචනමද්යාලද්යා)
780.92
ප්රියලද්යාලේ, ඒ. එම. ඒ. සුසන්ත. කලිය :
තකටිකතද්යා සසිංග්රහය
891.483
ප්රියලද්යාලේ, ඒ. එම. ඒ. සුසන්ත. සපැරිසරද්යා
ගමමද්යාතන්
891.481
පිග්රයසිංකර, ලලිත්. සලේ සයුර

294.3657

පිග්රයසිංකර, ලලිත් (සසිංසස්.). බලන්න සරිලේ ඒ.
සලවිමල මතක සපැමරම
තප්රයර්මන්, රූවිම. මද්යා පිය තසතනහස :
රසයද්යාන ළමද්යා මතනකෝ විදදද්යාත්මක
විමර්ශනයක්
891.73
තප්රසස්ටන්, ටිම. තනිවුණු පඹයද්යා

ළ 891.483

තප්රශේම කද්යාල යද්යාතග්රද්යාව. (හබරගමුව, තසකෝමසරි)
891.483
තප්රශේමචන්ද්ර, නිහද්යාලේ. සරිතදවේදුව

891.483

තප්රශේමචන්ද්ර, මිත්සලද්යා. දස මිතුර වික්රමය
891.483
තප්රශේමචන්ද්ර, මුසිංශි. වද්යානර රත්නය
891.433
තප්රශේමතිලක, නිමලේ. තකතොටහළු උපත තපකෝරතවේ සරිත් සහිත මසිංගලද්යාෂටක
392
තප්රශේමතිලක, සුනිලේ මද්යාධව. ජීවිතය සුන්දරයි
070.44
තප්රශේමදර්ශන, විජය. විමර්ශන පුසස්තකද්යාල :
තතතොරතුර සමපත් හද්යා තසශේවද්යා පිළිබඳ
හපැඳින්විමක
025.52
තප්රශේමරත්න, එලේ. ඩ. වයඔ දපැදුර නදී
සසිංසස්කකෘතිතයේ අසරිය
398.2095493
තප්රශේමරත්න, තක්. ජී. ගිරද්යා සන්තද්ශය විචද්යාරය
891.481
තප්රශේමරත්න, තක්. ජී. නූතන පදද සසිංගග්රහ විචද්යාරය

891.481
තප්රශේමරත්න, තක්. ජී. පූරද්යාතන ගදද සසිංගග්රහය
විචද්යාරය : නව නිර්තද්ශයද්යානකූල උසසස් තපළ
891.48
තප්රශේමරත්න, තක්. වී. (පරි.). බලන්න රයිරින්ක්,
ක්තලතමන්ටින
තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ. ආනද්යාපද්යාන සතිතයන්
තහවත් හුසස්ම දිහද්යා බලද්යාතගන ඉඳීතමන්
තකතලසස් නපැස යන විධිය : සස්නද්යායු - විදදද්යාව
ආශතයන්
294.34435
තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ. තමන් හද්යා තලකෝකය
තදස බලන විධිතයේ වරදින් මිනිසද්යා දුක් විඳින
හපැටි :ධමම විචය නම වූ තබතොජේඣසිංගය
වපැඩතමන්ආත්ම-දකෘෂස්ටිය කපද්යා හපැරීම සඳහද්යා ය
294.3

අභිරහසස් තසතොරකම

823

බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්. කරදරකද්යාර මිසස්ටර් තමඩ්ලේ
823
බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්. කලිමුවින් වනතයේ වික්රමය
මද්යාරක දිවි මකුළුවද්යා
823
බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්. පසඳු පසස් තදනද්යා තහතොර බඩු
තිප්පතළශේ
823
බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්. මිසස්ටර් පින්ක් විසස්ලේතග් සද්යාදය
823
බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්. තමඩිලේතග් මීදුම සවද්යාරිය

823

බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්. හතතර් කණසතම කතද්යා : වන
තරතොතද් ඔරතලකෝසුව
ළ 823

තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ. මද්යාර්ගඑල ලද්යාභය
උතදසද්යා 2600 සද්ධර්ම ජයන්තිය තවනතවන්
සද්ධ විය යුතු ආගමික විප්ලවය
294.3

බක්, පර්ලේ එසස්. පිතයතොනි

තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ. සයලු දුක් කරදරවලින්
හිත නිදහසස් කර ගපැනීම සඳහද්යා කළ යුතු තද් :
සබ්බ සසිංඛද්යාර සමථ
294.3

බට්ටිච්චද්යා සහ කූඹියද්යා. (ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්)
ළ 891.483

තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ (සමපද්යා.). බලන්න
“මම” ය “මතග්” ය යන මහද්යා තබතොරව
නිර්මද්යාණය වන ආකද්යාරය : මූල පරියද්යාය
සූත්ර තද්ශනය ආශතයන්

813

බක්මීවපැව, අසසිංක. අතලවිකරණය

658.8

බටතගතොඩ, අමර. මළගිය ඇත්තතකෝ පශස්චද්යාත්
පරික්ෂණය
891.483
බටහිර තලකෝකතයේ නූතන ඉතිහද්යාසය. (ඊරියගම,
තිසස්ස)
940

තප්රශේමවර්ධන, ප. ද. රද්යා (පරි.). බලන්න
අග්රවද්යාලේ, ජූමි
තප්රශේමසසිංහ, මිණතප් සුනිලේ. නිහඬ ඇයි පිසිංවතිය
891.483
තප්රශේමද්යානන්ද, තසතොලමන්. යුතරකෝපද්යා කලද්යා වත
759.4

බඩඉරිඟු : වගද්යා කරීම, පග්රතභේද නිෂස්පද්යාදනය,
අසස්වන තනළීම, සකසස් කරීම හද්යා බජ
නිෂස්පද්යාදනය. (කරණද්යාරත්න, තක්. එම.)
635.67
බණ්ඩද්යාර, උදුල නවමිණ (සමපද්යා.). බලන්න
පිරළක උපත : ප්රසස්තද්යා පිරළක අර්ථය
ප්රකද්යාශ කරන රසවත් කතද්යා 75 ක්

එලදද්යායිතද්යා වර්ධනය සඳහද්යා තත්ත්ව කව
සසිංකලේපය. (කද්යාරියප්තපරම, ලසන්ත)
658.515

බණ්ඩද්යාර, උදුල නවමිණ (සසිංසස්.). බලන්න
අතප් ජන කවි 800 ක්

බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්. අබිරහසස් ලියමන

බණ්ඩද්යාර, ඕ. ජී. දයද්යාරත්න. නිදහසස් විශස්වවිදදද්යාල
අධදද්යාපනය තපකෞද්ගලකරණයට ද?
378

බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්. ඔරතලකෝසුවක් තහළි කළ

823

බණ්ඩද්යාර, එසස්. එම. රත්නසරි.
බල මහිම භද්යාවිතය

තතරවන් ගුණ
294.34

බණ්ඩද්යාර, තජේ. එම. ජී. හිර තකටි කතද්යා සසිංගග්රහය
891.483
බණ්ඩද්යාර, ධමමික. මතග් පුසිංචි තරකෝස මතලේ
782.42
බණ්ඩද්යාර, ධමමික. විඳවමින් වින්තදමි : සළුමිණ
පුවත්පතත් පළ වූ තත්සර ඇසුර ලිපි තපළ
782.42
බණ්ඩද්යාරනද්යායක, තක්. ඒ. ස. තහද මූලධර්ම :
පළමුවන තකතොටස
362.173
බණ්ඩද්යාරනද්යායක, ජගත්. වදද්යාපද්යාර සපැලපැසස්ම :
ඔබතග් කුඩද්යා වදද්යාපද්යාරය සඳහද්යා
658.022
බණ්ඩද්යාරණද්යායක, ප්රියසිංකද්යා. උඩරට නර්තන
කලද්යා ප්රතවේශය : 7, 8, 9, 10 වසර සඳහද්යා
792.62
බණ්ඩද්යාරනද්යායක, ප්රියසිංගද්යා. මලේ තුහීන 891.483

සඳහද්යා ද, එම තකතොමිෂන් සභද්යාතවේ සහ එවපැනි
අභියද්යාචනද්යා විභද්යාග තකතොට අවසන් කරීම සඳහද්යා
අනගමනය කළ යුතු කද්යාර්ය පටිපද්යාටිය
නිශස්චය කරීම සඳහද්යා සහ ඒ හද්යා සමබන්ධ
තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස වූ්ූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
343.040262
බමුණුසසිංහ ආරච්චි, බණ්ඩද්යාර. ජීවිතයට සහනය
- 1 : මතනකෝවිදදද්යාත්මක විගග්රහය 294.33615
බමුණුසසිංහ ආරච්චි, බණ්ඩද්යාර. තදතලතොව
සහනයට බුදු දහම
294.3444
බමුණුසසිංහ ආරච්චි, විලේසන්. හීන්මපැනිකද්යා
891.483
බමුණුසසිංහ, දිතනත්. මද්යා දුටු සුන්දර තහකෝර්ටන්
තපැන්න
333.784
බමුණුසසිංහ, දිතනත්. වනන්තතර් දපැවපැන්තතයකෝ
599.67

බණ්ඩද්යාරනද්යායක, බණ්ඩද්යාර. ගම රටද්යාව : පපැරණ
ගමක කකෘෂි තද්යාක්ෂණක සමද්යාජ උරමය
398.36

බයිසකතලන් ගිය තද්යාරද්යාවද්යා. (ෂපැතනතොන්, තඩ්විඩ්)
ළ 823

බණ්ඩද්යාර, පී. ආර්. චමින්ද. අපට මද්යාළු
අලතකතොළ තදදකෝ
891.483

බර්තටකෝලේට් තබග්රෂස්ට් කවි සරණය. (තබග්රෂස්ට්,
බර්තටකෝලේට්)
831

බණ්ඩද්යාර, රසක (සමපද්යා.). බලන්න
අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාමතයන් හමු වූ
අභිතලේඛන

බර්තතකෝ, ආග්නියද්යා. වලසස් පපැසිංචද්යා දඟෙ ළමතයක්
ළ 891.73

බණ්ඩද්යාර, රද්යාතජේන්ද්ර (පරි.). බලන්න පයිබසස්,
තජකෝන්
බණ්ඩද්යාර, සමපත්. ඇය තසකෝනියද්යා : තසකෝනියද්යා
ගද්යාන්ධි චරිතද්යාපදද්යානය
954.0532

බතරකෝසස්, එඩ්ගද්යාර් රයිසස්. අපරද්යාජිත ටද්යාර්සන් 813
බතරකෝසස්, එඩ්ගද්යාර් රයිසස්. තපලියුසඩද්යාරය
බතරකෝසස්, එඩ්ගද්යාර් රයිසස්. සසිංහ මිනිසද්යා

813
813

බණ්ඩද්යාර, සුනිලේ එලේ. ආර්. දිරද්යාගිය කපැණමඩල
891.483

බලගලේල පියතුමද්යා, ජයලත් (සමපද්යා.). බලන්න
සමිඳු මතග් පියවතරන් පියවර : භද්යාගදවත්
ජුතසශේ වද්යාසස් මුනි චරිතය

බත්තරමුලේල සහ අතප් උරමය. (සරිවසිංශ,
රමද)
954.93

බලගලේල, විමලේ ජී. (සසිංසස්.). බලන්න
සසිංහලතයේ අක්ෂර විනදද්යාසය : අත්තපතොත

බද්තද්ගම ගිසිංගතග් කඹුලේ මන්තග්රය සමග
සුවිතශශේෂ ඓතිහද්යාසක තලේඛන 7 ක්
930.1

බලගලේතලේ, විමලේ ජී. සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ සමභවය
හද්යා පරිණද්යාමය
491.4811

බදියු, ඇතලේන්. සද්යාතකකෝස යන කුමක් ද? 320.92

බලද්යාතපතොතරතොත්තුතවේ ප්රීතිය

306.8743

බව දුක. (නන්ද හිමි, පයද්යාගල)

294.3422

බදු අභියද්යාචනද්යා තකතොමිසම : බදු අභියද්යාචනද්යා
තකතොමිෂන් සභද්යාවක් සසිංසස්ථද්යාපනය කරීම

බසස්නද්යායක, ස. ආර්. එම. තක්. දියවර වගතුග

333.91

බද්යාලසූරිය, ගුණතසශේකර. සඟිති කවි කපැකුළු
ළ 891.481

බසස්නද්යායක, තහශේමචන්ද්ර. අ. තපතො. ස. (උසසස්
තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව : පදද්යාර්ථතයේ අවසස්ථද්යා
540.76

බද්යාලසූරිය, ගුණතසශේකර. හද විමතන් මලේ පිපුණද්යා
891.483

බසස්නද්යායක, තහශේමචන්ද්ර. අ. තපතො. ස. (උසසස්
තපළ) රසද්යායනික ගණනය
540.76

බද්යාලසූරිය, ප්රදීප්කුමද්යාර. රැකයද්යාතවන් ජීවිතතයේ
සද්යාර්ථකත්වය
658.32422

බද්යාධක තකතොට නිමද්යා-දියුණුවට මඟෙ තමතහමද්යාපපැබපැඳුම කළ තමමද්යා–නමින්
කරණද්යාතිලකතඛේමද්යා. (කරණද්යාතිලක,
තඛේමද්යා)
891.481

බද්යාලසූරිය, ප්රදීප් කුමද්යාර (පරි.). බලන්න අලි,
අයන් හිර්ස

බද්යාධද්යා ජයගත් මගමයි යහපත්. (ඤද්යාණද්යානන්ද
හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
294.3
බද්යාබර්, තනතොයිලේ. භීෂණයක මතක සටහන්
1948-1962 : මලයද්යාන සන්නද්ධ නපැගිටම
954.504
බද්යාලේකුමද්යාර්තග් ගමන්මඟෙ. (හරසස්ගම,
තසකෝමරත්න)
891.483
බද්යාලචන්ද්ර, පද්මිණී. තහතොලේමන් බසිංගලද්යාව
891.483
බද්යාලදක්ෂ වදද්යාපද්යාරය. (ලසිංකද්යාපුර, තිලක්) 369.43
බද්යාලන්, කවලමද්යාමනි වී. තක්. ට. මද්යානව
හිතවද්යාදියකුතග් සටහන් : සමද්යාජ විදදද්යාත්මක
ගතවේෂණ
361.1
බද්යාල පණ්ඩිත සූතග්රය

294.3823

බද්යාලසූරිය, ඉතනකෝකද්යා (සමපද්යා.). බලන්න
අනරද්යාධපුර තජේතවනද්යාරද්යාම තිඹිරි
තපතොකුතණන් හමු වූ බුදු පිළිමය
බද්යාලසූරිය, ඉතනකෝකද්යා (සමපද්යා.). බලන්න
පලැරණ මුදෙලේ පපැරණ මුදලේ
බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස්. ආධදද්යාත්මික සසිංවර්ධන
මතනකෝවිදදද්යාව : මිනිසස් මනතසශේ තනතොදුටු පපැත්ත
153
බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස්. භව ගමතන් නිමද්යාව :
සද්ධර්ම ගතවේෂණ සද්යාකච්ඡද්යා තපළක් 294.3
බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස්. ළමයින්තග් ආධදද්යාත්මික
ශක්ති : අධදද්යාපනතයේ නව දපැකුම
370.15

බද්යාලසූරිය, ප්රදීප්කුමද්යාර (පරි.).
රවි, තක්. ආර්.

බලන්න

බද්යාලසූරිය, පග්රදීප්කුමද්යාර (පරි.). බලන්න
සරසස්වත, චිදද්යානන්ද්
බද්යාලසූරිය, බ. එම. පී. (පරි.). බලන්න
රින්තපකෝතච්, තසකෝග්යලේ
බද්යාලසූරිය, මහින්ද. පග්රභද්යාකරන්තග් සහින
රද්යාජදය : එලේ. ට. ට. ඊ. තයේ පග්රභවය සහ
විනද්යාශය
954.93032
බද්යාලසූරිය, මහී. කුරමිට්තටකෝ හත්තදනද්යා සහ
හිම කුමද්යාරි = Snow white and the seven
dwarfs
ළ 891.483
බද්යාලසූරිය, ශග්රක්රියද්යානි පද්මිණී (සමපද්යා.). බලන්න
ඒකයි තවමත් සසිංසද්යාතර්
බද්යාලසූරිය, තසකෝමරත්න. තලකෝකය මියයයි
891.481
බපැකී නද්යාටදය. (යුරිපිඩසස්)
882
බපැමි හද්යා බපැමි. (විතජේමද්යාන්න, පියසලි)
බපැළ තමතහවර. (විතජේසූරිය, සරත්)

891.48
891.483

බපැසිංකු මගින් පග්රදද්යානය කරන ලද ණය අයකර
ගපැනීතම (විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන)
1990 අසිංක 4 දරන බපැසිංකු මගින් පග්රදද්යානය
කරන ලද ණය අයකර ගපැනීතම (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා
වූ්ූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0730262
බින්තපැන්තන් පුදබිම : මහියසිංගනය.
(සූරියආරච්චි, ගද්යාමිණ)
294.3435095493
බිඳුණු වම අත : ජවිතප නිරවි මර්දනයට

පසුවදනක්. (පග්රසසිංග, ඉසුර) 324.2095493
බිබිලද්යාතදණය ශ්රීග්ර මලියතද්ව ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය :
කටුගමපල හත්පත්තුතවේ පග්රධද්යාන සසිංඝනද්යායක
ශද්යාසස්තග්රපති කහටවිල ශ්රීග්ර පියරතන නද්යා හිමි
අභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය
089.9148

බුද්ධපුතග්ර හිමි. පූජද්යාවලිය : සූතිසස්වන පරිච්තඡේදය
විජය රජු පටන් ද්විතය පරද්යාකග්රමබද්යාහු රජු
තතක් ශග්රග්රී ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය
891.48
බුද්ධ පූජද්යාමය තබකෝධි පූජද්යා සසිංහල

294.34433

බිම මපැනීම – 1 : දමවපැලේ මපැනම. (වික්රමසසිංහ,
සුතන්ත්රද්යා)
526.9

බුද්ධ පූජද්යාතවේ යථද්යාර්ථය. (සුදසස්ස හිමි,
කුකුලේපතන්)

බියන්විල, ආරියදද්යාස. අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ
රසද්යායන විදදද්යාව 2 ඒකකය : රසද්යායනික
ගණනතයකෝ
540.7

බුද්ධ පග්රතිමද්යාව සහ තබකෞද්ධකම. (සුදසස්ස හිමි,
කුකුලේපතන්)
294.3

බියන්විල, සුනිලේ. සසිංහල භද්යාෂද්යා අධදයනය :
අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) නව නිර්තද්ශය
491.485
බිලේ තග්ට්සස් බිසස්නසස් රහසස් : තලතොව තපතොතහතොසත්ම
මිනිසද්යාතග් වදද්යාපද්යාරික රහසස් 10. (ඩියර්ලවේ,
තඩසස්)
658.4092
බිසස්ච්, තජකෝර්ගන්. දඩයක්කද්යාරතයකෝ

823

බිහිසුණු අත්වපැරැද්ද. (සස්ටයින්, ආර්. එලේ. ) 813
බිසිංදුව. (කටුගමපල, නවන් කුමද්යාර)

372.4

බුත්පිටිය, ජයතසශේන. අධදද්යාපන පරිපද්යාලන සද්ධි
අධදයනය
370.722
බුත්පිටිය, ජයතසශේන. විෂයද්යානබද්ධ සද්ධි
අධදයන : කළමනද්යාකරණ අභිතයකෝගදතද්යා
සහිත
352.10722
බුද්ධදත්ත හිමි, තපතොලේවත්තත් ශ්රීග්ර.
පද්යාලිභද්යාෂද්යාවතරණය

491.375

බුද්ධදත්ත හිමි, තපතොලේවත්තත් ශ්රීග්ර.
පද්යාලිභද්යාෂද්යාවතරණය : පළමුවපැනි තපතොත
491.375
බුද්ධදත්ත හිමි, තපතොලේවත්තත් ශ්රීග්ර.
පද්යාලිභද්යාෂද්යාවතරණය : තතවපැනි තපතොත 491.375
බුද්ධ ධර්මය : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද
තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදර්ශ
පග්රශස්තනකෝත්තර. (ජයතිලක, තක්.) 294.3076
බුද්ධ ධර්මය 1 හද්යා 11 උපකද්යාරක පග්රශස්තනකෝත්තර
සසිංගග්රහය : 10 -11 තශශේණ සඳහද්යා. (වීරතසශේකර,
රසිංජිත්)
294.3076

294.34

බුද්ධ මද්යාතද්යා. (ගුණද්යානන්ද හිමි, කඩවත)
294.3082
බුද්ධ වන්දනද්යා - තබකෝධි පූජද්යා තසත් පිරිත්
ශද්යාන්තිය
294.34433
බුද්ධද්යාභිවන්දනද්යා : බුදු බපැති ගී සරණය

782.25

බුද්ධිමය තද්පල හිමිකම : තහවුරකර සුරැකීම
සහ බුද්ධිමය තද්පළ අතලවියට
කළමනද්යාකද්යාරිත්ව පදනමක්. (ඉඹුලද්යානි,
දයද්යානන්ද)
346.048
බුද්ධිය සහ බුද්ධිය මපැනීම. (ජයසූරිය, චන්ද්රද්යා)
153.93
බුදු ඇසන් විශස්වය දපැකීම තභවත් විශස්වතයේ
සමභවය පිළිබඳ කළු කුහර නදද්යාය.
(විතජේතසශේකර, උපුලේ අතබ්සසිංහ) 294.3375
බුදුගුණ අලසිංකද්යාරය පිළිබඳ වළද්යාතණ් සන්නය.
(ධමමද්යානන්ද හිමි, වළද්යාතණ්)
891.481
බුදු දහමට අනව යහපද්යාලනය තහවුර කරමු.
(දසනද්යායක, එලේ. බ.)
294.34
බුදු දහමයි ජීවිතයයි. (භද්රද්යා සලේමද්යාතද්යාව, වසෑකඩ)
294.35691
බුදු දහම හද්යා පරිසර පවිතග්රතද්යාව. (සද්ධද්යාරතන හිමි,
කනත්තතතගතොඩ)
294.3377
බුදුදහම හද්යා තලකෝකය. (චන්දද්යානන්ද හිමි,
තපනලතබතොඩ)
294.3
බුදු දහමින් පපැන විසඳුම. තභට්ටිආරච්චි,
නිමලේ.
294.3076
බුදු දහතමහි අසරිමත් තසතොබද්යාදහමයි.
(සුමනතසශේකර, මපැණතක්)
294.33615

බුදු දහතම අධදද්යාත්මය : පටිච්ච සමුප්පද්යාදය 294.3
බුදුන් වපැඩි දිවද්යාගුහද්යාව. (විතජේරත්න, වපැ. ප.)
294.3435095493
බුදු තනතින් දුටු තහට දවතසශේ තලකෝකය.
(ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ) 294.34
බුදු බව අතත් දුර. (විමලතසශේන,
තගතොළුවද්යාමුලේතලේ)
බුදු බිම වඳිමු නිවනින් නිතවමු

891.481
294.34433

බුදු මවේ තගකෝතමී තතරණී : මහද්යා පග්රජද්යාපත තගකෝතමී
අපදද්යානය. (විපුලතිසස්ස හිමි, මද්යාහලේතලේ)
294.3657
බුදු මුවින් ගලද්යා ආ මිහිරි දම අමද්යා දුන්...
(ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)

294.3

බුදුරජද්යාණන් වහන්තසශේ පිරිනිවන් පසෑමට සූදද්යානම
තවති. (රත්නකද්යාර, ශග්රක්රියද්යා)
294.3
බුදුවරතයකු තමන් සක්මන් කරන්න.
(ඤද්යාතද්යාන්, තිච්)
294.3444
බුදුසමය එළිය කරන මතනකෝවිදදද්යාත්මක ලකුණ.
(වීරසූරිය, ගුණසරි බණ්ඩද්යා)
294.33615
බුදු සමය සහ කලද්යාව : බුදු සමතයන් තපකෝෂිත
චිතග්ර. (රණතුසිංග, චද්යාලේසස්)
730.95493
බුදුසමය හද්යා කද්යායික තවදකම. (සද්ධද්යාරතන හිමි,
කනත්තතතගතොඩ)
294.33661

බුලත්සසිංහල, රමණී. පුනරදය 3

891.483

බුලත්සසිංහල, රූපද්යාන්ති. තදවි පියද්යාතණනී
අවසරයි
248.2
බුලත්සසිංහල, රූපද්යාන්ති. පුසිංචි වුණත් අපි
හපන්න
ළ 891.483
තබඩ්තෆකෝඩ්, තභලන් (සම කර්තකෘ). බලන්න
එලිමන්, තඩ්විඩ්
තබත්මතග්, මතනකෝජේ. පිරිතවතන් ගණතය :
ඉතගනීම සහ ඉගපැන්වීම පිළිබඳ
පර්තයේෂණයක
371.1007
තබන්තරතග්, ලයනලේ (සසිංසස්.). බලන්න
නර්තන - ගතවේෂී : 2010 තදසපැමබර් මස 26
වන දින පපැවපැත්තවන රද්යාජද නර්තන
උතළලට සමගද්යාමීව නිකුත් තකතරන
ශද්යාසස්තග්රග්රීය ලිපි සරණය
තබතොතත්ජු පියතුමද්යා, පීටර් තහශේමපිග්රය. හතළිසස්
නමය
891.481
තබතොතත්ජු, තබතොබ ජී. (අනවද්යා.) බලන්න
රද්යාතමන්ද්ර, කුමද්යාර්
තබතොදු බපැති දිනය

891.481

තබතොදුමිණ කවිබණ සසිංගග්රහය. (පහළවිතද්යාන,
අමරතසශේකර)
294.3

බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ මතනකෝ වවදදවරතයක.
(සද්ධද්යාරතන හිමි, කනත්තතතගතොඩ) 294.363

තබතොරළුතගතොඩ, අමද්යාලි (පරි.). බලන්න අපූර
දිවද්යාතභකෝජනය සහ තවත් කතද්යා
තබතොරළුතගතොඩ, අමද්යාලි (පරි.). බලන්න
තෆකෝසස්ටර්, ඊ. ඇම.

බුබුතග් යද්යාළුතවකෝ. (ලියනතග්, පග්රසද්යාදිනී
දන්වත්ත)
ළ 891.483

තබතොරළුතගතොඩ, ජයතිසස්ස. පග්රසස්තද්යාව පිරතළන්
උපන් රස කතද්යා
891.487

බුරම ජනකතද්යා. (අවුන්, මවුන් හින්)
398.209591

තබකෝකන්ද, තබකෝගන. කරසුවඳ

891.481

තබකෝකන්ද, තබකෝගන. තුරක කඳුළු

891.481

බුලත්සසිංහල, චසත. නද්යා තලතොව සතියක් පුද ලද
ජය ශග්රග්රී මහද්යා තබකෝධිතයේ පුවත
294.34212
බුලත්සසිංහල, තත්සරණී (පරි.). බලන්න
ක්ලද්යාක්,
ආතර් ස.
බුලත්සසිංහල, රමණී. පුනරදය

891.483

බුලත්සසිංහල, රමණී. පුනරදය - 2

891.483

තබකෝකන්ද, තබකෝගන (සසිංසස්.). බලන්න
තදතොතළතොසස් ගවේව : සද්යාමුහික කවි සරණය
තබකෝධිනද්යායක, තරසිංගද්යා පුන්සඳනි. නඹ මට
තිළිණ තවලද්යා 1
891.483
තබකෝධිනද්යායක, තරසිංගද්යා පුන්සඳනි. නඹ මට
තිළිණ තවලද්යා 2
891.483

තබකෝධි පූජද්යාතවන් තභළිවන සන්නිතවේදන
ලක්ෂණ. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
තනළුවද්යාකන්තද්)
294.342014
තබකෝනසස් 10 : අධදද්යාපන වද්යාසනද්යාව විභද්යාග
වද්යාසනද්යාව වපැඩිකරන තෆසිංෂුයි රහසස්.
(වනිගරත්න, ආසරි)
133.3337
තබකෝනික්කයන්තග් නිවහන. (කද්යා - තසට්නික්
135633)
892.43
තබකෝ තනතොවන තරකෝග තපතොත් ;
අසිංක 01. (ද සලේවද්යා, සනත්). හදවත 616.12
අසිංක 04. (ද සලේවද්යා, සනත්). පිළිකද්යා616.994
තබකෞද්ධ අත්තපතොත

294.34433

තබකෞද්ධ ආචද්යාර විදදද්යාව : මූලද්යාශය අධදයනයක්.
(චන්දිම හිමි, පනද්යාමුතර්)
294.35
තබකෞද්ධ දර්ශනය සහ චරණය. (කරණද්යාරත්න,
ඩබ්ලිවේ. ඇසස්.)
294.34
තබකෞද්ධ මතනකෝවිදදද්යාව : අතිපූජද තවේවපැලේවල
අනරද්ධ නද්යාහිමි අභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රග්රීය
සසිංගග්රහය
294.33615
තබකෞද්ධ වත්පිළිතවත්

294.34

තබකෞද්ධ සන්නිතවේදන විධි : බුදුරජද්යාණන්
වහන්තසශේතග් සන්නිතවේදනය පිළිබඳ
අධදයනයක. (සසිංඝරතන හිමි, මහව)
294.3657
තබකෞද්ධ සද්යාහිතදතයන් අසරිමත් කථද්යා පන්සය
පනසස් ජද්යාතක තපතොත සහ දිවදද්යාවදද්යානය
ඇසුරිනි
891.483
තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික මධදසස්ථද්යානතයේ ටකද්යා ගග්රන්ථ
මද්යාලද්යා ; අසිංක 04. (තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය.
මජේජිම නිකද්යාය.) ලනත්ථප්පකද්යාසන නම වූ
මජේජිම නිකද්යාය මුල පණ්ණද්යාසක ටකද්යාව
294.3823
තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික මධදසස්ථද්යානතයේ ටකද්යා
ගග්රන්ථමද්යාලද්යා ;
අසිංක 05. (තග්රක්රිපිටකය.
සූතග්රපිටකය). පරමත්ථ මඤස්ජුසද්යා නම වූ
විසුද්ධි මග්ග ටිකද්යාව
294.3823
තබකෞද්ධ තසකෞන්දර්ය වද්යාදය සහ රසවින්දනය.
(උපනන්ද, රත්තතතොට)
294.3368
බසිංකරය හපැර ගිය තසතොලේදද්යාදුවද්යා. (දයද්යානන්ද,
ඇම. ඩ.)
891.483
බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්. ඇයි මට ම තමතහම
තවන්තන්? හද්යා තවත් තද්ශනද්යා 294.35691

තබකෞද්ධ වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා සහ තසත් පිරිත්
294.34433

බග්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්. කරදරකද්යාරයන් මපැද
සතුටින් ජීවත් වන්තන් තකතසශේද? හද්යා තවත්
තද්ශනද්යා
294.34

තබකෞද්ධ වන්දනද්යා සහ පසිංච ශීලතයහි ආනිශසිංස
294.34433

බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්. ධදද්යානයට මඟෙ තසතොයමු
294.34

තබකෞද්ධ විදදද්යාව තලතොවට පහදද්යා දීම.
(රත්නකුමද්යාර, එසස්. පී. ලසිංකද්යාපුර)

294.3365

බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්. භද්යාවනද්යාතවේ හමුවන
සතුතරකෝ...
294.34435

තබකෞද්ධ ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය ආදර්ශ ප්රශස්තනකෝත්තර
සසිංග්රහය. (ගුණද්යානන්ද හිමි, ගන්තලද්යාතවේ)
294.309076

බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්. මිනිසුන් නරක වපැඩ
කරන්තන් ඇයි? හද්යා තවත් තද්ශනද්යා
294.35691

තබකෞද්ධ ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය. (ගුණරත්න හිමි,
ගලේගමුතවේ)
294.309

බග්රද්යාහම
ස් ධර්මය තභවත් අනශද්යාසනද්යා සසිංගග්රහය.
(සුමසිංගල හිමි, හික්කඩුතවේ)
491.2

තබකෞද්ධ ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය : 13 වසර. (තප්මරතන
හිමි, තරතොටුඹ)
294.309

තබග්රයිටර්, තපකෝලේ. අජද්යාන් චද්යා හද්යාමුදුරතවකෝ
294.3657

තබකෞද්ධ සස්තූපතයහි පග්රභවය සහ විකද්යාශය.
(තසකෝමතිලක, මහින්ද)
730.95493

තබග්රෂස්ට්, බර්තටකෝලේට්. බර්තටකෝලේට් තබග්රෂස්ට් කවි
සරණය
831

(තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්)
භගත්, තච්තන්. තුන් තකතිර කසිං කරපු
තකතනක් මසිං

823

භද්රද්යා සලේමද්යාතද්යාව, වසෑකඩ. බුදු දහමයි ජීවිතයයි
294.35691
භව ගමතන් නිමද්යාව : සද්ධර්ම ගතවේෂණ
සද්යාකච්ඡද්යා තපළක්. (බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස්.)
294.3
භව පපැවපැත්තම සපැබසෑ සස්වභද්යාවය. (ඤද්යාණද්යානන්ද
හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
294.34
භද්යාගදද්යාවන්ත : 23 වන ජුවද්යාම පද්යාප්තුමද්යා.
(වීරප්තපරම, ඇ.)
282.092
භද්යාරති, චින්නප්ප. ගලේ අඟුර
භද්යාරතය බුද්ධභූමි ඉතිහද්යාසය.
පපැලපැන්වත්තත්)

894.8113
(ධමමතිලක හිමි,
954

භද්යාවනද්යා

294.34435

භද්යාවනද්යා දීපනිය

294.34435

භද්යාවනද්යා පුහුණුව : භද්යාවනද්යාතවේ දී ඔබ මුහුණ පද්යාන
ගපැටලු රැසකට විසඳුම ඇතුළත්ය.
(තහට්ටිතග්, නිලන්ත)
294.34435

823

භීෂණයක මතක සටහන් 1948-1962 : මලයද්යාන
සන්නද්ධ නපැගිටම. (බද්යාබර්, තනතොයිලේ)
954.504
භුතගකෝල විදදද්යාව : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද
තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදර්ශ
පග්රශස්තනකෝත්තර. (කුමුදුනී, ඩබ්ලිවේ. එම. එසස්.)
910.76
භූතගකෝල විදදද්යා තතතොරතුර පද්ධති ශබ්ද තකකෝෂය.
(මද්යානවඩු, ලසන්ත)
910.285
භූතගකෝල විදදද්යාව 9 තශශේණය : තපළ තපතොතට වපැඩ තපතොත. (මද්යාතරආරච්චිතග්, බිග්රජට්) 910.7
භූතගකෝල විදදද්යාව 10 තශශේණය. (ඊරියගම, තිසස්ස)
910.7
භූතගකෝල විදදද්යාව ; 11 තශශේණය. (ඊරියගම,
තිසස්ස)
910.7
භූතගකෝල විදදද්යාව : 12 තශශේණය. (ප්රනද්යාන්දු, චිත්රද්යා)
910.76
භූතද්යානතයේ දින දහයක් : ගුගුරන මකරද්යාතග්
තද්ශය. (ගද්යාමිණී, ජී. ඒ. තලසස්ලි)
954.98
භූම රසිංග. (පත්තිනිතග්, අරණ)

891.483

භද්යාවනද්යා මද්යාර්ගය - ii. (අමිතගතවේශී හිමි)
294.34435
භද්යාවනද්යාව හද්යා බුද්ධ වන්දනද්යාව

294.34435

මකර : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් 133.5275

භද්යාවනද්යා : සතර කමටහන්. (ධීරද්යානන්ද
හිමි,
අතුරගිරිතයේ)
294.34435

මකුළු දපැලේ බපැඳුණු උඩු කය සත්තම.
(පියරත්න, ජසස්ටින්)

භද්යාවනද්යාතවේ හමුවන සතුතරකෝ... (බ්රහස්මවසිංතසකෝ,
අජද්යාන්)
294.34435

මතග් ගුරවරිය සහ තවනත් තකටිකතද්යා.
(සමරනද්යායක, භද්යාගදද්යා)
891.483

භද්යාවද්යාත්මක ඥද්යාන ශක්ති වර්ධනය. (ගුණරත්න,
පී. ඒ.)
152.4

මතග් දිවිසපැරිය. (චපැප්ලින්, චද්යාලි)
792.43028092

භික්ඛු ආනන්ද (පරි.). බලන්න භික්ඛු
සලරතතනකෝ

මතග් තනතොවන මතග් මතකය. (විතජේසසිංහ,
පග්රද්යාර්ථනද්යා සමමද්යානි)
891.483

භික්ඛු සලරතතනකෝ. සලේමද්යාතද්යා කද්යායිවේ : මසෑත
කද්යාලතයේ පහළ වූ රහත් තතරණය 294.3657

මතග් පිකද්යාතසතො. (ශිතලකෝ, ප්රසිංශුවද්යා)

භීෂණයක් සහ තවත් ෂර්තලතොක් තහතොමසස් කථද්යා.

891.483

709.2

මතග් පුසිංචි තරකෝස මතලේ. (බණ්ඩද්යාර, ධමමික)
782.42

මතග් මපැණක 2 - සසිංකලනී. (වඩුතග්, අර්නසස්ට්)
891.483
මතග් හිත නම ගම පළද්යාතත්. (විකග්රමආරච්චි,
ගුණපද්යාල)
891.481

මදුර තගදර. (පියතසශේන, තිසකුට්ටි)

891.483

මධුමද්යාලි, පී. එම. (සමපද්යා.). බලන්න වමතග්රග්රී
හිමි, වීදද්යාගම
මධුමද්යාලි, පී. එම. ස. රස කතද්යා 50 ළ 891.483

මඟෙ තහතොඳට තනතොතිබුණත්... යට ගිය මතක
සටහන්. (කුරප්පු, ඩ. බ.)
920

මධුෂද්යාණී, ශෂිකලද්යා. සඳත් එක්ක තනිතයන්
891.481

මඟුලේ තගදර : තකටිකතද්යා සසිංගග්රහය. (විකග්රමසසිංහ,
මද්යාර්ටින්)
891.483

මධු සමය. (පරණයද්යාපද්යා, තසකෝමද්යාතද්වී)

මටවන් දුක ඔබට තනතොතවේවද්යා. (පුෂස්ප කුමද්යාරි,
තමතොනිකද්යා)
891.483

මධුසසිංඛ, ගයද්යාන්. තදවන ගමන

මඩහතපතොල ශ්රී රත්නපද්යාලද්යාරද්යාම විහද්යාරසස්ථ සද්යාසන
හද්යා තබකෞද්ධ අධදද්යාපන සසිංවර්ධන පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : මඩහතපතොල ශ්රී
රත්නපද්යාලද්යාරද්යාම විහද්යාරසස්ථ සද්යාසන හද්යා
තබකෞද්ධ අධදද්යාපන සසිංවර්ධන පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක . (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
මතකතයේ තබද්යාගත යුතු කතන්දර.
(අතබ්තසශේකර, හපැරී)

372.4

මතක ශක්තිය නපැසිංවීම හද්යා විභද්යාග ජයගපැනීම.
(මනරත්න, එම. ඒ.)
153.12
මතු බුදුවන වමතත්රය තබකෝධිසත්වතයකෝ.
(සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ)
294.363
මතක. (ශිග්රයද්යාලතද්යා, පද්මිණී)
891.481
මතු සමබන්ධයි. (සරිසුධමම හිමි, අපරැක්තක්)
891.481
මද්දුමරද්යාළ, තරකෝහණ. අ. තපතො. ස. උසසස් තපළ
තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව
320
මද්රසතුසස් සෆද්යා : කුර්ආන් මද්රසද්යා පද්යාඩම තපතොත
297.12261
මදනද්යායක, භද්යාතිය. උණු තලේ වපැගිතරන යුද බිම :
පුදුමද්යාතලන් යුදබිතමදී මද්යාධදතවේදියකු ලද
අත්දපැකීම
070.4333
මදවන්ආරච්චිතග්, ලයනලේ. මව බුදුවරයකු
තමනි!පියද්යා බුදුවරයකු තමනි! තහවත්
ආහුතනයද ගුණතයේ ධර්ම සුධර්මතද්යාව
294.35691

891.483
891.481

මන්තිලක, සුතද්ශස්. තවසස් නපැටුම :
සසිංඥද්යාර්ථතවේදද්යාත්මක කයපැවීමක්

792.6

මනමතප්රි, මතනකෝරි. අග්නි සසිංකලේපය 398.26
මනමද්යාල මුවපැත්ති. (තකතොඩිකද්යාර, චන්දි)

891.483

මනතම ගීත නද්යාටකය තභවත් මනතම
කුමද්යාරයද්යාතග් කතද්යාව. (ජයවිකග්රම, හපැරී
විමලතසශේන)
891.482
මනසට දපැනම

001

මනකුලසූරිය, රණවීර. English speech
practice : for Grade 6

428

මනකුලසූරිය, රණවීර. සමද්යානද්යාර්ථ පද සහ
විරද්ධද්යාර්ථ පද ශබ්දතකකෝෂය
413.1
මනරත්න, එම. ඒ. මතක ශක්තිය නපැසිංවීම හද්යා
විභද්යාග ජයගපැනීම
153.12
මනල. (ජයවික්රම, තහශේමද්යාලේ)

891.483

මතනකෝරත්න, ජයලත්. අන්දතර්ලද්යා තවේදිකද්යා
නද්යාටද
891.482
මම අමමට ආදතරයි. (තලවිසස්, පපැතයකෝනි)
ළ 823
මම ආසම පද්යාට. (සූරියආරච්චි, ජද්යානකී) 372.4
මම ජද්යාතික වගකීම ඉටු කතළමි : තිසස් වසරක
කුරිර තග්රසස්තවද්යාදය විනද්යාශ කළ තුන් වසරක
මද්යාධද තමතභවර. (රඹුක්වපැලේල, තකතභලිය)
320.95493

මමත් සත සමද්යාහිත කරමි බුදු සමිඳුතන්...
ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ
294.3
මම දපැන් නිදමි.

(අමරකීර්ති, ලියනතග්)
891.483

මම තනතොදුටු මම

294.35691

“මම” ය “මතග්” ය යන මහද්යා තබතොරව
නිර්මද්යාණය වන ආකද්යාරය : මූල පරියද්යාය සූත්ර
තද්ශනය ආශතයන්
294.3
මමයි උණපඳුර. (විකග්රමද්යාරච්චි, නන්දදද්යාස)
891.481
මමයි පන්හිඳයි. (තසතනවිරත්න, ඩ. පී.)
891.481
මරණ තුනක් සහ තවත් අද්භූත කතද්යා.
(උමගිලිය, ලසත රවීන්)
891.4830872
මරණය වපැලඳගත් මද්යාධදතවේදීන්. (විතජේතසශේකර,
රද්යාජිත)
070.92
මරණතයේ තසවණපැලි සහ තවත් අද්භූත කතද්යා.
(උමගිලිය, ලසත රවීන්)
891.4830872
මරන්දන්තග් පුරද්යාතජේරව

910.4

මයිතක්රකෝතසතොෆස්ට් පවර් තපතොයින්ට් : සරල තලස
ඉක්මණන්. (විතජේරත්න, එන්. පී.) 005.58
මරහඬ නඟෙන ගපැහපැනිය

808.83

මලේ කළඹ තගනද්යා මද්යාරකය සහ තවත් ෂර්තලතොක්
තහකෝමසස් කථද්යා. (තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්)
823
මලේකද්යාන්ති, නද්යාලනී (සමපද්යා.). බලන්න පබළු
නිර්මද්යාණය
මලේකද්යාන්ති, පී. ජී. මද්යාලද්යා. වදසනයක
පසුවිපරම : අසද්යාර්ථක සමූපකද්යාරයක
අත්දපැකීම
334.095493
මලේ තුහීන. (බණ්ඩද්යාරනද්යායක, ප්රියසිංගද්යා)

891.483

මලේ තදවට ;
අසිංක 7. (පග්රනද්යාන්දු, මයිකලේ ආන්ජතලකෝ).
ජීවිතත් සතුට තභට තනතොව අදයි : සද්යාර්ථක
ජීවිතයකට අත්වපැලක් වූ මතනකෝවිදදද්යාත්මක

ලිපි සසිංගග්රහය

158.1

මලේ පපැතපතොලේ. (තතතොටගමුව, පියදද්යාස) 891.483
මලේපියලි ;
අසිංක 01. අකද්යාරද්යාදි ක්රමයට එච්. ආර්.
තජකෝතිපද්යාල ගීත 500 ක්
782.42
අසිංක 02. එම. එසස්. ප්රනද්යාන්දුතග් ගීත :
අකද්යාරද්යාදී ක්රමයට
782.42
අසිංක 03. අකද්යාරද්යාදි ක්රමයට කණ්ඩද්යායම ගීත
782.42
මලේ තපතොතහතොට්ටු. (වික්රමද්යාරච්චි, මතනකෝරි
සලිකද්යා)
891.483
මලේලවආරච්චි, එඩ්වඩ්. අකලසිංක

891.483

මලේලවආරච්චි, එඩ්වඩ්. උන්මද්යාදනී

891.483

මලේලවආරච්චි, එඩ්වඩ්. නිමනය

891.483

මලේලවආරච්චි, එඩ්වඩ්. සස්පර්ශ : පසිංචකද්යාම
නවකතද්යාතවේ තදවන තකතොටස
891.483
මලේලවආරච්චි, රණතුසිංග. සලේ සපු නද්යා 891.481
මලේලවආරච්චි, ලක්ෂස්මන්. සමුගන්න අවසරයි
891.483
මලේලද්යාතග් කණ්ණද්යාඩි කූට්ටම. (රැළපනද්යාව,
මහින්ද)
ළ 891.483
මලේලිකද්යාරච්චි, තඩසස්මන්ඩ්. සමද්යාජ හද්යා මද්යානව
විදදද්යාත්මක ලිපි
301
මලේල තවතටයි. (අරියධමම හිමි, තගතොඩඋඩ)
089.9148
මලේවත්ත, පග්රසන්න. ගමමද්යානතයේ අරවින්දය
370.92
මලේවරය තරසහින. (සුභසසිංහ, සන්ධදද්යා
කුමුදිනී)
891.483
මලේ වපැහි වපැටුණද්යාතවේ, (නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා)
891.483
මලේපියලි ;
අසිංක 2. එම. එසස්. පග්රනද්යාන්දුතග් ගීත :
අකද්යාරද්යාදී කග්රමයට
782.42

මලේ සමය. (සරිරතන හිමි, පුලසස්තිගම) 891.483
මලේසරි, ඉෂසිංඛ. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වද්යාසස්තු විදදද්යා උරම
සසිංරක්ෂණතයේ ඓතිහද්යාසක විකද්යාශනය :
ක්රමතවේද, සසිංකලේප හද්යා භද්යාවිතය 720.95493
මලය තදකෝණ . (විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්)
891.483
මලලේතගතොඩ, පී. පන්නරය : පී. මලලේතගතොඩතග්
තතකෝරද්යාගත් කවි
891.481
මලලේතගතොඩ, සුගතදද්යාස. අතප් පුසිංචි වනන්තතර්
ළ 891.483
මලලේතගතොඩ, සුගතදද්යාස. තපරදිග සසිංගීතය :
11 තශශේණය සසිංගීතය අත්වපැල
780.7

මහතතද තුන් සුතුර

294.3823

මහදපැනමුත්තයි තගකෝලතයතො තරතොත්තයි.
(තසශේනද්යානද්යායක, තකතොලට්)
ළ 891.483
මහනවර මපැද ඇතලහි ජල දූෂණය
368.7394095493
මහපටුනතග්, ආනන්ද (පරි.). බලන්න
තුර්තගනවේ, ඉවද්යාන්
මහපටුනතග්, ආනන්ද (පරි.). බලන්න
තසකෝලද්යා, එමිලේ
මහ බපැද්තද් පුසිංචි වීරතයකෝ. (තදතොඹගහවත්ත,
ආරියනන්ද)
891.483

මලවි ආරච්චි, මිලේටන් (සමපද්යා.). බලන්න
උතුම සමබුදු සද්යාසතන් සදහම ගීතද්යාවල ; එදද්යා
තමදද්යා ගපැයුණු සුභද්යාවිත බුදු ගුණ ගී මසිංජුසද්යාව

මහතමවේනද්යාව සඳහම තසශේවද්යාව (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : මහතමවේනද්යාව සඳහම තසශේවද්යාව
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262

මවක වන වරම. (සරිවර්ධන, දයද්යානි)

මහරජ ගපැමුණු. (චන්ද්රසරි, ජයන්ත)

618.2

මව බුදුවරයකු තමනි! පියද්යා බුදුවරයකු තමනි!
තහවත් ආහුතනයද ගුණතයේ ධර්ම
සුධර්මතද්යාව. (මදවන්ආරච්චිතග්, ලයනලේ)
294.35691
මසස්මඩුව අසිංක 5. (තවතොතනගට්, කර්ට්)

813

මහඋලේපත, සුසන්ත. තද්යාප පටලය විවරණය
891.483
මහඋලේපත, සුසන්ත. පග්රබන්ධ කථද්යාතවේ මසිං
සලකුණු
801.95
මහ කපැතලේ තනි ආණ්ඩුකද්යාරයද්යා. (විකග්රමසසිංහ,
රණවීර)
891.483
මහ ගන වන මපැද මිනිතසක්. (ෂස්තවට්සර්,
ඇලේබර්ට්)
610.92
මහඟු අදහසස් : පළවන කද්යාර්තුව : වයස 10 -12
220
මහඟු අදහසස් : හතරවන කද්යාර්තුව : වයස 10 - 12
220
මහතන්තග්රතග්, ගුණතසශේන. දහම ගුර කුසලතද්යා
සසිංවර්ධන
294.375

891.483

මහ රහතුන් වදද්යාළ බුද්ධ චරිතය. (පියනන්ද
හිමි, වලේතපතොල)
294.363
මහතලේකම, තසතනවිරත්න බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය.
ජද්යාතක
මහවිතද්යාන, කද්යාසිංචනමද්යාලද්යා. ප්රියයද්යාතණනි 780.92
මහවිතද්යාන, විශද්යාකද්යා (පරි.). බලන්න ආතර්,
තරතොබට්
මහවිතද්යාන, විශද්යාකද්යා (පරි.). බලන්න
බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්
මහ සඟෙ ගුණ සපිරි නිමල අප මද්යාහිමි.
(හපුතන්තග්රක්රි, සරත්)
294.3657
මහද්යාගසිංගද්යාව : ජද්යාතික විමුක්ති අරගලයක
අන්දරය. (රණසසිංහ, නිහද්යාලේ)
791.437
මහද්යානද්යාම හිමි, මිනවන්ගමුතවේ.
පඤස්ඤචතන්තග්රතයේ කද්යාතකතොලුකීය
මහද්යානද්යාම හිමි, පිටිගලකන්තද්. (සමපද්යා.).
බලන්න පූජද නින්දද්යාතන් චන්දිම
හිමිපද්යාණන්තග් චරිතද්යාපදද්යානය

891.2

මහද්යාපරද්යාකග්රමබද්යාහු රජතුමද්යා හද්යා යුගයක අවසද්යානය.
(කරණද්යාතිලක, හලලිතයේ)
923.1095493
මහද්යා ප්රජද්යාපති තගකෝතමී. (රද්යානිදද්යාසස්, තශකෝභද්යා)
294.3657
මහද්යා භද්යාරත කවිතයකෝ. (සමරසසිංහ, විතවේකද්යා)
809.1
මහද්යායද්යාන මූලික සසිංකලේප. (ධමමතජකෝති හිමි,
මපැදවච්චිතයේ)
294.392
මහද්යාවසිංස - 5 : පද්යාලි - සසිංහල

954.9303

මහද්යාවසිංශය : කග්ර. පූ. 543 සට කග්ර. ව. 1960 දක්වද්යා
බුද්ධ වර්ෂ 1 සට බුද්ධ වර්ෂ 2504 954.93
මහද්යා ශද්යාඛදසසිංහයද්යාණන් වහන්තසශේතග් අසරිමත්
බුදුගුණ සද්යාගරය
294.34
මහද්යා ශග්රද්යාවිකද්යාතවකෝ : බුද්ධ කද්යාලන භික්ෂුණ
සමද්යාජය. (ධර්මකීර්ති හිමි, නිවන්දම ශග්රග්රී)
294.3657
මහද්යා සතිපට්ඨද්යාන සූත්රය. (ත්රිපිටකය.
සූත්රපිටකය)
294.3823
මහින්දපද්යාල, ඩබ්. ඩ. එලේ. ශීල භද්යාවනද්යා :
චතුරද්යාර්ය සතද ධර්මය
294.34435
මහින්දරත්න, එසස්. එච්. මද්යාර්ග වර්ණ සසිංඥද්යා
කුලුන විදුලි පරිපථ ඉතගන ගනිමු : 3 වසර
සට ඉහළට
621.3815

මතහශේන්ද්ර, සචිතග්ර. අජද්යාන් චද්යා

294.3657

මතහශේන්ද්ර, සචිත්රද්යා. දිදුලන දුහුවිලේල

891.483

මතහශේන්ද්ර, සතද්යා. සමුගත් සුහදිනිය

891.483

මතහශේන්ද්ර, සුනන්ද. තකතොතසතොලේ රජ දුටු
බුදුන්වහන්තසශේ
294.363
මතහශේෂිකද්යා. (විතජේසසිංහ, ආනන්ද පී.)

891.483

මතහශේෂිකද්යා 2. (විතජේසසිංහ, ආනන්ද පී.) 891.483
මළගිය ඇත්තතකෝ : නවකතද්යා විමර්ශන.
(රත්නද්යායක, තප්රශේමද්යා)
891.483
මළගිය ඇත්තතකෝ පශස්චද්යාත් පරික්ෂණය.
(බටතගතොඩ, අමර)
891.483
මළගිය ඇත්තතකෝ : විචද්යාර විමර්ශනය උසසස් තපළ
2009 නව නිර්තද්ශය. (තකකෝදද්යාතගතොඩ, සරත්)
891.483
මළගිය ඇත්තතකෝ විමසුම : අ. තපතො. ස. (උසසස්
තපළ) සසිංහල. (නිතලව, සරත්) 891.483
මද්යාකඩුවද්යාව, කරණද්යාරත්න. තහශේලසිංකඩ 891.483
මද්යාකලන්ද, මහින්ද. හපැදුණූ ගහක දපැනණු
තදතපත්තතන් : තකකෝට්තට් තක්ෂලද්යාව
371.01095493
මද්යාගමපුර මහද්යා වරද්යාය

387.1095493

මහින්ද හිමි, රන්දිලිගම (සසිංසස්.). බලන්න
ශ්රී කලදද්යාණ දුරතු ධර්ම තද්ශනද්යා : අසිංක 5

මද්යාඝද්යාත. (හඳගම, අතශකෝක)
891.482
මද්යාතරආරච්චිතග්, බිග්රජට්. භූතගකෝල විදදද්යාව 9
තශශේණය : තපළ තපතොතට - වපැඩ තපතොත 910.7

මහින්ද හිමි, වඩුමුන්තන්. පද්යාලි පදද පද්යාඨ
සසිංගග්රහය
891.371

මද්යාතුතප්ම, ජී. ඒ. මද්යානසක තරකෝගියකුතග්
කතද්යාව
891.483

මහින්දද්යාගමනතයන් අප ලද සසිංසස්කකෘතික දද්යායද්යාද.
(තසකෝමරත්න, අතද්යාවුද)
294.309

මද්යාතකෘකද්යාවක් නපැති මද්යාතකෘ භූමිය තභවත් තදමළ
කවි. (තවඩිවර්ධන, මසිංජුල)
891.481

මහී සයද්යාතග් පරිසර කතද්යා - 1. (ජයසුන්දර,
උඩුගම එසස්.)
333.707

මද්යා දිවිතයේ වසත් සමය. (ෆද්යාර්, තරතොතවනද්යා)
591.9411

මහී සයද්යාතග් පරිසර කතද්යා - 2. (ජයසුන්දර,
උඩුගම එසස්.)
333.707

මද්යාදුතගතොඩ, රත්නසලි. සරිලක තතතොරතුර
954.93
මද්යා දුටු දඹදිව. (නමබුතග්, සසර කුමද්යාර)
294.34350954

මහී සයද්යාතග් පරිසර කතද්යා - 3. (ජයසුන්දර,
උඩුගම එසස්.)
333.707

මද්යා දුටු භද්යාරත තද්ශය. (තප්මරතන හිමි,

උඩකපැන්දවල)

294.34350954

මද්යා දුටු සුන්දර තහකෝර්ටන් තපැන්න. (බමුණුසසිංහ,
දිතනත්)
333.784
මද්යාදුවතග්, සරිපද්යාල. වන්දනද්යාමද්යාන
තසතොතළතොසස්මසස්ථද්යාන
මද්යාන්නප්තපරම, ක්රිෂද්යාන් අතරකෝෂණ.
සහින

294.3435
සසිංසද්යාර
891.483

මද්යානව අයිතිවද්යාසකම මූලික අයිතිවද්යාසකම සහ
අයිතිවද්යාසකම
323
මද්යානවඩු, තප්රඩ. පග්රද්යාතයකෝගික කද්යාර්යද්යාල
කළමනද්යාකරණය : නදද්යාය හද්යා පරිචය 651.301
මද්යානවඩු, තප්රඩ. වදද්යාපද්යාර අධදයනය : වදද්යාපද්යාර
පදනම
658
මද්යානවඩු, තප්රඩ. වදද්යාපද්යාර අධදයනය : වදද්යාපද්යාර
පරිසරය
658
මද්යානවඩු, ලසන්ත. භූතගකෝල විදදද්යා තතතොරතුර
පද්ධති ශබ්ද තකකෝෂය
910.285

මද්යාපද්යා, විශද්යාකද්යා සතද්වි. විසතුර මසුන් වගද්යා
කරීතම විදදද්යාත්මක මූලධර්ම
639.8
මද්යාපිටිගම, තප්රශේමතිලක (සසිංසස්.). බලන්න
ජයවර්ධන, තජේ. ආර්.
මද්යාපිය තදමද්යාපිය. (වික්රමතුසිංග, තිසස්ස)

306.736

මද්යා පිය තසතනහස : රසයද්යාන ළමද්යා මතනකෝ
විදදද්යාත්මක විමර්ශනයක්. (තප්රයර්මන්,
රූවිම)
891.73
මද්යාබරණ, දිලද්යාන් (පරි.). බලන්න පපැටර්සන්,
මයිකලේ
මද්යායද්යා දුපත. (දිසද්යානද්යායක, පුෂස්පකුමද්යාර
මහද්යානද්යාම)
891.483
මද්යායද්යා මන්දිරතයේ අබිරහසස් . (තනසස්බිට්, එඩිත්)
823
මද්යාර්ගඑල ලද්යාභය උතදසද්යා 2600 සද්ධර්ම
ජයන්තිය තවනතවන් සද්ධ විය යුතු ආගමික
විප්ලවය. (තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ) 294.3

මද්යානව රූප ඇඳීමට හුර තවමු. (අනරසරි,
සරත්)
743.4

මද්යාර්ග වර්ණ සසිංඥද්යා කුලුන විදුලි පරිපථ ඉතගන
ගනිමු : 3 වසර සට ඉහළට. (මහින්දරත්න,
එසස්. එච්.)
621.3815

මද්යානව ශිෂස්ටද්යාචද්යාරතයේ සන්ධිසස්ථද්යාන. (තපතර්රද්යා,
පග්රශද්යාන්ත)
001

මද්යාරයද්යා ගිය මඟෙ : උඩු රැවුතලේ අභිරහස. (ගන්,
වික්ටර්)
823

මද්යානව සමපත් හද්යා ආයතනික කළමනද්යාකරණය :
පග්රද්යාතද්ශ්රීය තලේකම කද්යාර්යද්යාල තසශේවද්යා
මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය
658.3
මද්යානව හිතවද්යාදියකුතග් සටහන් : සමද්යාජ
විදදද්යාත්මක ගතවේෂණ. (බද්යාලන්,
කවලමද්යාමනි වී. තක්. ට.
361.1

මද්යාරයද්යා ගිය මඟෙ : ප්රභූ මන්දිරතයේ අභිරහස .
(ගන්, වික්ටර්)
823

මද්යානසක අකග්රමිකතද්යා හද්යා ඉන් මිදීම. (අතබ්පද්යාල,
තරකෝලන්ඩ්)
616.89
මද්යානසක තරකෝගියකුතග් කතද්යාව. (මද්යාතුතප්ම, ජී.
ඒ.)
891.483
මද්යානසක ශික්ෂණය උතදසද්යා තබකෞද්ධ භද්යාවනද්යා සහ
තවනත් ලිපි. (තසකෝරත හිමි, අලුත්වපැව)
294.34435
මද්යානස. (තද්යාතගකෝර්, රබන්ද්රනද්යාත්)
891.441
මද්යානෂ භූතගකෝල විදදද්යාව : 2 තකතොටස.
තක්. එන්. ට.)

(අමරසරි,
304.2

මද්යාරයද්යා ගිය මඟෙ : සද්යාධද්යාරණ මිනී මපැරමක්.
(ගන්, වික්ටර්)
823
මද්යාරසසිංහ, තවකෝලේටර්. සුබපැස වහර : නිවපැරැදි
සසිංහල භද්යාවිතයට අත්වපැලක්
491.48
මද්යාරිසස්, තරතොන්. තහතොඳ පූසට පුසිංචි තගයක් ළ 823
මද්යාලවන, රූපද්යා (සසිංසස්.). බලන්න තිග්රපිටකය.
සූතග්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ධමමපදය
මද්යාලිමබඩආරච්චි, ඥද්යානතසශේන. තමමපැන්නද්යා
කඳුළු බිඳුව
891.483
මද්යාසට
ස් ර් ගයිඩ් වියරණ හුරව : 3, 4, 5, 6, 7, 8
තශශේණ සඳහද්යා. (තුඩද්යාව, කද්යාන්ති)
491.485
මපැක්බග්රයිඩ්, තරතොජර් ල.

ඇපලේ සුවඳ මුසු වූ

තගතොවිබිම

813

මපැගී තහවත් අයියයි නසිංගියි. (එලියට්, තජකෝජේ)
823
මපැජික් නළද්යාව සහ තවනත් චීන ළමද්යා කතද්යා
398.204951
මපැටියගතන්, ගුණතිලක (පරි.). බලන්න
කුමද්යාර්, ශිවේ තක්.

මිථදද්යාදකෘෂස්ටිකයද්යා : විජයද්යාවතරණයට තපර පුරද්යාණ
ලසිංකද්යාතවේ වකෘත්තද්යාන්තයක්. (උබයතසශේකර,
උපද්යාලි)
891.483
මිනිසස්බව සහ මිනිසස්කම. (ආරියතසශේන, ඒ. පී. )
891.481
මිනිසස් වටය. (ඉලයප්ආරච්චි, එරික්) 891.483

මපැතිවරණ (විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) : මපැතිවරණයක
දී ඡන්දය පග්රකද්යාශ කරීම සඳහද්යා යම
තපැනපැත්තකු විසන් අශක්නතද්යාවකට පත්
ඡන්දදද්යායකයකු කපැටුව යද්යාමට අවශද
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස ද; (262 වන
අධිකද්යාරය වූ ) පළද්යාත් පද්යාලන මපැතිවරණ
ආඥද්යාපනත, 1981 අසිංක 1 දරන පද්යාර්ලිතමන්තු
මපැතිවරණ පනත, 1981 අසිංක 7 දරන ජනමත
විචද්යාරණ පනත, 1981 අසිංක 15 දරන
ජනද්යාධිපතිවරණ පනත සහ 1988 අසිංක 2
දරන පළද්යාත් සභද්යා මපැතිවරණ පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා ද ; ඊට සමබන්ධ
තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත් තකටුමපතක.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව) 342.070262
මපැති සතබ් කී කවි. (රද්යාජපක්ෂ, සුමනවීර)
328.549302
මපැදගම, පූර්ණ නද්යාමලේ. නත්ත සූරියමලේ
891.483
මපැදතගදර, සූරිය. සසිංහිතඳශේ කවි

මිථුන : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් 133.5264

මිනිසද්යාතග් ආගම - 1 බුද්ධද්යාගම. (විමලරතන
හිමි, තබලේලන්විල)
294.3
මිනිසද්යා සහ පරිසරය. (සූරතිසස්ස, ඩ. ඇම.) 577
මිනිසුන් අතර. (තගකෝර්ක, මපැක්සම)

891.73

මිනිසුන් නරක වපැඩ කරන්තන් ඇයි? හද්යා තවත්
තද්ශනද්යා. (බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්) 294.35691
මිනිතසක් ගපැහපැනියක් සහ තවත් ගපැහපැනියක්.
(ශද්යාන්ත තක්. සුනිලේ)
891.483
මිනී කන වදද්යාඝග්රයන්ට මපැදිව. (ඇන්ඩර්සන්,
තකනත්)
823
මියුක සහ වලසස් පපැසිංචද්යා. (ගුණතිලක, කද්යාන්ති)
ළ 891.483
මිරිහද්යාගලේල, පග්රභද්යාත් (පරි.). බලන්න බතරකෝසස්,
එඩ්ගද්යාර් රයිසස්

891.481

මපැන්දිසස්, නිමලේ (සමපද්යා.). බලන්න ගණතය
පග්රශස්න හුරව : 6 තශශේණය

මිරිහද්යාගලේල, ප්රභද්යාත් (පරි.). බලන්න හසෑගද්යාර්ඩ්,
තහන්රි රයිඩර්
823

මපැන්දිසස්, සුගතපද්යාල. උතුර කතර් ගතවේෂණය :
යුද්ධතයන් පීඩිත වූ උතුරකතර් ජනතද්යාවතග්
අමිහිරි ජීවන අත්දපැකීම
954.93032

මිලේලගහතපැන්න, ආරියදද්යාස. නූතන පදද
සසිංග්රහය විචද්යාරය
891.481

මපැනමකරණතයේ පනසස් වසරක ආනන්දමත් පිය
සටහන්. (කලුතන්ත්රී, එම.)
526.9

891.73

මපැහුම ශිලේපය : 10-11 තශශේණ සඳහද්යා.
(උදයසිංගනී, ඊ. ඒ. තක්ෂිලද්යා)

646.2

මිචිතකකෝ සසිං තග් පසු භවය. (දයද්යානන්ද, තප්රශේමද්යා)
891.483
මිතග්රත්වතයේ හද්යා වමතග්රක්රිතයේ ආනිශසිංස

294.3

මිෂස්කද්යාතග් කපැඳ හපැලිය. (තනතොතසවේ,
නිතකතොලද්යායි)

මිසස්ටර් පින්ක් විසස්ලේතග් සද්යාදය. (බ්ලයිටන්,
ඉනිඩ්)
823
මිහිතලය මත ජීවය. (තකතොඩිකද්යාර, පසන්) 570
මිහිතල මද්යාතද්යා : පරිසර පදදද්යාවලිය.
(තහශේවද්යාපතිරණ, ලද්යාලේ)

891.481

මිහිදිය. (වසිංශපද්යාල, එම. ඒ. ජගත්) 891.481
823

මුණසසිංහ, කුමද්යාරදද්යාස. සසිංසස්කකෘත සද්යාහිතද
පග්රතවේශය
891.2

මිහිඳුකුල, සුනිලේ. පර්යද්යාතලකෝකය : තර ලිපි
එකතුව
070.44

මුණසසිංහ, නිහද්යාලේ. ඉහ උකුතණකෝ බිමට පනිති
891.483

මිහිඳු ගිතරන් හිම ගිරට. (කමලසරි හිමි,
මිසස්සක)
910.4

මුණසසිංහ, මද්යාලිනී (සමපද්යා.). බලන්න අධීක්ෂද්යා :
වද්යාර්ෂික ශද්යාසස්ත්රීය ලිපි සරණය 2011

මිහිඳු සමිඳු වපැඩම කරීම. (ගතණ්වත්ත, ශග්රග්රීනද්යාත්)
372.4

මුණසසිංහ, තරකෝහිත. අන්ධකද්යාර තමතභයුම
891.483

මීගහතග්, උෂස්මි (පරි.) බලන්න
බලද්යාතපතොතරතොත්තුතවේ ප්රීතිය

මුණසසිංහ, සුනන්දද්යා විජයලතද්යා. වලු අඹ 891.483

මිහිදුම

මුතු අහුරක්. (අත්ඹපිටිය, චන්ද්රිකද්යා)

891.483

මීතගතොඩතග්, ප්රභද්යාත් චින්තක. ස / ස සඳ එළිය
891.483

මුතු ඇටය. (සස්ටයින්තබක්, තජකෝන්)

823

මීතගතොඩ, පියසරි පී. ජීවන කපැදපැලේල : යුගදිවිය
සඳහද්යා සමද්යාජ විදදද්යාත්මක පුසස්තකය
306.8

මුතු ඇටය හපැඬූ දද්යා : 2004 මහද්යා සුනද්යාමි විපත.
(වීරසසිංහ, එසස්. පී. එසස්.)
363.34095493

මීතගතොඩ, පියසරි පී. සත සනසන පින්තකත
ඓතිහද්යාසක කපැලණ රජමහද්යා විහද්යාරසස්ථද්යානය
294.3435095493

මුතුකුඩ, රත්නපද්යාල. තජදතොතිෂය හද්යා බපැඳුණු
ජීවිතය
133.5

මීටර් 100 දිවීම. (ගුණවර්ධන, ලලිත්) 796.422
මිටර් 400 දිවීම. (ගුණවර්ධන, ලලිත්) 796.422
මීන : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්
මීන. (ලක්මද්යාලි, ගයනද්යා එසස්.)

133.5277
891.483

මී පපැණ තපතදස. (තඩ්විසස්, ජපැක්)
822
මී පපැසිංචද්යාතග් ආදතර්. (ඩූතගකෝලේඩ්, සස්ටර්) ළ 823
මී මපැස පුවත. (විතජේසසිංහ, පීටර්) 398.24525799
මීවපැලේල, පුෂස්පද්යා. දිනතපතොතත් තගතුණු කථද්යාවක් 2
891.483
මී හරක් මඟුලට ඇවිත් : ජයග්රද්යාහී තකටිකතද්යා සහ
කද්යාවද රචනද්යා සමඟෙ තකටිකතද්යාව සහ කවිය
ගපැන ලියපැවුණු විමර්ශනද්යාත්මක නිබන්ධන
තදකක් ද සහිතයි
891.483
මුකතවටි, අලගියවන්න. සුභද්යාෂිතය සරල බසන්
891.481
මුකර්ජි, දද්යාන් තගකෝපද්යාලේ. දඟෙකද්යාර කරී
823
මුණසසිංහ, ඉන්ද්රද්යාණ. පපැරණ ලක්දිව සුසපැදි
තමතභණවර
294.3095493

මුතුගම, ආරියවසිංශ. අපට උරම සසිංහල : 9, 10,
11 තශශේණ හද්යා තවනත් විභද්යාග සඳහද්යා 491.488
මුතු දුතවේ කඳුර කුමද්යාරයද්යා. (කුතර්, කග්රශද්යාන්ත්
නිරසිංජන්)
891.483
මුතුමද්යාල, චමින්ද කුමද්යාර. අමරණීය ජගත් චරිත
920.02
මුතුමද්යාල, චමින්ද කුමද්යාර (සම කර්තකෘ). බලන්න
රවන්පතිරණ, නිමලේ
මුතු වපැසස්සක්. (සසිංජිවනී, ආර්. එම. සඳුනිකද්යා)
891.481
මුදලේ විශුද්ධිකරණය වපැලපැක්වීතම (සසිංතශකෝධන):
2006 අසිංක 5 දරන මුදලේ විශුද්ධිකරණය
වපැලපැක්වීතම පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
343.0320262
මුදලේ වදද්යාපද්යාර : මුදලේ වදද්යාපද්යාර කටයුතු විධිමත්
කරීම සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම සහ ඊට
සමබන්ධ තහකෝ ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
343.0320262

මුදලේ (සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 11 දරන මුදලේ
පනත, 2005 අසිංක 5 දරන මුදලේ පනත, 2003
අසිංක 25 දරන මුදලේ පනත සහ 1995 අසිංක 16
දරන මුදලේ පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා
වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
343.0340262

මුහමමද් රසන්. තලකෝක පුදුම

මුදලිතග්, එලේස. තහතොර කුරලේතලකෝ සහ තවත්
තකටිකතද්යා
891.483

මූගලේ ඉන්දියද්යාව. (විතජේතුසිංග, ඩබ්ලිවේ. එම. තක්.)
954

මුදද්යාතග්, විමලදද්යාස. දුරතු උණුසුම

මූන්තර්කර්. (ෆස්තලමිසිං, ඉයන්)

891.483

මුහුණුවර. (වික්රමතග්, නිලුපුලේ)

001.94
891.483

මුහුදු තකතොලේලකරවද්යාතග් තපමවතිය.
(කතර්ස් න්, තරතොබින්)

823

813

මුදද්යාතග්, විමලදද්යාස (පරි.). බලන්න මුකර්ජි,
දද්යාන් තගකෝපද්යාලේ

මූලද ආර්ථික විදදද්යාව : තද්ශීය හද්යා විතද්ශීය.
මූලද (කලුආරච්චි, රණසසිංහ)
332

මුදියන්තසශේ, ගුණතිලක තක්.(සසිංසස්.). බලන්න
5 වසර ශිෂදත්වයට තනතොවරදින මඟෙ – 1

තමඩිලේතග් මීදුම සවද්යාරිය.. (බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්)
823

මුනද්යාෆ,ස් ඒ. ට. ඒ. (සසිංසස්.). බලන්න මද්රසතුසස්
සෆද්යා : කුර්ආන් මද්රසද්යා පද්යාඩම තපතොත

තමත් බුදු සරිත. (සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ)
294.363

මුනිදද්යාස, කුමද්යාරතුසිංග.

තමත් වඩමු. (සරිවජිරඤද්යාණ හිමි, පපැළසෑතණ්)
294.34

කුමද්යාර ගී

891.481

මුනින්ද වසිංස හිමි, තද්වහුව (සමපද්යා.). බලන්න
තසතොතළතොසස් මහද්යා සුපින
මුනින්දවසිංස හිමි, තද්වහුව (සසිංසස්.). බලන්න
තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ
මුනිඳු පුදමු දඹදිව දී. (දිසද්යානද්යායක, නද්යාලිනී
සුසලද්යා)
294.34350954
මුලද්යාව සහ විමුක්තිය. (සරිතසශේන, ඇම. ඩ. )
891.483
මුවන්තදනිය, තරකෝහිණ කුමද්යාරි (සමපද්යා.).
බලන්න තජේසුසස් වහන්තසශේතග් අසරිමත්
කග්රයද්යා : ශුද්ධ වූ බයිබලය ඇසුරිනි

තමත්තතයද හිමි, මද්යාපලගම. තභරණ හුරව
294.3
තමතත් බුදුන් පහල වූ වගයි. (තහශේරත්, නන්දද්යා
කුමද්යාරි)
294.3
තමන්ඩිසස්, චන්දන (පරි.). බලන්න තකකෝකල
මපැදුර : තශශේෂස්ඨ තලේඛකයන්තග් විශිෂස්ඨ
තකටිකතද්යා – 5
තමන්ඩිසස්, චන්දන (පරි.). බලන්න ඩද්යාලේ,
තරකෝලේඩ්
තමන්ඩිසස්, චන්දන (පරි.). බලන්න තඩතොයිලේ,
ආතර් තකතොනන්

මුතෂශේන්, සද්යානද්යා. විකුණන ලදි : නවීන
වහලේභද්යාවය පිළිබඳව ගපැහපැණයකතග් සතද
කතද්යාවක්
306.8095322

තමන්ඩිසස්, රන්ජනී (පරි.). බලන්න
තඛේමද්යා සලේමද්යාතද්යාව, අයදද්යා

මුහමමද් නබිතුමද්යාතග් චරිතය : ආදර්ශයන් සහ
ඉගපැන්වීම. (සබද්යාඊ, මුසස්තෆද්යා)
297.63

තමන්න නියම තද්වදුතයද්යා. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)
294.3

මුහමමද් රසන්. ඉසස්ලද්යාම දහමින් මතට තිත
362.29

තමන්න මසිං. (වික්රමද්යාරච්චි, සමන්)

මුහමමද් රසන්. පරිශුද්ධ වූ අලේ කුර්ආනය
කටපද්යාඩම කළයුත්තත් තකතසශේද? 297.122

089.9148

තමතනහි කරමු ඉරදින තද්ව පණවුඩය.
(ප්රනද්යාන්දු පියතුමද්යා, ෆසෑන්ක් මද්යාකසස් ) 263.3

තමතන්රිපිටිය, සුදත්. කඩදද්යාස ඔටුන 320.95493

වමතග්රග්රී භද්යාවනද්යාව

294.34435

තමරැකව තමතපැනින් නවතමි. (හසෑතගතොඩ, ලද්යාලේ)
891.481

වමතග්ර මූර්ති හිමි, උයන්තගතොඩ.
සමද්යාධි සුවය

ඔතබ් සතට
294.34435



තමතලතොවින් එහද්යා තලකෝකය : භූතද්යාත්මයක් සමඟෙ
කළ සසිංවද්යාද සහිත සපැබසෑ අත්දපැකීමක්.
(කරණද්යාතිලක, චද්යාන්දනී)
133.9013

වමතග්රග්රී හිමි, කටුකුරන්තද්. සද්යාමතණ්ර තහකෝඩිය
294.375
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වමත්රිය හිමි, වීදද්යාගම. තලකෝවපැඩ සඟෙරද්යාව :
අරත් සහිත
891.481

තම ජිවිතතයේ දීම... දපැන ගපැනීතමන් නිවනට.
(අභය, ගග්රද්යාමණී)
294.3423

වමතග්රග්රී හිමි, වීදද්යාගම. තලකෝවපැඩ සඟෙරද්යාව
891.481

තමධසිංකර හිමි, කරම. තපතොතළතොව

තමතොග්ගලේලද්යාන පද්යාළි වදද්යාකරණ සමප්රදද්යාය
පතයකෝග සද්ධි පද්යාළි වදද්යාකරණය
491.375

තමහස්තද්යා, ගීතද්යා. නදී සූතග්ර

891.481

තමධද්යානන්ද හිමි, අතුරලිතයේ (සමපද්යා.). බලන්න
සසිංහලද්යානවද්යාදය සහිත මහද්යා පිරිත් තපතොත
තමධද්යානන්ද හිමි, එලේලද්යාවල. පර්තයේෂණ හද්යා
විමර්ශන : එලේලද්යාවල තමධද්යානන්ද
හිමියන්තග් විවිධ ලිපි එකතුව – 6
තමධද්යානන්ද හිමි, එලේලද්යාවල. පද්යාසද්යාණ පබ්බත
මහද්යා විහද්යාරය : පහණ පවන මහ විහද්යාර
කලේඅඩි පුදබිම
294.3435095493
තමධද්යානන්ද හිමි, බළසිංතගතොඩ (සමපද්යා.). බලන්න
උමසිං විහද්යාර ධර්ම තද්ශනද්යා නව බුදු ගුණ
වරණ
089.9148
තමනට්, ජීන් (සමපද්යා.). බලන්න සමරරත්න,
තගතොඩ්වින්
තම මතග් සඳයි. (හඳගම, අතශකෝක)
තමරි. නබතකකෝවේ, වේලපැදිමීර්

791.437
891.73

තමෂ : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් 133.5262
වමත්රීපද්යාල, මද්යා. ගිරද්යා සන්තද්ශය : අරත් පහදු
විවරණය
891.481
වමතිග්රපද්යාල, මද්යා. සරි සමබුදු අසරිය සහ බුදු
දහම තතු විමපැසුම.
294.3
වමතග්රග්රීපද්යාල තසශේනද්යානද්යායක පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : වමතග්රග්රීපද්යාල තසශේනද්යානද්යායක පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
වමතග්රග්රී බුදු පියද්යාණන්තග් කතද්යාව

294.3

තමතොනරද්යාගල දිසස්තග්රක්රික් කද්යාන්තද්යා මහද්යා සසිංගමය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : තමතොණරද්යාගල දිසස්තිග්රක්
කද්යාන්තද්යා මහද්යා සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. ( ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
තමතොතමතොතද්යාතරකෝ සහ තවත් ළමද්යා කතද්යා.
(තහශේවතග්, ජිනදද්යාස)
398.20952
තමතොරගහකුඹුර, සුගත් ශද්යාන්ත. හිරතගදර කඳුළු
තබතොන ගපැහපැන
365.5082
තමතොරටුවගම, එච්. එම. (සසිංසස්.). බලන්න
වියතුන් දුටු බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ
තමතොරිසස්, තඩසස්මන්ඩ්. නිරවත් ගපැහපැණය : සස්තග්රග්රී
සරර ගපැන අධදයනයක
599.9082
තමතොතර්වියද්යා, ඇලේබතටකෝ. සතදද්යාදූර
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තමතොලතගතොඩ, සුතර්න්ද්ර. ගපැහපැණු බිත්තර දමති
891.483
තමතොතහතොට්ටි, ධර්මණ (සමපද්යා.). බලන්න
තතරවන් ගුණ නමදිමු
තමකෝඩ ගහ : හින්දි තකටිකතද්යා
තමකෝලේ ප්රහද්යාරය. (තසකෝලද්යා, එමිලේ)

891.433
843

මසිංගලසරි, ඩබ්ලිවේ. ආනන්ද. ඉතිහද්යාසය : ඇම.
ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග
හද්යා ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර
909.076
මසිංගල හිමි, ජූලමපිටිතයේ. තදමළ බසට පහසු
මඟෙක්
494.8118

මසිංගල හිමි, මහතමවුනද්යාතවේ (සමපද්යා.) බලන්න
දහම ප්රදීපය : මහද්යා සතිපට්ඨද්යාන සූත්ර
විවරණය
මසිංචනද්යායක, අතුල. තජදතොතිෂ පර්තයේෂණ ලිපි :
භිර්ගු නද්යාඩි සද්ධද්යාන්ත ඇසුතරන් 133.5072
මසිංචනද්යායක, ගයසිංග සසිංජීව. සතට සතක්

128.2

මසිංතජේශස්වරී. (ද සලේවද්යා, අනල)

891.483

මසිං සලකුණු. (උඩවත්ත, පියදද්යාස)

891.483

යසසස්ස හිමි, දිවියද්යාගහ බලන්න තග්රක්රිපිටකය.
සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ධමමපදය
යසසස්ස හිමි, තවළඳතගතොඩ. සුමුදු මලේ කුමරිය
891.481
යතසකෝදරද්යාවතතන් රස වින්දනයට බිඳක්...
891.481
යහජීවන පුරදු අත්වපැල. (අත්තනතගතොඩ, ඒ.
තක්. එලේ. නිර්මද්යානි)
150
යහපත් ජීවිතයක් සඳහද්යා : මනස, විශස්වද්යාසය සහ
නිර්භය භද්යාවය. (වද්යාලියද්යා, එම. එම.)
158

යක්බපැද්තද් ගුරන්නද්යාන්තසශේ. (කළුපහණ,
ජයන්ත)
891.483

යහපත් දිවි පපැවපැත්මට මඟෙ : තතවන තකතොටස.
(ධීරද්යානන්ද හිමි, අතුරගිරිතයේ)
294.34

යක්ෂයද්යාතග් ළතපැවිලි ගීතය. (තකතොරැලි, මද්යාරි)
823

යහපත් තද් කරීතමන් ලපැතබන විපද්යාක.
(තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ)

යක්ෂයද්යා සහ ප්රයිම තමනවිය. (තකතොයීතයකෝ,
පද්යාවුතලකෝ)
869.3

යහපත් තලතොවකට කතන්දර

යටවර, එම. ඩ. එම. එසස්. රඹුක්කන කඩිගමුව
ටපැමපිට රජමහ විහද්යාර අසරිය : සසිංසස්කකෘතික,
පුරද්යාවිදදද්යාත්මක, ඓතිහද්යාසක සහ කලද්යාත්මක
අගතයන් යුතු ශද්යාසස්ත්රීය ගතවේෂණයක
294.3435095493
යටවර, එම. ඩ. එම. එසස්. රඹුක්කන
දියසුන්නත මූලමය කත්සරි රජමහද්යා
විහද්යාරය : සසිංසස්කකෘතික, පුරද්යාවිදදද්යාත්මක,
ඓතිහද්යාසක සහ කලද්යාත්මක අගතයන් යුතු
ශද්යාසස්තග්රය ගතවේශනයක
294.3435095493
යටසසිංහ, චමපද්යා පසද්යාදිනී. තපකෞරෂ සසිංවර්ධනය
සඳහද්යා උපතද්ශ සද්යාහිතදය
891.48
යතද්යාර්ථය

089.9148

යතිවර ධර්ම සසිංහිතද්යා
294.34
යතිවරයකු දුටු කතු හිමි හද්යා සරිලක කතු සසස්න.
(එතඬේරමුලේල, සරිලේ)
230
යන්ත්ර මන්ත්ර ගුරකම සහ අත්තබතහත් 133.443
යලි වඩින මපැනවි අමද්යා මසෑණ බුදු පියද්යාතණනි :
තබකෞද්ධ චරිතද්යාසිංග 8 ක් ලිහිලේ කවි බසන්.
(අසිංතහට්ටිගම, විමලේසරි)
891.481
යසපද්යාල, එසස්. ආර්. සත සපැරසම : වීර්යය
පිළිබඳ තබකෞද්ධ සසිංකලේප
294.3444

294.34
158.1

යළිත් එන්නට දුර වපැඩියි. (අතුතකකෝරල, සුරසිංගි)
891.483
යළිත් සුපිතපද තමවන් වතුසුදු . (චන්ද්රසරි,
නිෂද්යාන්ත)
891.483
යළිත් හමු තනතොතවේවද්යා.
ජයන්ති)

(ගුණතසශේකර, මද්යාතනලේ
891.483

යළි යුගයක් තලතොව ආවද්යා සමබුදු. (ඤද්යාණද්යානන්ද
හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
294.3823
යද්යාපද්යා, ගුණදද්යාස (පරි.). බලන්න ශ්රීබර්, තඩ්විඩ්
සර්වන්
යද්යාපද්යා, පියසරි අමිලසත්. උයන් තතර වසන්තය
891.481
යද්යාපද්යා, සද්යාගර කුසුමරත්න (සසිංසස්.). බලන්න ධමම
සරණ : ආචද්යාර්ය පපැලපැන්වත්තත් ධමමතිලක
නද්යායකතථරද්යාභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රග්රීය සසිංගග්රහය
යද්යාළු කඳුළු. (විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර)
891.483
යුගල පද භද්යාවිතය. (අසිංජල, තක්.)
යුගසස්තග්රග්රී. (නිලේමිණ, අනරද්යාධද්යා)

491.48
891.481

යුද්ධතයේ පද්යාඩම - 2 : අර්බුදතයේ ගමන් මග.

(රිචර්ඩ්සන්, තජකෝන්)

954.93032

යුරිපිඩසස්. බපැකී නද්යාටදය

882

කලද්යා ආයතනය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262

යුතරකෝපය 1900-1950. (අලහතකකෝන්, එම.
තජේ.)
940

රණතිසරද්යාතණනි. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)
891.483

යුතරකෝපද්යා ඉතිහද්යාසය : අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
940.076

රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර. අකද්යාබනික
රසද්යායනය : d තගතොනතවේ මූල ද්රවද

546

යුතරකෝපද්යා ඉතිහද්යාසතයේ මධදකද්යාලන යුගය පිළිබඳ
තකටි විමසුමක්. (පලිතහශේන, ගද්යාමිණී) 940

රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර. කර්මද්යාන්ත
රසද්යායනය

660

යුතරකෝපද්යා කලද්යා වත. (තප්රශේමද්යානන්ද, තසතොලේමන්)
759.4

රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර. කද්යාබනික රසද්යායනය
547

යුතරකෝපද්යා කලද්යාතවේ ගමන් මග. (දයද්යානන්ද,
චද්යාලේසස්.)
741.936

රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර. කද්යාබනික
රසද්යායනය : බහුවරණ සසිංගග්රහය
547.0076

යුෂස්කද්යා. (කුප්රින්, ඇතලක්සපැන්දර්)

රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර. පදද්යාර්ථතයේ
අවසස්ථද්යා : වද්යායු

ළ 891.73

ය. එලේ. එම. ෆද්යාරක් පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : ය. එලේ. එම. ෆද්යාරක් පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
තයලේරද්යාසස් උරමය : මද්යානව ශිෂස්ඨද්යාචද්යාරතයන්
ඔබ්තබහි වූ තවත් යුගයක් කරද්යා.
(ඒකනද්යායක, උදද්යානි මනකලද්යා)
891.483
තයතොවුන් මද්යාරතත්. (ලක්මද්යාලි, ගයනද්යා එසස්.)
891.483
තයතොවුන් සත මවේපිය තනතින්
155.4
තයකෝධ උරගයන්තග් අභිරහස. (කන්නන්ගර,
සුරසිංජි)
891.483

541

රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර. රසද්යායන විදදද්යාව
(පදද්යාර්ථතයේ වව්යූහය හද්යා ගුණ) : බහුවරණ
සසිංගග්රහය
540.76
රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර. රසද්යායන විදදද්යාව :
පදද්යාර්ථතයේ වව්යූහය සහ ගුණ
540.76
රණතුසිංග, චන්ද්රලතද්යා. ඉතිහද්යාසය : 8 තශශේණය
909.07
රණතුසිංග, චද්යාලේසස්. බුදු සමය සහ කලද්යාව : බුදු
සමතයන් තපකෝෂිත චිතග්ර
730.95493
රණතුසිංග, ලක්ෂස්මන් පද්යාලිත. අගනවර සට මධද
කඳුකරය දක්වද්යා අස්ක්රිරිය
954.93
රණතුසිංග, ලක්ෂස්මන් පද්යාලිත. එන්න යන්න
යද්යාපනයට
910.4095493

රක්ෂණ උපතද්ශකවරයද්යාතණනි. (සූරියආරච්චි,
දීපද්යාලේ)
368
රචනද්යා අසරිය : 6, 7, 8 තශශේණ. (ජයතිලක,
අභය විකග්රම)
891.484
රචනද්යා : 4, 5 තශශේණ සසුන් සඳහද්යා. (ප්රනද්යාන්දු,
අමිත්)
372.623
රජ පපැටලුම. (සුමනසරි, දමුණුතපතොළ) 891.481
රණ කලද්යා ආයතනය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : රණ

රණවක, ඒ. ආර්. ලලද්යානන්ද (සමපද්යා.).
බලන්න යන්ත්ර මන්ත්ර ගුරකම සහ
අත්තබතහත්
රණවක, ලලද්යානන්ද (සසිංසස්.). බලන්න ජන කවි
සහ ආදි වද්යාසන්තග් කවි
රණවීර, ආරියවසිංශ. තග් කුරලේතලකෝ සහ වී
කුරලේතලකෝ
891.481
රණවීර, ආරියවසිංශ (පරි.). බලන්න යුරිපිඩසස්

රණවීර, ඩ. එම. (පරි.). බලන්න අවුන්, මවුන්
හින්

රණසසිංහ, තටකෝනි (සසිංසස්.). බලන්න තලකෝක
කග්රක්රිකට් කුසලද්යාන පුරද්යාණය : 1975-2011

රණවීර, දිගද්යාමඩුලේතලේ. ගලේඔය නිළතම :
ගලේඔය නව ශිෂස්ඨද්යාචද්යාරතයේ සපැබසෑ කතද්යාව : 1
තකතොටස
891.483

රණසසිංහ, නිශස්මසිං. රන් කඳුළ

රණවීර, දිගද්යාමඩුලේතලේ. ගලේඔය නිළතම :
ගලේඔය නව ශිෂස්ඨද්යාචද්යාරතයේ සපැබසෑ කතද්යාව : 2
තකතොටස
891.483
රණවීර, නන්දිකද්යා. පග්රද්යාථමික පරිගණක 1

004

රණවීර, සරත්. ගමනද්යාගමනය එදද්යා සහ අද 388

796.83092

රණසසිංහ, නිහද්යාලේ. මහද්යා ගසිංගද්යාව : ජද්යාතික විමුක්ති
අරගලයක අන්දරය
791.437
රණසසිංහ, පියදද්යාස (පරි.). බලන්න සතජද්යා,
එම. පී.
රණසසිංහ, මුදිතද්යා ශ්රීනි (පරි.). බලන්න ලිප්ටන්,
බඩෲසස් එච්.

රණවීර, සරත්. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංචද්යාරය කරමු
915.493

රණසසිංහ, සමන් චන්ද්ර. දහම තතතොටුතපතොළ :
ත්රිපිටක මූලද්යාශය මත පදනම ව ලියන ලද
ලිපි සරණයක
294.382325

රණවීර, සරත්. තශශේෂස්ඨ හද්යා සුපග්රකට කද්යාන්තද්යාතවකෝ
305.4092

රණසසිංහ, සුමිත්. සුරිඳුනි කතරගම

රණවීර, තහශේමන්ත (පරි.). බලන්න ගුලේම යහන්
ගපැබ : නතන ඉන්දියද්යාන තකටිකතද්යා
රණවීර, තහශේමන්ත. ( පරි.). බලන්න පුසිංචි
සසිංදිතයේ කතද්යා : විශස්ව නිර්මද්යාණකරවන් ළමද්යා
විය පසුබිමව ලිය තකටිකතද්යා
රණසස්ගලේතලේ හිමි. තලකෝතකකෝපකද්යාරය : සරල
තත්රම සහිතයි
891.481
රණසසිංහ, අෂද්යානි ශද්යාලිකද්යා. (පරි.). බලන්න
තහතොචින්, ෂයිලද්යා

954.93

රණසසිංහ, හතර්න්ද්ර (සසිංසස්.). බලන්න
කසවිතටකත් සතුරද්යාට යටත් තනතොවන මද්යා...
රණසසිංහ, තහශේමපද්යාල (සසිංසස්.). බලන්න ගුණසසිංහ,
චද්යාලේසස් සලේවද්යා
රණසූරිය, තහශේමන්ත. තුවක්කුව තනතොතවේ මතග්
හිත පත්තු විය
891.481
රතණ්පුර, නන්දතසශේන ඊ. (සම කර්තකෘ). බලන්න
තසශේනද්යානද්යායක, සතද්යා ජී.

රණසසිංහආරච්චි, ධර්මතසශේන. පුන්මදද්යාරද්යා
891.483

රතණ්පුර, දයද්යාරත්න (සමපද්යා.). බලන්න
මලලේතගතොඩ, පී.
රතණ්පුර, දයද්යාරත්න (සසිංසස්.). බලන්න විතජේසසිංහ,
ආනන්ද පී. මතහශේෂිකද්යා

රණසසිංහ, එසස්. පී. ඔබ දුටු මට තමය ලියන්නට
සත් විය
891.481

රත්නකද්යාර, ශ්රීයද්යා (පරි.). බලන්න කපැසස්බසෑවද්යාතග්
කරණද්යාව සහ තවත් කතද්යා

රණසසිංහ, චන්ද්රශග්රග්රී (පරි.). බලන්න ඉන්-තසතොබ්,
තශතොන්ග්

රත්නකද්යාර, ශග්රක්රියද්යා. බුදුරජද්යාණන් වහන්තසශේ
පිරිනිවන් පසෑමට සූදද්යානම තවති
294.3

රණසසිංහ, චන්ද්ර ශ්රී (පරි.). බලන්න පද්යාකර්,
තහන්රි

රත්නකද්යාර, ශිග්රයද්යා. සකුණ බුදුන් දුටුවද්යාය : 2600
සමබුද්ධත්ව ජයන්තිය නිමිත්තතන්
මුද්රද්යාපිතයි
891.483

රණසසිංහ, චින්තද්යා සුභද්යාෂිණ (පරි.). බලන්න
තමයර්, සස්තටෆස්නි
රණසසිංහ, චින්තද්යා සුභද්යාෂිණ. සුදු කටතරතොළු මලේ
891.483

රත්නකුමද්යාර, එසස්. පී. ලසිංකද්යාපුර. තබකෞද්ධ විදදද්යාව
තලතොවට පහදද්යා දීම
294.3365
රත්නපද්යාල, ඊ. ඇම. අසරිමත් අනරද්යාධපුරය
954.93

රත්නපද්යාල, ඊ. ඇම. චරිත කතද්යා

920

රත්නපද්යාල , ඊ. ඇම. වද්යාසුතද්ව කයන අතප්
කද්යාලතයේ කතද්යාව
320.9549

රත්නද්යායක, භද්රද්යා (සමපද්යා.). බලන්න වදද්යාපද්යාර හද්යා
ගිණුමකරණ අධදයනය : ඇම. ඩ.
ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ ආදර්ශ හද්යා පසුගිය
විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර

රත්නවීර, නන්දි අලුත්තග්. අවසන් හපැන්දපැව
891.481

රත්නද්යායක, මධුභද්යාෂිණී (පරි.). බලන්න නසර්,
තමන්තඩ

රත්නසසිංහ, පියදද්යාස (අනවද්යා.). බලන්න ෂිමිසු,
යුකී

රත්නද්යායක, මතනකෝජේ පග්රසන්න.
පශස්චද්යාත්නූතනවද්යාදය : විශස්තලේෂණද්යාත්මක
අධදයනයක්
809.113

රත්නසසිංහ, පියදද්යාස. ඇස දිස මද්යායද්යාව – 2 : අතප්
රූපවද්යාහිනීය හද්යා තවත් ලිපි
384.55
රත්න සසිංහල අකුර හුරව. (ගුණරත්න,
මලේකද්යාන්ති)
372.634
රත්නද්යායක, අජිත් ප්රියශද්යාන්ත. තපතොතළකෝ ගපැබ
රද්යාජධද්යානිය
891.483
රත්නද්යායක, අතනකෝමද්යා. ජීවිතතයන් පසු ජීවිතය
294.3
රත්නද්යායක, ආර්. එම. එසස්. ඩ. තපරදිග
සසිංගීතය : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද
තපළ ආදර්ශ හද්යා පසුගිය විභද්යාග
පග්රශස්තනකෝත්තර
780.76
රත්නද්යායක, ආර්. ට. බ. 9 වපැනි තශශේණය සඳහද්යා
ගණතය අත්වපැල : වපැඩ තපතොත
510.76
රත්නද්යායක, ආරියපද්යාල. අරණපැලේල මතග්
සකසඳ
891.481
රත්නද්යායක, ආරියපද්යාල. තසතොදුර අඩහපැර
891.481
රත්නද්යායක, ඒ. ආර්. ඇම. ට. බ. සත්ත්ව හිසිංසද්යාව
පිටුදකන බුදු දහම
294.35693
රත්නද්යායක, නිමලේ චන්ද්ර (සසිංසස්.). බලන්න
තපතර්රද්යා, ආර්. තජකෝන්
රත්නද්යායක, පී. ට. තක්. තදමළ භද්යාෂද්යාව ඉතගනීම
494.8118
රත්නද්යායක, ප්රභද්යාත් එසස්. ගිලේතවලේහි තබ්ඩ්න්
පවලේ සද්යාමිතුමද්යා සහ බද්යාලදක්ෂ තලකෝකය
369.43
රත්නද්යායක, තප්රශේමද්යා. මළගිය ඇත්තතකෝ : නවකතද්යා
විමර්ශන
891.483

රත්නද්යායක, මතනකෝජේ පග්රසද්යාන් (සම කර්තකෘ).
බලන්න මහඋලේපත, සුසන්ත
රත්නද්යායක, මහින්ද (සසිංසස්.). බලන්න
ලියනතග්,
සුමනසරි
රත්නද්යායක, තයකෞවන සමීන්ද්ර. තනතු හපැඩුවද්යා
ඔබට තහතොරද්යා
891.483
රත්නද්යායක, තයකෞවන සමීන්ද්ර. තසතොඳුර
නතවකෝදය
891.483
රත්නද්යායක, රවන් (සමපද්යා.). බලන්න
අලගියවන්න මුකතවටි
රත්නද්යායක, රවන් (සමපද්යා.). බලන්න
වමත්රිය හිමි, වීදද්යාගම
රත්නද්යායක, වනිතද්යා. සස්වයසිංවද්යාරණ

891.483

රත්නද්යායක, සමීර. 9 තශශේණය විදදද්යාව : ප්රශස්න හද්යා
පිළිතුර
507.6
රත්නද්යායක, සමීර. විදදද්යාව 9 තශශේණය : පග්රශස්න
හද්යා පිළිතුර
507.6
රත්නද්යායක, ළහිර. ගිමහද්යාන වර්ෂද්යා

891.483

රත්නද්යාවල : කකෘතිය හපැදසෑරීමට තපර කයවීම.
(සන්නසස්ගල, උපුලේ ශද්යාන්ත)
891.22
රත්නද්යාවල නද්යාටද ගීත සසිංග්රහය. (නිශස්ශසිංක,
පියදද්යාස)
781.148
රත්නද්යාවල නද්යාටද විචද්යාරය : 2009 සට අ. තපතො. ස.
උසසස් තපළ විභද්යාගය සඳහද්යා නිර්තද්ශිත.
(තපතර්රද්යා, නිමලේ ආරියවසිංශ)
891.22
රතනසද්යාර හිමි, පලේතලකන්තද් (සසිංසස්.).
බලන්න ද සලේවද්යා, එම. ය.

රතු ඉද්ද. (සූරියආරච්චි, කරණද්යාදද්යාස) 891.483
රතු තලතොව වසන්තය : විදදද්යා පග්රබන්ධයක.
(ශග්රග්රීකද්යාන්ත, පී. එම. පග්රග්රීති)
891.483

එම. එසස්.)

294.3435095493

රතුවිතද්යාන, පියතසශේන. තජදතොතිෂ පග්රතවේශය 133.5

රඹුක්වපැලේල, තකතභලිය. මම ජද්යාතික වගකීම
ඉටු කතළමි : තිසස් වසරක කුරිර තග්රසස්තවද්යාදය
විනද්යාශ කළ තුන් වසරක මද්යාධද තමතභවර
320.95493

රතුවිතද්යාන, පියතසශේන. පලද්යාපල කථනයට
පියගපැට තපළ
133.5

රඹුක්වපැලේල, ලද්යාලනී තක්. කග්රක්රියද්යාමූලික
පර්තයේෂණ : නදද්යාය හද්යා වදවහද්යාර

රතුවිතද්යාන, පියතසශේන. රස පවසට පපැන් තදකෝතක්
891.481

රයිට් සතහකෝදරතයකෝ

රතුවිතද්යාන, පියතසශේන (සසිංසස්.) බලන්න දියත
දිනන කවි : 2011 තලකෝක කවි දිනය
නිමිත්තතනි
රන් ආවුද මණ්ඩලය
රන් කඳුළ. (රණසසිංහ, නිශස්මසිං)

954.93
796.83092

රන්කපැටි පුතද්යා තකකෝ? තකකෝ? : අමතම තද්යාත්තත්
තම අහන්න. (අමරතසශේකර, රූපද්යා) 305.231
රන්තපැලේල. (වද්යාසලසූරිය, ගද්යාමිණී)

509.2

රයිරින්ක්, ක්තලතමන්ටින. නිලේවන් වලසද්යාතග්
ගමන
ළ 823
රයිසස්, ජීන්. සද්යාගතසකෝ මුහුද
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රවි, තක්. ආර්. ඔතබ් සතිවිලි නිවපැරදි
කරගන්න
158.1
රවින්ද්ර, ජගත් (සසිංසස්.). බලන්න කලද්යා තකත
තපකෝෂණය කළ අතප් සත්තර 2009

891.483

රන්තදනිය, පී. එම. සුතන්ත්රද්යා. ඇඳුම මපැසතම
ශිලේපී : විදදද්යාත්මක පිවිසුම 1
646.72
රන් පත්තිර. (දයද්යානන්ද, එම. ඩබ්ලිවේ. සුමන)
891.483
රන්පද්යාට චිතග්රයක් අතින් ගත් මහලේලද්යා.
(රද්යාහුල හිමි, බටුවන්ගල)
891.483
රන් පියවර. (විජයබණ්ඩද්යාර, ඉන්ද්රද්යාණී)
782.0092
රන්මල. (වද්යාසලසූරිය, ගද්යාමිණී)

001.42

891.483

රන්වපැටින් පිදුම ලබන ඓතිහද්යාසක සතුලේ පවේව
රජමහ තවතහර
294.3435095493
රඹුක්කන කඩිගමුව ටපැමපිට රජමහ විහද්යාර
අසරිය : සසිංසස්කකෘතික, පුරද්යාවිදදද්යාත්මක,
ඓතිහද්යාසක සහ කලද්යාත්මක අගතයන් යුතු
ශද්යාසස්ත්රීය
ගතවේෂණයක. (යටවර, එම. ඩ.
එම. එසස්.)
294.3435095493
රඹුක්කන දියසුන්නත සුමූලමය කත්සරි රජමහද්යා
විහද්යාරය : සසිංසස්කකෘතික, පුරද්යාවිදදද්යාත්මක,
ඓතිහද්යාසක සහ කලද්යාත්මක අගතයන් යුතු
ශද්යාසස්තග්රය ගතවේශනයක. (යටවර, එම. ඩ.

රසස්නද්යායක, සුසන්ත (සම කර්තකෘ) බලන්න
හඳරද්යාගම, සමන්
රසස්නපැක්, තබන්. නික්ම යන්නට අවසර
891.483
රසස්නපැක්, තබන්. තන්රසිංජනද්යා
රසස්නපැක්, තබන්. පවුල හද්යා සමද්යාජය

891.483
306.8

රසස්නපැක්, තබන් (පරි.). බලන්න
සස්ටපැනිසස්ලවුසස්ක
රසස්නපැක්, තබන්. තසශේදිරිසස්තග් සහිනය 891.483
රස කතද්යා 50. (මධුමද්යාලි, පී. එම. ස.) ළ 891.483
රස පවසට පපැන් තදකෝතක්.
පියතසශේන)

(රතුවිතද්යාන,
891.481

රසද්යාදරී, නිතරකෝෂණී. සසරින් සසරට

891.483

රසද්යායන විදදද්යාව : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
540.76
රසද්යායන විදදද්යාව : 10 තශශේණය. (ජයවීර, උපද්යාලි)
540.7

රසද්යායන විදදද්යාව 11 තශශේණය : තකටි සටහන්
තපතොත. (වසන්ත කුමද්යාර, සරත්)
540.7
රසද්යායන විදදද්යාව : පදද්යාර්ථතයේ වව්යුහය හද්යා ගුණ :
බහුවරණ සසිංගග්රහය. (රණතුසිංග, අරණ
බණ්ඩද්යාර)
540.76

රද්යාජපක්ෂ, නිමලේ. තගවතු වගද්යාතවන් ආහද්යාර
අර්බුදය ජය ගනිමු
635
රද්යාජපක්ෂ, රද්යාජිත තසශේනද්යාරත්න (පරි.). බලන්න
රසුමතනවිච්, වේලපැදීමිර්

රසද්යායන විදදද්යාව : පදද්යාර්ථතයේ වව්යූහය සහ ගුණ.
(රණතුසිංග, අරණ බණ්ඩද්යාර)
540.76

රද්යාජපක්ෂ, රද්යාණ තසශේනද්යාරත්න (පරි.). බලන්න
ලිට්න්, එඩ්වඩ් බුලේව

රසන්, මුහමමද්. තලකෝක පුදුම

රද්යාජපක්ෂ, රද්යාණ තසශේනද්යාරත්න (පරි.). බලන්න
ෂස්තවට්සර්, ඇලේබර්ට්

001.94

රසුමතනවිච්, වේලපැදීමිර්. තසබළද්යාතග් ලිපි891.73
රද්යාඕ, රද්යාජද්යා. කන්තපුර
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රද්යාජපක්ෂ, සස්වර්ණකද්යාන්ති (පරි.). බලන්න
ගපැමබර්ඩ්, මිතෂලේ රූත්

රද්යාජකරණද්යා, ආරිය. සමමද්යානලද්යාභී නවකතද්යා
විමර්ශනය
891.483

රද්යාජපක්ෂ, සස්වර්ණ කද්යාන්ති (පරි.). බලන්න
ෂින්තජන්, ගද්යාඕ

රද්යාජකරණද්යානද්යායක, නිහද්යාලේ (පරි.) බලන්න
ඈත දර්ශන පථයක් : විශස්ව සමභද්යාවද
තකටිකතද්යා

රද්යාජපක්ෂ, සරිතසශේන. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ දුමරිය
ගමනද්යාගමනය
385.095493

රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතන්ත්රද්යා. අසරිමත් කයවීම
028.9

රද්යාජපක්ෂ, සුමනවීර. මපැති සතබ් කී කවි
328.549302

රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතන්තග්රද්යා. කර්ම අත්තපතොත
133.90135

රද්යාජපක්ෂ, සුමිත් (සසිංසස්.). බලන්න අ.තපතො.ස.
(උසසස් තපළ) ආර්ථික විදදද්යාව : පසුගිය විභද්යාග
පග්රශස්තනකෝත්තර 2004 – 2010

රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතන්තග්රද්යා. කවිකඳුර
891.483

රද්යාජමන්තග්රග්රී, කෂද්යාන් අජන්ත. Easy Guide :
ඇක්ෂන් සස්කග්රක්රිප්ට් තවබ් ඩිසයිනිසිං
006.7

රද්යාජකරණද්යානද්යායක, සුතන්තග්රද්යා. හිමගිර
භික්ෂුණය
294.3923

රද්යාජමන්ත්රී, කෂද්යාන් අජන්ත. Easy Guide :
ඇක්තසසස්වලින් වපැඩ කරීම
005.1

රද්යාජ නීතිඥ එච්. ශ්රීග්ර නිශස්ශසිංක චරිතද්යාපදද්යානය
340.092
රද්යාජපක්ෂ, ආර්. එම. එසස්. සද්ධි අධදයනය :
අධදද්යාපන පරිපද්යාලනයට නදද්යායද්යාත්මක
පග්රතවේශයක්
371.2
රද්යාජපක්ෂ, ආර්. එම. ඩ. උසසස් තපළ ජීව
විදදද්යාව : 4 තපකෝෂණය
572.4
රද්යාජපක්ෂ, ආර්. එම. ඩ. උසසස් තපළ
ජීව විදදද්යාව – 5 : ශස්වසනය

572.47

රද්යාජපක්ෂ, කීර්තිනන්ද.. දිවිය මනරම

158.1

රද්යාජපක්ෂ, දීප්ති මසිංගලද්යා (පරි.). බලන්න
රයිසස්,ජීන්

රද්යාජමන්තග්රග්රී, අජන්ත කෂද්යාන්. Easy Guide :
ඩග්රමවීවර් තවබ් ඩිසයිනිසිං
006.7
රද්යාජමන්තග්ර, කෂද්යාන් අජන්ත. Easy Guide :
වින්තඩකෝසස් තසවන්වලින් වපැඩ කරන හපැටි
005.43
රද්යාජමන්තග්රග්රී, කෂද්යාන් අජන්ත. Easy Guide :
ජුමලද්යා තවබ් ඩිසයිනිසිං
006.7
රද්යාජරත්නද්යාකරය : අනරපුර යුගතයේ ආරමභතයහි
සට තසසිංකඩගල උපරද්යාජධද්යානිතයහි
ආරමභය දක්වද්යා ශ්රී ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය.
(වලේගමපද්යාතයේ අභයරද්යාජ පිරිතවන්පති)
954.9301
රද්යාජද ආරක්ෂක, මහජන ආරක්ෂකෘව, නීතිය හද්යා

සද්යාමය පිළිබඳ අමද්යාතදද්යාසිංශය. 2008
වර්ෂතයේ ප්රගතිය හද්යා ඉදිරි දපැක්ම
355.606
රද්යාජද්යා භවතු ධමමිතකකෝ : තබකෞද්ධ තද්ශපද්යාලන
චින්තනය. (අරියතද්ව හිමි, විතලේතගතොඩ)
294.337
රද්යාතිග්රය. (විතයතසලේ, එල)

940.53092

රද්යානිදද්යාස,ස් තශකෝභද්යා. මහද්යා ප්රජද්යාපති තගකෝතමි
294.3657
රද්යාමඤස්ඤ වසිංසය. (සද්යාසනතිලක හිමි, මද්යාතතලේ)
294.39
රද්යාමද්යා තද්වී. (චට්තටකෝපද්යාධදද්යාය, සරත්චන්ද්ර)
891.443

රැමතබකෝ, ආතර්. ගිනිදපැලේතලේ තසතොරද්යා
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රැසස්කරීම - අසස්කරිම. (තකකෝරතළශේතග්, දයද්යාරත්න)
294.3434
රැළපනද්යාව, මහින්ද. අලි රතන් කතද්යාන්දරය
ළ 891.483
රැළපනද්යාව, මහින්ද. මලේලද්යාතග් කණ්ණද්යාඩි
කූට්ටම
ළ 891.483
රිචර්ඩ්සන්, තජකෝන්. යුද්ධතයේ පද්යාඩම - 2 :
අර්බුදතයේ ගමන් මග
954.93032
රින්තපකෝතච්, තසකෝග්යලේ. ජීවිතය හද්යා මරණය
පිළිබඳ තිබ්බතය තපතොත
294.3422
රිතබ්ලිකද්යා, පග්රසන්ති. ටිකරි කථද්යා

ළ 891.483

රද්යාතමන්ද්ර, කුමද්යාර්. කපැලසෑතවේ අන්තර්ජද්යාලය සහ
රද්යාතමන්ද්ර කුමද්යාර්තග් තවත් කතද්යා.
894.8113

රිටිගහතපතොල, උදයසිංගනී ප්රිසිංයකද්යා. අනත්තරද්යා
891.483

රද්යාසසිංආරච්චි, මසිංගල තසකෝමලද්යාලේ (පරි.).
බලන්න එලිමන්, තඩ්විඩ්

රිටිගහතපතොළ, හසිංසමද්යාලද්යා. තකතොළඹ යුගතයේ කවිය
සහ සමද්යාජ සස්තරද්යායනය
305

රද්යාසසිං තදයේතයකෝ : සස්වතන්තග්ර දකෘශද කද්යාවද
නිර්මද්යාණය. (දන්තදනිය, තරසිංග) 891.482
රද්යාහුබද්ධ, සුමිත්රද්යා. උදද්යානය

891.483

රද්යාහුබද්ධ, සුමිත්රද්යා (අන). බලන්න ඇලේෆඩ්
තනතොතබලේ
රද්යාහුබද්ධ, සුමිත්රද්යා (අන.). බලන්න
ඩිකන්සස්, චද්යාලේසස්
රද්යාහුබද්ධ, සුමිත්රද්යා (අන.) බලන්න රයිට්
සතහකෝදරතයකෝ
රද්යාහුල හිමි, තකතොටපිටිතයේ. තමතොලේලිතගතොඩ
පිරිතවන් විහද්යාර වසිංසය 294.3435095493

රිදී පහන් නිමනය. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)
891.483
රියදුර අත්තපතොත : මද්යාර්ග නීති සහ මද්යාර්ග සසිංඥද්යා.
(තජකෝසප්, සූජීව නිශද්යාන්ත)
388.3124
රියදුර අත්වපැල. වරසවිතද්යාන, ලයනලේ
388.3124

රීසස්, තලකෝරන්සස්'. අවුෂස්විට්සස් ඝද්යාතක කඳවුර :
නට්සවද්යාදීන් සහ 'අවසද්යාන විසඳුම
940.531853858
රද්රිගු, දපැදිගම වී. (අන.). බලන්න
අයිත්මද්යාතතතොවේ, චිසිංගීසස්

රද්යාහුල හිමි, බටුවන්ගල. රන්පද්යාට චිතග්රයක් අතින්
ගත් මහලේලද්යා
891.483

රද්රිගු, දපැදිගම වී. (අන.). බලන්න ගුලේයද්යාම,
ගපූර්

රැකයද්යාතවන් ජීවිතතයේ සද්යාර්ථකත්වය.
(බද්යාලසූරිය, ප්රදීප්කුමද්යාර)
658.32422

රද්රිගු, දපැදිගම වී. (අන.). බලන්න
(තගකෝර්ක, මපැක්සම)

රැජින මමයි.

රද්රිගු, දපැදිගම වී. (අන.). බලන්න තචතකතොවේ,
ඇන්ටන්

(තසතනවිරත්න , ජයතකතොඩි)
891.483
රැමතබකෝ. (අමරතකකෝන්, භද්රද්යා ඉන්ද්රද්යානි) 891.483

රද්රිගු, දපැදිගම ඩ. (අන.). බලන්න පුෂස්කන්,

ඇතලක්සපැන්ඩර්.

තතතොෂිතකකෝ
රූකඩ රූපණ කලද්යා සමභවය. (කුමද්යාරසසිංහ, සරි)
791.53

රද්රිගු, දපැදිගම වී. (අන.). බලන්න වී කරල
රද්රිගු, දපැදිගම වී. (අන.). බලන්න
තලර්මන්තවේ, මිහයිලේ

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා. ඉරණම කයන
ග්රහතයකෝ : කටක ලග්නය
133.5265

රද්රිගු, මර්ලින්. ශ්රී ලද්යාසිංතක්ය මද්යාතද්යාවක්
ජර්මනිතයේ තබතොන් නගරය දක්වද්යා
තගතොඩබිමින් ගිය ගමන
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රද්රිගු, යසවර්ධන. අවුරදු සරි අසරි : සසිංහල
අලුත් අවුරද්ද පිළිබඳ ශද්යාසස්තග්රය ගග්රන්ථයක.
394.262
රද්රද්යාක්ෂ. (තපතර්රද්යා, තජේ. ඒ. ඩ.)

133.443

රතබ්ර, ක්තලමන්ට් ඊ. ඩබ්ලිවේ. පකෘතුගීසන්ට
තපර ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ කතුනතවකෝ
270.092095493
රවන් කුමද්යාරි, චමිලද්යා. නහුර හසරැලි 891.483
රවන්පතිරණ, නිපුනි අනෂිකද්යා. නපැවත ආතවමි
ළ 891.483
රවන්පතිරණ, නිමලේ. අන්තරද්යායට ලක් වූ
කළුවර ශද්යාකය
583.674
රවන්පතිරණ, නිමලේ. තිරසද්යාර වන වගද්යා
කළමනද්යාකරණය අත්තපතොත
634.92
රවන්පුර, කද්යාසිංචනද්යා එන්. (සසිංසස්.). බලන්න දළ
රළ තපළ : සුනද්යාමිය ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ සස්තග්රන්ට
බල පසෑ හපැටි
රවන්වපැලි මහද්යා සසෑය
294.3435095493
රවිනි. (තපතොන්තසශේකද්යා, සසලේ)

891.483

රෂස්ඩි, සලේමන්. අඳුන් දිවි හිනද්යාව 917.2850453
රසයද්යාන ඔත්තුකද්යාරයද්යා සහ තවත් ෂර්තලතොක්
තහකෝමසස් කතද්යා. (තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්)
823
රසයද්යාන ජනකතද්යා
රසයද්යාන සුරසිංගනද්යා කතද්යා

398.20947
398.2

රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා. ඉරණම කයන
ග්රහතයකෝ : කනදද්යා ලග්නය
133.5267
රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා. ඉරණම කයන
ග්රහතයකෝ : කුමභ ලග්නය
133.5276
රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා. ඉරණම කයන
ග්රහතයකෝ : තුලද්යා ලග්නය
133.5272
රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා. ඉරණම කයන
ග්රහතයකෝ : ධන ලග්නය
133.5274
රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා. ඉරණම කයන
ග්රහතයකෝ : මකර ලග්නය
133.5275
රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා. ඉරණම කයන
ග්රහතයකෝ : මිථුන ලග්නය
133.5264
රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා. ඉරණම කයන
ග්රහතයකෝ : මීන ලග්නය
133.5277
රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා. ඉරණම කයන
ග්රහතයකෝ : තමෂ ලග්නය
133.5262
රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා. ඉරණම කයන
ග්රහතයකෝ : වකෘශස්චික ලග්නය
133.5273
රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා. ඉරණම කයන
ග්රහතයකෝ : වකෘෂභ ලග්නය
133.5263
රූපසසිංහ, ආර්. ඒ. රමදලතද්යා. ඉරණම කයන
ග්රහතයකෝ : සසිංහ ලග්නය
133.5266
රූපසසිංහ, සසිංජීවනී. සකුණ රද්යාස

891.481

රූපද්යාන්තරකරණය. (විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා,
ඩබ්ලිවේ. එම.)
089.9148
රූපද්යාන්තරණය ෆස්රද්යාන්සස් කෆස්කද්යා සහ ඔහුතග්
නිර්මද්යාණ. (තපතර්රද්යා, තටනිසන්) 830.92

රහුණු පහන් සළ : වපැලිතර ඒ. රණසසිංහ උපහද්යාර
ලිපි සරණය
920

රූමත් බව රැකගන්න.
අනලද්යා තජේ.)

(ලියනආරච්චි,

රහුණුතහශේවද්යා, ඒ. තජේ. (පරි.). බලන්න තකහි,

තරදි පින්තද්යාර කලද්යාව. (තප්දුරතහශේවද්යා,

646.72

නිලසිංජනී)

746.6

තරලේෆස්, ඇඩම. නරි පපැටියද්යාතග් යද්යාළුතවකෝ ළ 823
තරලේෆස්, ඇඩම. තලතොකු වලහද්යා
තර්සස් ආච්චි. (ගුණවර්ධන, සුනිලේ)

ළ 823
891.483

තරතොඩ්රිතගකෝ, ය. තජේ. තපකෞද්ගලික ආරක්ෂක
තසශේවද්යාවට මඟෙ තපන්වීමක්
363.289
තරතොන්යද්යා : මසිංතකතොලේලකද්යාරයද්යාතග් දියණ.
(ලින්ගීග්රන්, ඇසස්ටිග්රඩ්)
839.73
තරතොබින්සන්, හපැරලේඩ්. තද්ශකයද්යාතණකෝ
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තරතොබුතෂතොන්, තජරද්යාඩ් (සසිංසස්.). බලන්න
ගිනිදපැලේතලේ තසතොරද්යා
තරතොෂද්යාන් රණසසිංහ ජනසහන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : තරතොෂද්යාන් රණසසිංහ ජනසහන
පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262

තරකෝහතලේ පහන් වූ රැයක් සමඟෙ.
මද්යාලද්යා නන්දනී)

(තුඩද්යාතවේ,
891.483

රසිංජනී, සතද්යා. අදහසස් ඝද්යාතනතයේ තගතොදුර :
ඝද්යාතනයට ලක් වූ මද්යාධදතවේදීන්, මද්යාධද
තසශේවකයින් සහ කලද්යා සසිංසස්කකෘතික
කග්රයද්යාකද්යාරීන් 1981-2009 මද්යාර්තු
364.1524
රසිංජිත් අලුවිහද්යාතර් පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
රසිංජිත් අලුවිහද්යාතර් පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
රසිංසරිතග් සසිංග්රද්යාමය. (තපතොන්තසශේකද්යා, කුලතසශේන)
891.483

ලක්දිව කීර්තිධර රජවර. (තසතොයිසද්යා, රන්දුන
විදුල)
923.1
ලක් දිවට වපැඩමවන ලද දසෑග සවේ ධද්යාතු වන්දනද්යාව
294.34

තරතොහද්යාන්, සුදත් (පරි.). බලන්න
තක්රතොමප්ටන්, රිච්මලේ

ලක්දිව පපැවති තථරවද්යාද සහ මහද්යායද්යාන බුදුසමය
පිළිබඳ කළ අධදයනයක්. (ගුණරතන හිමි,
ගලේගමුතවේ)
294.3

තරකෝම පග්රභසන නද්යාටද තදකක් : කහවන මුට්ටිය
සහ නපුසිංසකයද්යා
882

ලක්දිව සද්යාගර පත්ල : ලසිංකද්යාව අවට දියයට
වික්රමයක්. (ක්ලද්යාක්, ආතර් ස.) 910.409549

තරකෝලින්, තජේ. තක්. හපැරී තපකෝටර් සහ අඩ තලේ
කුමද්යාරයද්යා
823

ලක්මද්යාලේ, පිග්රයන්ත. ජර්මනිතයේ වසරක දින
සටහන්
910.40943

තරකෝහණ, තක්. වී. එන්. අතප් ගතම තවසක් දද්යා...
ළ 891.483
තරකෝහණදීර, මපැන්දිසස්. කවි පද බපැඳුම

891.481

තරකෝහණදීර, මපැන්දිසස් (සසිංසස්.). බලන්න
බද්තද්ගම ගිසිංගතඟේ කඹුලේ මන්තග්රය සමග
සුවිතශශේෂ ඓතිහද්යාසක තලේඛන 7
තරකෝහණ පුතග්ර විජයගග්රහණය තභවත් තුන් සසිංහලය
එක් තසශේසත් කරීම. (කුලතිලක, ජගත්සල)
954.93032
තරකෝහණ, සුනිලේ. සමද්යාප්තිය

891.483

තරකෝහණ, සුනිලේ. සසල කතළශේ ඇයි මතග සත
891.483

ලක්මද්යාලි, ගයනද්යා එසස්. ගිමහද්යාන පද්යාරමී 891.483
ලක්මද්යාලි, ගයනද්යා එසස්. මීනූ
891.483
ලක්මද්යාලි , ගයනද්යා එසස්. තයතොවුන් මද්යාරතත්
891.483
ලක්මද්යාලි , ගයනද්යා එසස්. වලද්යාවක් තසශේ

891.483

ලක්මද්යාලි, යනූෂද්යා. පද්යාර

891.483

ලලද්යාටය. (තලමමපැහපැර, තනකෝබට්)

782.42

ලලිත සමය. (ඉලයප්ආරච්චි, එරික්)

891.483

ලල : ලලිත මනතමන්ද්ර ජයතසශේකරතග්
චරිතද්යාපදද්යානතයන් බිඳක්. (අතබ්තසශේකර,
ආරියවසිංශ)
891.483
ලවේ සස්තටකෝරි. (තසශේගලේ, එරික්)

813

ලද්යා මපැන්චද්යාවල වීර පුතද්යා. (සර්වන්ටසස්, මිතගලේ)
863.3
ලද්යාලේ, එන්. ඩබ්. පී. (සම කර්තකෘ). බලන්න
සරසස්වතතයේ පතර්ස් මය : කද්යාවද සසිංගග්රහය
ලද්යාලේ කුමද්යාර, ප්රියන්ත. තද්දුන තසශේයද්යා

891.483

ලද්යාලේ කුමද්යාර, ව. අ. සරත්. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ ආපදද්යා
කළමනද්යාකරණය : වඩද්යාත් සුරක්ෂිත ශග්රග්රී
ලසිංකද්යාවක් කරද්යා
363.34095493

ලියනතග්, එසස්. ආර්. දිවිමගට සපැනසුම
294.3823
ලියනතග්, කමලේ ශ්රී. 3, 4, 5 තශශේණ සඳහද්යා
විතනකෝද ක්රීඩද්යා
790.1
ලියනතග්, කමලේ ශ්රී. සසිංහල වියරණ හුරව : 3,
4, 5 තශශේණ සඳහද්යා
372.61
ලියනතග්, චන්ද්රතිලක. ආසයි කයවන්න 2 :
පිලේලම සහිත අකුර කයවමු
372.4

ලද්යාලනී, ශග්රග්රීමද්යා. අමමද්යා දුතවේ කරට ගියද්යා 891.483

ලියනතග්, චන්ද්රලතද්යා. නරඹමු තසතොඳුර වීදද්යාගම
මහ තවතභර
294.3435095493

ලද්යාලනී, ශ්රීග්රමද්යා. කුතවේණ

ලියනතග්, චමිල. තකතොළඹ කළුවර

891.483

ලියනතග්, දිනිලේ ඩ. සලේ සුවඳ

891.483

954.93

ලද්යාසිංකීය සනමද්යාතවේ තසතොඳුර සත්තම. (සරිතසශේන,
තකතොත්මතලේ)
791.437
ලපැන්සන්, ඇලේෆග්රඩ්. හිර තනතොදුටුතවමු 919.904
ලපැවතරතොන්තයතොෆස්, තබතොරිසස්. අන්තිම තවඩිලේල
891.73
ලිට්න්, එඩ්වඩ් බලේව. විසූවියසස් විදද්යාරණය
තහවත් තපතොමපියද්යා නගරතයේ විනද්යාශය
ලින්ගග්රග්රීන්, ඇසස්ටිග්රඩ්. තරතොන්යද්යා :
මසිංතකතොලේලකද්යාරයද්යාතග් දියණ
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839.73

ලිප්ටන්, බඩෲසස් එච්. ජීව විදදද්යාතවේ අධදද්යාත්මික
හරය
599.935
ලියනආරච්චි, අනලද්යා තජේ. රූමත් බව
රැකගන්න
646.72
ලියනආරච්චි, ජගත්. නීතිතයන් තහවුර කළ
අතප් අයිතන් : මද්යානව හිමිකම නියද්යාමකයන්
සඳහද්යා සමපත් ගග්රන්ථය
341.44
ලියන ආරච්චි, ජගත් (සමපද්යා.). බලන්න
මද්යානව අයිතිවද්යාසකම මූලික අයිතිවද්යාසකම
සහ අයිතිවද්යාසකම
ලියනගම, උපතසශේන ඒ. අවසන් තහකෝරද්යාව
891.483
ලියනතග්, ඇන්. ඇලේ. මද්යාතකෘදද්යාස. විශස්වතයේ
සමභවය හද්යා මනෂදයද්යාතග් විකද්යාශය :
1 කද්යාණ්ඩය
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ලියනතග්, පමිත ආර්. අකුර මිතුර ගී තහකෝඩිය
372.465
ලියනතග්, පමිත ආර්. කතද්යා කරන වලද්යාකුළු
ළ 891.481
ලියනතග්, පමිත ආර්. සමනල තපරහපැර
ළ 891.483
ලියනතග්, පග්රසද්යාදිනී දන්වත්ත. කරිමද්යාමතග්
කරිතකතොතතලේ
ළ 891.483
ලියනතග්, පග්රසද්යාදිනී දන්වත්ත. පද්යාට හතයි
තද්දුන්නට
ළ 891.483
ලියනතග්, පග්රසද්යාදිනී දන්වත්ත. බුබුතග් යද්යාළුතවකෝ
ළ 891.483
ලියනතග්, පග්රසද්යාදිනී දන්වත්ත. සමනල සතුවම
ළ 891.483
ලියනතග්, පිග්රයත් (පරි.). බලන්න තහතොර සමඟෙ
තභලුතවන්
ලියනතග්, මද්යාතනලේ වික්තටකෝරියද්යා. ඕටිසම
618.9285882
ලියනතග්, සජිත් තරකෝහිත. තදවියන් දකන්න
ඇත්නම
294.34211
ලියනතග්, සජිත් තරකෝහිත. විශස්වය පුරද්යා විහිදගිය
අභිරහසස්
133.901
ලියනතග්, සජිත් තරකෝහිත. සවේතහළතයේ සවේ
මසිංසල– 1 : පර්තයේෂණද්යාත්මක ඓතිහද්යාසත
නවකතද්යාව
891.483

වවුනියුර් ආර්.

ලියනතග්, සජිත් තරකෝහිත. සවේතහළතයේ සවේ
මසිංසල– 2 : පර්තයේෂණද්යාත්මක ඓතිහද්යාසත
නවකතද්යාව
891.483

ලලද්යාරත්න, උපද්යාලි (පරි.). බලන්න
චින්නප්පභද්යාරත, තක්.

ලියනතග්, සඳසරිඑම. සද්ධර්මරත්නද්යාවලිය :
ලිහිලේ බසන්
891.48

ලලද්යාරත්න, උපද්යාලි (පරි.). බලන්න භද්යාරති,
චින්නප්ප

ලියනතග්, සුනිමලේ (අන.). බලන්න ෆස්තලමිසිං,
ඉයන්

ලලද්යාරත්න, උපද්යාලි (පරි.). බලන්න
ජීවකුමද්යාරන්, වී.

ලියනතග්, සුමනසරි. විචද්යාර සමද්යාජ නදද්යාය :
මුලික හපැඳින්වීමක්
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ලලද්යාරත්න, උපද්යාලි (පරි.). බලන්න බද්යාලන්,
කවලමද්යාමනි වී. තක්. ට.

ලියනතග්, තසකෝමසරි (පරි.) බලන්න දපැණුවත්
නවණපැති වපැඩිහිටියනට

ලලද්යාරත්න, උපද්යාලි (සසිංසස්.). බලන්න රහුණු
පහන් සළ : වපැලිතර ඒ. රණසසිංහ උපහද්යාර ලිපි
සරණය

ලියනතග්, තසකෝමසරි (පරි.). බලන්න ප්රිටද්යාම,
අමරිටද්යා
ලියනතග්, හිරෂි (පරි.). බලන්න බ්රහස්මවසිංතසකෝ,
අජද්යාන්
ලියනද්යාරච්චි පියතුමද්යා, විලියම ඉවද්යාන්සස්. දිවද
සත්පග්රසද්යාදය විවිධ පපැතිකඩ
241.2
ලිහිණ ගල : දීර්ඝ ගුවන් විදුලි ළමද්යා නද්යාටද
පිටපත. (ජයතිලක, භද්රජි මහින්ද)
ළ 891.482
ලිහිණ ගීතය. (එදිරිසසිංහ, දීපද්යා වසන්ති) 891.483
ලිහිණ ගීතය - 2. (එදිරිසසිංහ, දීපද්යා වසන්ති)
891.483
ලිසිංගද්යාශ්රිත තරකෝග, ලිසිංගිකත්වය හද්යා සමද්යාජය.
(තහට්ටිආරච්චි, ශද්යාන්ත)
616.951
ලිසිංගික අයිතින් IPPF පග්රකද්යාශනය සසිංක්ෂිප්ත
පිටපත
613.96
ලග් විසදද්යාහක් මුහුද යට. (වර්න්, ජූලේසස්)

843

ලනත්ථප්පකද්යාසන නම වූ මජේජිම නිකද්යාය මුල
පණ්ණද්යාසක ටකද්යාව : පග්රථම තකතොටස.
(තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. මජේජිම නිකද්යාය)
294.3823
ලලද්යානන්ද, තසකෝමපද්යාල. පද්යාට තපතොදක ගමන්
විත්ති : නිර්මද්යාණ උත්පද්යාදක කථද්යා වසස්තුන්
306
ලලද්යාරත්න, උපද්යාලි (පරි.). බලන්න උදයනන්,

ලලද්යාරත්න, උපද්යාලි (පරි.). බලන්න
තසකෝමකද්යාන්දන්, එන්.
ලලද්යාරත්න, රමදද්යාලි. සපැරසලි මපැහුම සමපූර්ණ
පද්යාඨමද්යාලද්යාව
746.44
ලෂස්මනයිසන් තරකෝගය, පද්යාසලේ ළමුන් සඳහද්යා
අත්තපතොත
614.534
ලසිං මද්යාමද්යාතග් තදදකෝණයපැසිංදද්යා තභවත් ලිසිංතදදකෝ.
(පපැසිංතඥකෝලේ, මද්යාතසලේ)
822
ලුවිසස්, නතයකෝමි. වන හසිංසතයකෝ සහ තවත්
කතද්යා : තලතොව සුපතල සුරසිංගනද්යා කතද්යා
එකතුවක්
398.21
ලුවිසස්, ස. එසස්. කපැසස්පියන් කුමද්යාරයද්යා

823

LED ඉතලක්තටතොනික් පරිපථ. (සමරනද්යායක,
ඇන්ටන් පග්රසද්යාද්)
621.3815
තලනින්තග් බිරිඳ සහ තවනත් ලිපි. (පමුණුව,
චතුර)
305.4
තලර්මන්තවේ, මිහයිලේ. අතප් කද්යාලතයේ වීරතයක්
891.73
තලවිසස්, පපැතයකෝනි. මම අමමට ආදතරයි ළ 823
තලසස්ටර් තජේමසස් පීරිසස් සහ සුමිතග්රද්යා පීරිසස් පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : තලසස්ටර් තජේමසස් පීරිසස්
සහ සුමිතග්රද්යා පීරිසස් පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262

තලේක්, කද්යාලේටන් (සම කර්තකෘ). බලන්න
ශිතලකෝ,
ප්රසිංශුවද්යා

තලකෝක කග්රක්රිකට් කුසලද්යාන පුරද්යාණය : 1975-2011
796.35865

තලේකමතග්, සුරනිමල. ළමද්යාවිය, සසිංවර්ධනය
සහ පග්රද්යාථමික අධදද්යාපනය
372

තලකෝක පුදුම. (රසන් මුහමමද්)

තලේඛන ලියද්යාපදිසිංචි කරිතම (සසිංතශකෝධන) :
තලේඛන ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම ආඥද්යාපනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව )
346040262
තලේඛන සමීක්ෂද්යා : නව ආතලකෝකධද්යාරද්යා. (සුරවීර,
ඒ. වී.)
891.48
තලේලේවල, කද්යාන්ති. නිර්මද්යාණ : රිබන්
එමතබග්රද්යායිඩරි ii, බග්රසලියන් එමතබග්රද්යායිඩරි ii ,
රිමජිම එමතබග්රද්යායිඩරි කලද්යාව සහ වීදුර මලේ
කලද්යාව
746.44

001.94

තලකෝකය මියයයි. (බද්යාලසූරිය, තසකෝමරත්න)
891.481
තලකෝකය සහ මිනිසද්යාතග් අවසද්යානය. (සමරසසිංහ,
ආර්.පී.)
001.9
තලකෝකය හතරැසස්. (දහනද්යායක, අනර) 891.481
තලකෝතකකෝපකද්යාරය : සරල තත්රම සහිතයි.
(රණසස්ගලේතලේ හිමි)
891.481
තලකෝචනද්යා. (තදතොඩන්තගතොඩ, චන්ද්රසරි) 891.483
තලකෝන්ග්, සස්ටවන් (සම කර්තකෘ). බලන්න
පියනන්ද හිමි, වලේතපතොල

තලේලේවල, කග්රෂද්යානි. හද්යාඩ් ඇන්ගර් :
එමතබග්රද්යායිඩරි කලද්යාව i

746.44

තලකෝවපැඩ සඟෙරද්යාව : අරත් සහිත. (වමත්රිය
හිමි, වීදද්යාගම)
891.481

තලේලේවල, කග්රෂද්යානි. හද්යාඩ් ඇන්ගර් :
එමතබග්රද්යායිඩරි කලද්යාව ii

746.44

තලකෝවපැඩ සඟෙරද්යාව. (වමතග්රග්රී හිමි, වීදද්යාගම)
891.481

තලතොකු අකුර සහිත මහද්යා පිරිත් තපතොත් වහන්තසශේ.
(තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය)
294.3823
තලතොකුපිටිය, ජිනදද්යාස. සරිලක පුදබිම සහ
ඓතිහද්යාසක සස්ථද්යාන
294.3435095493
තලතොකු පුතද්යාතග් කතද්යාව : ජීවිතයක රසමුසු තපැන්.
(තහශේවද්යාවසම, සරිලේ)
920

තලකෝසද්යා, මද්යාරිතයකෝ වර්ගද්යාසස්. නිර්නද්යාමික
ඝද්යාතකයද්යා

863

තලකෝ සුපතළ වනිතද්යාතවකෝ. (තසශේනද්යානද්යායක,
තසකෝමද්යා)
305.4092
තලකෝහමය පුරද්යාවසස්තු

930.16

ළ 823

තලකෞකක බුදුදහම : සද්ධද්යාන්ත සහ භද්යාවිතය
294.3

තලතොකුවිදද්යාන, එරත්තන් පු. සරිලක සරිසර
954.93

ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
954.93076

තලතොකුතහශේවද්යා, සඳරවන්. දුමබර ජනකතද්යා
398.2095493

ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත. 5 ශිෂදත්ව විභද්යාගයට සසිංහල
372.19

තලතොව දිනූ කද්යාන්තද්යාතවකෝ. (තහශේවද්යාවිසස්ස, තිසස්ස)
920.72

ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත. සසිංහල සද්යාහිතද විචද්යාරය :
අ.තපතො.ස. සද්යාමද්යානද තපළ
891.48

තලතොව සුපතළ රවන් වපැක දහසක්

ලසිංකද්යාදීප විමසිංසද්යා තකටිකතද්යා

තලතොකු වලහද්යා. (තරලේෆස්, ඇඩම)

080

තලකෝක ආණ්ඩුක්රම වදවසස්ථද්යා. (ගමතග්, එසස්.
අයි.)
321

891.483

ලසිංකද්යාපුර, තිලක්. බද්යාලදක්ෂ වදද්යාපද්යාරය 369.43

ලසිංකද්යා මුද්දර එකතු කරන්නන්ට අත්වපැලක් - 2 :
1999 සපැප්. 17 දද්යා සට 2007 තදසපැ. 07 දද්යා
දක්වද්යා. (තපතර්රද්යා, කීර්ති ශ)ග්රග්රී 769.5695493
ලසිංකද්යා තයකෝග ධමමදින්න වශලිය.
ධමමදින්න හිමි, නපැදලගමුතවේ
181.45095493
ලසිංකද්යාව ගලවද්යා ගපැනීම. (අයිවන්, වික්ටර්)
954.93032
ලසිංකද්යාතවේ ගපැමි ජනකතද්යා. (පද්යාකර්, එච්.)
398.2095493
ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජද්යාණ්ඩු යද්යාන්තග්රණය : සසිංහල තබකෞද්ධ
චින්තනය මත විකද්යාශිත තද්ශපද්යාලන
යද්යාන්තග්රණය පිළිබඳ විමසුමක.
(ගුණතසශේකර, උපද්යාලි)
321.6095493

වක්කුඹුර, ආනන්ද (පරි.). බලන්න දළ රළ
තපළ : සුනද්යාමිය ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ සස්තග්රන්ට බල පසෑ
හපැටි
වකුගඩු තරකෝග සහ අක්මද්යා තරකෝග සඳහද්යා පග්රතිකද්යාර.
(සමරජීව, බපැලේටිසස්)
615.538
වජිරතග් කතද්යා 2. (පපැලේපිට, වජිර) 328.549302
වජිරවසිංස හිමි, විතද්යාරන්තදණතයේ. දපැහපැමි
සමද්යාජයකට තබකෞද්ධ සසිංකලේප
294.3
වඩුතග්, අර්නසස්ට්. මතග් මපැණක 2 - සසිංකලනී
891.483
වඩුතග්, බුද්ධික. තිග්රතකකෝණමිතිය

516.24

වඩුතග්, තර්ණුකද්යා ඩ. කථද්යා කරන කඳුළු 01
891.483
වන්දනද්යා කග්රම සහ භද්යාවනද්යා. (සරිරතන හිමි,
තකතොතහතොඹන්කුලතම)
294.34433
වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා පිරිත් හද්යා භද්යාවනද්යා මද්යාර්ගය
294.34443
වන්දනද්යාමද්යාන තසතොතළතොසස්මසස්ථද්යාන. (මද්යාදුවතග්,
සරිපද්යාල)
294.3435
වන්නිආරච්චි, එම. පී. අතශකෝක (සසිංසස්.). බලන්න
අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) ජීව විදදද්යාව : පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 2000-2010

වන්නිආරච්චි, ඩ. ඩ. LLB නීති පග්රතවේශ විභද්යාග
අත්වපැල
001.076
වන්නිආරච්චි, ඩ. ඩ. නීතිවිදදද්යාල පග්රතවේශ විභද්යාග
අත්වපැල : සුවිතශශේෂි අනමද්යාන සහිත
පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය
340.076
වනගත ඔරිගන් ගමන. (පද්යාක්මන්, ෆපැන්සන්)
973.2
වනන්තතර් දපැවපැන්තතයකෝ. (බමුණුසසිංහ,
දිතනත්)
599.67
වනපසමලේ. (විතජේතිලක, ශද්යාන්ත)

891.483

වන මඬතලේ බිසවු : කද්යාවද සසිංගග්රහය. (තපතර්රද්යා,
සුනිලේ සරත්)
891.481
වන රැඳි නිරූපිකද්යාව. (තගකෝයද්යා, පග්රපැන්සසස්තකකෝ)
823
වනසස්පති ;
අසිංක 04. (දළුතපතොත,මහින්ද කුමද්යාර)
අතප් මුතුන් මිත්තන්තග් පරිසර සරිත් විරිත් :
398.36
වනසසිංහ, යසපද්යාල (පරි.). බලන්න පුසිංචිතහශේවද්යා,
ගද්යාමිණී එසස්. ජී.
වනසසිංහ, රත්නද්යායක (පරි.). බලන්න පුසිංචිතහශේවද්යා,
ගද්යාමිණී එසස්. ජී.
වන තසනසුතනන් මූල මහද්යා විහද්යාරයට
294.3435095493

වන හසිංසතයකෝ සහ තවත් කතද්යා : තලතොව සුපතල
සුරසිංගනද්යා කතද්යා එකතුවක්. (ලුවිසස්,
නතයකෝමි)
398.21
වනිගරත්න, ආසරි. Educational Luck :
අධදද්යාපන වද්යාසනද්යාව විභද්යාග වද්යාසනද්යාව
වපැඩිකරන තෆසිංෂුයි රහසස්
133.3337
වනිගරත්න, ආසරි. තබකෝනසස් 10 : අධදද්යාපන
වද්යාසනද්යාව විභද්යාග වද්යාසනද්යාව වපැඩිකරන තෆසිංෂුයි
රහසස්
133.3337
වනිගරත්න, ආසරි. සතඳශේ ගුප්ත බලතයන්
වපැඩගපැනීතම රහසස් 1
133.3337
වනිගරත්න, ආසරි (පරි.). බලන්න හද්යාර්ලි,
විලද්යාඩ් එෆස්.

වපුරන්නද්යාතග් උපමද්යාව

226.8

වයඹ දපැදුර නදී සසිංසස්කකෘතිතයේ අසරිය.
(තප්රශේමරත්න, එලේ. ඩ.)
398.2095493
වයඹ දිග වපැසතයකුතග් දින සටහන්. (ජයසසිංහ,
පග්රභද්යාත්)
891.483
වයිලේඩ්, ඔසස්කද්යාර්. අපුර සපැමියද්යා

823

වයිසස්, බ්රයන්. නපැතක් රූගත් එකත් මූලය :
අතතද්යානද්යාගත ජන්ම නිරික්ෂණතයන්
වර්තමද්යානය යහමගට
616.8916
වර්ණකුලසූරිය, කීර්ති. සමූල ඝද්යාතකයද්යා
954.93032
වර්ණ. (තපතර්රද්යා, නයනි ප්රියමද්යාලි )
වර්න්, ජූලේසස්. ලග් විසදද්යාහක් මුහුද යට

891.481
843

වර්ෂද්යා 7. (ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න)

891.483

වර්ෂද්යා 8. (ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න)

891.483

වර්ෂද්යා 9. (ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න)

891.483

වර්ෂද්යා 10. (ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න)

891.483

රද්යාජරත්නද්යාකරය : අනරපුර යුගතයේ
ආරමභතයහි සට තසසිංකඩගල
උපරද්යාජධද්යානිතයහි ආරමභය දක්වද්යා
ශ්රී ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය
954.9301
වලේ පපැලසෑටි. (දිසද්යානද්යායක, නන්දද්යා පී.)

363.78

වලසස් පපැසිංචද්යා දඟෙ ළමතයක්. (බර්තතකෝ,
ආග්නියද්යා)
ළ 891.73
වලද්යාකුළු. (පීරිසස්, නිහද්යාලේ)

891.483

වලද්යාවක් තසශේ . (ලක්මද්යාලි , ගයනද්යා එසස්.)
891.483
වලු අඹ. (මුණසසිංහ, සුනන්දද්යා විජයලතද්යා)
891.483
වසන්ත කුමද්යාර, සරත්. අ. තපතො. ස. (උ. තපළ)
තභකෞතික විදදද්යාව 1 : යද්යාන්තග්ර විදදද්යාව
531
වසන්ත කුමද්යාර, සරත්. රසද්යායන විදදද්යාව
11 තශශේණය : තකටි සටහන් තපතොත

540.7

වසභ. (සපරමද්යාදු, රූපද්යා)

741.5

වසර මපැද රද්යාජද මූලද තත්ත්වය පිළිබඳ වද්යාර්තද්යාව
2011. (ශ්රී ලසිංකද්යාව, මුදලේ හද්යා ක්රමසමපද්යාදන
අමද්යාතදද්යාසිංශය)
336.5493
වසලිතයවේසස්කයද්යා, ගලනද්යා. ආයුතබකෝවන්,
ගකෘතෂකෝවේකද්යා !
891.73

වරද්යාය සහ ගුවන් තතතොටුපල සසිංවර්ධන බදු :
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවන් පිටත දී ආරමභවන ශ්රීග්ර
ලසිංකද්යාවට ආනයන කරන ලබනසසෑම
භද්යාණ්ඩයක් මත ම වරද්යාය සහ ගුවන්
තතතොටුපල සසිංවර්ධන බද්ද යනතවන්
හඳුන්වන ලබන බද්දක් පපැනවීමට සහ ඒ
බද්ද එකතු කරීම සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසස්වීම පිණස ද, 2002 අසිංක 11 දරන
මුදලේ පනතත් 1 වන තකතොටස සසිංතශකෝධනය
කරීම පිණස ද ; ඒ හද්යා සමබන්ධ තහකෝ ඊට
ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත් තකටුමපතක.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව) 343.040262
වරසවිතද්යාන, ලයනලේ. රියදුර අත්වපැල
388.3124
වලේගමපද්යාතයේ අභයරද්යාජ පිරිතවන්පති.

වළද්යාකුලක් ඇවිදින්. (විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර)
891.483
වද්යා ගසිං දසෑල : කද්යාවද සසිංග්රහය. (තපතර්රද්යා,
යමුනද්යා මද්යාලිනි )
891.481
වද්යාදසසිංහ, එලේ. ජී. ස. එන්. තද්ශීය දපැනම එක්රැසස්
කරීම, සසිංරක්ෂණය හද්යා ප්රචද්යාරණය
සමබන්ධතයන් ඉටුවන තමතහය
001.9
වද්යානර රත්නය. (තප්රශේමචන්ද්ර, මුසිංශි)

891.433

වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2006. (ජද්යාතික පග්රවද්යාහන
වවදද ආයතනය)
353.606
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව - 2006. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව.
සසිංවර්ධන මුලද තදපද්යාර්තතමන්තුව) 352.406

වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2009. (ජද්යාතික සසිංවර්ධන
භද්යාරකද්යාර අරමුදල)
353.533206

වපැන්දතබකෝනද්යා, තතතොමසන් ඒ. (පරි.). බලන්න
තරකෝලින්, තජේ. තක්.

වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව - 2009. (විශස්වවිදදද්යාල
පග්රතිපද්යාදන තකතොමිෂන් සභද්යාව)
353.8806

වපැන්තදතොත් තච්තිය නියතය සුගතිය

වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව - 2009. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. රද්යාජද
වදද්යාපද්යාර තදපද්යාර්තතමන්තුව)
352.406

වපැනතසන වනතපත්. (විජයවර්ධන, කුසුමසරි)
333.75095493

වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2010. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව)
354.8606

වපැයිතහශේන, ගයද්යා. සසිංහල සද්යාහිතද සද්යාධනය
891.48

වද්යාලියද්යා, එම. එම. යහපත් ජීවිතයක් සඳහද්යා :
මනස, විශස්වද්යාසය සහ නිර්භය භද්යාවය 158

වපැලේලක්කතග්, පියතසශේන. සහභද්යාගිත්ව
සසිංවර්ධනය සහ සමද්යාජ සජීවීකරණය
307.1412

වද්යාවේවතග්, සුමනසරි (සසිංසස්.). බලන්න සරිමලේ
රණවපැලේල : උපහද්යාර ලිපි සසිංගග්රහය
වද්යාසස්තු ඉඟි. (තගඩකන්දආරච්චි, තජේ.)

133.5872

වද්යාසස්තු විදදද්යා අත්තපතොත. (අමරසූරිය, රත්න
තද්ශප්රිය)
133.5872
වද්යාසලසූරිය, ගද්යාමිණී. තද්වී

891.483

වද්යාසලසූරිය, ගද්යාමිණී. රන්තපැලේල

891.483

වද්යාසලසූරිය, ගද්යාමිණී. රන්මල

891.483

වද්යාසලසූරිය, ගද්යාමිණී. සත රිදුණද්යා පමණයි - 2
891.483
වද්යාසුතද්ව කයන අතප් කද්යාලතයේ කතද්යාව .
(රත්නපද්යාල , ඊ. ඇම.)
320.95493
වපැඩිහිටි කවි නමසස්කද්යාරය : සමසස්ත ලසිංකද්යා සසිංහල
කවි සමතමලනය තමතහයවන වපැඩිහිටි
කවි නමසස්කද්යාර උතළල නිමිත්තතනි
891.481092
වපැඩිහිටි තපැනපැත්තන්තග් අයිතිවද්යාසකම ආරක්ෂද්යා
කරීතම (සසිංතශකෝධන) : 2000 අසිංක 9 දරන
වපැඩිහිටි තපැනපැත්තන්තග් අයිතිවද්යාසකම
ආරක්ෂද්යා කරීතම පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
344.03160262
වපැඩිහිටි තපැනපැත්තන්තග් අයිතිවද්යාසකම ආරක්ෂද්යා
කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත. (ශ්රී ලසිංකද්යාව)
344.032026
වපැන්දතබකෝනද්යා, තතතොමසන් ඒ. (පරි.). බලන්න
කග්රක්රිසස්ටි, අගතද්යා

294.34

වපැලි කතතර් සුසුම. (සද්යාදවී, නද්යාවලේ එලේ.)
892.73
වපැලිකලතග්, තනතොතයලේ. හදවතට ඇමතුතවමි
891.483
වපැලිතතතොට ධර්ම තද්ශනද්යා. (සරිසවල හිමි,
බලපිටිතයේ)
294.34
වපැවේ බපැඳි දනවේතවේ නිහඬ තපරගමන්කරතවකෝ :
රජරට වියත් විරවන්තග් ජීවන කතද්යාව.
(ඒකනද්යායක, රත්න බ.)
920
වපැවතගදර, බණ්ඩද්යාර. විසස්තර සහිත පපැරණ
උපතද්ශ ජනකවි
398.2
වපැව හද්යා සසිංසස්කකෘතිය. (දළුතපතොත, මහින්ද කුමද්යාර)
398.36
වපැස දිය බඳුන්. (තසශේනද්යාධිරිතග්, උපුලේ) 891.481
වපැහි නිමද්යාව. (දන්තනද්යාරද්යායන, සමදරද්යා චද්යාන්දනී)
891.483
විකලේප වීදිතයේ මිනිසස් රූප. (ගුණරත්න, තක්.
ජී.)
891.481
විකසත විය පහන් තරව. (තසකෝමකද්යාන්දන්,
එන්.)
894.8113
විකසත සයපත : අමබලන්තගතොඩ ශග්රග්රී තද්වද්යානන්ද
විදදද්යාලයීය වකෘත්තද්යාන්තය. (ද සලේවද්යා,
ජිතන්න්ද්රවසිංශ)
371.01
විකලක්සස් තහකෝරද්යාව : නව ලිබරලේ ආධිපතදතයේ
වපැටම හද්යා ආසයද්යාතවේ නපැඟීම : පශස්චද්යාත් නූතන
හපැරවුම- තමතොතහතොත තලස. (පතිරණ,

මහින්ද)

320.51

විකුණන ලදි : නවීන වහලේභද්යාවය පිළිබඳව
ගපැහපැණයකතග් සතද කතද්යාවක්. (මුතෂශේන්,
සද්යානද්යා)
306.8095322
විකග්රමආරච්චි, ගයන් ලක්ෂිත (සමපද්යා.). බලන්න
සමබුදු දහමින් උගන්වන සය ජිවිත මසිංතපත
දියුණුව
විකග්රමආරච්චි, ගුණපද්යාල. මතග් හිත නම ගම
පළද්යාතත්
891.481
විකග්රමආරච්චි, පද්යාලිත (සසිංසස්.). බලන්න
නිර්මද්යාසිංශ
වික්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා. අකමපද්යා
891.483
විකග්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා. නද්යාඬන්
දද්යාසස්තපති
891.483
විකග්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා. නද්යාඬන්
දද්යාසස්තපති 2
891.483
වික්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා. නිමනද්යා891.483
වික්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා. මලේ
තපතොතහතොට්ටු

891.483

විකග්රමරත්න, පුෂස්පරද්යාණ. අදිස තර

891.483

වික්රමරත්න, පුෂස්පරද්යාණ. දියණය එනතුර
891.481
විකග්රමරත්න, විනීතමද්යාලි උපතද්ශනතයේ මූලික
සසිංකලේප
158.3
විකග්රමසසිංහ, අනර. පසිංචද්යායුධ නපැති කුමද්යාරිකද්යාතවකෝ
891.483
විකග්රමසසිංහ, චරිත. ගිහි අරවින්දය

294.3444

විකග්රමසසිංහ, ඩබ්. ඒ. ඩ. ඒ. ඉසකර පඤස්චද්යාසිංග
ගග්රහසස්ඵුට ලිත : කග්රසස්තු වර්ෂ 2011-20122013
133.55
විකග්රමසසිංහ, නීතද්යා. දඹදිව අසරිය 294.34350954
133.55
විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ. එම.
අපග්රද්යාතයකෝගිකත්වියද්යාන වද්යාදය

089.9148

විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ. එම. පග්රතිභද්යාව
089.9148
විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ. එම.
රූපද්යාන්තරකරණය
089.9148

වික්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා. තශකෝබද්යා 891.483

විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ. එම.
ශරීරද්යාත්මද්යාර්ථය

වික්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා . සුතලකෝචනද්යා
891.483

විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ. එම. සමභද්යාවද
වදද්යාධිය
089.9148

වික්රමගමතග්, චන්ද්රද්යා (සසිංසස්.). බලන්න
තලකෞකක බුදුදහම : සද්ධද්යාන්ත
සහ භද්යාවිතය

වික්රමසසිංහ, මද්යාර්ටින්. අතප් ළමද්යා සද්යාහිතදය
891.480809282

වික්රමතග්, නිලුපුලේ. මුහුණුවර

891.483

විකග්රමසසිංහ, මද්යාර්ටින්. මඟුලේ තගදර : තකටිකතද්යා
සසිංගග්රහය
891.483

වික්රමතුසිංග, තිසස්ස. මද්යාපිය තදමද්යාපිය

306.736

විකග්රමනද්යායක, සපැමී (පරි.). බලන්න ශද්යාඕච්, ලියු
විකග්රමරත්න, දිලේහද්යානි. කණද්යා මපැදිරි එළි 891.483
වික්රමරත්න, දිලේහද්යානි. නද්යාඬන් සපැලලිහිණී
891.483
විකග්රමරත්න, දිලේහද්යානි (පරි.). බලන්න තක්රශේන්,
තරතොබින්

විකග්රමසසිංහ, රණවීර. මහ කපැතලේ තනි
ආණ්ඩුකද්යාරයද්යා

089.9148

891.483

වික්රමසසිංහ, සුතන්ත්රද්යා. බිම මපැනීම – 1 : දමවපැලේ
මපැනම
526.9
විකග්රමද්යාරච්චි, නන්දදද්යාස. මමයි උණපඳුර
891.481
වික්රමද්යාරච්චි, සමන් (පරි.). බලන්න
කුන්තද්රද්යා, මිලද්යාන්

මද්යාතසලේ
වික්රමද්යාරච්චි, සමන් (පරි.). බලන්න රෂස්ඩි,
සලේමන්
වික්රමද්යාරච්චි, සමන්. තමන්න මසිං

089.9148

විචද්යාර විවරණය. (සලේවද්යා, ඇලේ. ඇම. ඒ. )
801.95
විචද්යාර සමද්යාජ නදද්යාය : මුලික හපැඳින්වීමක්.
(ලියනතග්, සුමනසරි)
විජයතකකෝන්, තහක්ටර්. කහ ඉර
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විජිතකුමද්යාර, කමලේ. තසතනහස කමපැයි
891.483
විජිතධමම හිමි, මපැදගමපිටිතයේ (සසිංසස්.) බලන්න
බිබිලද්යාතදණය ශ්රීග්ර මලියතද්ව ශද්යාසස්තග්රය
සසිංගග්රහය : කටුගමපල හත්පත්තුතවේ පග්රධද්යාන
සසිංඝනද්යායක ශද්යාසස්තග්රපති කහටවිල ශ්රීග්ර පියරතන
නද්යා හිමි අභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය
විජිතනන්ද හිමි, කසෑලිගම. ජීවක චරිතය 610.92

782.0092

විජිතනන්ද හිමි, කසෑලිගම. හත් හපැවිරිදි විතයේදී
උපසමපදද්යාව ලපැබ තසකෝපද්යාක රහතන්වහන්තසශේ
හද්යා සද්යාමතණ්ර ප්රශස්න
294.3

විජයරත්න, ඩ. වී. එෆස්. ධමපියද්යාතවන් මහඟු
උපතදසස්
294.382322

විජිතනන්ද හිමි, තදහිපද්යාතගතොඩ. සූතග්ර සද්යාහිතදය
අධදයන
891.37

විජයවර්ධන, කුසුමසරි. ගජමුතු හසස්තියද්යා
891.483

විජිතනන්ද හිමි, තදහිපද්යාතගතොඩ (සසිංසස්.) බලන්න
විමල තලේඛද්යා : පූජද මකුලේවපැතවේ විමලතජකෝති
නද්යාහිමි අභිනන්දන ගග්රන්ථය

විජයබණ්ඩද්යාර, ඉන්ද්රද්යාණී. රන් පියවර

විජයවර්ධන, කුසුමසරි. නිශස්ශසිංකමලේල
රජතුමද්යා : ප්රචද්යාරක සන්නිතවේදනය, සස්මද්යාරක,
තසලේලිපි
954.9301
විජයවර්ධන, කුසුමසරි. වපැනතසන වනතපත්
333.75095493
විජයවීර, ධර්මසරි (පරි.). බලන්න තප්රයර්මන්,
රූවිම
විජය සහිනය. (විතජේතසශේකර, ජී.)

891.481

විජිත හිමි, තසිංගලේතලේ (සසිංසස්.). බලන්න
නිතරකෝගී සුවයට නිර්මද්යාසිංශ ආහද්යාර : සරිලක
අභයදද්යාන මහද්යා පිසිංකම – ගද්යාලේල 19 වන
සමර කලද්යාපය
294.35693
විජිත හිමි, මද්යාරපන. සසිංඛදද්යා නද්යාම දීපනී : සසිංඛදද්යා
ශබ්දතකකෝෂය
294.303
විජිත හිමි, මද්යාරපන (සසිංසස්.). බලන්න වන්දනද්යා
ගද්යාථද්යා පිරිත් හද්යා භද්යාවනද්යා මද්යාර්ගය

විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්. තදමළ පසස්වන තපතොත
494.8118

විතජේකුමද්යාර, අනරද්ධ (සම කර්තකෘ.) බලන්න
සලේවද්යා, ඩ. ඒ. ස. සුරසිංග

විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්. තදමළ මුලේ තපතොත - 2
494.8118

විතජේතකකෝන්, චන්දන. ජනමද්යාධද හද්යා සමද්යාජ
විඥද්යානය
302.23

විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්. පරිමලද්යා

විතජේතිලක, මහින්ද. පියවි ඇසන් ඔබ්බට – 01 :
ගුප්ත ගතවේෂණ
133.9013

891.483

විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්. මලය තදකෝණ 891.483
විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්. සසිංහල භද්යාෂද්යාව
ඉතගනගනිමු - I : පග්රථම පද්යාඨමද්යාලද්යාව 491.488
විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්. සසිංහල භද්යාෂද්යාව
ඉතගනගනිමු - II : පග්රථම පද්යාඨමද්යාලද්යාව491.488
විජයතසශේකර, පියසරි (පරි.). බලන්න පපැසිංතඥකෝලේ,

විතජේතිලක, මහින්ද. සපිරි අටවසස් පිටිදූතවේ
සරිදම හිමි සඳ
294.3657
විතජේතිලක, මහින්ද (සමපද්යා.). බලන්න
ඤද්යාණවිමල හිමි, තබලේලන ශ්රීග්ර
විතජේතිලක, මහින්ද (සමපද්යා.). බලන්න

සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ

පපැවපැත්විම

විතජේතිලක, ශද්යාන්ත. වනපසමලේ
විතජේතුසිංග, ඩබ්ලිවේ. එම. තක්.

891.483

මූගලේ ඉන්දියද්යාව
954

විතජේතුසිංග, පද්මද්යා පී. තවරළු ගතහශේ සුදුමලේ තපති
වපැටිලද්යා
891.481
විතජේතුසිංග, පද්මද්යා පී. සත්තර කවිඳිය

891.483

විතජේතුසිංග, මිතග්රතසශේන (සසිංසස්.). බලන්න අතතතයේ
තුරණු සත් යලි අවදි වී : තජදෂස්ඨයින්තග්
නිර්මද්යාණ ඇතුලත් වද්යාර්ෂික සඟෙරද්යාව
විතජේතුසිංග, සරිසමන්. අතප් උරමය තලතොවට
තගන ගිය තබලේ
930.1092
විතජේබණ්ඩද්යාර, කග්රක්රිෂස්ණ. චතුදිශ රසර දුටුතවමි
තගතොඩපවත් පටුන් මතනතොරතම : වයඹ සහ
රහුණු මුහුතද් නද්යාවික වකෘත්තද්යාන්ත
387.095493
විතජේබණ්ඩද්යාර, පිග්රයද්යාන් ආර්. නසෑ ඒ අමමද්යා
තනතවයි
891.483
විතජේමද්යාන්න, පියසලි. බපැමි හද්යා බපැමි

891.483

විතජේරත්න, එච්. ඩබ්. විමලේ. අනද්යාවරණ

080

විතජේරත්න, එන්. පී. තකතොරලේ තඩකෝ : පියවතරන්
පියවර
006.6
විතජේරත්න, එන්. පී. පරිගණක : තතකෝරද්යාගපැනීම
හද්යා පරිශීලනය
004
විතජේරත්න, එන්. පී. මයිතක්රකෝතසතොෆස්ට් පවර්
තපතොයින්ට් : සරල තලස ඉක්මණන් 005.58
විතජේරත්න, එන්. පී. වින්තඩකෝසස් 7 තනට්වර්කසිං
005.754
විතජේරත්න, එන්. පී. තෆතොතටකෝතෂතොප් CS 5
දක්වද්යා...
006.6
විතජේරත්න, එන්. පී. (පරි.). බලන්න තසශේගලේ,
එරික්
විතජේරත්න, එසස්. සුනද්යාමි වදසනය

551.4637

විතජේරත්න, නීලේ. තදබතසශේ තදබස : ශග්රග්රී
ලද්යාසිංතක්ය ඉසිංගස
ග්රග්රී සද්යාහිතදය සමඟෙ හද්යාදකම

070.44982

විතජේරත්න, වපැ. ප. බුදුන් වපැඩි දිවද්යාගුහද්යාව
294.3435095493
විතජේරත්න, තසකෝමද්යා (සමපද්යා.). බලන්න
පඤස්චසස්කන්ධය : නිවපැරදි දපැකීම
විතජේවර්ධන, කුෂද්යාන් චතුරසිංග. සතිවිලි තසශේයද්යා :
කද්යාවද
891.481
විතජේවර්ධන, නිරසිංජි. ගුණද්යාත්මක තපතොලිසස්
තසශේවයක් උතදසද්යා
363.2
විතජේවිකග්රම, චන්ද්රමද්යාලි (සසිංසස්.). බලන්න
අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව :
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 1997 - 2010
විතජේවිකග්රම, ජයන්ත. පරිණද්යාමවද්යාදය දද්යායද්යාද කළ
අපූර චරිතය චද්යාලේසස් ඩද්යාවින් : 2009 වර්ෂයට
තයතදන පරිණද්යාමය තලතොවට තභළි කල
සස්වභද්යාවධර්ම විදදද්යාඥ චද්යාලේසස් ඩද්යාවින් තග්
(1809-1882) 200 වපැනි ජන්ම සසිංවත්සරය
නිමිත්තතනි
509.2
විතජේවිකග්රම, ජයන්ත. සයවසක මතක : මතුගම
හිටපු පද්යාර්ලිතමන්තු මන්තග්රග්රී දයද්යා ට. පසස්කුවලේ
චරිතය
324.2092
විතජේසරිවර්ධන, සුනිලේ.
පුරවපැස මසිංතපත් :
ගපැටුමතවේදය ආශග්රක්රිත සසිංසස්කකෘතික හද්යා දද්යාර්ශනික
අවතලකෝකන
303.6
විතජේසරිවර්ධන, සුනිලේ (පරි.). බලන්න ඉබ්සන්,
තභන්රික්
විතජේසසිංහ, ආනන්ද පී. මතහශේෂිකද්යා
විතජේසසිංහ, ආනන්ද පී. මතහශේෂිකද්යා 2

891.483
891.483

විතජේසසිංහ, උමද්යා (සමපද්යා.). බලන්න නීතිය
බලගපැන්වීතම සස්තවේච්ඡද්යා කග්රයද්යාකද්යාරීන් සඳහද්යා වූ
අත්තපතොත : සස්තවේච්ඡද්යාව තුළින් සද්යාමය සහ
සසිංවර්ධනය
විතජේසසිංහ, එම. එලේ. පග්රසන්න. කතඪකෝර ගීතය
891.483
විතජේසසිංහ, ඩබ්. එම. සමපත්. තද්යාක්ෂණක
බහුවරණ පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය : ඉදිකරිම
තද්යාක්ෂණය, තමකෝටර් යද්යාන්තග්රක්රික තද්යාක්ෂණය,
විදුලි සහ ඉතලක්තටතොනික තද්යාක්ෂණය
621.381076

විතජේසසිංහ, ඩබ්ලිවේ. එම. සමපත්. පග්රද්යාතයකෝගික
ඉතලක්තටතොනික් පරිපථ
621.3815
විතජේසසිංහ, ඩබ්. එම. සමපත්. සසිංඛදද්යාසිංක
ඉතලක්තටතොනික විදදද්යාව ආශිග්රත පග්රශස්තනකෝත්තර
සසිංගග්රහය
621.3815
විතජේසසිංහ, තිසස්ස (පරි.). බලන්න තචතොප්රද්යා, දීපක්

විතජේතසශේකර, තසශේපද්යාල (පරි.). බලන්න තඩ්විඩ්,
කුමද්යාර්
විතජේතසශේන, සද්යාගර. අභිමද්යානය

891.483

විතද්යාන, ආරියරත්න. එතතර ජනකතද්යා - 2 398.2

විතජේසසිංහ, පීටර්. මී මපැස පුවත 398.24525799

විතද්යාන, ආරියරත්න (පරි.). බලන්න ආදර
විනිශස්චය : එතතර තකටිකතද්යා

විතජේසසිංහ, පග්රද්යාර්ථනද්යා සමමද්යානි. මතග් තනතොවන
මතග් මතකය
891.483

විතද්යාන, ඉන්දික සසිංජීව (සසිංසස්.). බලන්න
පග්රභද්යාතය
891.481

විතජේසසිංහ, රනිලේ චින්තන. වින්තඩකෝසස් 7 :
තමතභයුම පද්ධතිය
005.43

විතද්යාන, ගද්යාමිණී කුමද්යාර (පරි.). බලන්න ඕතෂකෝ

විතජේසුන්දර, කලදද්යාණ. පුරද්යාතන ගදද සසිංගග්රහය :
අ.තපතො.ස. (උසසස් තපළ) විභද්යාගයට නියමිත
891.48
විතජේසුන්දර , චන්ද්රිකද්යා (සම සසිංසස්.). බලන්න
ලසිංකද්යාදීප විමසිංසද්යා තකටිකතද්යා
විතජේසුන්දර, මසිංජුල (පරි.). බලන්න ෆද්යාර්,
තරතොතවනද්යා
විතජේසූරිය, ඩබ්. ඒ. චන්ද්රසරි (සමකර්තකෘ).
බලන්න ද සලේවද්යා, හතර්න්ද්ර
විතජේසූරිය, සරත්. ආණ්ඩුතව රැකයද්යාව 891.483
විතජේසූරිය, සරත්. දරවන් දිවි නසද්යා ගන්තන්
ඇයි ?
362.28083
විතජේසූරිය, සරත්. බපැළ තමතහවර
891.483
විතජේසූරිය, සරත්. සතක තවතභස : භද්යාර්යද්යාවන්
තග් පපැමිණලි
306.8
විතජේසූරිය, සරත්. සුදම සභද්යාව

891.483

විතජේසූරිය, තසකෝමචන්ද්ර. විතද්යාරණ මහතද්යාතග්
මරණය
891.483
විතජේතසශේකර, උපුලේ අතබ්සසිංහ. බුදු ඇසන්
විශස්වය දපැකීම තභවත් විශස්වතයේ සමභවය
පිළිබඳ කළු කුහර නදද්යාය
294.3375
විතජේතසශේකර, ජී. විජය සහිනය

891.481

විතජේතසශේකර, රද්යාජිත. මරණය වපැලඳගත්
මද්යාධදතවේදීන්
070.92

විතද්යාන, ගද්යාමිණී කුමද්යාර. සත් පහන් තවේවද්යා!

158.1

විතද්යාන, ගුණතසශේන. තදයිතයතො දුන්න රත්තරන්
ළ 891.483
විතද්යාන, ගුණතසශේන. තනළුමකුළතම ඇත්
සුරතලද්යා
ළ 891.483
විතද්යාන, ගුණතසශේන (අන.). බලන්න බර්තතකෝ,
ආග්නියද්යා
විතද්යානතග්, පග්රසන්න (පරි.). බලන්න තහතොර
සමඟෙ තභලුතවන්
විතද්යානතග්, පග්රසන්න (පරි.). බලන්න තෆකෝ,
ඩද්යාරිතයකෝ
විතද්යානතග්, පග්රසන්න. පුරහඳ කළුවර තපතොත
791.437
විතද්යානතග්, සරිතසශේන. අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ)
සසිංහල තකටිකතද්යා විමර්ශනය
891.483
විතද්යාන, පත්මද්යා. පපැණ කුරලු සන්තද්ශය
891.481
විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර. අරලිය මලක්

891.483

විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර. ආදරය මුතු පද්යාටයි
891.483
විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර. කුමන : කුරලු
පද්යාරද්යාදීසය
333.75095493
විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර. චතූ

891.483

විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර. දුරතු හිර

891.483

විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර. යද්යාළු කඳුළු

891.483

විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර. වළද්යාකුලක් ඇවිදින්
891.483
විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර. සත්සඳු

891.483

විතද්යාන, ශදද්යාමද්යා. තසවේවන්දියන්

891.483

විතද්යාරණ මහතද්යාතග් මරණය. (විතජේසූරිය,
තසකෝමචන්ද්ර)
891.483
විතද්යාරණ, සුමිත්රද්යා (පරි.). බලන්න හෂිඩද්යා,
සුගතකකෝ
විතද්යාරන, එලේ. ඒ. පුද්ගලයද්යා හද්යා පුද්ගල
සසිංවර්ධනය පිළිබඳ තබකෞද්ධ මතය
294.3361581
විදර්ශනද්යා : මපැලේලව සලවසිංස නද්යාහිමි අභිනන්දන
ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය
089.9148
විදසුන් වඩන මග – 3 : භද්යාවනද්යාතවේ ප්රද්යාතයකෝගික
අත්දපැකීම. (සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ)
294.34435
විදසුන් වඩන මග – 4 : භද්යාවනද්යාතවේ ප්රද්යාතයකෝගික
අත්දපැකීම. (සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ)
294.34435

මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය

621.382071

විදුසරණී ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය : මසිංගල කලද්යාපය
2009-2010
089.9148
විතදදතොදය ධර්මශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය - 2011 :
හික්කඩුතවේ ශ්රීග්ර සුමසිංගල නද්යාහිමි සයවසස් ගුණ
සමර විතශශේෂ කලද්යාපය (1911-2011)
080
විතද්ශ තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම වපැටුප්
පග්රතිලද්යාභ අරමුදල : තම පනතත් විධිවිධද්යාන
පග්රකද්යාරව විශග්රද්යාම වපැටුපක් සඳහද්යා සුදුසුකම
ලබන ඇතපැම තසශේවක පන්තිවල පග්රතයකෝජනය
සඳහද්යා විතද්ශ තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම
වපැටුප් පග්රතිලද්යාභ අරමුදලක් පිහිටුවීම සහ ඒ හද්යා
සමබන්ධ වූ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කරණු
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
344.0125240262
විදදද්යාව : අ.තපතො.ස. (සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය
විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
507.6
විදදද්යාව 9 තශශේණය : පග්රශස්න හද්යා පිළිතුර.
(රත්නද්යායක, සමීර)

507.6

විදදද්යා විතනකෝදය. (තපතර්රද්යා, අනර ස)
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වින්තඩකෝසස් 7 තනට්වර්කසිං. (විතජේරත්න, එන්.
පී.)
005.754
වින්තඩකෝසස් 7 : තමතභයුම පද්ධතිය. (විතජේසසිංහ,
රනිලේ චින්තන)
005.43

විදසුන් වඩන මග – 5 : භද්යාවනද්යාතවේ ප්රද්යාතයකෝගික
අත්දපැකීම. (සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ)
294.34435

වින්සස්ටන් චර්චිලේ

විදද්යානආරච්චි, ගුණතුසිංග යටියන. දසෑ විතලේ පිපි
මලක්
891.483

වින තදතොසස් දුර කරන හත් අඩිතයේ ශද්යාන්තිය.
(තතන්නතකකෝන්, ධර්මරත්න)
133.443

විදද්යාන ආරච්චි, නන්දතසශේන. සරසස්වතියතග්
මරණය : තකටි කතද්යා සසිංගග්රහය
891.483

විනයවසිංස හිමි, ඉමදුතවේ (සසිංසස්.). බලන්න
අටවිස බුද්ධ පූජද්යා තබකෝධි පූජද්යා සහ වන්දනද්යා
කග්රමය

විදද්යානගමතග්, කුසුම (සමපද්යා.). බලන්න කකෘෂි හද්යා
ආහද්යාර තද්යාක්ෂණය : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන
සද්යාමද්යානද තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදර්ශ
පග්රශස්තනකෝත්තර
විදුඑළිය ආදර්ශ රචනද්යා : 6, 7, 8 තශශේණ සඳහද්යා.
(ජයවර්ධන, තසකෝමද්යා)
491.484
විදුලිය, ඉතලක්තටතොනික හද්යා තතතොරතුර
තද්යාක්ෂණතවේදය 13 වන තශශේණය ගුර
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විතනකෝදය හද්යා විචද්යාරය : ආධුනිකයද්යාට
අත්තපතොතක්. (අමරතසශේකර, ගුණදද්යාස)
801.95
විඳවමින් වින්තදමි : සළුමිණ පුවත්පතත් පළ වූ
තත්සර ඇසුර ලිපි තපළ. (බණ්ඩද්යාර, ධමමික)
782.42
විප්ලවය මතග් තක්සලද්යාව. (ගයිදද්යාර්,අර්තද්යාදි)

891.73
විපුලඤද්යාණ හිමි, අලුත්ගම. සසර සයුතර්
තසතොඳුර දියවපැලි
294.337
විපුලඤද්යාණ හිමි, කපැලණතයේ (සසිංසස්.). බලන්න
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය
විපුලතිසස්ස හිමි, මද්යාහලේතලේ. බුදු මවේ තගකෝතමී
තතරණී : මහද්යා පග්රජද්යාපත තගකෝතමී අපදද්යානය
294.3657
විපුලතත්ජ, තද්ශපග්රක්රිය. තදවියන්තග්
පණවුඩකර : ජීවිත රක්ෂණ
අතලවිකරවන්තග් සද්යාර්ථකත්වතයේ පණවුඩය
368.32
විභද්යාග ජයගත හපැක උපද්යාය මද්යාර්ග

153.1

විභද්යාග පිළිතුර ලිවීතම කලද්යාව : ශිෂදත්වය
ඇතුළත් අතනකුත් විභද්යාග සමත්වීතම කග්රම.
(සමරසසිංහ, චන්ද්රසරි තසශේපද්යාල)
153.12
විභද්යාගවලින් විශිෂස්ට සද්යාමද්යාර්ථ ලබද්යාගත හපැක මඟෙ.
(අතුතකකෝරද්යාල, දයද්යා තරකෝහණ)
153.1
විමර්ශන පුසස්තකද්යාල : තතතොරතුර සමපත් හද්යා
තසශේවද්යා පිළිබඳ හපැඳින්විමක. (පතර්ස් මදර්ශන,
විජය)
025.52
විමලතජකෝති හිමි, කරම (අන.). බලන්න
රද්යානිදද්යාස,ස් තශකෝභද්යා
විමලතජකෝති හිමි, තගකෝනතදණතයේ. දිවිතරණය
891.481
විමලඥද්යාන හිමි, වලේතපතොල (සසිංසස්.). බලන්න
ද සලේවද්යා, එම. ය.

විමලවීර, අභිතෂශේකද්යා. තනතොනිමි
විමලවසිංශ තිසස්ස හිමි, තකතොසස්තගතොඩ.
වන වසස්...

විමලධමම හිමි, පලපද්යාන ශ්රීග්ර (සමපද්යා.). බලන්න
තිග්රපිටකය. සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය.
ධමමපදය
විමලරතන හිමි, තබලේලන්විල. මිනිසද්යාතග්
ආගම - 1 බුද්ධද්යාගම
294.3
විමල තර්ඛද්යා : පූජද මකුලේවපැතවේ විමලතජකෝති
නද්යාහිමි අභිනන්දන ගග්රන්ථය .(ගමතග්,
චන්ද්රද්යා වික්රම)
080

තසකෝවද්යාන්
294.3

විමලතසශේන, තගතොළුවද්යාමුලේතලේ. කද්යාවද ධර්ම
තද්ශනද්යා
294.34
විමලතසශේන, තගතොළුවද්යාමුලේතලේ. බුදු බව අතත් දුර
891.481
විමලතසශේන, ජයන්ත (පරි.). බලන්න
ඇඩමසන්, තජකෝයි
විමලතසශේන, බ. ඒ. සද්යාරධර්ම පිරි සමද්යාජයක් :
ධමමපදය ඇසුරින් සද්යාරධර්ම පුහුණුව
294.337
විමුක්තිතයේ සර්පයද්යා. (සරි සමන්තභද්ර හිමි)
294.34
විමුක්ති සුවයට අත්වපැලක්

294.34

විමසිංසනය හද්යා චින්තනය පිළිබඳ බුදු දහතමහි
හරය. (අතුල හිමි, අහුලියද්තද්)
294.3
වියතුන් දුටු බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ

294.363

වියන්තගතොඩ, ගද්යාමිණී (පරි.). බලන්න
තකතොයිතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ
වියන්තගතොඩ, ගද්යාමිණී (පරි.). බලන්න ග්රීන්,
තග්රහපැම
වියන්තගතොඩ, ගද්යාමිණී (පරි.). බලන්න රීසස්,
තලකෝරන්සස්
විතයතසලේ, එල. රද්යාතිග්රය

විමලතිසස්ස හිමි, ඇම. (සමපද්යා.). බලන්න
තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය

891.481

විරද්යාජිනී. (නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා)

940.53092
891.483

විරද්ධද්යාර්ථ පද භද්යාවිතය. (අසිංජල, තක්.)
491.48312
විලේසන්, ඩබ්ලිවේ. එන්. (සසිංසස්.). බලන්න
2600 සමබුද්ධත්ව ජයන්ති වීමසිංසද්යා
විලට අහිමි මලේ. (අමරතුසිංග, පිග්රයසිංකද්යා) 891.483
විලද්යාසනී, සුසතද්යා චද්යාමි. පතතරතොම රහිතව
නිවතසශේ සටම ඔතබ් ඇඳුම මසද්යා ගන්න :

මුල සට ඉතද්යා සරලව

646.2

විලද්යාසනී, සුසතද්යා චද්යාමි (සසිංසස්.). බලන්න
ඊතසතොප්තග් උපමද්යා කතද්යා 50 ක්
විලියම, ආර්. එච්. 2012 තගතොඩතග් පඤස්චද්යාඞග
ග්රහසස්ඵුට ලිත
133.55
විලියම. (තක්රතොමප්ටන්, රිච්මලේ)
විලියම තෂශේක්සස්පියර්.
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(තහශේරත්, එලේ. බ.)
822.33

විලියමසස්, එරික්. සතුර කඳවුර මපැදින්
940.548
විවද්යාද : නිල වද්යාර්තද්යාව. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. බසස්නද්යාහිර
පළද්යාතත් පළද්යාත් සභද්යාව)
328.5493
විශස්ව තකටිකතද්යා : රසවිඳීමට හද්යා අධදයනයට
සුදුසු
808.83
විශස්ව නර්තනතයේ විශිෂස්ට චරිත. (පීරිසස්,
ඥද්යානසරි)
792.8028092
විශස්ව නද්යාටද කකෘති පුසස්තක මද්යාලද්යා ;
අසිංක 01. (ප්තලකෝටසස්) කඹය
විශස්වය. (උඩවත්ත, අමලේ)

882
523.1

විශස්වය පුරද්යා විහිදගිය අභිරහසස්. (ලියනතග්,
සජිත් තරකෝහිත)
133.901
විශස්වතයේ සමභවය හද්යා මනෂදයද්යාතග් විකද්යාශය :
1 කද්යාණ්ඩය. (ලියනතග්, ඇන්. ඇලේ.
මද්යාතකෘදද්යාස)
113
විශස්වවිදදද්යාල පග්රතිපද්යාදන තකතොමිෂන් සභද්යාව.
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2009
353.8806
විශද්යාම වපැටුප් (ආනෂසිංගික විධිවිධද්යාන ) : 2011
අයවපැය තයකෝජනද්යාවලදී ඉදිරිපත් කරන ලද
අයවපැය තයකෝජනද්යාවක් ප්රකද්යාරව තසශේවද්යා
නියුක්තයන්තග් විශද්යාම වපැටුප් ප්රතිලද්යාභ
අරමුදල පනත සහ විතද්ශ තසශේවද්යා
නියුක්තයන්තග් විශද්යාම වපැටුප් ප්රතිලද්යාභ
අරමුදල පනත පපැනවීම නිසද්යා උද්ගත වූ
ඇතපැම ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැළපැසස්වීම පිණස ද ; ඊට සමබන්ධ තහකෝ ඊට
ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැළපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත් තකටුමපතක.
(ශ්රී ලසිංකද්යාව . පද්යාර්ලිතමන්තුව)
344.0125240262

විෂය සූචිය ජද්යාතක තපතොත හද්යා සද්ධර්ම
රත්නද්යාවලිය. (තිලකරත්න, ඒ. ඇම.) 891.48
විෂයද්යානබද්ධ සද්ධි අධදයන : කළමනද්යාකරණ
අභිතයකෝගදතද්යා සහිත. (බුත්පිටිය,
ජයතසශේන)
352.10722
විෂද්යාදය. (කළුපහන, නිහද්යාලේ රසිංජිත්) 616.8527
විසස්තර සහිත පපැරණ උපතද්ශ ජනකවි.
(වපැවතගදර, බණ්ඩද්යාර)

398.2

විසස්මපත් තදවේ වදන් : 4 වපැනි තවළුම.
(පග්රනද්යාන්දු, හිලරි රයන්)

230

විසස්මිත ජීවිත. (තසතනවිරත්න, චද්යාමින්ද)
920.02
විසර්ජන : 2012 මුදලේ වර්ෂතයේ තසශේවද්යා වියදම
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලසම සඳහද්යා ද ; ඒ තසශේවද්යා
කද්යාර්ය සඳහද්යා ශ්රී ලසිංකද්යාව තුළ තහකෝ ඉන්
බපැහපැර තහකෝ ණය ලබද්යා ගපැනීමට බලය දීම
සඳහද්යා ද ; ඒ මුදලේ වර්ෂය තුළ ආණ්ඩුතවේ
ඇතපැම කටයුතු තවනතවන් මූලද ප්රතිපද්යාදන
සපැපයීම සඳහද්යා ද ; එම කටයුතු තවනතවන් ඒ
මුදලේ වර්ෂය තුළ වියදම සඳහද්යා අවශද වන
මුදලේ ඒකද්යාබද්ධ අරමුදලින් තහකෝ ආණ්ඩුතවේ
තහකෝ ආණ්ඩුවට සුදුසස්සක් කළ හපැක තවනත්
යම අරමුදලකන් තහකෝ මුදලේවලින් තහකෝ
අත්තිකද්යාරම වශතයන් තගවීමට ඉඩ සපැලසම
සඳහද්යා ද ; ඒකද්යාබද්ධ අරමුදලට ඒ මුදලේ ආපසු
තගවීමට විධිවිධද්යාන සපැලසම සහ ඉහත කී
කරණු හද්යා සමබන්ධ තහකෝ එයට ආනෂසිංගික
කරණු සමබන්ධතයන් විධිවිධද්යාන සපැලසම
සඳහද්යා ද වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
343.0340262
විසතුර මසුන් වගද්යා කරීතම විදදද්යාත්මක
මූලධර්ම. (මද්යාපද්යා, විශද්යාකද්යා සතද්වි) 639.8
25 වන මහවපැලි ක්රීඩද්යා 2011

796.095493

විසපසස් වසරක සසිංහල නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව :
1932 -1956. (කද්යාරියවසම, තිසස්ස)
792
විසරණු මුතුවපැල. (කුසුමසරි, සුසන්තද්යා )
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විසූවියසස් විදද්යාරණය තහවත් තපතොමපියද්යා නගරතයේ
විනද්යාශය. (ලිට්න්, එඩ්වඩ් බලේව)
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විහඟෙ ගීතය. (ජයතිසස්ස, වයිමන්)
වී කරල

891.481
ළ 891.483

වීදුර හද්යාවද්යා. (තකහි, තතතොෂිතකකෝ)

895.63

වීරක්තකතොඩි, ඉරසිංගද්යා සමින්දනී. දර මුතුවපැලේ :
ළමද්යා ගීත සසිංගග්රහය
782.42
වීරක්තකතොඩි, උපද්යාලි. පග්රද්යාතයකෝගික භූතගකෝල
විදදද්යාව : තමට්ට්රික් සතියම, සසිංඛදද්යානය සහ
පග්රසස්තද්යාර
910.7
වීරක්තකතොඩි, රිද්මි. ආදර ඇසස්
891.481
වීරතකකෝන්, චින්තක. උසසස් තපළ තපතොදු
පරීක්ෂණයට පග්රතවේශයක් : ඉලක්ක, අනමද්යාන
පග්රශස්තනකෝත්තර
001.076
වීරතකකෝන්, තහශේමද්යා (සමපද්යා.) බලන්න
ලෂස්මනයිසන් තරකෝගය, පද්යාසලේ ළමුන් සඳහද්යා
අත්තපතොත
වීරතුසිංග, ඩබ්ලිවේ. එම. ගීෂද්යානි නදීමද්යාල. පන්හිඳ
ළඟෙ
821
වීරතුසිංග, පී. (සමපද්යා.). බලන්න තිග්රපිටකය.
සූතග්රපිටකය
වීරප්තපරම, ඇ. භද්යාගදද්යාවන්ත : 23 වන ජුවද්යාම
පද්යාප්තුමද්යා
282.092
වීර බිතම කලබපැගසෑනිය : තකටිකතද්යා සසිංගග්රහය.
(තපතර්රද්යා, තටනිසන්)
891.483
වීරමන්, ඉන්ද්රද්යා. අසරිමත් බුදු සරිත

294.363

වීරසසිංහ, කුමුදුමද්යාලි අලේවිසස්. අ. තපතො. ස. උසසස්
තපළ වදද්යාපද්යාර සසිංඛදද්යානය : 12 වසර
658.007
වීරසසිංහ, ඩබ්. ඩබ්. දිමුතු. සසිංහල භද්යාෂද්යා
වදද්යාකරණය සහ සසිංහල සද්යාහිතදය තකටි
සටහන්
491.485
වීරසසිංහ, නිහද්යාලේ (පරි.). බලන්න බද්යාබර්,
තනතොයිලේ
වීරසසිංහ, නිහද්යාලේ (පරි.). බලන්න ෆ-චිසිං, ල
වීරසසිංහ, ප්රදීප් නීලේ. උසසස් තපළ සඳහද්යා
ගිණුමකරණය : තදවන තකතොටස

657

වීරසසිංහ, ප්රියන්ති ධමමිකද්යා. තදමළ භද්යාෂද්යා වපැඩ
තපතොත
372.6
වීරසසිංහ, ලූකසස්. ජීවිතයක කපැඩපත වන් හසස්ත
තර්ඛද්යා
133.6
වීරසසිංහ, තසශේනද්යාරත්න (පරි.). බලන්න
කද්යාතපන්ටර්, රිචඩ්
වීරසසිංහ, තසශේනද්යාරත්න (පරි.). බලන්න තගකෝයද්යා,
පග්රපැන්සසස්තකකෝ
වීරසූරිය, ගුණසරි බණ්ඩද්යා. බුදුසමය එළිය කරන
මතනකෝවිදදද්යාත්මක ලකුණ
294.33615

වීරරත්න, ඩබ්. ඒ. ඩ. (සම කර්තකෘ). බලන්න
වරසවිතද්යාන, ලයනලේ

වීරසූරිය, ගුණසරි බණ්ඩද්යා. සද්යාපරද්යාධී යුද සසිංග්රද්යාම
364.138

වීරවර්ණකුල, පබද්යා. සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා
සද්යාහිතදය : 11 තශශේණය
491.48076

වීරසූරිය, ගුණසරි බණ්ඩද්යා. තසකෞමද වද්යාර්තද්යාවක්
891.483

වීරසසිංහ, අනරද්යා ශග්රග්රී කුමද්යාරි. සසිංහ - තලේ

වීරසූරිය, තහන්රි. පර මලක සුගන්ධය891.483

891.482
වීරසසිංහ, එසස්. පී. එසස්. තනළුම මලේ : තකටිකතද්යා
සසිංග්රහය
891.483

වීරතසශේකර, ගුණපද්යාල (සමපද්යා.) බලන්න
මහද්යාවසිංශය : කග්ර. පූ. 543 සට කග්ර. ව. 1960
දක්වද්යා බුද්ධ වර්ෂ 1 සට බුද්ධ වර්ෂ 2504

වීරසසිංහ, එසස්. පී. එසස්. පද්යාර : රියපැදුරන්
වන්දනද්යාකරවන් හද්යා සසිංචද්යාරකයන් සඳහද්යා
915.493

වීරතසශේකර, රසිංජිත්. බුද්ධ ධර්මය 1 හද්යා 11
උපකද්යාරක පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය : 10 -11
තශශේණ සඳහද්යා
294.3076

වීරසසිංහ, එසස්. පී. එසස්. මුතු ඇටය හපැඬූ දද්යා : 2004
මහද්යා සුනද්යාමි විපත
363.34095493

වීරතසශේකර, විලියම. සසිංහල සසිංසස්කකෘතිය හද්යා
සද්යාර්ධර්ම
392

වීරසසිංහ, කපිල. හය හපැවිරිදි මව

වීරතසශේකර, ශිතරකෝමි. සත්ත්ව තලකෝකය

891.48315

590

වීසද්යා අත්තපතොත. (දසනද්යායක, සමීර)

323.67

වුඩ්, එලන්. වසිංසක්කද්යාරතයකෝ

823

වකෘකයද්යාට කපැපවූ තහකෝරද්යාව. (කද්යාතපන්ටර්, රිචඩ්)
823
වකෘශස්චික : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස්
133.5273
වකෘෂභ : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් 133.5263
තවඩිවර්ධන, මසිංජුල. මද්යාතකෘකද්යාවක් නපැති මද්යාතකෘ
භූමිය තභවත් තදමළ කවි
891.481
තවත්තසසිංහ, සබිලේ. පුළුන් බබද්යා

ළ 891.483

තවද ඇසන් තලකෝකය දපැකීම. (තසශේනද්යානද්යායක,
සුදර්ශන)
615.538
තවන්ට්සස්, ඩබ්ලිවේ. වයි. ඉවන්සස්. ඥද්යාන මද්යාර්ගය :
සයවිධ ධර්මයන්තග් තයකෝග විදදද්යාව
294.3420423
තවයි තවයි. ෂපැසිංහයි තසතොඳුරිය

895.63

තවයිසස්, බ්රයන්. සසර සපැරිසරද්යා

813

(තකතොයිතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ)

869.3

තවලේගම, තසශේනද්යාරත්න. අ.තපතො.ස. (උ.තප.)
තභකෞතික විදදද්යාව : තදදකෝලන සහ තරසිංග
531.32
තවලේ යද්යායට සඳ වපැහපැලද්යා. (තජකෝතියරත්න,
ජයන්ත ග.)
82.42
තවලේපහු විහද්යාරය තනතොතහතොත් අනරද්යාගල රජමහද්යා
විහද්යාරය. (උපනන්ද, රත්තතතොට)
294.343509549
තවලේසස්, එච්. ජී. අද්භූත ආගන්තුකයද්යා

823

තවලේසස්, එච්. ජී. කද්යාල යද්යාත්රද්යාව

823

තවලතගදර, චමමින්ද. සත්පුරෂ

891.483

තවසස්ට්තවකෝටර්, ජුඩ්. කඳුළු තදකෝණ 362.76092
තවසස් නපැටුම : සසිංඥද්යාර්ථතවේදද්යාත්මක කයපැවීමක්.
(මන්තිලක, සුතද්ශස්)
792.6
තවසස් මුහුණු. (ජද්යාතගතොඩ, ධමම)

891.482

තවසස්සන්තර නද්යාටකය. (ගුණසසිංහ, චද්යාලේසස්
සලේවද්යා)
891.482
තවේලද්යාම බමුණද්යාතග් අසරිමත් දද්යානය. සරිධමම
හිමි, පිටිදූතවේ
294.34
තවේළුසුමන හද්යා තජගන්. (ගුණතසකෝම,
ගුණතසශේකර)
891.483

තවරළ සසිංරක්ෂණ (සසිංතශකෝධන) : 1981
අසිංක 57 දරන තවරළ සසිංරක්ෂණ පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා ද 1968 අසිංක 15
දරන ශ්රී ලසිංකද්යා ඉඩම තගතොඩ කරීතම හද්යා
සසිංවර්ධනය කරීතම සසිංසස්ථද්යාව පනතත් සහ
1978 අසිංක 4 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා ආතයකෝජන
මණ්ඩල පනතත් ඇතපැම විධිවිධද්යාන
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා සහ ඒ හද්යා
සමබන්ධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා
සමබන්ධතයන් විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම සඳහද්යා
ද වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව )
346.0469170262
තවරළු ගතහශේ සුදුමලේ තපති වපැටිලද්යා. (විතජේතුසිංග,
පද්මද්යා පී.)
891.481
තවතරතොනිකද්යා මපැතරන්න තරතණ් කරයි.

වවතුලද හටන
294.384
වවදදරත්න, තසකෝමලතද්යා. තභද තසතොයුරියකතග්
මතක සටහන්
610.73069
වවදදද්යාචද්යාර්ය තනකෝ. (ෆස්තලමිසිං, ඉයන්)

823

තවතොතනගට්, කර්ට්. මසස්මඩුව අසිංක 5

813

වසිංගීස හිමි, ඌරගමුතවේ. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ වර්තමද්යාන
තබකෞද්ධ භික්ෂු නිකද්යාය
294.39095493
වසිංචද්යා වපැළපැක්වීතම නීතිය. (ජයසසිංහ, කපිල
ගද්යාමිණී)
345.0263
වසිංශපද්යාල, එම. ඒ. ජගත්. මිහිදිය
වසිංසක්කද්යාරතයකෝ. (වුඩ්, එලන්)

891.481
823

වදවසස්ථද්යා හද්යා පරිපද්යාලන නීතිය : දුහුනන් දපැනම
සඳහද්යා. (පලිහපිටිය, ඊ. ඩ.) 342.06095493
වදවහද්යාරික ජීව විදදද්යාව : උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව.
(තිලකරත්න, වීරතුසිංග පී.)
570.7
වදසනයක පසුවිපරම : අසද්යාර්ථක සමූපකද්යාරයක
අත්දපැකීම. (මලේකද්යාන්ති, පී. ජී. මද්යාලද්යා)
334.095493
වදද්යාපද්යාර අධදයනය : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
658.0076
වදද්යාපද්යාර අධදනය : අධදයන තපතොදු සහතික පතග්ර
උසසස් තපළ පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
658.0076

ශබ්ද තකකෝෂය : සසිංහල-ජර්මන්, ජර්මන්- සසිංහල.
(කහදුවආරච්චි, මයුර)
491.48331
ශරීරද්යාත්මද්යාර්ථය. (විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ.
එම.)
089.9148
ශද්යාඕච්, ලියු. තහතොඳ තකතොමියුනිසස්ට් වද්යාදියකු
වන්තන් තකතසශේද?
320.532
ශද්යාක ජීව විදදද්යාව ක්රියද්යාකද්යාරී ශද්යාකය: : අධදයන
තපතොදු සහතික පත්ර උසසස් තපළ සඳහද්යා.
(නන්දදද්යාස, එච්. ජී.)
570

වදද්යාපද්යාර අධදයනය : වදද්යාපද්යාර පදනම.
(මද්යානවඩු, තප්රඩ)

658

ශද්යාක වර්ධනය හද්යා විකසනය. (දිසද්යානද්යායක,
නන්දද්යා පී.)
631.52

වදද්යාපද්යාර අධදයනය : වදද්යාපද්යාර පරිසරය.
(මද්යානවඩු,තප්රඩ)

658

ශද්යාන්ත, තක්. සුනිලේ. මිනිතසක් ගපැහපැනියක් සහ
තවත් ගපැහපැනියක් 891.483

වදද්යාපද්යාර සපැලපැසස්ම : ඔබතග් කුඩද්යා වදද්යාපද්යාරය
සඳහද්යා. (බණ්ඩද්යාරනද්යායක, ජගත්) 658.022
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : අ.තපතො.ස.
(සද්යා.තපළ) පසුගිය විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර
658.0076
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : ඇම. ඩ.
ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද තපළ ආදර්ශ හද්යා
පසුගිය විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර
658.0076
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : 10
තශශේණය. (ජයසූරිය, ඩග්ලසස්)
658.0076
වදද්යාපද්යාර හද්යා ගිණුමකරණ අධදයනය : 11
තශශේණය. (ජයසූරිය, ඩග්ලසස් ) 658.007
වදද්යාපද්යාරික ඇන්තූරියම වගද්යාව 1 : මලේ
අපනයනතයන් ආදද්යායම ලබන මඟෙ.
(ගුණවර්ධන, යද්යාමිකද්යා)
635.93464
වදද්යාපද්යාරික ඇන්තූරියම වගද්යාව 2 : පපැල
නිෂස්පද්යාදනතයන් ආදද්යායම ලබන මඟෙ.
(ගුණවර්ධන, යද්යාමිකද්යා)
635.93464
වදද්යාපද්යාරික තලකෝකයට බුදුරදුන් අනදපැන වදද්යාළ
තද්ශනද්යා. (තසකෝරත හිමි, අලුත්වපැව)
294.33665
වදද්යාපකෘති සපැලසුමකරණය සහ කළමනද්යාකරණය.
(සරත්චන්ද්ර, උතද්නි)
658.404

ශද්යාතපනි, පපැටිග්රක් (සසිංසස්.). බලන්න රින්තපකෝතච්,
තසකෝග්යලේ
ශිතලකෝ, ප්රසිංශුවද්යා. මතග් පිකද්යාතසතො

709.2

ශිවද්යාහරන්, කවිතද්යා. තදමළ වචන පුහුණුව
494.8118
ශිශිර වලද්යාකුළු : මද්යාඕ තසශේතුසිං සහ චීන විප්ලවතයේ
තවනත් නද්යායකයන් ලිය කවි
895.11
ශිෂදත්ව විභද්යාගයට ගණතය : තපරහුර අභදද්යාස
3, 4, 5 තශශේණ ඇසුරින්. (තකතොසස්පපැලවත්ත,
ජයසරි)
372.7
ශිෂදත්ව විභද්යාගයට මූලික ගණතය දපැනම අසිංක
01 : 3, 4, 5 තශශේණ ඇසුරින්.
(තකතොසස්පපැලවත්ත, ජයසරි)
372.7
ශකෘසිංගද්යාරතිලකය. (කද්යාලිදද්යාස, ශ්රීග්ර)

891.2

ශකෘසිංගද්යාරද්යාත්මක රසය කුළුගපැන් වූ රහුණු
කවිතයකෝ
891.481092
තශකෝබද්යා. (වික්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා)
891.483
ශමණ සමප්රදද්යායතයේ ඓතිහද්යාසක පසුබිම හද්යා

බුදුසමතයේ අනනදතද්යාව. (ගුණතසශේන,
ඩබ්ලිවේ. ඇම. තද්ශප්රිය)
294.3
ශිග්රයද්යාලතද්යා, පද්මිණී. මතක

891.481

ශ්රී කලදද්යාණ දුරතු ධර්ම තද්ශනද්යා : අසිංක 5
294.34
ශග්රග්රීකද්යාන්තන්, රද්යාජ. කද්යාලතයේ තදතොරටු

894.8113

ශග්රග්රීකද්යාන්ත, පී. එම. පග්රග්රීති. රතු තලතොව වසන්තය :
විදදද්යා පග්රබන්ධයක
891.483
ශ්රීග්රකද්යාන්ත, බර්නද්යාඩ් (සසිංසස්.). බලන්න පද්යාසස්කු
පිටපත
ශග්රග්රී පියරතන පග්රජද්යා සසිංවර්ධන සහ සමද්යාජීය පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රීග්ර පියරතන පග්රජද්යා
සසිංවර්ධන සහ සමද්යාජීය පදනම සසිංසස්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර
ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
ශ්රීබර්, තඩ්විඩ් සර්වන්. පිළිකද්යාවට පිළියමක් ජීවිතයට නව මගක්
616.99406
ශ්රී ලසිංකද්යා ආසයද්යාන අපරද්යාධ නිවද්යාරණ පදනම
අපරද්යාධ වපැළපැක්වීතම අත්වපැල : අපරද්යාධ වලින්
වපැලකී සටින්තන් තකතසශේද?
364.15
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා ඉතිහද්යාසය තකටි සටහන්. (ජයසුන්දර,
ධමමික)
954.93
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා උඩරට සසිංවර්ධන අධිකද්යාරිය. කද්යාර්ය
සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව – 2009
354.506
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා ගුර තසශේවය හද්යා වකෘත්තියිකභද්යාවය :
තනතොනිමි තමතභවර. (ගුණතසශේකර,
සමරසසිංහ)
371.10095493
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික සපැමරම. (තහශේමපද්යාල,
නවරඑළිතයේ)
ශ්රී ලසිංකද්යා තද්ශීය ආදද්යායම

001

336.20125493

නිවද්යාස සසිංවර්ධන මුලද සසිංසස්ථද්යා බපැසිංකුව
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
346.08230262
ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යා ඖෂධතවේදීන්තග් සසිංගමය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යා
ඖෂධතවේදීන්තග් සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යාතද්යාන්ත්රික සමද්යාජවද්යාදී ජනරජය
සඳහද්යා : රද්යාජද ආධද්යාරක ක්රතමකෝපද්යාය
2009 -2012
338.91
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා භු විදදද්යා ආයතනය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : ශග්රග්රී ලසිංකද්යා භු විදදද්යා ආයතනය
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා මතනකෝවිදදද්යා සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : ශග්රග්රී ලසිංකද්යා මතනකෝවිදදද්යා සසිංගමය
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා මහජන උපතයකෝගීතද්යා තකතොමිෂන් සභද්යාව
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2009
354.72806
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව. 2011 සහ ඉදිරිය සඳහද්යා
මුදලේ සහ මූලද අසිංශ ප්රතිපත්ති තපර දපැක්ම
336.5493
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව. වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව 2010
354.8606
ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජද ණය
කළමනද්යාකරණය : 2010 වසතර් ප්රගතිය සහ
2011 සහ ඉදිරිය සඳහද්යා ක්රතමකෝපද්යායයන්
336.095493
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා රජතයේ පග්රකද්යාශන නද්යාමද්යාවලිය 2008.
(ජද්යාතික පුසස්තකද්යාල හද්යා පග්රතලේඛන තසශේවද්යා
මණ්ඩලය)
011.35

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා ධීවර හද්යා ජලජ සමපත් සසිංගමය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ශග්රග්රී ලසිංකද්යා ධීවර හද්යා
ජලජ සමපත් සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක.
(ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව) 346.0640262

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා රජරට විශස්වවිදදද්යාලතයේ අධදයන කද්යාර්ය
මණ්ඩලතයේ තතතොරතුර අවශදතද්යා පිළිබඳ
විශස්තලේෂණයක්. (ඉලසිංගරත්න, එසස්. තක්.)
027.7

ශ්රී ලසිංකද්යා නිවද්යාස සසිංවර්ධන මූලද සසිංසස්ථද්යා බපැසිංකුව
(සසිංතශකෝධන) : 1997 අසිංක 7 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. අධදද්යාපන අමද්යාතදද්යාසිංශය. අධදද්යාපන
වපැඩසටහන් පග්රගතිය 2010 සහ තයකෝජිත ඉදිරි
වපැඩසටහන් - 2011
353.806

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාර්තතමන්තුව. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ ශග්රමබල
සමීක්ෂණය වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව - 2009 :
පළද්යාත් සභද්යා දිසස්තග්රක්රික් මට්ටතම දත්ත
331.11021
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාර්තතමන්තුව. සසිංඛදද්යාන අත්තපතොත
2010
315.493
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. 2010 අසිංක 11 දරන සවිලේ නඩු
විධද්යාන සසිංගග්රහය (සසිංතශකෝධන) පනත
347.05026
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. 2010 අසිංක 13 දරන පළද්යාත් සභද්යා
(සසිංතශකෝධන) පනත
342.09026
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. 2010 අසිංක 14 දරන සවිලේ ගුවන්
තසශේවද්යා පනත
343.097026
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. 2010 අසිංක 15 දරන භද්යාණ්ඩද්යාගද්යාර
තලේකම (නිතයකෝජිතයකු නම කරීතම) පනත
343.032026
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. 2010 අසිංක 16 දරන තගවීම පපැහපැර
හරින ලපැබ බදු පියවීතම (විතශශේෂ විධිවිධද්යාන)
පනත
343.04026
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. 2010 අසිංක 17 දරන කපැසතනකෝ
වදද්යාපද්යාර (නියද්යාමනය කරීතම) පනත
344.099026
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. 2010 අසිංක 18 දරන ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා රද්යාජද
වදවසද්යාය පග්රතිසසිංසස්කරණ තකතොමිෂන් සභද්යා
(ඉවත් කරීතම) පනත
346.067026
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. 2010 අසිංක 19 දරන මරණ
ලියද්යාපදිසිංචි කරීතම (තද්යාවකද්යාලික විධිවිධද්යාන)
පනත
343.034026
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. 2010 අසිංක 20 දරන විසර්ජන පනත
343.034026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 1 දරන බපැසිංකු මගින්
ප්රදද්යානය කරන ලද ණය අයකර ගපැනීතම
(විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) පනත
346.073026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 2 දරන පීඩද්යාකද්යාරී
ආයුධ (සසිංතශකෝධන) පනත 344.0537026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 3 දරන රක්ෂණ
කර්මද්යාන්තය විධිමත් කරීතම (සසිංතශකෝධන)

පනත

346.086026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 4 දරන සමථ
මණ්ඩල (සසිංතශකෝධන) පනත. 347.09026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 6 දරන තරකෝහිත
අතබ්ගුණවර්ධන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 7 දරන තද්යාරණදයට
තහටක් සසිංවිධද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
පනත
346.064026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 8 දරන මද්යානෂීය තසශේවද්යා
සඳහද්යා වූ රතු පියුම සසිංවිධද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) පනත
346.064026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 9 දරන එකතු කළ අගය
මත (සසිංතශකෝධන) පනත
343.055026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 10 දරන ජද්යාතිය
තගතොඩනපැගීතම බදු (සසිංතශකෝධන) පනත
343.04026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 11 දරන ආර්ථික තසශේවද්යා
ගද්යාසස්තු (සසිංතශකෝධන) පනත
343.055026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 12 දරන කග්රතමකෝපද්යාය
සසිංවර්ධන වදද්යාපකෘති (සසිංතශකෝධන) පනත
346.092026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 13 දරන පළද්යාත් සභද්යා
(මුද්දර ගද්යාසස්තු මද්යාර කරීතම) පනත
343.057026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 14 දරන හර බදු (ඉවත්
කරීතම) පනත
343.04026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 15 දරන මුදලේ
(සසිංතශකෝධන) පනත
343.034026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 16 දරන පග්රද්යාතද්ශ්රීය
යටිතල පහසුකම සසිංවර්ධන බදු (ඉවත්
කරීතම) පනත
343.04026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 17 දරන නිෂස්පද්යාදන බදු
(විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) පනත
343.055026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 18 දරන වරද්යාය සහ
ගුවන් තතතොටුපල සසිංවර්ධන බදු පනත
343.04026

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 19 දරන බපැසිංකු මගින්
පග්රදද්යානය කරන ලද ණය අයකර ගපැනීතම
(විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) පනත
346.073026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 20 දරන සුරද්යා බදු
(සසිංතශකෝධන) පනත
344.04233026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 21 දරන විදුලිසසිංතද්ශ බදු
පනත
343.04026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 22 දරන තද්ශ්රීය ආදද්යායම
(සසිංතශකෝධන) පනත
343.036026

කරීතම) පනත

346.064026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 35 දරන පහලගම
ශ්රී තසකෝමරතන නද්යාහිමි පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 36 දරන තලසස්ටර්
තජේමසස් පීරිසස් සහ සුමිත්රද්යා පීරිසස් පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත 346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 37 දරන ඔලගසිංගල
මහද්යා සුදර්ශන පතරකෝපකද්යාරී පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත 346.064026

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 23 දරන බදු අභියද්යාචනද්යා
තකතොමිෂන් සභද්යාව පනත
343.04026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 38 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා
වදවහද්යාරික සසිංඛදද්යාන විදදද්යා ආයතනය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත 346.064026

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 24 දරන ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ
සපැමට තසත පදනම පනත
346.064026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 39 දරන කද්යාර්මික
ආරවුලේ (සසිංතශකෝධන) පනත 344.01026

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 25 දරන පින සසිංවිධද්යානය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.064026

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 40 දරන මුදලේ
විශුද්ධිකරණය වපැළපැක්වීතම (සසිංතශකෝධන)
පනත
343.032026

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 26 දරන සසිංගණන
(සසිංතශකෝධන) පනත
342.08026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 27 දරන මතහශේෂස්වරි
පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත
346.064026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 28 දරන මපැතිවරණ
(විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) පනත
342.07026
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 29 දරන ආහද්යාර
(සසිංතශකෝධන) පනත
344.04232026
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 30 දරන පග්රද්යාතද්ශ්රීය
සසිංවර්ධන බපැසිංකුව (සසිංතශකෝධන) පනත
346.082153026
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 31 දරන පළිතබකෝධ
නද්යාශක පද්යාලනය කරීතම (සසිංතශකෝධන) පනත
344.046334026
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 32 දරන නද්යාවික හමුදද්යා
(සසිංතශකෝධන) පනත
343.019026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 33 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා
ආර්ථික විදදද්යා සසිංගමය පනත (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) පනත
346.064026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 34 දරන අනරද්යාධපුර
ශ්රී පුෂස්පදද්යාන සසිංවර්ධන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත

ශ්රී ලසිංකද්යාව. 2011 අසිංක 41 දරන ත්රසස්තවද්යාදීන්ට
මුදලේ සපැපයීම මපැඩපපැවපැත්වීතම සමමුති
(සසිංතශකෝධන) පනත
343.05325026
ශ්රී ලසිංකද්යාව. තද්ශීය ආදද්යායම තදපද්යාර්තතමන්තුව.
උ. වි. තග. ආදද්යායම බදු චක්ර 2011-2012
336.20125493

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. අලේ ජමියද්යාගුලේ
තගකෞශියද්යා (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : අලේ ජමියද්යා
තගකෞශියද්යා සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව . අතසකෝක
තසලේලතහශේවද්යා ශිෂදත්ව පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : අතසකෝක තසලේලතහශේවද්යා ශිෂදත්ව
පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ආචද්යාර්ය මද්යාලිනී
තෆතොන්තසශේකද්යා පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
ආචද්යාර්ය මද්යාලිනී තෆතොන්තසශේකද්යා පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ආර්ථික තසශේවද්යා
ගද්යාසස්තු (සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 13 දරන
ආර්ථික තසශේවද්යා ගද්යාසස්තු පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක
343.0550262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ආහද්යාර
(සසිංතශකෝධන): 1980 අසිංක 26 දරන ආහද්යාර
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
344.04230262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ඌන ක්රියද්යාකද්යාරී
වදවසද්යායයන් සහ ඌන උපතයකෝජිත
වත්කම පුනරදය කරීතම : හඳුනද්යාගත්
ඌන ක්රියද්යාකද්යාරී වදවසද්යාය තහකෝ ඌන
උපතයකෝජිත වත්කම ජද්යාතික යහපත
උතදසද්යා රජය සතු කරීම සඳහද්යා ද ; එම
ඌන ක්රියද්යාකද්යාරී එක් එක් වදවසද්යාය තහකෝ
ඌන උපතයකෝජිත වත්කම සමබන්ධතයන්
තහකෝ ඒ වදවසද්යාය තහකෝ වත්කම කීපයක්
සමබන්ධතයන් නිස බලධරයකු පත්කරීම
සඳහද්යා ද ; විකලේප උපතයකෝජනය තුළින්
එවද්යාතයේ ඵලදද්යායී කළමනද්යාකරණය,
පරිපද්යාලනය තහකෝ පුනරදය සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම සහ ඒවද්යා
සමබන්ධතයන් වන්දි තගවීම පිණස ද ; ඊට
සමබන්ධ තහකෝ ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0650262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. එකතු කළ අගය
මත බදු (සසිංතශකෝධන) :2002 අසිංක 14 දරන
එකතු කළ අගය මත බදු පනත්
තකටුමපතක
343.0550262

සසිංවර්ධනවදද්යාපකෘති (සසිංතශකෝධන) : 2008
අසිංක 14 දරන කග්රතමකෝපද්යාය සසිංවර්ධන
වදද්යාපකෘති පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක
346.0920262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ජයන්තිපුර
සුභසද්යාධක සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
ජයන්තිපුර සුභසද්යාධක සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ජයවිකග්රම පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ජයවිකග්රම පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ජද්යාතික තපතොලිසස්
අභදද්යාස ආයතනය : ජද්යාතික තපතොලිසස් අභදද්යාස
ආයතනය පිහිටුවීම සඳහද්යා ද ; ජද්යාතික
තපතොලිසස් අභදද්යාස ආයතනතයේ අරමුණ හද්යා
කර්තවද හඳුනද්යාගපැනීම සඳහද්යා ද ; එම
අභදද්යාස ආයතනතයේ කළමනද්යාකරණය සහ
පරිපද්යාලනය සහ විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම සඳහද්යා
ද ; ඊට සමබන්ධ තහකෝ ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
344.0520262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ජද්යාතිය
තගතොඩනපැගීතම බදු (සසිංතශකෝධන) :2009 අසිංක
9 දරන ජද්යාතිය තගතොඩනපැගීතම බදු පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ්ූ පනත්
තකටුමපතක
343.040262

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. එසස්. බ. නද්යාවින්න
පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : එසස්. බ.
නද්යාවින්න පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක
346.0640262

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. තජකෝන්
තසතනවිරත්න පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
තජකෝන් තසතනවිරත්න පදනම සසිංසස්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. කද්යාර්මික ආරවුලේ
(සසිංතශකෝධන) : (131 වන අධිකද්යාරය වූ)
කද්යාර්මික ආරවුලේ පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
පිණස වූ පනත් තකටුමපතක 344.010262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ත්රසස්තවද්යාදීන්ට
මුදලේ සපැපයීම මපැඩපපැවපැත්වීතම සමමුති
(සසිංතශකෝධන) : 2005 අසිංක 25 දරන
ත්රසස්තවද්යාදීන්ට මුදලේ සපැපයීතම
මපැඩපපැවපැත්වීතම සමමුති පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
344.05320262

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව.
කද්යාසමි පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : කද්යාසමි පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. කග්රතමකෝපද්යාය

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ද. මු. දසනද්යායක
සමද්යාජ සත්කද්යාරක හද්යා පුණදද්යාධද්යාර පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ද. මු. දසනද්යායක

සමද්යාජ සත්කද්යාරක හද්යා පුණදද්යාධද්යාර පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. දද්යාමතප්, මීතගතොඩ
තබකෝධිවර්ධනද්යාරද්යාම ශග්රග්රී මධුරසද්යාම පිරිතවන්
විහද්යාරසස්ථ සසිංවර්ධන සභද්යාව (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : දද්යාමතප්, මීතගතොඩ
තබකෝධිවර්ධනද්යාරද්යාම ශග්රග්රී මධුරසද්යාම පිරිතවන්
විහද්යාරසස්ථ සසිංවර්ධන සභද්යාව සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක 346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. තදහිවල,
නපැදිමද්යාතලේ තබකෞද්ධ සසිංසස්කකෘතික
මධදසස්ථද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම)
(සසිංතශකෝධන) : 2008 අසිංක 30 දරන තදහිවල,
නපැදිමද්යාතලේ තබ්සෟද්ධ සසිංසස්කකෘතික
මධදසස්ථද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. තද්ශීය ආදද්යායම
(සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 10 දරන තද්ශ්රීය
ආදද්යායම පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක
343.0360262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. නද්යාවික හමුදද්යා
(සසිංතශකෝධන) : (358 වන අධිකද්යාරය වූ)
නද්යාවික හමුදද්යා පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක 343.0190262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. නිදහසස් අධදද්යාපන
අයිතිවද්යාසකම : ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ සයලුම
දරවන්ට නිදහසස් අධදද්යාපනයට පග්රතවේශයක්
ලබද්යා දීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක
344.070262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. නිෂස්පද්යාදන බදු
(විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) : 1989
අසිංක 13 දරන නිෂස්පද්යාදන බදු (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක
343.0550262

සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැළපැසස්වීම සඳහද්යා ද වූ
පනතක
343.0570262
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. පළිතබකෝධ නද්යාශක
පද්යාලනය කරීතම (සසිංතශකෝධන) : 1980 අසිංක
33 දරන පළිතබකෝධ නද්යාශක පද්යාලනය කරීතම
පනත සසිංතශකෝධන කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
344.0463340262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. පද්යාර්ලිතමන්තු විවද්යාද
(හපැන්සද්යාඩ්) : නිල වද්යාර්තද්යාව
328.549302
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. පිය දසුන පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : පිය දසුන පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. පීඩද්යාකද්යාරී ආයුධ
(සසිංතශකෝධන) : 1966 අසිංක 18 දරන පීඩද්යාකද්යාරි
ආයුධ පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක
344.05370262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. පග්රද්යාතද්ශීය යටිතල
පහසුකම සසිංවර්ධන බදු (ඉවත් කරීතම) :
2006 අසිංක 51 දරන පග්රද්යාතද්ශ්රීය යටිතල
පහසුකම සසිංවර්ධන බදු පනත ඉවත් කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක 343.040262
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. පග්රද්යාතද්ශීය
සසිංවර්ධන බපැසිංකුව (සසිංතශකෝධන) : 2008 අසිංක
41 දරන පග්රද්යාතද්ශ්රීය සසිංවර්ධන බපැසිංකුව පනත
සසිංතශකෝධන කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0821530262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
තනතොතද්යාරිසස් (සසිංතශකෝධන) : තනතොතද්යාරිසස්
ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක
347.0160262

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. බදු අභියද්යාචනද්යා
තකතොමිසම : බදු අභියද්යාචනද්යා තකතොමිෂන්
සභද්යාවක් සසිංසස්ථද්යාපනය කරීම සඳහද්යා ද, එම
තකතොමිෂන් සභද්යාතවේ සහ එවපැනි අභියද්යාචනද්යා
විභද්යාග තකතොට අවසන් කරීම සඳහද්යා
අනගමනය කළ යුතු කද්යාර්ය පටිපද්යාටිය
නිශස්චය කරීම සඳහද්යා සහ ඒ හද්යා සමබන්ධ
තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස වූ්ූ පනත්
තකටුමපතක
343.040262

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. පළද්යාත් සභද්යා
(මුද්දර ගද්යාසස්තු මද්යාර කරීතම) : ආණ්ඩුව
විසන් එකතු කරගන්නද්යා ලද සයලු මුද්දර
ගද්යාසස්තු පළද්යාත් සභද්යාවලට මද්යාර කරීම සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැළපැසස්වීම සඳහද්යා ද ; ඒ හද්යා
සමබන්ධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. බපැසිංකු මගින්
පග්රදද්යානය කරන ලද ණය අයකර ගපැනීතම
(විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) (සසිංතශකෝධන) 1990 අසිංක
4 දරන බපැසිංකු මගින් පග්රදද්යානය කරන ලද ණය
අයකර ගපැනීතම (විතශශේෂ විධිවිධද්යාන) පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ්ූ පනත්

තකටුමපතක

346.0730262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. මඩහතපතොල
ශ්රී රත්නපද්යාලද්යාරද්යාම විහද්යාරසස්ථ සද්යාසන හද්යා
තබකෞද්ධ අධදද්යාපන සසිංවර්ධන පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : මඩහතපතොල
ශ්රී රත්නපද්යාලද්යාරද්යාම විහද්යාරසස්ථ සද්යාසන හද්යා
තබකෞද්ධ අධදද්යාපන සසිංවර්ධන පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. මහතමවේනද්යාව
සඳහම තසශේවද්යාව (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
මහතමවේනද්යාව සඳහම තසශේවද්යාව සසිංසස්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. මපැතිවරණ (විතශශේෂ
විධිවිධද්යාන) : මපැතිවරණයක දී ඡන්දය පග්රකද්යාශ
කරීම සඳහද්යා යම තපැනපැත්තකු විසන්
අශක්නතද්යාවකට පත් ඡන්දදද්යායකයකු කපැටුව
යද්යාමට අවශද විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස ද;
(262 වන අධිකද්යාරය වූ ) පළද්යාත් පද්යාලන
මපැතිවරණ ආඥද්යාපනත, 1981 අසිංක 1 දරන
පද්යාර්ලිතමන්තු මපැතිවරණ පනත, 1981 අසිංක
7 දරන ජනමත විචද්යාරණ පනත, 1981 අසිංක
15 දරන ජනද්යාධිපතිවරණ පනත සහ 1988
අසිංක 2 දරන පළද්යාත් සභද්යා මපැතිවරණ පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා ද ; ඊට සමබන්ධ
තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත්
තකටුමපතක
342.070262

අසිංක 16 දරන මුදලේ පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක
343.0340262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. තමතොනරද්යාගල
දිසස්තග්රක්රික් කද්යාන්තද්යා මහද්යා සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : තමතොණරද්යාගල දිසස්තිග්රක් කද්යාන්තද්යා
මහද්යා සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක
346.0640262
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. වමතග්රග්රීපද්යාල
තසශේනද්යානද්යායක පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
වමතග්රග්රීපද්යාල තසශේනද්යානද්යායක පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ය. එලේ. එම.
ෆද්යාරක් පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ය.
එලේ. එම. ෆද්යාරක් පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක 346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. රණ කලද්යා
ආයතනය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : රණ කලද්යා
ආයතනය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. තරතොෂද්යාන් රණසසිංහ
ජනසහන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
තරතොෂද්යාන් රණසසිංහ ජනසහන පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව . මුදලේ
විශුද්ධිකරණය වපැලපැක්වීතම (සසිංතශකෝධන) :
2006 අසිංක 5 දරන මුදලේ විශුද්ධිකරණය
වපැලපැක්වීතම පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක 343.0320262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව
රසිංජිත් අලුවිහද්යාතර් පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : රසිංජිත් අලුවිහද්යාතර් පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක.
346.0640262

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. මුදලේ වදද්යාපද්යාර :
මුදලේ වදද්යාපද්යාර කටයුතු විධිමත් කරීම සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම සහ ඊට සමබන්ධ තහකෝ
ආනෂසිංගික කරණු සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසස්වීම පිණස වූ පනත් තකටුමපතක
343.0320262

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. තලසස්ටර් තජේමසස්
පීරිසස් සහ සුමිතග්රද්යා පීරිසස් පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : තලසස්ටර් තජේමසස් පීරිසස් සහ සුමිතග්රද්යා
පීරිසස් පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක
346.0640262

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. මුදලේ
(සසිංතශකෝධන) : 2006 අසිංක 11 දරන මුදලේ
පනත, 2005 අසිංක 5 දරන මුදලේ පනත,
2003 අසිංක 25 දරන මුදලේ පනත සහ 1995

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව . තලේඛන ලියද්යාපදිසිංචි
කරිතම (සසිංතශකෝධන) : තලේඛන ලියද්යාපදිසිංචි
කරීතම ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක 346040262

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. වරද්යාය සහ ගුවන්
තතතොටුපල සසිංවර්ධන බදු : ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවන්
පිටත දී ආරමභවන ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාවට ආනයන
කරන ලබනසසෑම භද්යාණ්ඩයක් මත ම වරද්යාය
සහ ගුවන් තතතොටුපල සසිංවර්ධන බද්ද
යනතවන් හඳුන්වන ලබන බද්දක් පපැනවීමට
සහ ඒ බද්ද එකතු කරීම සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසස්වීම පිණස ද, 2002 අසිංක 11 දරන
මුදලේ පනතත් 1 වන තකතොටස සසිංතශකෝධනය
කරීම පිණස ද ; ඒ හද්යා සමබන්ධ තහකෝ ඊට
ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැලපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත් තකටුමපතක
343.040262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. වපැඩිහිටි
තපැනපැත්තන්තග් අයිතිවද්යාසකම ආරක්ෂද්යා
කරීතම (සසිංතශකෝධන) : 2000 අසිංක 9 දරන
වපැඩිහිටි තපැනපැත්තන්තග් අයිතිවද්යාසකම
ආරක්ෂද්යා කරීතම පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක344.03160262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. විතද්ශ
තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම වපැටුප් පග්රතිලද්යාභ
අරමුදල : තම පනතත් විධිවිධද්යාන පග්රකද්යාරව
විශග්රද්යාම වපැටුපක් සඳහද්යා සුදුසුකම ලබන
ඇතපැම තසශේවක පන්තිවල පග්රතයකෝජනය සඳහද්යා
විතද්ශ තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම වපැටුප්
පග්රතිලද්යාභ අරමුදලක් පිහිටුවීම සහ ඒ හද්යා
සමබන්ධ වූ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික කරණු
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණස ද වූ
පනත් තකටුමපතක
344.0125240262

ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. විශද්යාම වපැටුප්
(ආනෂසිංගික විධිවිධද්යාන ) : 2011 අයවපැය
තයකෝජනද්යාවලදී ඉදිරිපත් කරන ලද
අයවපැය තයකෝජනද්යාවක් ප්රකද්යාරව තසශේවද්යා
නියුක්තයන්තග් විශද්යාම වපැටුප් ප්රතිලද්යාභ
අරමුදල පනත සහ විතද්ශ තසශේවද්යා
නියුක්තයන්තග් විශද්යාම වපැටුප් ප්රතිලද්යාභ
අරමුදල පනත පපැනවීම නිසද්යා උද්ගත වූ
ඇතපැම ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැළපැසස්වීම පිණස ද ; ඊට සමබන්ධ තහකෝ ඊට
ආනෂසිංගික කද්යාරණද්යා සඳහද්යා විධිවිධද්යාන
සපැළපැසස්වීම පිණස ද වූ පනත් තකටුමපතක
344.012520262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. විසර්ජන : 2012
මුදලේ වර්ෂතයේ තසශේවද්යා වියදම සඳහද්යා
විධිවිධද්යාන සපැලසම සඳහද්යා ද ; ඒ තසශේවද්යා

කද්යාර්ය සඳහද්යා ශ්රී ලසිංකද්යාව තුළ තහකෝ ඉන්
බපැහපැර තහකෝ ණය ලබද්යා ගපැනීමට බලය දීම
සඳහද්යා ද ; ඒ මුදලේ වර්ෂය තුළ ආණ්ඩුතවේ
ඇතපැම කටයුතු තවනතවන් මූලද
ප්රතිපද්යාදන සපැපයීම සඳහද්යා ද ; එම කටයුතු
තවනතවන් ඒ මුදලේ වර්ෂය තුළ වියදම
සඳහද්යා අවශද වන මුදලේ ඒකද්යාබද්ධ
අරමුදලින් තහකෝ ආණ්ඩුතවේ තහකෝ ආණ්ඩුවට
සුදුසස්සක් කළ හපැක තවනත් යම
අරමුදලකන් තහකෝ මුදලේවලින් තහකෝ
අත්තිකද්යාරම වශතයන් තගවීමට ඉඩ
සපැලසම සඳහද්යා ද ; ඒකද්යාබද්ධ අරමුදලට ඒ
මුදලේ ආපසු තගවීමට විධිවිධද්යාන සපැලසම
සහ ඉහත කී කරණු හද්යා සමබන්ධ තහකෝ
එයට ආනෂසිංගික කරණු සමබන්ධතයන්
විධිවිධද්යාන සපැලසම සඳහද්යා ද වූ පනත්
තකටුමපතක
343.0340262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. තවරළ සසිංරක්ෂණ
(සසිංතශකෝධන) : 1981 අසිංක 57 දරන තවරළ
සසිංරක්ෂණ පනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා ද 1968 අසිංක 15 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා ඉඩම
තගතොඩ කරීතම හද්යා සසිංවර්ධනය කරීතම
සසිංසස්ථද්යාව පනතත් සහ 1978 අසිංක 4 දරන ශ්රී
ලසිංකද්යා ආතයකෝජන මණ්ඩල පනතත් ඇතපැම
විධිවිධද්යාන සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා සහ
ඒ හද්යා සමබන්ධ තහකෝ ඊට ආනෂසිංගික
කද්යාරණද්යා සමබන්ධතයන් විධිවිධද්යාන
සපැලපැසස්වීම සඳහද්යා ද වූ පනත් තකටුමපතක
346.0469170262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා ධීවර හද්යා
ජලජ සමපත් සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : ශග්රග්රී ලසිංකද්යා ධීවර හද්යා ජලජ සමපත්
සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව . ශ්රී ලසිංකද්යා නිවද්යාස
සසිංවර්ධන මූලද සසිංසස්ථද්යා බපැසිංකුව
(සසිංතශකෝධන) : 1997 අසිංක 7 දරන ශ්රී ලසිංකද්යා
නිවද්යාස සසිංවර්ධන මුලද සසිංසස්ථද්යා බපැසිංකුව
පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.08230262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ශග්රග්රී පියරතන පග්රජද්යා
සසිංවර්ධන සහ සමද්යාජීය පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රීග්ර පියරතන පග්රජද්යා සසිංවර්ධන සහ
සමද්යාජීය පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යා
ඖෂධතවේදීන්තග් සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : ශ්රී ලසිංකද්යා ප්රජද්යා ඖෂධතවේදීන්තග්
සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්

තකටුමපතක

346.0640262

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ශග්රග්රී ලසිංකද්යා භු විදදද්යා
ආයතනය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ශග්රග්රී ලසිංකද්යා භු
විදදද්යා ආයතනය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ශග්රග්රී ලසිංකද්යා
මතනකෝවිදදද්යා සසිංගමය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
ශග්රග්රී ලසිංකද්යා මතනකෝවිදදද්යා සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා
විශස්තලේෂණ රසද්යායනද්යාගද්යාර සසිංගමය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා විශස්තලේෂණ
රසද්යායනද්යාගද්යාර සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක 346.0640262
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. සස්වද්යාභිමද්යානී දහම
සවිය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : සස්වද්යාභිමද්යානී
දහම සවිය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. සමථ මණ්ඩල
(සසිංතශකෝධන) : 1988 අසිංක 72 දරන සමථ
මණ්ඩල පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක
347.090262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. සමනලගිරි
සතරද්යාසිංග (නද්යාඩි) වවදද සභද්යාව (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : සමනලගිරි සතරද්යාසිංග (නද්යාඩි)
වවදද සභද්යාව සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. සත් තසවන මන්ද
මද්යානසක ළමද්යා සසිංවර්ධන සසිංවිධද්යානය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : සත් තසවන මන්ද
මද්යානසක ළමද්යා සසිංවර්ධන සසිංවිධද්යානය
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. සුසන්ත
පුසිංචිනිල තම පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
සුසන්ත පුසිංචිනිලතම පදනම සසිංසස්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක
346.0640262
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. තසශේවක අර්ථ
සද්යාධක අරමුදලේ (සසිංතශකෝධන) : 1958 අසිංක
15 දරන තසශේවක අර්ථ සද්යාධක අරමුදලේ පනත
සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ පනත්

තකටුමපතක

344.012550262

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව.
තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම වපැටුප් පග්රතිලද්යාභ
අරමුදලේ : තම පනතත් විධිවිධද්යාන පග්රකද්යාරව
විශග්රද්යාම වපැටුපක් සඳහද්යා සුදුසුකම ලබන
ඇතපැම තසශේවද්යානියුක්ත පන්තිවල පග්රතයකෝජනය
සඳහද්යා තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම වපැටුප්
පග්රතිලද්යාභ අරමුදලක් පිහිටුවීමටත් සහ ඒ හද්යා
සමබන්ධ වූ හද්යා එයට ආනෂසිංගික කරණු
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණසත්
පනවන ලබන පනත් තකටුමපතක
344.0125240262
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. හඟුරන්තකත
මද්යාදන්තවල රජමහද්යා විහද්යාර සසිංවර්ධන පදනම
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : හඟුරන්තකත
මද්යාදන්තවල රජමහද්යා විහද්යාර සසිංවර්ධන පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. හඳගල වලගමබද්යා
පුරද්යාණ ගලේතලන් රජමහද්යා විහද්යාරසස්ථ
සසිංවර්ධන සභද්යාව (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
හඳගල වලගමබද්යා පුරද්යාණ ගලේතලන් රජමහද්යා
විහද්යාරසස්ථ සසිංවර්ධන සභද්යාව සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක 346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. හරබදු (ඉවත්
කරීතම) : 2002 අසිංක 16 දරන හරබදු පනත
ඉවත් කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක
343.040262

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. තභළ උදද්යාව
ජද්යාතික වදද්යාපද්යාරය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
තභළ උදද්යාව ජද්යාතික වදද්යාපද්යාරය සසිංසස්ථද්යාගත
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව. තහශේදන් අධදද්යාපන
පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : තහශේදන්
අධදද්යාපන පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක
346.0640262
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. රද්යාජද ආරක්ෂක, මහජන ආරක්ෂද්යාව,
නීතිය හද්යා සද්යාමය පිළිබඳ අමද්යාතදද්යාසිංශය.
2008 වර්ෂතයේ පග්රගතිය හද්යා ඉදිරි දපැක්ම
355.606
ශ්රී ලසිංකද්යාව. බසස්නද්යාහිර පළද්යාතත් පළද්යාත් සභද්යාව.

කද්යාර්ය සටහන්

328.549302

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. බසස්නද්යාහිර පළද්යාතත් පළද්යාත් සභද්යාව.
විවද්යාද නිල වද්යාර්තද්යාව
328.5493

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ ආපදද්යා කළමනද්යාකරණය : වඩද්යාත්
සුරක්ෂිත ශග්රග්රී ලසිංකද්යාවක් කරද්යා. (ලද්යාලේ කුමද්යාර,
ව. අ. සරත්)
363.34095493

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. මහද්යා භද්යාණ්ඩද්යාගද්යාරය. අයවපැය
ඇසස්තතමන්තුව 2011
352.48

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ ආයුර්තවේදීය සසිංචද්යාරක වදද්යාපද්යාරය.
(සලේවද්යා, ඩ. ඒ. ස. සුරසිංග)
615.538

ශ්රී ලසිංකද්යාව. මුදලේ හද්යා ක්රමසමපද්යාදන අමද්යාතදද්යාසිංශය.
වසර මපැද රද්යාජද මූලද තත්ත්වය පිළිබඳ
වද්යාර්තද්යාව 2011
336.5493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ආර්ථික ඉතිහද්යාසය : නූතන යුගය.
(ඊරියගම, තිසස්ස)
338.95493

ශ්රී ලසිංකද්යාව. රද්යාජද මූලද ප්රතිපත්ති
තදපද්යාර්තතමන්තුව. 2010 වර්ෂය සඳහද්යා
මහද්යා භද්යාණ්ඩද්යාගද්යාරතයේ රද්යාජද මූලද ප්රතිපත්ති
තදපද්යාර්තතමන්තුතවේ කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව
352.406
ශ්රී ලසිංකද්යාව. වපැඩිහිටි තපැනපැත්තන්තග්
අයිතිවද්යාසකම ආරක්ෂද්යා කරීතම (සසිංතශකෝධන)
පනත
344.032026
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. තවතළඳ, අතලවි සසිංවර්ධන,
සමුපකද්යාර හද්යා පද්යාරිතභකෝගික තසශේවද්යා
අමද්යාතදද්යාසිංශය. කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව 2009
354.7306
ශ්රී ලසිංකද්යාව. තවළඳ, තරබදු හද්යා ආතයකෝජන
ප්රතිපත්ති තදපද්යාර්තතමන්තුව. කද්යාර්ය සද්යාධන
වද්යාර්තද්යාව – 2010
352.7306
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. රද්යාජද වදද්යාපද්යාර තදපද්යාර්තතමන්තුව
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව - 2009
352.406
ශ්රී ලසිංකද්යාව. ශ්රී ලසිංකද්යා සුරද්යාබදු තදපද්යාර්තතමන්තුව.
2010 වර්ෂය සඳහද්යා සුරද්යාබදු තකතොමසද්යාරිසස්
ජනරද්යාලේතග් පද්යාලන වද්යාර්තද්යාව
352.99806
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. සසිංවර්ධන මූලද තදපද්යාර්තතමන්තුව.
වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යාව - 2006
352.406

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ ආර්ථික, සමද්යාජයීය හද්යා සසිංසස්කකෘතික
හිමිකම තත්ත්වය
323.095493
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ ඖෂධ පපැළසෑටි. (තසශේරසසිංහ,
හරීන්ද්ර යසසස්)
615.321095493
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ කමකර පසිංති වදද්යාපද්යාරතයේ තකටි
ඉතිහද්යාසය - 1893 - 1947. (ජයවර්ධන,
කුමද්යාරි)
331.88095493
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ කපැටයම හද්යා මූර්ති කලද්යාව.
(නද්යානද්යායක්කද්යාර, තමකෝහද්යාන් නන්දන)
730.95493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ජනද්යාධිපති - පද්යාර්ලිතමන්තු
ආණ්ඩුක්රමය. (අතබ්සසිංහ, ඩබ්ලියු. ඒ.)
321.0095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ දිය ඇලි. (තසශේරසසිංහ, හරින්ද්ර යසසස්)
551.484095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේදී බහුලව හමුවන ශද්යාකවල උද්භිද
විදදද්යාත්මක නම
580
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ දුමරිය ගමනද්යාගමනය. (රද්යාජපක්ෂ,
සරිතසශේන)
385.095493

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. සසිංවර්ධන මූලද තදපද්යාර්තතමන්තුව.
කද්යාර්ය සද්යාධන වද්යාර්තද්යාව - 2009
352.406

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ තද්ශීය කර්මද්යාන්ත. (සසිංජීව, එම.
එච්. නිශද්යාන්ත සසිංජීව)
338.095493

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව ආසයද්යාතවේ නපැගී එන ආශස්චර්ය :
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දපැක්ම
338.95493

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ නීති විතරකෝධී මත්පපැන් සසිංසස්කකෘතිය.
(ගපැමබර්ඩ්, මිතෂලේ රූත්) 362.292095493

ශ්රී ලසිංකද්යාව සහ අපරද්යාධ විදදද්යාව. (එදිරිවීර,
ආරියතසශේන)
345.095493

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ තබකෞද්ධ කලද්යා. (ඒකනද්යායක,
ඇකරියගල එච්. ඒ.)
730.95

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා විශස්තලේෂණ රසද්යායනද්යාගද්යාර සසිංගමය
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : ශ්රීග්ර ලසිංකද්යා විශස්තලේෂණ
රසද්යායනද්යාගද්යාර සසිංගමය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ රද්යාජද ණය කළමනද්යාකරණය : 2010
වසතර් ප්රගතිය සහ 2011 සහ ඉදිරිය සඳහද්යා
ක්රතමකෝපද්යායයන්. (ශ්රී ලසිංකද්යා මහ බපැසිංකුව)
336.095493

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ ලන්තද්ස බලතකතොටු. (තනලේසන්,
ඩබ්ලිවේ. ඒ. )
355.7095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වනද්යාන්තර වර්ග. (තසශේරසසිංහ,
හරින්ද්ර යසසස්)
333.784095493
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ වර්තමද්යාන තබකෞද්ධ භික්ෂු නිකද්යාය.
(වසිංගීස හිමි, ඌරගමුතවේ) 294.39095493
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ වද්යාමද්යාසිංශික වදද්යාපද්යාරය තකතොයිබට ද
(කුතර්, උපද්යාලි)
324.2095493

පපැතිකඩක්. (අමරතසශේකර, චරිත්)
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ශග්රග්රී සමබුද්ධත්ව වන්දනද්යා... (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)
294.3
ශ්රී සුමසිංගල ශබ්දතකකෝෂය : සසිංහල – සසිංහලද්යාර්ත :
ද්විතය භද්යාගය (ප-තළතො)
491.483
තශශේෂස්ඨ විදදද්යාඥතයකෝ ආකමිඩසස්
තශශේෂස්ඨ හද්යා සුපග්රකට කද්යාන්තද්යාතවකෝ.
සරත්)

510.92
(රණවීර,
305.4092

ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ වද්යාසස්තු විදදද්යා උරම සසිංරක්ෂණතයේ
ඓතිහද්යාසක විකද්යාශනය : ත්රමතවේද, සසිංකලේප
හද්යා භද්යාවිතය. (මලේසරි, ඉෂසිංඛ) 720.95493
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ තවරළ කලද්යාපතයේ තබලේලන් :
කතඩතොලද්යාන සහ කවුලේදිය විතශශේෂ සමහරක්ද
ඇතුලත්ව. (පග්රනද්යාන්දු, මලික්)
591.477095493
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාතවේ තවතසන මිරිදිය මත්සදතයකෝ.
(සමරසසිංහ, ආර්. පී.)
597.176095493
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ ශග්රමබල සමීක්ෂණය වද්යාර්ෂික
වද්යාර්තද්යාව - 2009 : පළද්යාත් සභද්යා දිසස්තග්රක්රික්
මට්ටතම දත්ත. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. ජනතලේඛන හද්යා
සසිංඛදද්යාතලේඛන තදපද්යාර්තතමන්තුව)
331.11021
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ සතද ඉතිහද්යාසය. (එදිරිවීර,
ආරියතසශේන)
954.93
ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ සමනළුන්. (තසශේරසසිංහ, හරින්ද්ර
යසසස්)
595.789095493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංචද්යාරය කරමු. (රණවීර, සරත්)
915.493
ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ සසිංවර්ධනයට ප්රතවේශයක්. සමිද්ධි
හිමි, බටුවසිංගල
330.95493
ශ්රී ලසිංකද්යා සසිංඥද්යා භද්යාෂද්යා වපැඩතපතොත.
(කුරකුලසූරිය, ෂමිලද්යා)

372.6

ෂස්තවට්සර්, ඇලේබර්ට්. මහ ගන වන මපැද
මිනිතසක්
610.92
ෂර්තලතොක් තහකෝමසස් 4. (තඩතොයිලේ, ආතර්
තකතොනන්)

823

ෂර්තලතොක් තහකෝමසස් : 05. (තඩතොයිලේ, ආතර්
තකතොනන්)

823

ෂර්තලතොක් තහකෝමසස් -06. (තඩතොයිලේ, ආතර්
තකතොනන්)

823

ෂර්වුඩ් වනද්යාන්තරතයේ තරතොබින් හුඩ්.
(කද්යාතපන්ටර්, රිචඩ්)

823

ෂර්වුඩ් වනද්යාන්තරතයේ තරතොබින් හුඩ් ;
අසිංක 04. (කද්යාතපන්ටර්, රිචඩ්) වකෘකයද්යාට
කපැපවූ තහකෝරද්යාව
823
ෂද්යා, හනද්යාහස්. ඉමද්යාමතග් දියණය 305.48697092
ෂපැතනතොන්, තඩ්විඩ්. බයිසකතලන් ගිය තද්යාරද්යාවද්යා
ළ 823
ෂපැසිංහයි තසතොඳුරිය. (තවයි තවයි)

895.63

ෂින්තජන්, ගද්යාඕ. දිවේගිර

895.13

ෂිමිසු, යුකී. සුසුරන්

895.13

ශ්රී ලද්යාසිංතක්ය තබකෞද්ධ සමප්රදද්යායය 1.
(දිසද්යානද්යායක, නිලන්ත )
294.3095493
ශ්රී ලද්යාසිංතක්ය මද්යාතද්යාවක් ජර්මනිතයේ තබතොන් නගරය
දක්වද්යා තගතොඩබිමින් ගිය ගමන. (රද්රිගු,
මර්ලින්)
920

සස්කන්දකුමද්යාර්, බ, (සසිංසස්.). බලන්න ශග්රග්රී
ලසිංකද්යාතවේ ආර්ථික, සමද්යාජයීය හද්යා සසිංසස්කකෘතික
හිමිකම තත්ත්වය

ශ්රී ලද්යාසිංතක්ය සමද්යාජය : සමද්යාජ විදදද්යාත්මක

සස්තකලිටන් දූපතත් වික්රමය. (ආතර්, තරතොබට්)

891.483
සස්ටයින්, ආර්. එලේ. උලේකද්යාෂස්මිතයන් පපැමිණ
විකකෘති ජීවිතයකෝ
813

සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
සස්තවතොතබතොඩද්යා, තරතොබර්ට් ඊ. ආතඝකෝර තභවත්
ඉන්දියද්යාන යද්යාතු කර්ම
299.5

සස්ටයින්, ආර්. එලේ. බිහිසුණු අත්වපැරැද්ද

813

සස්ටයින්තබක්, තජකෝන්. මුතු ඇටය

823

සක්කද්යාර නවර මසුර තකකෝසය. (ඤද්යාණද්යානන්ද
හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
ළ 891.483

සස්ටපැනිසස්ලවුසස්ක. නද්යාටද හද්යා රසිංග කලද්යාව :
සස්ටපැනිසස්ලවුසස්කතග් අද්විතය භූමිකද්යා
නිර්මද්යාණය

792

සක්විති විජය : තභළ ඉතිහද්යාසතයේ රහසස් තසතොයද්යා
යන අද්භුත මිනිතසකුතග් කතද්යාව.
(ආරියරත්න, ජද්යානක තරසිංග)
891.483

සස්තටෆස්නි, තවයර්. අමද්යාවක

813

සකුණ රද්යාස. (රූපසසිංහ, සසිංජීවනී)

සස්පයිරි, තජතොහද්යානද්යා. කඳුකරතයේ දපැරිය තහයිඩි
823
සස්පර්ශ : පසිංචකද්යාම නවකතද්යාතවේ තදවන තකතොටස.
(මලේලවආරච්චි, එඩ්වඩ්)
891.483
සස්තපන්සර්, එම. ඩ. පිරමිඩතයේ සපැඟෙවුණු
අභිරහස

823

සස්ලින්ක්, බර්නද්යාඩ්. ගිමහද්යාන ගීතය

833

සස්වභද්යාවික වදසනයන්ට දපැනවත්ව මුහුණ තදමු :
කද්යාන්තද්යාවන්ට මග තපන්වීතම අත්තපතොත
363.34
සස්වයසිංවරය. (ආරියපද්යාල, ජී. ඇලේ.)

891.483

සස්වයසිං වද්යාරණ. (තපතර්රද්යා, තර්ණුක දුෂදන්ත)
153.8
සස්වයසිංවද්යාරණ. (රත්නද්යායක, වනිතද්යා) 891.483
සස්වර්ණතිලක, නද්යාලක. ඔතබ් වටිනද්යාකම වපැඩි
කර ගන්න : නිවපැරදිව උත්සව සසිංවිධද්යානයට
අත්වපැලක්
658.402

891.481

සකුණ බුදුන් දුටුවද්යාය : 2600 සමබුද්ධත්ව
ජයන්තිය නිමිත්තතන් මුද්රද්යාපිතයි.
(රත්නකද්යාර, ශිග්රයද්යා)
891.483
සච්ච විභසිංග සූත්රය : නිර්වද්යාණද්යාවතබකෝධතයේ
සදහම සසලස. (ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය)
294.3823
සටනක සටහන් : තග්රසස්ත විතරකෝධී අරගලතයේ
සපැඟෙවුණු කතද්යාව
954.93032
සත්කුමද්යාර, ශක්තික. අඳුර

891.481

සත්කුමද්යාර, ශක්තික (සම කර්තකෘ). බලන්න
රත්නද්යායක, තප්රශේමද්යා
සත්තකකෝරළ ජනවහර සහ ප්රසස්තද්යාව පිරළු.
(අඟෙමතලේ, තපතොඩිරත්න)
491.487
සත්ත්ව තලකෝකය. (වීරතසශේකර, ශිතරකෝමි)

590

සත්ත්ව හිසිංසද්යාව පිටුදකන බුදු දහම.
(රත්නද්යායක, ඒ. ආර්. ඇම. ට. බ.)
294.35693

සස්වර්ණමද්යාලි, තක්ෂිලද්යා. ඕ : ගකෘහසස්ථ
පග්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ විමසුමක්
362.8292

සත් තිසස් තබකෝධිපද්යාක්ෂික ධර්ම. (ඒකනද්යායක,
ජද්යාලිය)
294.3

සස්වර්ණමද්යාලි, තක්ෂිලද්යා. තගතොක්

සත් පියුම පපැතුම. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)
891.483

891.481

සස්වර්ණමද්යාල මහද්යා සසෑ වන්දනද්යාව. (ඤද්යාණද්යානන්ද
හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
294.34433

සත්පුරෂ. (තවලතගදර, චමමින්ද)

891.483

සස්වර්ණ වර්ණ. (තසතනවිරත්න, ජයතකතොඩි)
891.483

සත්මග : පපැණ හද්යා විසඳුම. (චන්දද්යානන්ද හිමි,
මත්තුමගල)
294.3076

සස්වද්යාභිමද්යානී දහම සවිය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
සස්වද්යාභිමද්යානී දහම සවිය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම

සත්වයද්යාතග් පග්රභවය හද්යා තවනත් ලිපි.
(අරියධමම හිමි, තගතොඩඋඩ)
089.9148

සත්සඳු. (විතද්යාන, ශද්යාන්ත කුමද්යාර)

891.483

සතර ශිෂදත්ව ජයමඟෙ 2011 : 5 ශිෂදත්වය
372.19076
සතරසසිංහ, තත්සරණී (පරි.). බලන්න
බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්
සතරසසිංහ, තත්සරණ (පරි.). බලන්න සස්ටයිසිං,
ආර්. එලේ.
සතරසසිංහ, සුදර්මන් (පරි.). බලන්න
බ්ලයින්ටන්, ඉනිඩ්

සද්ධර්මරත්නද්යාවලිය

891.48

සද්ධර්මරත්නද්යාවලිය : ලිහිලේ බසන් (ලියනතග්,
සඳසරි එම.)
891.48
සද්ධර්ම සසිංගග්රහය. (පුඤඤසද්යාර හිමි,
ගමමපැද්තද්තගතොඩ)

294.3

සද්ධද්යානන්ද හිමි, තද්වහන්දිතයේ (සසිංසස්.).
බලන්න බිබිලද්යාතදණය ශ්රීග්ර මලියතද්ව ශද්යාසස්තග්රය
සසිංගග්රහය : කටුගමපල හත්පත්තුතවේ පග්රධද්යාන
සසිංඝනද්යායක ශද්යාසස්තග්රපති කහටවිල ශ්රීග්ර පියරතන
නද්යා හිමි අභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය

සතරසසිංහ, සුදර්මන් (පරි.). බලන්න
සස්තපන්සර්, එම. ඩ.

සද්ධද්යානන්ද හිමි, මිටියද්යාතගකෝඩ (සමපද්යා.).
බලන්න පූජද කුරඳුවත්තත් රතනද්යානන්ද
නද්යාහිමිපද්යාණන්තග් ජීවන චරිතය

සත තවත පතළ තමත : කරණීය තමත්ත සූතග්රය
විවරණය. (සූරියආරච්චි, ගද්යාමිණී) 294.3823

සද්ධද්යාරතන හිමි, කනත්තතතගතොඩ. බුදුදහම හද්යා
පරිසර පවිත්රතද්යාව
294.3377

සතිපට්ඨද්යානය හද්යා පටිච්චසමුප්පද්යාදය

294.34

සද්ධද්යාරතන හිමි, කනත්තතතගතොඩ. බුදුසමය හද්යා
කද්යායික තවදකම
294.33661

සතිමත්බව වපැඩම : විදර්ශනද්යා භද්යාවනද්යා වපැඩමට
සරල බසන් මග තපන්වන පග්රද්යාතයකෝගික
අත්තපතොතක. (ගුණරතන හිමි,
තහශේතන්තපතොල)
294.34435

සද්ධද්යාරතන හිමි, කනත්තතතගතොඩ.
බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ මතනකෝ වවදදවරතයක
294.363

සතිසස්චන්ද්ර එදිරිසසිංහ පග්රතිභද්යාවතලකෝකනය :
අඩසය වසරක් සපිරි කලද්යා තමතභවර උතදසද්යා
කකෘතතවේදීත්වය පිරිනපැතමන රූපමය
සසිංලද්යාපයක. (දන්තදනිය, තරකෝහණ) 700.92

සදහටම නිදපැලේතලේ. (ඇමසන්, තජකෝයි) 599.757

සතජද්යා, එම. පී. ඩිවි දශම වර්ගීකරණතයේ නදද්යාය
හද්යා භද්යාවිතය
025.431

සදහම මතග් යමු තමතසශේ. (උදිතධීර හිමි,
තදතොතළතොසස්වල)
294.34435

සතුටින් ජීවත්වන මඟෙ. (සරිධමම හිමි,
පිටිදූතවේ)

සදහම සත්මලේ යද්යාය - 2. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)
294.34

294.3

සතුර කඳවුර මපැදින්. (විලියමසස්, එරික්)
940.548
සතද නිතමෂය : අදම ජීවමද්යාන
තබකෝසත්වරතයක් වන්න. (ඕකව, ර්යුතහකෝ)
158

සදහම මගට පිවිසම. (ගුණරත්න, ඩබ්ලිවේ.
එම.)
294.34

සදහම සතුවම තපතොත් තපළ ;
අසිංක 11. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ).
නිවී ගිය තසශේක බුද්ධ දිවද්යාකරයද්යාතණකෝ...
294.363
සදහම සුවතදන වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා

294.34433

සතද තලකෝක සදුවීම සහිත අනගද්යාරික ධමමපද්යාල
චරිතද්යාපදද්යානය. (චූලවසිංශ, පී. එසස්. ට.)
303.484092

සදහම සසිංඛදද්යා ශබ්ද තකකෝෂය. (ධමමකත්ති හිමි,
තනලේලියද්තද්)
294.303

සතදද්යා. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)

සන්තද්සකථද්යා. (සුමසිංගල හිමි, හික්කඩුතවේ ශ්රීග්ර)
891.371

සතදද්යාඳුර. (තමතොතර්වියද්යා, ඇලේබතටතො)

891.483
853

සන්ධි : පළමු පියවර

491.485

සන්නසස්ගල, උපුලේ ශද්යාන්ත. රත්නද්යාවල : කකෘතිය
හපැදසෑරීමට තපර කයවීම
891.22
සන්නසස්ගල, උපුලේ ශද්යාන්ත (සසිංසස්.). බලන්න
සසිංහල : තකටි ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය
සන්නිතවේදන ප්රවණතද්යා : මද්යාධද සසිංසස්කකෘතිය
තපකෝෂණය කරීතමහිලද්යා විකලේප ශද්යාසස්ත්රීය
ප්රතවේශයක්. (ඇතුගල, ආරියරත්න) 302.2
සන්නිතවේදනය හද්යා මද්යාධද අධදයනය : 11
තශශේණය. (කුමද්යාරතප්ලි, තිසර)
302.207
සන්නිතවේදනය හද්යා මද්යාධය අධදයනය : 13 වන
තශශේණය ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය
302.2071

සඳ වතුරක් තසශේ : ජනපිග්රය තබ්සෟද්ධ ගීත, සස්වර
පග්රසස්ථද්යාර 50
782.25
සඳ වපැනි තසතොඳුරී. (නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා)
891.483
සඳහම සතුවම තපතොත් තපළ ;
අසිංක 11.(ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
නිවී ගිය තසශේක බුද්ධ දිවද්යාකරයද්යාතණකෝ...
294.363
සතඳශේ ගුප්ත බලතයන් වපැඩගපැනීතම රහසස් 1.
(වනිගරත්න, ආසරි)
133.3337
සපරමද්යාදු, චන්ද්රසරි Easy Guide : පපැසස්කලේ
වලින් තප්රතොග්රැමින් කරීම
005.13

සඳ අරන්දත. (සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා) 891.483

සපරමද්යාදු, රූපද්යා. වසභ
741.5
සපපැමිණ තමතොතහතොතක්. (සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා)
891.483

සඳ අහිසිංසකයි. (අසිංතහට්ටිගම, විමලේසරි)
891.481

සපිරි අටවසස් පිටිදූතවේ සරිදම හිමි සඳ..
(විතජේතිලක, මහින්ද)
294.3657

සඳ ඇලේලම සහ තවත් කතද්යා. (තහශේවතග්,
ජිනදද්යාස)
398.2

සපූ. (ආරච්චි, සුජීව ප්රසන්න)

සඳ ඈතයි. (නද්යානද්යායක්කද්යාර, බියසිංකද්යා) 891.483
සඳත් එක්ක තනිතයන්. (මධුෂද්යාණී, ශෂිකලද්යා)
891.481
සඳ එළිය ගඟෙක් වී. (ප්රිටද්යාම, අමරිටද්යා) 891.423
සඳ එළිය සහ සඳ සඳි විල. (තතතොටවත්ත,
නවන්)
891.481
සඳකඩ පහණ : තකටිකතද්යා සසිංගග්රහය
891.483
සඳ කඳුළක්. (දිසද්යානද්යායක, තරසිංගද්යා)

891.483

සඳ ගපැන තතතොරතුර. (සමරසසිංහ, ආර්. පී.)
523.3

891.483

සබරගමු නපැටුම සහ තද්වතතකෝත්ර තද්ව උපත්
පුවත්. (ඩිසිංගිරි, වී.)
133.443
සමබුද්ධත්ව ජයන්ති ග්රන්ථමද්යාලද්යා ;
අසිංක 01. උමසිං විහද්යාර ධර්ම තද්ශනද්යා නව
බුදු ගුණ වරණ
294.34
සමබුද්ධත්ව ජයන්තිතයන් ඔබ්බට 2600.
(තප්මරත්න, තක්. එච්. ආර්.) 294.3361335
සමබුදු දහම : ප්රශස්න-පිළිතුර. (තපතර්රද්යා,
අනර ස.)
294.3076
සමබුදු දහම. (තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ)
294.34

891.483

සමබුදු දහමින් උගන්වන සය ජිවිත මසිංතපත
දියුණුව
294.35691

සඳ තුරලට වී. (ආනන්ද, මලේලවතගදර
සුනිලේ)
891.481

සමභද්යාවද වදද්යාධිය. (විකග්රමසසිංහ බණ්ඩද්යා, ඩබ්ලිවේ.
එම.)
089.9148

සඳ තනතොදුටු තද්යාරකද්යා. (ජයවර්ධන, තතසද්යාරද්යා)
891.483

සමභද්යාවිතද්යා වදද්යාප්ති නදද්යාය සහ භද්යාවිතය.
(සලේවද්යා, සස්ටපැන්ලි)

සඳ පහන සහ තවනත් කතද්යා

සමමද්යානනීය විශස්ව තකටිකතද්යා ;
අසිංක 01 . නික්ම යද්යාම

සඳ තනි වී... (පිතග්රද්යා, ජගත් එසස්.)

808.83

519.2
808.83

සමමද්යානලද්යාභී නවකතද්යා විමර්ශනය.
(රද්යාජකරණද්යා, ආරිය)

සමරජීව, බපැලේටිසස්. වකුගඩු තරකෝග සහ අක්මද්යා
තරකෝග සඳහද්යා පග්රතිකද්යාර
615.538
891.483

සමථ මණ්ඩල (සසිංතශකෝධන) : 1988 අසිංක 72
දරන සමථ මණ්ඩල පනත සසිංතශකෝධනය
කරීම සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශග්රග්රී
ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
347.090262
සමථ විදර්ශනද්යා භද්යාවනද්යා පිළිබඳ ඓතිහද්යාසක
අධදයනයන්. (ඤද්යාණසුමන හිමි, තදලේදුතවේ)
294.34435
සමන්තභද්ර හිමි. ද්විත්වය

294.3

සමනලගිරි සතරද්යාසිංග (නද්යාඩි) වවදද සභද්යාව
(සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : සමනලගිරි සතරද්යාසිංග
(නද්යාඩි) වවදද සභද්යාව සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
සමනල තපරහපැර. (ලියනතග්, පමිත ආර්.)
ළ 891.483
සමනල මල. (සූරියආරච්චි, ජද්යානකී)

372.4

සමරතුසිංග, තසකෝමලතද්යා. අභිධර්මතයන් බිඳක්
294.3824
සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා . ඔස : අභිතයකෝගද්යාත්මක
තද්ශපද්යාලනඥයකුතග් ජීවිත කතද්යාව
324.2092
සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා. සඳ අරන්දත

891.483

සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා. සපපැමිණ තමතොතහතොතක්
891.483
සමරතුසිංග, සසිංජීවිකද්යා (සමපද්යා.). බලන්න
අසස්සජී හිමි, කරින්තද්
සමරනද්යායක, ඇන්ටන් පග්රසද්යාද්. LED
ඉතලක්තටතොනික් පරිපථ
621.3815
සමරනද්යායක, ඇන්ටන් පග්රසද්යාද්. ගිරිපුර ඇත්තතකෝ
ළ 891.483
සමරනද්යායක, ඇන්ටන් පග්රසද්යාද් (පරි.). බලන්න
පිතනකෝකතයකෝ

සමනල සතුවම. (ලියනතග්, පග්රසද්යාදිනී දන්වත්ත)
ළ 891.483

සමරනද්යායක, චූලද්යානන්ද (පරි.). බලන්න
(අයිත්මද්යාතතතොවේ, චිසිංගීසස්)

සමනල හද්යාදුව. (නිරිඇලේල, ශර්මිලද්යා

සමරනද්යායක, චූලද්යානන්ද (පරි.). බලන්න
තකතොයීතයකෝ, පද්යාවුතලකෝ

ජයසසිංහ)
823

සමර්පණද්යා : 2009 සට අ.තපතො.ස. උසසස් තපළ
නව නිර්තද්ශිත සසිංහල සද්යාහිතද කකෘති පිළිබඳ
ශද්යාසස්තග්රග්රීය ලිපි සසිංගග්රහය
891.48
සමරතකකෝන්, ආර්. ආර්.
මිනිසස්සු

අහසන් වපැටුණු
891.482

සමරනද්යායක, චුලද්යානන්ද (පරි.). බලන්න
ගයිදද්යාර්, අර්කද්යාළි
සමරනද්යායක, චූලද්යානන්ද (පරි.). බලන්න
තගකෝර්ක, මක්සම

සමරතකකෝන්, ආර්. ආර්. කපැලණ පද්යාලම 891.482

සමරනද්යායක, චුලද්යානන්ද (පරි.). බලන්න
චපැප්ලින්, චද්යාලි

සමරතකකෝන්, එසස්. එම. ගද්යාමිණී. සද්යාහිතද දපැනම
මිනම : ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය
800.76

සමරනද්යායක, චූලද්යානන්ද (පරි.). බලන්න
විතයතසලේ, එල

සමරතකකෝන්, ගද්යාමිණී (පරි.). බලන්න
තඩතොයිලේ, ආතර් තකතොනන්

සමරනද්යායක, චූලද්යානන්ද (පරි.). බලන්න
තවතොතනගට්, කර්ට්

සමරතකකෝන්, පුණදද්යා. තභවණපැලි හරි උසයි
891.481

සමරනද්යායක, භද්යාගදද්යා. මතග් ගුරවරිය සහ
තවනත් තකටිකතද්යා
891.483

සමරතකකෝන්, සුතන්ත්රද්යා. අ. තපතො. ස. (උ. තපළ)
වර්ග තර්ක ශද්යාසස්ත්රය
160

සමරනද්යායක, රූෂසිංකද්යා සජද්යාසිංගනී. දුලේමද්යා
891.483

සමරනද්යායක, සනත්. කප් සුවහසස් කලේ 891.483

සමරසසිංහ, පියතසශේන (සමපද්යා.). බලන්න පදද
සරණ

සමරපද්යාල නම රණවිරවද්යා. (තප්රකන්ද,
තප්රශේමතිලක)
891.483

සමරසසිංහ, බුද්ධික (සම කර්තකෘ). බලන්න
වන්නිආරච්චි, ඩ. ඩ.

සමරරත්න, තගතොඩ්වින්. සුමුදු තබතොදු බවුන් මඟෙ
294.34435

සමරසසිංහ, විමලදද්යාස (පරි.). බලන්න කවබතද්යා,
යසුනරි

සමරසසිංහ, ආර්.පී. තලකෝකය සහ මිනිසද්යාතග්
අවසද්යානය
001.9

සමරසසිංහ, විතවේකද්යා. මහද්යා භද්යාරත කවිතයකෝ 809.1

සමරසසිංහ, ආර්. පී. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ තවතසන මිරිදිය
මත්සදතයකෝ
597.176095493

සමරසසිංහ, ෂර්ලි. සද්යාසනය සහ හපැළිය :
තකටිකතද්යා
891.483

සමරසසිංහ, ආර්. පී. සඳ ගපැන තතතොරතුර 523.3

සමරතසශේකර, ජයන්ති (පරි.). බලන්න වුඩ්,
එලන්

සමරසසිංහ, ඉන්දිරද්යා. 5 තශශේණය සසිංහල භද්යාෂද්යාව :
අනමද්යාන, ඉලක්ක, ආදර්ශ ප්රශස්න පත්ර
372.607

සමරතසශේකර, තජේ. තක්. එසස්. (අනවද්යා.).
බලන්න චට්තටකෝපද්යාධදද්යාය, සරත්චන්ද්ර

සමරසසිංහ, ඉන්දිරද්යා. සසිංහල 8 තශශේණය : සසිංහල
භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය අනමද්යාන, ඉලක්ක
ආදර්ශ ප්රශස්න පත්ර
491.48076
සමරසසිංහ, ඉන්දිරද්යා. සසිංහල වපැඩතපතොත :8 වන
තශශේණය
491.48
සමරසසිංහ, ඉන්දිරද්යා.
6 තශශේණය

සසිංහල වියරණ හුරව :
491.485

සමරසසිංහ, ඉන්දිරද්යා. සසිංහල වදද්යාකරණ : 8, 9
තශශේණ සඳහද්යා
491.485

සමරතසශේකර, නන්දතද්ව (සම කර්තකෘ). බලන්න
තිලකරත්න, සුචින්ත
සමර සටහන්. (තිලකරත්න, කමලද්යා මපැණතක්)
891.483
සමද්යාකරන මපැන. (එදිරිසසිංහ, ලලිත් තරකෝහණ)
891.483
සමද්යාගම ගිණුමකරණය තකතොටසස් නිකුත්කරීම
සමබන්ධ ගපැටලු සහ විසඳුම : අ. තපතො. ස.
(උසසස් තපළ) නව විෂය නිර්තද්ශයට අදද්යාළව.
(පතිරද්යාජ, කුසුම)
657.6

සමරසසිංහ, එසස්. තකතොරියන් බස සරලව 495.78
සමරසසිංහ, ගමීලද්යා (සසිංසස්.). බලන්න දළ රළ
තපළ : සුනද්යාමිය ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ සස්තග්රන්ට බල පසෑ
හපැටි
සමරසසිංහ, චන්ද්රසරි තසශේපද්යාල. අලි කසෑ වල
ළ 891.483
සමරසසිංහ, චන්ද්රසරි තසශේපද්යාල. විභද්යාග පිළිතුර
ලිවීතම කලද්යාව : ශිෂදත්වය ඇතුළත්
අතනකුත් විභද්යාග සමත්වීතම කග්රම
153.12
සමරසසිංහ, ඩ. පී. (පරි.). බලන්න තප්රශේමචන්ද්ර,
මුසිංශි
සමරසසිංහ, ඩ. පී. (පරි.). බලන්න තමකෝඩ ගහ :
හින්දි තකටිකතද්යා

සමද්යාජ මතනකෝවිදදද්යාව. (සුබසසිංහ, විතජේතකකෝන්
ඒ.)
302
සමද්යාජ මතනකෝවිදදද්යා සසිංකලේප සමහරක්.
(සලේවද්යා, පී. ජී. ඥද්යානසරි)

302

සමද්යාජ විචද්යාරය හද්යා බුද්ධ ධර්මය : අද දවතසශේ
ප්රශස්න හද්යා තගකෝලයකරණය වූ තලකෝකයක
කපැපවුණු බුදු දහම. (සවරක්ස, සුලද්යාක්)
294.337
සමද්යාජ විදර්ශනද්යා. (පුඤස්ඤසරි හිමි, ඕමද්යාතර්)080
සමද්යාජ තසශේවද්යා හද්යා සමද්යාජ සුභසද්යාධනය : පග්රද්යාතද්ශීය
තලේකම කද්යාර්යද්යාල තසශේවද්යා මද්යාර්තගකෝපතද්ශ
සසිංගග්රහය
361.06
සමද්යාජ හද්යා මද්යානව විදදද්යාත්මක ලිපි.

(මලේලිකද්යාරච්චි, තඩසස්මන්ඩ්)

301

සමද්යාධි භද්යාවනද්යා

294.34435

සමද්යාන පද භද්යාවිතය. (අසිංජල, තක්.) 491.48312
සමද්යානද්යාර්ථ පද සහ විරද්ධද්යාර්ථ පද ශබ්දතකකෝෂය.
(මනකුලසූරිය, රණවීර)
413.1
සමද්යාප්තිය. (තරකෝහණ, සුනිලේ)

891.483

සමිත හිමි. කලුන්දසෑගම (සසිංසස්.). බලන්න
දික්වපැව ශ්රීග්ර සුමසිංගලද්යාරද්යාම පුරද්යාණ
විහද්යාරසස්ථද්යානතයේ තපතොතහකෝ දින වන්දනද්යා කග්රමය
සමිද්ධි හිමි, බටුවසිංගල. ශ්රී ලසිංකද්යාතවේ
සසිංවර්ධනයට ප්රතවේශයක්
330.95493
සමිඳු මතග් පියවතරන් පියවර : භද්යාගදවත් ජුතසශේ
වද්යාසස් මුනි චරිතය
270.092
සමීප ආගන්තුකයද්යා. (සලේවද්යා, ගුණසරි) 891.483

සර්වඥධද්යාතු. (ජයතසශේන, තපතොඩිමපැණතක්)
294.3437
සර්වන්ටසස්, මිතගලේ. ලද්යා මපැන්චද්යාවල වීර පුතද්යා
863.3
සරණගත. (ගද්යාන්ධි, තගකෝපද්යාලේ)

823

සරණපද්යාල, එච්. හින්දි භද්යාෂද්යාව සසිංහතලන්
491.435
සරණසිංකර හිමි, තකතොටතහශේතන්.
අතප් බුදුහද්යාමුදුරතවකෝ = Our Lord Buddha
294.363
සරත්, තගතොසිංගිතතතොට. ආතලකෝකය රැතගන එන්න
891.483
සරත්චන්ද්ර, උතද්නි. පුරතෂකෝත්තම

891.481

සරත්චන්ද්ර, උතද්නි. වදද්යාපකෘති සපැලසුමකරණය
සහ කළමනද්යාකරණය
658.404

891.483

සරත්චන්ද්ර, ඩබ්ලිවේ. ඒ. අපරද්යාධ විදදද්යාව
පද්යාරිභද්යාෂික ශබ්ද මද්යාලද්යාව
364.03

සමුගන්න අවසරයි. (මලේලවආරච්චි, ලක්ෂස්මන්)
891.483

සරල විසුද්ධි මද්යාර්ගය. (ගුණසරි, ආර්. ගද්යාමිණී)
294.3824

සමුදුතරහි අතරමසිං වූ මිනිසද්යා. කමතලේශස්වර්
891.433

සරලද්යා. (පුසිංචිතභට්ටි, ලලිතද්යා කද්යාන්ති)

සමුගත් සුහදිනිය. (මතහශේන්ද්ර, සතද්යා)

සමුළු කවි

891.481

සමුළු කවි : සමසස්ත ලසිංකද්යා සසිංහල කවි
සමතමලනතයේ 79 වපැනි ජයන්තිය
නිමිත්තතනි
891.481
සමූපකද්යාරය, ප්රජද්යා සසිංවර්ධනය සහ කද්යාන්තද්යා
සහභද්යාගිත්වය. (අතබ්සසිංහ, ඒ. එම. ජී. බ. )
334
සමූල ඝද්යාතකයද්යා. (වර්ණකුලසූරිය, කීර්ති)
954.93032
සයුර මපැද දුපතක් තවේද ඔබ...?
හිමි, කරිබත්තගතොඩ)

(ඤද්යාණද්යානන්ද
294.3

සයුර තරණය. (ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්) 891.483
සයුතරන් මතු වූ කුමරිය සහ තවනත් කතද්යා
891.73

891.483

සරසස්වතියතග් මරණය : තකටි කතද්යා සසිංගග්රහය.
(විදද්යාන ආරච්චි, නන්දතසශේන)
891.483
සරසස්වතතයේ තප්රශේමය : කද්යාවද සසිංගග්රහය

891.481

සරසස්වත, චිදද්යානන්ද්. අමද්යා පපැන් බිඳු

294.5

සරසද්යාර තගවත්තකට මඟෙ : තගවතු වගද්යාව.
(චන්ද්රසරි, තලවතුතගතොඩ සරත්)
635
සරසිංගලේ. (දිසද්යානද්යායක, ශද්යාන්ති)

891.483

සරසිංගතලේ තහතොර අරන් . (සූරියආරච්චි,
ජද්යානකී)
ළ 891.483
සරිෆස්, රකබ් එම. (සසිංසස්.). බලන්න මද්රසතුසස්
සෆද්යා : කුර්ආන් මද්රසද්යා පද්යාඩම තපතොත
සලේගම, පග්රග්රීති. සඟිති අත්කම : පග්රද්යාථමික තශස්ර්ණ
සඳහද්යා
372.55
සලේලි පද්යාඩම. (චියද්යා, ඇන්ඩඩෲ)

650.1

සලේ සපු නද්යා. (මලේලවආරච්චි, රණතුසිංග)
891.481
සතලක්ලේ, තරනද්යාටද්යා. ආදරතයේ සහ වවරතයේ
සස්වරූප
302.3
සවන් තදන්න මට, නවතින්න තමතොතහතොතක්.
(තට්ලර්, මිලේඩ්ර්ඩ් ඩ.)
813
සවන් මිහිර : ළමද්යා උපතද්ශ කද්යාවදයක.
(පියසලි, අයි. පී. නන්දද්යා)
891.481
සසර මඟෙ තකටිම මඟෙ. (දිසද්යානද්යායක,
රත්නසරි පී.)
891.481
සසර සපැරිසරද්යා. (තවයිසස්, බ්රයන්)

813

සද්යාමද්යානද තතතොරතුර තද්යාක්ෂණය 12 වන
තශශේණය : ගුර මද්යාර්තගකෝපතද්ශ සසිංගග්රහය
004.071
සද්යාමද්යානද තපතොදු පරීක්ෂණය : අ. තපතො. ස. (උසසස්
තපළ) පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර 001.076
සද්යාර්ථක ජිවිතයකට ධමමපදතයන්. තග්රක්රිපිටකය.
සූතග්රපිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය. ධමමපදය
294.382322
සද්යාර්ථකත්වතයන් පරිපූර්ණත්වය ; අසිංක 4.
(ගුණවර්ධන, චන්දන) ආතය තනතොඑන දපැන් :
650.11

සසරින් සසරට. (රසද්යාදරී, නිතරකෝෂණී) 891.483

සද්යාරධර්ම පිරි සමද්යාජයක් : ධමමපදය ඇසුරින්
සද්යාරධර්ම පුහුණුව. (විමලතසශේන, බ. ඒ.)
294.337

සසල කතළශේ ඇයි මතග සත. (තරකෝහණ, සුනිලේ)
891.483

සද්යාරසුතබකෝධන : තිග්රපිටක ධර්ම පග්රශස්තනකෝත්තර
සසිංගග්රහය. (ජිනවසිංස හිමි, හියදල) 294.382076

සසුනට තිලකයක් වූ මද්යාතතලේ
අනනද්යාහිමිපද්යාතණකෝ. (ධමමකුසල හිමි,
මද්යාතතලේ)
294.3657

සද්යාරි වපැඩ දපැමීතම කලද්යාව. (තප්දුරතහශේවද්යා,
නිලසිංජනී)
746.4
සද්යාවධද්යානය. (ඕතෂකෝ)

299.93

සහභද්යාගිත්ව සසිංවර්ධනය සහ සමද්යාජ
සජීවීකරණය. (වපැලේලක්කතග්, පියතසශේන)
307.1412

සද්යාසනතිලක හිමි, මද්යාතතලේ. රද්යාමඤස්ඤ වසිංසය
294.39

සද්යාක්ෂි නීතිය සහ නඩු ඇසතම කග්රයද්යාවලිය.
(තභට්ටිතග්, නිලන්ත)
347.06

සද්යාසනය සහ හපැළිය : තකටිකතද්යා. (සමරසසිංහ,
ෂර්ලි)
891.483

සද්යාතකකෝස යන කුමක් ද?. (බදියු, ඇතලේන්)
320.92
සද්යාගර, අසසිංක රවන්. අකීකර සුළඟෙක් ව :
තග්ය පද සරණය
782.42

සද්යාහිතද දපැනම මිනම : ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය.
(සමරතකකෝන්, එසස්. එම. ගද්යාමිණී) 800.76
සද්යාහිර්, එම. ට. එම. (සසිංසස්.). බලන්න අලේහමදු
සූරද්යා සහිතව විවරණය

සද්යාගර ජලය මඳි හපැඬුවද්යා ඔබ සන්දද්යා.
(නවගත්තත්ගම, සයිමන්)

සපැචර්, තලතොයිසස්. අරම පුදුම ඉසස්තකකෝතලේ

සද්යාගතසකෝ මුහුද. (රයිසස්, ජීන්)

891.483
823

සද්යාදවී, නද්යාවලේ එලේ. වපැලි කතතර් සුසුම 892.73
සද්යාපරද්යාධී යුද සසිංග්රද්යාම. (වීරසූරිය, ගුණසරි
බණ්ඩද්යා)
364.138
සද්යාමතණ්ර තහකෝඩිය. (වමතග්රක්රි හිමි,
කටුකුරන්තද්)

294.375

සද්යාමදද්යාන විනිශස්චයකද්යාර කද්යාර්යභද්යාරය

347.016

823

සපැචර්,තලතොයිසස් (පරි.). බලන්න තමතොණරවිල,
තිහද්යාරද්යා
සපැඬ පහරින් එතතර වීම : රහතන් වහන්තසශේ
පනසස් නමක තග් ජීවිත කතද්යා සහ උදද්යාන ගී.
(සරිවර්ධන, තදනගම)
294.3657
සපැනසුම තපතොඳක් ඔබට. (තචන්ග් කද්යා, ෆන්ග්)
294.33661
සපැනසුම තසතොයද්යා. (පියවත, ඩබ්ලිවේ. ජී. ජී. ඒ.)
891.483

සපැබසෑ කරළිය. (දන්තදනිය, තරකෝහණ) 891.483
සපැබසෑ දියුණුතවේ රන් තදතොරටුව. (ඤද්යාණද්යානන්ද
හිමි, කරිබත්තගතොඩ)
294.34
සපැබසෑ බසන් තමම තසත සපැළතසශේවද්යා !.
(ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි, කරිබත්තගතොඩ)

294.3

සපැබසෑ සපැප සපැබසෑ සතුට ලබන්නට නම.
(දිසද්යානද්යායක, චන්ද්රද්යාසිංගනී පද්මලතද්යා)

294.3

සපැමසන්, එන්. බ. 9 තශශේණය ගණතය
පග්රශස්තනකෝත්තර : මුළු විෂය නිර්තද්ශය
ආවරණය වන පරිදි ගපැටලු 1675 ක්
ඇතුළත්ය
510.76
සපැමසන්, එන්. බ. 10-11 තශශේණ අ. තපතො. ස.
(සද්යාමද්යානද තපළ) ගණතය තකටි සටහන් :
මුළු විෂය නිර්තද්ශය, ජදද්යාමිතිය පග්රතමයයන්
හද්යා පග්රතමය සද්යාධනය ද ඇතුළත්ය
510.76
සපැරද මහින්ද : වසරක කද්යාටූන් එකතුව 2007
320.0207
සපැරද මහින්ද : වසරක කද්යාටූන් එකතුව 2008
320.0207
සපැරද මහින්ද : වසරක කද්යාටූන් එකතුව 2010
320.0207
සපැරසලි මපැහුම සමපුර්ණ පද්යාඨමද්යාලද්යාව.
(ලලද්යාරත්න, රමදද්යාලි)

සත් පහන් තවේවද්යා!. (විතද්යාන, ගද්යාමිණී කුමද්යාර)
158.1
සත් තසවන මන්ද මද්යානසක ළමද්යා සසිංවර්ධන
සසිංවිධද්යානය (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) : සත්
තසවන මන්ද මද්යානසක ළමද්යා සසිංවර්ධන
සසිංවිධද්යානය සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
සත අභිධර්මය තුලින්. (සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ)
294.34
සතක තවතභස : භද්යාර්යද්යාවන් තග් පපැමිණලි.
(විතජේසූරිය, සරත්)
306.8
සතට සතක්. (මසිංචනද්යායක, ගයසිංග සසිංජීව)128.2
සතට සුන්දර ආහද්යාරයක් : උදද්යායි සූත්රය

294.34

සතට සුව තදන භද්යාවනද්යා. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)
294.34435
සත නිවන බුදු බණ : සසිංහල තත්රම සහිත මහද්යා
සතිපට්ඨද්යාන සූත්රය, කරණීය තමත්ත සූත්රය
සමඟෙ භද්යාවනද්යා මද්යාර්ගය
294.34435
සත නිවන – සුව සදන වන්දනද්යා ශද්යාන්තිය :
සපැදපැහපැවතුන්තග් වන්දනද්යා අත්තපතොත
294.34433

746.44

සත රිදුණද්යා පමණයි - 2. (වද්යාසලසූරිය, ගද්යාමිණී)
891.483

සපැරිසරද්යා ගමමද්යාතන්. (ප්රියලද්යාලේ, ඒ. එම. ඒ.
සුසන්ත)
891.481

සත සනසන අමද්යා දහම. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)
294.3

සඟිති අත්කම : පග්රද්යාථමික තශශේණ සඳහද්යා.
(සලේගම, පග්රග්රීති)

සත සනසන පින්තකත ඓතිහද්යාසක කපැලණ
රජමහද්යා විහද්යාරසස්ථද්යානය. (මීතගතොඩ, පියසරි
පී.)
294.3435095493

372.55

සඟිති කවි කපැකුළු. (බද්යාලසූරිය, ගුණතසශේකර)
ළ 891.481
සඟිති ගණත මඟෙ : 1 තශශේණය. (තසතනවිරත්න,
මතනකෝරි අලහතකකෝන්)
372.7
සටුවර පුවත. (ඒකද්යානයද්යාක, රූපද්යා ශ්රියද්යානි)
891.483
සත් අහස. (කරණද්යාරත්න, ලලිත්)

891.481

සත්තර කවිඳිය. (විතජේතුසිංග, පද්මද්යා පී.) 891.483

සත සපැරසම : වීර්යය පිළිබඳ තබකෞද්ධ සසිංකලේප.
(යසපද්යාල, එසස්්ස්. ආර්.)
294.3444
සතිවිලි තසශේයද්යා : කද්යාවද. (විතජේවර්ධන, කුෂද්යාන්
චතුරසිංග)
891.481
සද්ධද්යාර්ථ පලද්යා ගිතයේය. (තචතොප්රද්යා, දීපක්)
294.363
සද්ධි අධදයනය : අධදද්යාපන පරිපද්යාලනයට
නදද්යායද්යාත්මක පග්රතවේශයක්. (රද්යාජපක්ෂ, ආර්.

එම. එසස්.)

371.2

සදද්යාදිතයන් බපැද්දට. (ආදිතද, ලද්යාලද්යා) 915.493
සනයිදද්යා : මතග් ප්රථම තප්රශේමය. (තුර්තගනවේ,
ඉවද්යාන්)
891.73
සනද්යාතසන සුදු හද්යාමුදුරතවකෝ අපට තපණුන හපැටි :
අජද්යාන් බග්රහම
ස් වසිංතසකෝ. (ගුණතසශේකර,
සමරසසිංහ)
294.3657
සනද්යාතසන සුදු හද්යාමුදුරතවකෝ තපතොත් තපළ ;
අසිංක 02. (බග්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්)
කරදරකද්යාරයන් මපැද සතුටින් ජීවත් වන්තන්
තකතසශේද? හද්යා තවත් තද්ශනද්යා
294.34

මන්තග්ර දයද්යා ට. පසස්කුවලේ චරිතය.
(විතජේවිකග්රම, ජයන්ත)

324.2092

සතයතොතුනි අපට තටු නසෑ. (අමරතුසිංග, ප්රියසිංකද්යා)
891.483
සරගත කනදද්යාවි : 1 තකතොටස. (අලි, අයද්යාන්
හිර්ස)
949.2073092
සරගත කනදද්යාවි : 2 තකතොටස. (අලි, අයද්යාන්
හිර්ස)
949.2073092
සරගත කුමරිය. (අවේෆර්, මලිකද්යා)

365.45092

සරදඬුවම. (තද්වපිග්රය, අතබ්වසිංස)

අසිංක 03. (බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්) ඇයි මට ම
තමතහම තවන්තන්? හද්යා තවත් තද්ශනද්යා
294.35691

සරිත් මලේදම

අසිංක 04. (බ්රහස්මවසිංතසකෝ, අජද්යාන්) මිනිසුන්
නරක වපැඩ කරන්තන් ඇයි? හද්යා තවත්
තද්ශනද්යා
294.35691

සරිතදවේදුව. (පතර්ස් මචන්ද්ර, නිහද්යාලේ)

891.483
170

සරි තිලකසරි (සමපද්යා.). බලන්න ධද්යාතුවසිංසය

සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ. දවතසශේ සතුවිලි

891.483
294.3

සඳු තනතොඇස නදී ගීතය. (ද තකතොසස්තද්යා, දිළුම
නිතරකෝෂිනී)
891.483

සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ. දවතසශේ සතුවිලි - 2
294.3

සබද්යාඊ, මුසස්තෆද්යා. මුහමමද් නබිතුමද්යාතග් චරිතය :
ආදර්ශයන් සහ ඉගපැන්වීම
297.63

සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ. දවතසශේ සතුවිලි - 3
294.3

සයත්සර : සසිංහල සසිංගීතතයේ දයද්යාරත්න රණතුසිංග
780.0092

සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ. දවතසශේ සතුවම - 4 294.3
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ. දියුණුවට මග : පරද්යාභව
සූත්රය ඇසුතරන්
294.34

සයනසෑ තකකෝරළතයේ ජනකතද්යා : ගඟෙබඩපත්තුව
ඇසුරිණ. (ගුණතසකෝම, ගුණතසශේකර)
398.2095493
සයඹලද්යාපිටිය, මතනකෝජේ. අලි බද්යාබද්යා සහ තහතොර
හතළිහ
891.483
සයලු කවීන්ට දන්වද්යා සටින වග නම. (අජිත්, ජී.
ඇම.)
891.481
සයලු දුක් කරදරවලින් හිත නිදහසස් කර ගපැනීම
සඳහද්යා කළ යුතු තද් : සබ්බ සසිංඛද්යාර සමථ.
(තප්රශේමරත්න, තබකෝතගතොඩ)
294.3
සයවසක් පවත්නද්යා දවස. (අයිත්මද්යාතතතොවේ,
චිසිංගීසස්)
891.73
සයවසක මතක : මතුගම හිටපු පද්යාර්ලිතමන්තු

සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ. නිවපැරදි තබකෝධි පූජද්යාව
294.34443
සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ. නිවීම
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ. නිවුණු සතක
තදකෝසිංකද්යාරය

294.3
294.34

සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ. තපකෝ දින තදසුම 294.34
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ.
තබකෝධිසත්වතයකෝ

මතු බුදුවන වමතත්රය
294.363

සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ. විදසුන් වඩන මග – 3 :
භද්යාවනද්යාතවේ ප්රද්යාතයකෝගික අත්දපැකීම 294.34435
සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ. විදසුන් වඩන මග – 4 :
භද්යාවනද්යාතවේ ප්රද්යාතයකෝගික අත්දපැකීම 294.34435

සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ. විදසුන් වඩන මග –5 :
භද්යාවනද්යාතවේ ප්රද්යාතයකෝගික අත්දපැකීම 294.34435

සරි තර්වත හිමි, කඹුරද්යාවල. ගිරවද්යාතයන්
පපැරිසයට
294.3657

සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ. තවේලද්යාම බමුණද්යාතග්
අසරිමත් දද්යානය
294.34
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ. සතුටින් ජීවත්වන මඟෙ
294.3

සරිලේ, එම. ජී. (සමපද්යා.). බලන්න ආරක්ෂක
සූතග්ර සහිත බුද්ධ වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා සහ තබකෝධි
පූජද්යාව

සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ. සත අභිධර්මය තුලින්
294.34

සරිලේ, එම. ජී. (සමපද්යා.). බලන්න සසිංහල රසබස
සරිලේ ඒ. සලවිමල මතක සපැමරම
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සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ. තසත සදන බුදු බණ
294.34

සරිලක තතතොරතුර. (මද්යාදුතගතොඩ, රත්නසලි)
954.93

සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ. සසිංගද්යායනද්යා

සරිලක නිරතුර වඳින පුදබිම, අනරද්යාධපුර
අටමසස්ථද්යාන. (දිසද්යානද්යායක, ජී. ආර්.)
294.3435095493

294.3

සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ. සසිංඟෙද්යායනද්යා - 3 : සමබුදු
දහම අවතබකෝධ පිණස විමසන විසඑක්වන
ශතවර්ෂතයේ සදහම කතිකද්යාවත
294.3
සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ (සමපද්යා.) බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය
සරිධමම හිමි, සූරියතගතොඩ. දරතලතොව එළිය
කරන තපරදිග
294.3
සරිධමම හිමි, සූරියතගතොඩ. පින් පවේ කමපල
294.3422
සරි ධමමද්යාලසිංකද්යාර හිමි, මීවනපලද්යාතන්. නිවන්
අවතබකෝධ කර ගපැනීමට උපකද්යාර වන්තන්
පරම පවිතග්ර ශග්රග්රී සද්ධර්මයයි
294.3

සරිලක පුදබිම සහ ඓතිහද්යාසක සස්ථද්යාන.
(තලතොකුපිටිය, ජිනදද්යාස) 294.3435095493
සරිලක සරණය : තද්ශීය සසිංචද්යාරයට අත්වපැලක්.
(පතිරණ, ය. පී. එසස්.)
338.4791095493
සරිලක සරි විසතුර : ශග්රග්රී ලසිංකද්යා සසිංචද්යාරක
මද්යාර්තගකෝපතද්ශ අත්තපතොත. (ගුණතසශේකර,
නිවේටන්)
910.4095493
සරිලක සරිසර. (තලතොකුවිදද්යාන, එරත්තන් පු.)
954.93
සරිවජිරඤද්යාණ හිමි, පපැළසෑතණ්. තමත් වඩමු
294.34

සරිනිවද්යාස හිමි, වසෑකඩ (සසිංසස්.). බලන්න
ගුණවසිංශ නද්යාහිමි පග්රණද්යාම කලද්යාපය

සරිවර්ධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න තමහස්තද්යා,
ගීතද්යා

සරිපද්යාල, තනකෝමන්. ගද්යාලු තකකෝරතළශේ ජනකවි
398.2095493

සරිවර්ධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න ෂද්යා, හනද්යාහස්
සරිවර්ධන, අයිලන්. ජීවන ගීතය

සරිපද්යාල, තනකෝමන් (සසිංසස්.). බලන්න ගිරද්යා
සසිංතද්ශය
සරිමලේ රණවපැලේල : උපහද්යාර ලිපි සසිංගග්රහය

080

සරියද්යාවත සහ ඇතග් දරතවකෝ. (ගුලවත්ත,
බන්ධුල ආර්.)
891.483
සරිරතන හිමි, තකතොතහතොඹන්කුලතම. වන්දනද්යා
කග්රම සහ භද්යාවනද්යා
294.3443
සරිරතන හිමි, පුලසස්තිගම. මලේ සමය 891.483

370.92

සරිවර්ධන, ඉන්දික (පරි.). බලන්න සස්ටයින්,
ආර්. එලේ.
සරිවර්ධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න
බතරකෝසස්, එඩ්ගද්යාර් රයිසස්
සරිවර්ධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න තමහස්තද්යා,
ගීතද්යා
සරිවර්ධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න රද්යාඕ, රද්යාජද්යා

782.42162
සරිවර්ධන, කුමද්යාර (පරි.). බලන්න ෂද්යා, හනද්යාහස්
සරිවර්ධන, දයද්යානන්ද (සසිංසස්.). බලන්න සල
සමද්යාදද්යාන වන්දනද්යා හද්යා භද්යාවනද්යා
සරිවර්ධන, දයද්යානි. මවක වන වරම

618.2

සරිවර්ධන, තදනගම. නඹ සරනද්යා සතයතොතකු
තසශේ : රහතන් වහන්තසශේ පනසස් නමකතග්
ජීවිත කතද්යා සහ උදද්යාන ගී
294.3657
සරිවර්ධන, තදනගම. සපැඬ පහරින් එතතර වීම :
රහතන් වහන්තසශේ පනසස් නමක තග් ජීවිත
කතද්යා සහ උදද්යාන ගී
294.3657
සරිවසිංශ, රමද. බත්තරමුලේල සහ අතප් උරමය
954.93
සරි සදහම සයුර තභවත් අවතබකෝධතයන් යුතුව
භද්යාවනද්යා කරන කග්රමය. (උදිතධීර හිමි,
තදතොතළතොසස්වල)
294.34435
සරි සමබුදු අසරිය සහ බුදු දහම තතු විමපැසුම.
(වමතිග්රපද්යාල, මද්යා.)
294.3
සරි සමන්තභද්ර හිමි. අත්හපැරීතම මුලේ පියවර
294.34
සරි සමන්තභද්ර හිමි. විමුක්තිතයේ සර්පයද්යා
294.34
සරි සමන්තභද්ර හිමි. හදවත සපැරසම

294.34

සරිතසශේන, ඇම. ඩ. මුලද්යාව සහ විමුක්තිය
891.483
සරිතසශේන, එම. (පරි.). බලන්න තචතකතොවේ,
ඇන්ටන්.
සරිතසශේන, එසස්. වී. පී. සසිංහල 10 – 11 තශශේණ
නව සද්යාහිතද පද්යාඨ සසිංග්රහය
891.48
සරිතසශේන, තකතොත්මතලේ. එතතර සසිංවිධද්යාන හද්යා
තමතතර සදුවීම : සද්යාමද්යානද දපැනම සසිංගග්රහය
001
සරිතසශේන, තකතොත්මතලේ. ලද්යාසිංකීය සනමද්යාතවේ
තසතොඳුර සත්තම
791.437
සලේමද්යාතද්යා කද්යායිවේ : මසෑත කද්යාලතයේ පහළ වූ රහත්
තතරණය. (භික්ඛු සලරතතනකෝ) 294.3657
සලේ රකන පිළිතවල : සලේ රැකීමට උපතදසස්
294.34
සලේවද්යා, අමිත (සමපද්යා.). බලන්න කකෘෂි හද්යා ආහද්යාර
තද්යාක්ෂණය : ඇම. ඩ. ගුණතසශේන සද්යාමද්යානද
තපළ පසුගිය විභද්යාග හද්යා ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර
සලේවද්යා, ඇලේ. ඇම. ඒ.

විචද්යාර විවරණය 801.95

සලේවද්යා, ගුණසරි. කපැඩපතට තවඩි තපැබම
791.4375
සලේවද්යා, ගුණසරි. සමීප ආගන්තුකයද්යා 891.483

සරිසවල හිමි, බලපිටිතයේ. වපැලිතතතොට ධර්ම
තද්ශනද්යා
294.34

සලේවද්යා, ජූඩ් ලක්ෂස්මන්. ඕගන් පුහුණුව මූලික
පියවර
786.265

සරිසුධමම හිමි, අපරැක්තක්. මතු සමබන්ධයි
891.481

සලේවද්යා, ඩ. ඒ. ස. සුරසිංග. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ
ආයුර්තවේදීය සසිංචද්යාරක වදද්යාපද්යාරය 615.538

සරි සුමඟුලේ අන නද්යාහිමි තග්රක්රිපිටක ධර්ම තද්ශනද්යා ;
අසිංක 08. (තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. සසිංයුක්ත
නිකද්යාය) සසිංයුක්ත නිකද්යාය - ii
294.3823

සලේවද්යා, ඩ. ඒ. ස. සුරසිංග. සසිංචද්යාරක
සපැලසුමකරණය : සපැලසුමකරණ සසිංකලේප,
පග්රතවේශයන් හද්යා කග්රම ශිලේප
338.4791

සරිසුමන හිමි, ගිරිතතලේගම. ඔබ මතග් සඳයි
891.481

සලේවද්යා, ඩ. ඒ. ස. සුරසිංග. සසිංචද්යාරක සසිංවර්ධන
පග්රතවේශ
338.4791

සරි සුමසිංගල හිමි, තකතොතලතොන්නද්යාතවේ (සමපද්යා.).
බලන්න තග්රක්රිපිටකය. සූතග්රපිටකය. සසිංයුක්ත
නිකද්යාය

සලේවද්යා, පී. ජී. ඥද්යානසරි. සමද්යාජ මතනකෝවිදදද්යා
සසිංකලේප සමහරක්
302

සරිතසශේන, අනර. තද්ශීය ජන ගද්යායනද්යා

සලේවද්යා, බ. එච්. ඒ. ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාතවේ නිපද්යාත පද
භද්යාවිතය
428

සලේවද්යා, සස්ටපැන්ලි. සමභද්යාවිතද්යා වදද්යාප්ති නදද්යාය සහ
භද්යාවිතය
519.2
සලේ සයුර. (පිග්රයසිංකර, ලලිත්)

294.3657

සලේ සුවඳ. (ලියනතග්, දිනිලේ ඩ.)

891.483

සවේවපැනි මද්යානය – 1 : 90.8 ආඩමබරය.
(තහට්ටිආරච්චි, ශද්යාන්ත)
070.44
සවේතහළතයේ සවේ මසිංසල– 1 : පර්තයේෂණද්යාත්මක
ඓතිහද්යාසත නවකතද්යාව. (ලියනතග්, සජිත්
තරකෝහිත)
891.483
සවේතහළතයේ සවේ මසිංසල– 2 : පර්තයේෂණද්යාත්මක
ඓතිහද්යාසත නවකතද්යාව. (ලියනතග්, සජිත්
තරකෝහිත)
891.483
සවරක්ස, සුලද්යාන්. සමද්යාජ විචද්යාරය හද්යා බුද්ධ
ධර්මය : අද දවතසශේ ප්රශස්න හද්යා
තගකෝලයකරණය වූ තලකෝකයක කපැපවුණු බුදු
දහම
294.337
සවිලේ නීතිය සහ නඩු කද්යාර්ය පටිපද්යාටිය.
(තභට්ටිතග්, නිලන්ත)
340.56
සසලචන්ද්ර හිමි, බුද්ධගයද්යාතවේ. නිර්මද්යාසිංශ
ප්රශස්නයට අභිතයකෝගද්යාත්මක පිළිතුරක්
294.35693
සසුවිය සහ වදමතලේ ගීතය. (කරණද්යාරත්න,
තක්. ට. තක්.)
891.481
සහල චිතග්රකතද්යා ; අසිංක 7. (සපරමද්යාදු, රූපද්යා)
වසභ
741.5
සහින ගසිංතතතර් : තග්ය පද සසිංගග්රහය. (තපතර්රද්යා,
යමුනද්යා මද්යාලිනි)
782.42
සහින මවන්තනකෝ. (එදිරිවීර, සරි)

891.483

සසිංගර්, ඉෂද්යාක් බතෂවිසස්. ඉක්මණන් තගවී ගිය
සකුරද්යාදද්යාව
863
සසිංහ : ඔතබ් ලග්නතයේ සයලුම රහසස් 133.5266
සසිංහ මිනිසද්යා. (බතරකෝසස්, එඩ්ගද්යාර් රයිසස්)

813

සසිංහල අක්ෂර විනදද්යාසය. (ඊරියගම, තිසස්ස)
491.4811

සසිංහල 8 තශශේණය : සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය
අනමද්යාන, ඉලක්ක ආදර්ශ ප්රශස්න පත්ර.
(සමරසසිංහ, ඉන්දිරද්යා)
491.48076
සසිංහල අරිෂස්ටද්යාසව ප්රකරණය. (ජයතසශේකර, ඩ.
ස.)
615.538
සසිංහල - ඉතද්යාලි, ඉතද්යාලි - සසිංහල සසිංක්ෂිප්ත ශබ්ද
තකකෝෂය
453.9148
සසිංහල : තකටි ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය
491.48076
සසිංහල ගීතය සහ අතප් සසිංසස්කකෘතිය : සද්යාහිතදය,
සසිංසස්කකෘතිය හද්යා පර්තයේෂණ. (ඤද්යාණසස්සර
හිමි, පද්යාතත්ගම)
782.42
සසිංහල දනවේව : 10 වන තකතොටස. (කටුවද්යාවල,
ඩ. මහීපද්යාල)
954.93
සසිංහල 10 – 11 තශශේණ නව සද්යාහිතද පද්යාඨ
සසිංග්රහය. (සරිතසශේන, එසස්. වී. පී.)
891.48
සසිංහල, තදමළ, මුසස්ලිම හද්යා වපැදි ජනකතද්යා
සසිංග්රහය. (ගුණතසකෝම, ගුණතසශේකර) 398.2
සසිංහල නසෑයද්යා : තකටිකතද්යා සසිංගග්රහය. (අතසකෝකද්යා,
තමලනි)
891.483
සසිංහල පදද කද්යාවද (පුරද්යාතන – ප්රථම භද්යාගය ) :
පද්යාසලේ හද්යා පිරිතවන් සසුන් සඳහද්යා .
(තිලකරත්න බණ්ඩද්යා, ඩ. එම. )
891.483

සසිංහල තපරහුර ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය : අ.
තපතො. ස. (සද්යා. තපළ). (ගලහිටියද්යාව, පී. බ.)
491.48076
සසිංහල භද්යාෂද්යා අධදයනය : අ. තපතො. ස. (උසසස්
තපළ) නව නිර්තද්ශය. (බියන්විල,
සුනිලේ)
491.485
සසිංහල භද්යාෂද්යාව ඉතගනගනිමු - I : පග්රථම
පද්යාඨමද්යාලද්යාව. (විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්)
491.488
සසිංහල භද්යාෂද්යාව ඉතගනගනිමු - II : පග්රථම
පද්යාඨමද්යාලද්යාව. (විජයසසිංහ, වජිර පග්රභද්යාත්)
491.488
සසිංහල භද්යාෂද්යාව සහ සද්යාහිතදය : 8 තශස්ර්ණය
අතිතර්ක කග්රක්රියද්යාකද්යාරකම. (නිතලව, සරත්)

491.48

සසිංහල සද්යාර සසිංගග්රහය. (ජයසසිංහ, ජගත් කුමද්යාර)
491.485

සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : අ. තපතො. ස.
(සද්යාමද්යානද තපළ) පසුගිය විභද්යාග
පග්රශස්තනකෝත්තර
491.48076

සසිංහල සද්යාහිතද විචද්යාරය : අ.තපතො.ස. සද්යාමද්යානද
තපළ (ලසිංකද්යාතග්, භද්යාරත)
891.48

සසිංහල භද්යාෂද්යාව හද්යා සද්යාහිතදය : 11 තශශේණය.
(වීරවර්ණකුල, පබද්යා)
491.48076

සසිංහල සද්යාහිතද සද්යාධනය. (වපැයිතහශේන, ගයද්යා)
891.48

සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ ඉතිහද්යාසය හද්යා න ණ ල ළ
භද්යාවිතය (අරසිංගල, රත්නසරි)
491.48

සසිංහල සද්යාහිතද සසිංග්රහය විමර්ශන – 1.
(තපතර්රද්යා, තක්. ස.)
891.48

සසිංහල භද්යාෂද්යාතවේ සමභවය හද්යා පරිණද්යාමය.
(බලගලේතලේ, විමලේ ජී.)
491.4811

සසිංහල සද්යාහිතද සසිංගග්රහය : විමර්ශන 2.
(තපතර්රද්යා, තක්. ස.)

සසිංහල භද්යාෂද්යා වදද්යාකරණය සහ සසිංහල සද්යාහිතදය
තකටි සටහන්. (වීරසසිංහ, ඩබ්. ඩබ්. දිමුතු)
491.485

සසිංහල සද්යාහිතද සසිංග්රහය : විමර්ශන – 3.
(තපතර්රද්යා, තක්. ස.)
891.48

සසිංහල මහද්යා වසිංසය ඇසුතරන් නව පුරපුරට
සසිංහල දනවේව II වන තකතොටස. (කටුවද්යාවල,
ඩ. මහීපද්යාල)
954.93
සසිංහලතයේ අක්ෂර විනදද්යාසය : අත්තපතොත
491.4811
සසිංහලතයේ රජවර

923.095493

සසිංහලතයේ රණහඬ. (ද සලේවද්යා, තකතොලින්) 823
සසිංහල රසබස

491.488

සසිංහල වපැඩ තපතොත : 8 වන තශශේණය. (සමරසසිංහ,
ඉන්දිරද්යා)
491.48
සසිංහල වියරණ හුරව : 3, 4, 5 තශශේණ සඳහද්යා.
(ලියනතග්, කමලේ ශ්රී)
372.61
සසිංහල වියරණ හුරව : 6 තශශේණය. (සමරසසිංහ,
ඉන්දිරද්යා)
491.485
සසිංහල විශස්වතකකෝෂය : ජ – ජද්යාතදන්තර
තවතළඳද්යාම
039.9148
සසිංහල වදද්යාකරණ : 8, 9 තශස්ර්ණ සඳහද්යා.
(සමරසසිංහ, ඉන්දිරද්යා)
491.485
සසිංහල ශබ්දතකකෝෂය පඤස්චම භද්යාගය :
ඇ - ඊළතරකෝගය
491.483
සසිංහල : ශ්රී ලසිංකද්යා සසිංඥද්යා භද්යාෂද්යා වපැඩතපතොත.
(කුරකුලසූරිය, ෂමිලද්යා)
372.6

891.48

සසිංහල සනමද්යාව 2010 : වසරක අතත කථනය.
(පග්රනද්යාන්දු, සුනිලේ ලනසස්)
791.437095493
සසිංහල සසිංසස්කකෘතිය හද්යා සද්යාර්ධර්ම. (වීරතසශේකර,
විලියම)
392
සසිංහලද්යානවද්යාදය සහිත මහද්යා පිරිත් තපතොත
294.3823
සසිංහතලන් බිසස්නසස් ; අසිංක 8. (සූරියආරච්චි,
දීපද්යාලේ) රක්ෂණ උපතද්ශක වරයද්යාතණනි
368
සසිංහ - තලේ. (වීරසසිංහ, අනරද්යා ශග්රග්රී කුමද්යාරි)
891.482
සසිංහතලේ සසිංහයද්යා : ආර්. ජී. තසශේනද්යානද්යායක
චරිතද්යාපදද්යානය. (ජයසසිංහ, ජනප්රිය) 324.2092
සහින මවනස්තනකෝ. (එදිරිවීර, සරි)
891.483
සගිරි ගී (351-375) : කපැලණය විශස්වවිදදද්යාලතයේ
බද්යාහිර උපද්යාධියට නියමිත. (ගමතග්, එසස්. අයි.)
891.481
සගිරිය අවදිතයන්. (තහශේරත්, එලේ. බ.) 891.483
සල සමද්යාදද්යාන වන්දනද්යා හද්යා භද්යාවනද්යා

294.34

ස / ස සඳ එළිය. (මීතගතොඩතග්, ප්රභද්යාත් චින්තක)
891.483
සුඅඩ්. පණපිටින් දවද්යාලු තහනම තප්රශේමය
362.8292092
සුතක්තයවේ, වී. කතන්දර හද්යා පින්තූරළ 891.483

සුගතබන්ධු හිමි, තදපද්යානම (සසිංසස්.). බලන්න
සසිංඝද්යාධිකරණ තලේඛන සමුච්චය
සුගතවසිංශ හිමි, ඉඹුලේතගතොඩ (සමපද්යා.). බලන්න
තිබ්තබතොටුවද්යාතවේ තසකෝභිත නද්යායක
සස්වද්යාමීන්ද්රයන් වහන්තසශේතග් චරිතද්යාපදද්යානය
සුද්දන්තග් මපැදුරට ගිය පග්රථම කළු ජද්යාතිකයද්යා.
(අමරතුසිංග, ස. තජේ.)
973.092
සුදම සභද්යාව. (විතජේසූරිය, සරත්)

891.483

2019 - බුධ, සකුර

523.2

සුදුසසිංහ, තක්. ද. එසස්. ගග්රහතලකෝක චද්යාරිකද්යා - 2 :
2020 - අඟෙහර, බග්රහසස්පති
523.2
සුදුසසිංහ, සසර් (සමපද්යා.). බලන්න සරිධමම
හිමි, පිටිදූතවේ
සුධමමවසිංශ හිමි, තගකෝනලේතලේ (සසිංසස්.). බලන්න
විදර්ශනද්යා : මපැලේලව සලවසිංස නද්යාහිමි
අභිනන්දන ශද්යාසස්තග්රය සසිංගග්රහය

සුදර්ශනී, යමුනද්යා (පරි.). බලන්න තජකෝසප් ටක්,
මයිකලේ තමතොරිසන්

සුධමම හිමි, පරගසස්තතතොට (සමපද්යා.). බලන්න
තදතලතොව දියුණුවට පිරිත් තද්ශනද්යා

සුදසස්සකද්යා සලේමද්යාතද්යාව, තමතොණරද්යාගල (සමපද්යා.).
බලන්න තබතොදු බපැති දිනය

සුධමම හිමි, පරගසස්තතතොට (සමපද්යා.). බලන්න
බුද්ධ පූජද්යාමය තබකෝධි පූජද්යා සසිංහතලන්

සුදසස්ස හිමි, කුකුලේපතන්. ද්තවේශය දුර
කරන්තන් තකතසශේද? : ආඝද්යාත පටිවිනය සූතග්රය
ඇසුරිණ
294.34

සුධමම හිමි, හබරකඩ (සසිංසස්.). බලන්න
සමර්පණද්යා : 2009 සට අ.තපතො.ස. උසසස් තපළ
නව නිර්තද්ශිත සසිංහල සද්යාහිතද කකෘති පිළිබඳ
ශද්යාසස්තග්රග්රීය ලිපි සසිංගග්රහය

සුදසස්ස හිමි, කුකුලේපතන්. නිවනට මග සද්යාදන
සස්ථුප
294.34
සුදසස්ස හිමි, කුකුලේපතන්. බුද්ධ පූජද්යාතවේ
යථද්යාර්ථය
294.34
සුදසස්ස හිමි, කුකුලේපතන්. බුද්ධ පග්රතිමද්යාව සහ
තබකෞද්ධකම
294.3
සුදසස්ස හිමි, කුකුලේපතන් (සමපද්යා.). බලන්න
අකුසල සමද්යාපත්තිය
සුදසසිංහ, ජී. ඩ. අ. තපතො. ස. (සද්යා. තපළ) 10
තශශේණය ජීව විදදද්යාව : තපරහුර අභදද්යාස සහ
පිළිතුර
507.6

සුධමමද්යාලසිංකද්යාර හිමි, විලේපිට බලන්න
ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය. ඛුද්දක නිකද්යාය
සුන්දර තගදර : නිවස තසතොදුර සස්ථද්යානයක් තසශේ
සකසද්යා
ගපැනීමට මගතපන්වීම. (තසශේදර,
නිමලේ)
647
සුන්දර තද්යාන්යද්යානද්යා. (කද්යාරියවසම, අතශකෝක)
891.483
සුන්දර දවසක්. (උඩතගදර, නිමලේ)
891.483
සුන්දරයි තම ආදතර්. (ගුණතිලක, රද්යාණ)
891.483
සුනද්යාමි වදසනය. (විතජේරත්න, එසස්.) 551.4637

සුදසසිංහ, ජී. ඩ. අ. තපතො. ස. (සද්යා. තපළ) 11
තශශේණය තභකෞතික විදදද්යාව : තපරහුර අභදද්යාස
සහ පිළිතුර
530.076

සුනද්යාමි : සුනද්යාමි බලපසෑමට ලක් වූ මඩකලපුතවේ
ඩච්බද්යාර් තපතදතසශේ බර්ගර් ගපැහපැණු. (කඩෲසස්,
තරතොබට්)
363.34082

සුදසසිංහ, ජී. ස. අ.තපතො.ස. (සද්යා.තපළ) 10 තශශේණය
ජීව විදදද්යාව : තපරහුර අභදද්යාස සහ පිළිතුර
570.76

සුනිලේ, එසස්. ඒ. උපතද්ශනය

සුදු කටතරතොළු මලේ. (රණසසිංහ, චින්තද්යා සුභද්යාෂිණ)
891.483

සුපිරි අතලවිකරණතයේ සස්වයසිං භූමිකද්යාව.
(තසශේදර, නිමලේ)
658.85

සුදු වතු සුදු. (තපතර්රද්යා, නිමලේකද්යා)

සුපග්රකට තකතොරියද්යාන ජනපග්රවද්යාද. (ඉන්-තසතොබ්,
තශතොන්ග්)
398.209519

891.483

සුදුසසිංහ, තක්. ද. එසස්. ගග්රහතලකෝක චද්යාරිකද්යා - 1 :

සුපිපි හිර. (පද්මසලි, මතනකෝජද්යා)

158.3
891.483

සුප්රකට රසකතද්යා. (කලදද්යාණවසිංශ හිමි,
කපැප්පිටියද්යාතගතොඩ)

ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය : ii තකතොටස
398.2

සුබ සහ යස. (නවගත්තත්ගම, සයිමන්)
891.482
සුබසසිංහ, තප්රශේමතිලක. ග්රපැමතපකෝන් යුගය :
සයවසක සසිංගීතමය අතතය

780

සුබසසිංහ, රමණී. දහම උයන : සළුමිණ
පුවත්පතත් පළ වූ ලිපි තපළ දහම පවස
නිවන දිය තදකෝතක්
294.3
සුබසසිංහ, විතජේතකකෝන් ඒ. සමද්යාජ මතනකෝවිදදද්යාව
302
සුබපැස වහර : නිවපැරැදි සසිංහල භද්යාවිතයට
අත්වපැලක්. (මද්යාරසසිංහ, තවකෝලේටර්)
491.48
සුභසසිංහ, සන්ධදද්යා කුමුදිනී. පිරූ පද්යාරමී 891.483
සුභසසිංහ, සන්ධදද්යා කුමුදිනී. උදද්යාවී උදද්යාවක්
891.483
සුභසසිංහ, සන්ධදද්යා කුමුදිනි. තදවේතලද්යාව 891.483
සුභසසිංහ, සන්ධදද්යා කුමුදිනී. මලේවරය තරසහින
891.483
සුභසසිංහ, සන්ධදද්යා කුමුදිනී (පරි.). බලන්න
නිලේ සමුදුර තබතොක්තක් අභිරහස
සුභද්යාෂිතය : සරල බසන්. (අලගියවන්න
මුකතවටි)
891.481
සුමනතජකෝති හිමි, තහශේතන්තපතොල (සම සසිංසස්.).
බලන්න වන තසනසුතනන් මූල මහද්යා
විහද්යාරයට
සුමනතයකෝගී හිමි, තමතොරතගතොලේතලේ (සසිංසස්.).
බලන්න අරියධමම මද්යාහිමි තදසූ සුමිහිරි අමද්යා
දම ගඟුලපැලේ

294.309

සුමනසරි හිමි, දමුණුතපතොළ. රජ පපැටලුම
891.481
සුමනතසශේකර, මපැණතක්. ඉතගනීතමන්
දක්ෂතයක් වීමට නම
153.152
සුමනතසශේකර, මපැණතක්. බුදු දහතමහි අසරිමත්
තසතොබද්යාදහමයි
294.33615
සුමනතසශේකර, වසිංගීස (පරි.). බලන්න බදියු,
ඇතලේන්
සුමසිංගල හිමි, හික්කඩුතවේ. බග්රද්යාහම
ස් ධර්මය තභවත්
අනශද්යාසනද්යා සසිංගග්රහය
491.2
සුමසිංගල හිමි, හික්කඩුතවේ ශ්රීග්ර. සන්තද්සකථද්යා
891.371
සුමුදු තබතොදු බවුන් මඟෙ. (සමරරත්න, තගතොඩ්වින්)
294.34435
සුමුදු මලේ කුමරිය. (යසසස්ස හිමි, තවළඳතගතොඩ)
891.481
සුතමධද්යානන්ද හිමි, අමබලන්තගතොඩ (සම
කර්තකෘ).
බලන්න ගුණද්යානන්ද හිමි,
ගන්තලද්යාතවේ
සුතමධද්යානන්ද හිමි, අමබලන්තගතොඩ (සමපද්යා.).
බලන්න ශකෘසිංගද්යාරද්යාත්මක රසය කුළුගපැන් වූ
රහුණු කවිතයකෝ
සුරක්ෂිතතද්යා අත්තපතොත : අනතුර වලක්වද්යා ගත
හපැක
333.7932
සුරඟෙන කුමරිය. (දිසද්යානද්යායක, සමන් මහද්යානද්යාම)
891.483
සුරවීර, අතයකෝමද්යා සඳමද්යාලි. සුවඳක් වතග් ආදතර්
891.483

සුමනතයකෝගි හිමි, තමතොරතගතොලේතලේ (සසිංසස්.).
බලන්න අරියධමම හිමි, නද්යාඋයතන්

සූරවීර, ඒ. වී. නවකතද්යා : නිර්මද්යාණය හද්යා
අවතබකෝධය
891.483

සුමනරත්න, ගීතද්යා (සම කර්තකෘ). බලන්න
අමරතසශේන, ඊබට්

සුරවීර, ඒ. වී. තලේඛන සමීක්ෂද්යා : නව
ආතලකෝකධද්යාරද්යා

සුමනරත්න, පියසලි ගුණතසශේකර. ජද්යාතක කතද්යා
පදදද්යාවල
891.481

සුරද්යාබදු (සසිංතශකෝධන) : (52 වන අධිකද්යාරිය වූ)
සුරද්යාබදු ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
344.042330262

සුමනරතන හිමි, ගතද්යාතර්. උසසස් තපළ තබකෞද්ධ

891.48

සුරද්යාතසතොඬ සසිංතද්ශය. (ද සලේවද්යා, චද්යාර්ලේසස්
විලියම)
891.481

සුළතග් දිවූ තකලේල. (තකතොඩිතුවක්කු, පරද්යාක්රම)
891.483

සුරිඳුනි කතරගම. (රණසසිංහ, සුමිත්)

954.93

සුළසිං කුරලේතලකෝ. (ගමතග්, ධර්මසරි)

සුරැකය යුතු ඌව තවලේලසස්ස ජන කවි.
(තසකෝමරත්න, ආර්. එම.)

398.2

සුළසිං කද්යාතල ඇවිලේලද්යා : ළමද්යා ගීත සසිංගග්රහය.
(දළුතගතොඩආරච්චි, මහින්ද)
782.42083

891.483

සුළසිං තකකෝඩ. (හරසස්ගම, තසකෝමරත්න) 891.483

සුරසිංගි, ඩ. එසස්. පී. අ. තපතො. ස. (සද්යා. තපළ)
නර්තනය ප්රශස්තනකෝත්තර සසිංග්රහය–01
792.62076

සූතග්රධර්ම අධදයනය. (තිග්රපිටකය. සූතග්රපිටකය)
294.3823

සුරසිංගනද්යාවි. (කසස්තුරි, වජිර)

සුතලකෝචනද්යා. (වික්රමආරච්චි, මතනකෝරි සලිකද්යා )
891.483
සුවඳක් වතග් ආදතර්. (සුරවීර, අතයකෝමද්යා
සඳමද්යාලි)
891.483
සුවඳ තසතොයන කුසුම. (නසර්, මන්තඩ)
306.36209524
සුවිපුලේ සයත්සර : සසිංහල සසිංගීතතයේ දයද්යාරත්න
රණතුසිංග. (තසතනවිරත්න, යද්යාපද්යා බණ්ඩද්යාර)
782.0092
සුවපත් වවදදවරයකුතග් කතද්යාව. (තසන්,
බිනයද්යාක්)
610.92
සුවය තදන අත් තබතභත්. (තපතර්රද්යා, බ. ස.
කපැමිලසස්)
615.538

782.42

සූත්ර පිටකය සරල බසන් - 1. (ත්රිපිටකය. සූත්ර
පිටකය)
294.3823
සූතග්ර සද්යාහිතදය අධදයන. (විජිතනන්ද හිමි,
තදහිපද්යාතගතොඩ)
891.37
සූර්ය මසිංගලදය 2011

394.262

සූරතිසස්ස, ඩ. ඇම. උසසස් තපළ වදවහද්යාරික ජීව
විදදද්යාව
570.7
සූරතිසස්ස, ඩ. ඇම. මිනිසද්යා සහ පරිසරය
සූරතසශේන, ඒ. පී. අතප්කම

577

630.95493

සූරියආරච්චි, අමිල (පරි.). බලන්න ඉක්මණන්
තගවී ගිය සකුරද්යාදද්යාව
සූරියආරච්චි, කරණද්යාදද්යාස. රතු ඉද්ද

891.483

සුසන්ත, ඩබ්ලිවේ. එම. එන්. (සමපද්යා.). බලන්න
තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය :
9 තශශේණය

සූරියආරච්චි, ගද්යාමිණ. දිවිතකතට කවි ගඟෙ :
සඳපැසස් කවිය පිළිබඳ ශද්යාසත
ස් ග්රය විවරණයක්
891.481

සුසන්ත පුසිංචිනිලතම පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : සුසන්ත පුසිංචිනිලතම පදනම
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262

සූරියආරච්චි, ගද්යාමිණ. බින්තපැන්තන් පුදබිම :
මහියසිංගනය
294.3435095493

සුසුම කන්ද. (ජයලත්, ශද්යාන්ත)

891.483

සූරියආරච්චි, ගද්යාමිණ. තසතොරතබතොර තයකෝධයද්යා
954.93

සුසුරන්. (ෂිමිසු, යුකී)

895.13

සුළඟෙක් වී මසිං එනවද්යා. (තහශේවද්යාරසිංහිඳතග්,
ආනන්ද)
782.42
සුළඟෙ තසශේ සපපැමිණ. (තතන්නතකකෝන්, චින්තද්යා
නන්දනී)
891.481

සූරියආරච්චි, ගද්යාමිණී. සත තවත පතළ තමත :
කරණීය තමත්ත සූතග්රය විවරණය 294.3823

සූරියආරච්චි, ජද්යානකී. අච්චද්යාර තහකෝටතලේ
ළ 891.483
සූරියආරච්චි, ජද්යානකී. ටක-ටක ටක -ටක 372.4
සූරියආරච්චි, ජද්යානකී. තදතොයි අමමද්යා ළ 891.481

සූරියආරච්චි, ජද්යානකී. තනලුම මලයි
සමනලයයි
ළ 891.483

තසතනවිරත්න, උපුලේ. අන්තර්ජද්යාලයට
පිවිසුමක්
004.678

සූරියආරච්චි, ජද්යානකී. පිනි කුමද්යාරි අඬනවද්යා
ළ 891.483

තසතනවිරත්න, චන්ද්රසරි . උඩරට නීතිය :
අණ පනත් සහ නඩු තන්දු
340.095493

සූරියආරච්චි, ජද්යානකී. මම ආසම පද්යාට

372.4

තසතනවිරත්න, චද්යාමින්ද. විසස්මිත ජීවිත 920.02

සූරියආරච්චි, ජද්යානකී. සමනල මල

372.4

තසතනවිරත්න , ජයතකතොඩි. රැජින මමයි
891.483

සූරියආරච්චි, ජද්යානකී. සරසිංගතලේ තහතොර අරන්
ළ 891.483
සූරියආරච්චි, දීපද්යාලේ. රක්ෂණ උපතද්ශක
වරයද්යාතණනි

368

සූරියආරච්චි, පද්මද්යා මද්යාලනී. පළමු තශශේණතයේ
දරවන් සඳහද්යා අකුර උගනිමු
372.634
සූරියආරච්චි, තරතොෂද්යාන් (සසිංසස්.). බලන්න
25 වන මහවපැලි ක්රීඩද්යා 2011
සූරියආරච්චි, තහශේමචන්ද්ර. කුවද්යා : තකටිකතද්යා
එකතුවක
891.483
සූරියකද්යාන්තද්යා. (අමරතුසිංග, පිග්රයසිංකද්යා)

891.483

සූරියබණ්ඩද්යාර, මිසස්සක. තදවිවර ගපැන කතද්යා
398.21

තසතනවිරත්න, ජයතකතොඩි. සස්වර්ණ වර්ණ
891.483
තසතනවිරත්න, තජකෝ (පරි.). බලන්න කපැතනතොන්,
ඩතලතොරසස්
තසතනවිරත්න, ඩ. පී. මමයි පන්හිඳයි 891.481
තසතනවිරත්න, තදවේදූ (පරි.). බලන්න තට්ලර්,
මිලේඩග්රඩ් ඩ.
තසතනවිරත්න, තදවිඳු (පරි.). බලන්න තවයි
තවයි
තසතනවිරත්න, මතනකෝරි අලහතකකෝන්. සඟිති
ගණත මඟෙ : 1 තශශේණය
372.7

තසත් පහන : ඛුද්දක (කුඩද්යා) සවල පිරිත සහිත
අධිෂස්ඨද්යාන ආශිර්වද්යාද පූජද්යා
294.34433

තසතනවිරත්න, යද්යාපද්යා බණ්ඩද්යාර. සුවිපුලේ
සයත්සර : සසිංහල සසිංගීතතයේ දයද්යාරත්න
රණතුසිංග
782.0092

තසත් පිරිත්. (ත්රිපිටකය. සූත්ර පිටකය)
294.3823

තසතනවිරත්න, සුගත් (සසිංසස්.). බලන්න
ගුණවසිංශ නද්යාහිමි පග්රණද්යාම කලද්යාපය

තසත් පිරිත් සහිත වන්දනද්යා ගද්යාථද්යා

තසතනවිරත්න, සුරසිංග ලක්මද්යාලේ. තනතොදනිත්
දරවන් ඇකතයන් වපැටුණද්යා : ළමද්යා
මතනකෝවිදදද්යාව දන්න සසිංහතලන්
155.4

294.3823

තසත සදන බුදු බණ. (සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ)
294.3
තසන්දනද්යායක, ධර්ම (සසිංසස්.). බලන්න උදිතධීර
හිමි, තදතොතළතොසස්වල
තසන්, බිනයද්යාක්. සුවපත් වවදදවරයකුතග්
කතද්යාව.
610.92
තසන් තබතොදු කතද්යා

294.3927

තසතනවිපද්යාල, නිතමෂ තිවසිංකර. ගමතපතොල
යුගය සහ තභණකඳ බිතසකෝබණ්ඩද්යාර තද්විය
954.93

තසතනවි, හිනිදුම සුනිලේ (සම කර්තකෘ). බලන්න
හපුතගතොඩ, මතහශේෂස්
තසතනහස කමපැයි. (විජිතකුමද්යාර, කමලේ)
891.483
තසබළද්යාතග් ලිපි. (රසුමතනවිච්, වේලපැදීමිර්)
891.73
තසවේවන්දියන්. (විතද්යාන, ශදද්යාමද්යා)

891.483

තසශේකරට ගතමන් ලියුමක්. (කවිරද්යාජ, කුමද්යාර)

891.481
තසශේගලේ, එරික්. ලවේ සස්තටකෝරි

813

තසශේදර, නිමලේ. සුන්දර තගදර : නිවස තසතොදුර
සස්ථද්යානයක් තසශේ සකසද්යා ගපැනීමට මගතපන්වීම
647
තසශේදර, නිමලේ. සුපිරි අතලවිකරණතයේ සස්වයසිං
භූමිකද්යාව
658.85
තසශේද වළද්යා. (ආනන්ද, මලේලවතගදර සුනිලේ)
891.483
තසශේදිරිසස්තග් සහිනය. (රසස්නපැක්, තබන්)
891.483
තසශේනද්යාධීර, සලේවි. අධදද්යාපනය සඳහද්යා
සමද්යාජද්යානතයකෝජනද්යා කද්යාරකවල වපැදගත්කම
306.43
තසශේනද්යානද්යායක, තකතොලට්. මහදපැනමුත්තයි
තගකෝලතයතො තරතොත්තයි
ළ 891.483

තසශේනද්යාසසිංහ, රන්ජන් තද්වමිතග්ර (පරි.). බලන්න
තචතකතොවේ, ඇන්ටන්
තසශේපද්යාලතග්, ගතවේෂණ අනරද්යාධ. අ. තපතො. ස.
(උසසස් තපළ) රසද්යායන විදදද්යාව : අමල –
භෂස්ම සමතුලිතතද්යාවය
546.32
තසශේරසසිංහ, හරීන්ද්ර යසසස්. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ ඖෂධ
පපැළසෑටි
615.321095493
තසශේරසසිංහ, හරින්ද්ර යසසස්. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ දිය ඇලි
551.484095493
තසශේරසසිංහ, හරින්ද්ර යසසස්. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ වනද්යාන්තර
වර්ග
333.784095493
තසශේරසසිංහ, හරින්ද්ර යසසස්. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ සමනළුන්
595.789095493
තසශේවක අර්ථ සද්යාධක අරමුදලේ (සසිංතශකෝධන) :
1958 අසිංක 15 දරන තසශේවක අර්ථ සද්යාධක
අරමුදලේ පනත සසිංතශකෝධනය කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
344.012550262

තසශේනද්යානද්යායක, මතනකෝරි (සසිංසස්.). බලන්න
තපැලසමියද්යාව ගපැන දපැනවත් තවමු
තසශේනද්යානද්යායක, වික්රම. දම තසතනවි සපැරියුත්
මහද්යා තතරණුතවකෝ
294.3657
තසශේනද්යානද්යායක, සතද්යා ජී. ටිකරි මපැණතක
891.483
තසශේනද්යානද්යායක, සතද්යා ජී. තභදියකතග් කවි 891.48
තසශේනද්යානද්යායක, සුදර්ශන. තවද ඇසන් තලකෝකය
දපැකීම
615.538
තසශේනද්යානද්යායක, තසකෝමද්යා. තලකෝ සුපතළ වනිතද්යාතවකෝ
305.4092
තසශේනද්යාධිරිතග්, උපුලේ. වපැස දිය බඳුන්

891.481

තසශේනද්යාරත්න, දුමින්ද. උසසස් තපළ ජීව විදදද්යාව 2
570.7
තසශේනද්යාරත්න, දුමින්ද. උසසස් තපළ ජීව
විදදද්යාව 3 : ඒකක 05/06

තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම වපැටුප් පග්රතිලද්යාභ
අරමුදලේ : තම පනතත් විධිවිධද්යාන පග්රකද්යාරව
විශග්රද්යාම වපැටුපක් සඳහද්යා සුදුසුකම ලබන
ඇතපැම තසශේවද්යානියුක්ත පන්තිවල පග්රතයකෝජනය
සඳහද්යා තසශේවද්යානියුක්තයන්තග් විශග්රද්යාම වපැටුප්
පග්රතිලද්යාභ අරමුදලක් පිහිටුවීමටත් සහ ඒ හද්යා
සමබන්ධ වූ හද්යා එයට ආනෂසිංගික කරණු
සඳහද්යා විධිවිධද්යාන සපැලපැසස්වීම පිණසත්
පනවන ලබන පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර
ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
344.0125240262
තසතොදුර අඩහපැර. (රත්නද්යායක, ආරියපද්යාල)
891.481

570.7

තසශේනද්යාරත්න, පී. ඇම. (සමපද්යා.). බලන්න
ප්රසස්තද්යාව පිරළු විශස්වතකකෝෂය

තසතොඳුර නතවකෝදය. (රත්නද්යායක, තයකෞවන
සමීන්ද්ර)
891.483
තසතොඳුර පතිනිය : කුලතගට යන කුලවමියට

සදහම මුතුහරක්. (අසස්සජී හිමි, කරින්තද්) 
294.3
තසතොඳුර තලබනනතයේ මතක සතුවම.
(ඉහළගමතග්, ලලද්යානන්ද)

956.92

තසතොඳුර වසන්තය වඩින තුරද්යා. නිර්මද්යාලේ,
අතසශේල)
891.483

තසකෝමරත්න, මුදලිනද්යායක. පිටරට නපැති සපැප
891.483
තසකෝමවීර, ඉසුර චද්යාමර. තද්යාණ්ඩව

891.481

තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ. අඳුරට
ආතලකෝකයක්

තසතොඳුර සපැරිසර : හනමිචිය දිතග්...
(අතද්යාවුදතභට්ටි, සමන්)
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තසතොදුර හුතදකලද්යාව. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)
294.3
තසතොබද්යාදහම තගතොවිතපැන. (කන්තදගම, තිලක්)
633.18
තසතොබද්යාදහම මිත්තණය සමඟෙ තගවුණු දවසස්.
(තහමිෆිසිංග්, සබන් ලද්යාට්සස්)
641.5637
තසතොයිසද්යා, රන්දුන විදුල. ලක්දිව කීර්තිධර
රජවර
923.1
තසතොරතබතොර තයකෝධයද්යා. (සූරියආරච්චි, ගද්යාමිණ)
954.93
තසතොතහතොන් පළ. (තහට්ටිතගතොඩ, නිලූකද්යා
දමයන්ති)
891.483
තසතොතළතොසස් මහද්යා සුපින

2009 සට අධදයන තපතොදු සහතික පත්ර උසසස්
තපළ විභද්යාග සඳහද්යා නියමිත
891.481

294.34

තසකෝභිත හිමි, වලතර (සසිංසස්.). බලන්න
ප්රඥද්යාසහද්යාවතලකෝකන : තකතොසස්තගතොඩ
පඤස්ඤද්යාසහ නද්යාහිමි 20 වන ගුණ සමරව
නිමිත්තතනි
තසකෝමකද්යාන්දන්, එන්. විකසත විය පහන් තරව
894.8113
තසකෝමතිලක, මහින්ද. තබකෞද්ධ සස්තූපතයහි
පග්රභවය සහ විකද්යාශය
730.95493
තසකෝමරත්න, අතද්යාවුද. මහින්දද්යාගමනතයන් අප
ලද සසිංසස්කකෘතික දද්යායද්යාද
294.309
තසකෝමරත්න, ආර්. එම. සුරැකය යුතු ඌව
තවලේලසස්ස ජන කවි
398.2
තසකෝමරත්න, බ. විතජේසරි. නූතන පදද විචද්යාර
සද්ධද්යාන්ත සහිත රසද්යාසස්වද්යාදය අත්තපතොත :

294.3

තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ. නවණ වපැතඩන
ධර්ම
294.34
තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ. යහපත් තද්
කරීතමන් ලපැතබන විපද්යාක
294.34
තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ. සමබුදු දහම
294.34
තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ (සමපද්යා.).
බලන්න තිග්රපිටකය. සූතග්ර පිටකය
තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ (සමපද්යා.).
බලන්න වමතග්ර භද්යාවනද්යාව
තසකෝමවසිංස හිමි, කහතගතොලේතලේ (සසිංසස්.).
බලන්න අටවිස බුද්ධ පූජද්යා තබකෝධි පූජද්යා සහ
වන්දනද්යා කග්රමය
තසකෝරත හිමි, අලුත්වපැව. මද්යානසක ශික්ෂණය
උතදසද්යා තබ්සෟද්ධ භද්යාවනද්යා සහ තවනත් ලිපි
294.34435
තසකෝරත හිමි, අලුත්වපැව. වදද්යාපද්යාරික තලකෝකයට
බුදුරදුන් අනදපැන වදද්යාළ තද්ශනද්යා 294.33665
තසකෝරත හිමි, මද්යාපලගම (සසිංසස්.). බලන්න
ගුණවසිංශ නද්යාහිමි පග්රණද්යාම කලද්යාපය
තසකෝරත හිමි, වපැලිවිටිතයේ (සමපද්යා.) බලන්න
ශ්රී සුමසිංගල ශබ්දතකකෝෂය : සසිංහල සසිංහලද්යාර්ත : ද්විතය භද්යාගය (ප-තළතො)
තසකෝලද්යා, එමිලේ. තමකෝලේ ප්රහද්යාරය

843

තසකෝවද්යාන් වන වසස්... (විමලවසිංශ තිසස්ස හිමි,
තකතොසස්තගතොඩ)
294.3
තසකෞඛද පග්රවර්ධන පද්යාසලක් සඳහද්යා අත්වපැල 362.1
තසකෞඛදය දපැකීම හද්යා විඳීම. (තහට්ටිආරච්චි,
ශද්යාන්ත)
613

තසකෞඛදය හද්යා ශද්යාරීරික අධදද්යාපනය : 9 තශශේණය
613.076
තසකෞන්දර්ය සද්යාක්ෂරතද්යාව. (ඉරගලේබණ්ඩද්යාර,
අතයකෝමි)
701.17

සසිංඝද්යාධිකරණ තලේඛන සමුච්චය

294.384

සසිංචද්යාරක අත්තපතොත–2 : උතුර නපැතගනහිර
උරමය. (තිතලකෝචන, ඒ. තක්. පී. ඩ.)
910.4

තසකෞමද වද්යාර්තද්යාවක්. (වීරසූරිය, ගුණසරි
බණ්ඩද්යා)
891.483

සසිංචද්යාරක සපැලසුමකරණය : සපැලසුමකරණ
සසිංකලේප, පග්රතවේශයන් හද්යා කග්රම ශිලේප.
(සලේවද්යා, ඩ. ඒ. ස. සුරසිංග)
338.4791

සසිංකලේපන. නමක් නපැති මිනිතසකුතග් කතද්යාව
891.481

සසිංචද්යාරක සසිංවර්ධන පග්රතවේශ. (සලේවද්යා, ඩ. ඒ. ස.
සුරසිංග)
338.4791

සසිංකලේපනද්යා. (ජයතිලක, තක්.)

සසිංජීව, එම. එච්. නිශද්යාන්ත සසිංජීව. ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාතවේ
තද්ශීය කර්මද්යාන්ත
338.095493

891.48

සසිංඛදද්යාන අත්තපතොත 2010. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
ජනතලේඛන හද්යා සසිංඛදද්යාතලේඛන
තදපද්යාර්තතමන්තුව)
315.493

සසිංජිවනී, ආර්. එම. සඳුනිකද්යා. මුතු වපැසස්සක්
891.481

සසිංඛදද්යාන සතියම තපතොත 2010 : මද්යාතර
දිසස්තග්රක්රික්කය
315.493

සසිංතුට්ඨි. (අගතලේතපතොල, තක්.)
294.3435095493

සසිංඛදද්යා නද්යාම දීපනී : සසිංඛදද්යා ශබ්දතකකෝෂය.
(විජිත හිමි, මද්යාරපන)
294.303

සසිංයුක්ත ගණතය : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ)
පසුගිය විභද්යාග පග්රශස්තනකෝත්තර
511.6076

සසිංඛදද්යාසිංක ඉතලක්තටතොනික විදදද්යාව ආශිග්රත
පග්රශස්තනකෝත්තර සසිංගග්රහය. (විතජේසසිංහ, ඩබ්.
එම. සමපත්)
621.3815

සසිංයුක්ත ගණතය : නදද්යාස. (ජයතිලක, තක්.
එම.ඩ. එසස්.)
512.9434

සසිංගණන (සසිංතශකෝධන) : (143 වන අධිකද්යාරිය වූ)
සසිංගණන ආඥද්යාපනත සසිංතශකෝධනය කරීම
පිණස වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
342.080262
සසිංගද්යාතන් චණ්ඩියද්යා. (ජීවකුමද්යාරන්, වී.)894.8113
සසිංගද්යායනද්යා. (සරිධමම හිමි, පිටිදූතවේ)

294.3

සසිංගද්යායනද්යා - 3 : සමබුදු දහම අවතබකෝධ පිණස
විමසන විසඑක්වන ශතවර්ෂතයේ සදහම
කතිකද්යාවත. (සරිධමම හිමි, පිටිදුතවේ) 294.3
සසිංගීතය : අ. තපතො. ස. (උසසස් තපළ) පසුගිය
විභද්යාග ප්රශස්තනකෝත්තර
780.76
සසිංඝරතන හිමි, තලද්යාතවේ. අසූ මහද්යා ශද්යාවක
වන්දනද්යාව
294.3657
සසිංඝරතන හිමි, මහව. තබකෞද්ධ සන්නිතවේදන
විධි : බුදුරජද්යාණන් වහන්තසශේතග්
සන්නිතවේදනය පිළිබඳ අධදයනයක
294.337

සසිංයුක්ත ගණතය : සසිංකරණ හද්යා සසිංතයකෝජන.
(ජයතිලක, තක්. එම. ඩ. එසස්.)
511.6
සසිංයුක්ත නිකද්යාය - ii : නිදද්යාන වග්ග. (තග්රක්රිපිටකය.
සූතග්රපිටකය. සසිංයුක්ත නිකද්යාය)
294.3823
සසිංවර්ධන ආර්ථික විදදද්යාව නදද්යායන් සහ
සසිංකලේප. (පතිරතග්, තජේ. එම.
තපතොඩිමපැණතක්)
330.31
සසිංවර්ධන සමද්යාජ විදදද්යාව. (හඳරද්යාගම, සමන්)301
සසිංසස්කකෘත සද්යාහිතද පග්රතවේශය. (මුණසසිංහ,
කුමද්යාරදද්යාස)
891.2
සසිංසස්කකෘතික ලිපි මද්යාලද්යා. (කද්යාරියවසම, අනෂි
තිසද්යාරද්යා)
954.93
සසිංසද්යාර තරකෝගය සුවපත් කරන සද්ධර්ම ඖෂධය.
(අරියධමම හිමි, නද්යාඋයතන්)
294.34
සසිංසද්යාර සහින. (මද්යාන්නප්තපරම, ක්රිෂද්යාන්
අතරකෝෂණ)
891.483
සසිංසද්යාරද්යාරණදතයේ උරමක්කද්යාරයද්යා.

(නවගත්තත්ගම, සයිමන්)

891.483

සසිංහිතද්යාව : තර ලිපි සසිංගග්රහයක. (පරණවිතද්යාන,
කරණද්යාරත්න)
070.44
සසිංහිතඳශේ කවි. (මපැදතගදර, සූරිය)

891.481

හඳගම, අතශකෝක. චන්ද කන්නරී

791.437

හඳගම, අතශකෝක. තනි තටුතවන් පියද්යාඹන්න
791.437
හඳගම, අතශකෝක. දිය කපැට පහණ : රූපවද්යාහිනී
මද්යාලද්යා නද්යාටකය
791.457

හක්සස්ලි, ඇලඩසස්. අසරිමත් නව තලතොව

823

හඟුරන්තකත මද්යාදන්තවල රජමහද්යා විහද්යාර
සසිංවර්ධන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
හඟුරන්තකත මද්යාදන්තවල රජමහද්යා විහද්යාර
සසිංවර්ධන පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ
පනත් තකටුමපතක.
(ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
හචියද්යා, මිචිතකකෝ. ආයුතබකෝවන් හිතරකෝෂීමද්යා 823
හත්තක, මහින්ද (පරි.). බලන්න තසන්,
බිනයද්යාක්

ළ 823

හදමු දරවන් තයතොමද්යා නපැණ නවන්. (ඉඳුරව,
ඇතලකෝසයසස්)
306.874
616.12

හදවතට ඇමතුතවමි. (වපැලිකලතග්, තනතොතයලේ)
891.483
හදවත සපැරසම. (සරි සමන්තභද්ර හිමි) 294.34
හද විමතන් මලේ පිපුණද්යා. (බද්යාලසූරිය,
ගුණතසශේකර)
891.483
හදසඳ. (තහශේරත්, ජද්යානක කුමද්යාර)

හඳගම, අතශකෝක. තම මතග් සඳයි

791.437

හඳගම, අතශකෝක. තහණ

891.482

හඳගල වලගමබද්යා පුරද්යාණ ගලේතලන් රජමහද්යා
විහද්යාරසස්ථ සසිංවර්ධන සභද්යාව (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) : හඳගල වලගමබද්යා පුරද්යාණ
ගලේතලන් රජමහද්යා විහද්යාරසස්ථ සසිංවර්ධන සභද්යාව
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262

හඳුන්පතිරණ, කරණද්යාතිලක. පිරිමිතයක්
ගපැහපැනියක් සහ තබකෝධිසත්වතයක් 891.483
හඳුන්පතිරණ, කරණද්යාතිලක (පරි.). බලන්න
තබග්රෂස්ට්, බර්තටකෝලේට්

හතළිසස් නමය. (තබතොතත්ජු පියතුමද්යා, පීටර්
තහශේමපිග්රය)
891.481
හද බපැඳි කතද්යා. (පුසිංචිතහශේවද්යා, පී. ජී.)
808.882

හදවත. (ද සලේවද්යා, සනත්)

891.482

හඳරද්යාගම, සමන්. සසිංවර්ධන සමද්යාජ විදදද්යාව 301

හත් හපැවිරිදි විතයේදී උපසමපදද්යාව ලපැබ තසකෝපද්යාක
රහතන්වහන්තසශේ හද්යා සද්යාමතණ්ර ප්රශස්න.
(විජිතනන්ද හිමි, කසෑලිගම)
294.3
හතතර් කණසතම කතද්යා : වන තරතොතද්
ඔරතලකෝසුව. (බ්ලයිටන්, ඉනිඩ්)

හඳගම, අතශකෝක. මද්යාඝද්යාත

891.481

හනමද්යාන් නමපැති වඳුර තදවියද්යා. (ආරියරත්න,
සුනිලේ)
398.2

හපුතගතොඩ , මතහශේෂස්. තද්යාක්ෂණ ධනවද්යාදය සහ
චිතග්රපටය
791.4361
හපුතන්ත,ග්රක්රි සරත්. මහ සඟෙ ගුණ සපිරි නිමල
අප මද්යාහිමි
294.3657
හබය. (කද්යාරියවසම, තටක්ලද්යා පද්මිණී) 891.483
හබරගමුව, තසකෝමසරි. තප්රශේම කද්යාල යද්යාතග්රද්යාව
891.483
6 - 11 දක්වද්යා තපළ තපතොත්වල එන තශශේෂස්ඨ චරිත.
(පුසස්සපැලේල, පී. එන්.)
920.05493
6 සතර සසිංහල වපැඩ තපතොත

491.48

හය හපැවිරිදි මව. (වීරසසිංහ, කපිල) 891.48315
හර්කයුලේතග් රහසස් පරීක්ෂණ. (ක්රිසස්ටි, අගතද්යා)
823
හරබදු (ඉවත් කරීතම) : 2002 අසිංක 16 දරන

හරබදු පනත ඉවත් කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
343.040262

හද්යාතවේ, ආතන්ද්රෙවේ (සසිංසස්.). බලන්න රින්තපකෝතච්,
තසකෝග්යලේ

හරසස්ගම, තසකෝමරත්න. බද්යාලේකුමද්යාර්තග්
ගමන්මඟෙ
891.483

හපැගද්යාර්ඩ්, තහන්රි රයිඩර්. අතතයට ගිය ඇලන්
823

හරසස්ගම, තසකෝමරත්න. සුළසිං තකකෝඩ

හපැගද්යාර්ඩ්, තභන්රි රයිඩර්. ඇත්දළ දරවද්යා

823

හපැගද්යාර්ඩ්, තහන්රි රයිඩර්. දඩයක්කද්යාර
ක්වද්යාටර්තමන්

823

891.483

හරසස් පද්යාර : තකටිකතද්යා පහකන් හද්යා තකටි
නවකතද්යාවකන් සමන්විත සසිංග්රහය.
(ධර්මකීර්ති, රන්ජිත්)
891.483
හරිම පුදුමයි ! සහ තරකෝලේඩ් ඩද්යාලේතග් තවත් කතද්යා.
(ඩද්යාලේ, තරකෝලේඩ්)
823
හලේතප, එච්. එම. පියතිලක (සමපද්යා.). බලන්න
පත්තිනි තදවිතයකෝ සහ කරි අමමද්යාවරන්තග්
දද්යානය
හලේතප, පියතිලක. පඬුවසස්නවර සහ වයඹ
රද්යාජධද්යානි
954.9301
හෂිඩද්යා, සුගතකකෝ. ඔෂින් : පළමුවන තකතොටස
895.63

හපැතටන් එහද්යා තහටක්. (කරණද්යාදද්යාස,
දඹගසස්ආතර් ඕ. පී.)
891.483
හපැඩකද්යාර කවිකද්යාරී. (තපතර්රද්යා, ධර්මරත්න)
891.48
71 කපැරැලේල : ආරමභතයේ සට අවසද්යානය දක්වද්යා
පූර්ණ සමද්යාතලකෝචනයක්. (ජයතුසිංග, රවන්
එම.)
320.95493
හපැත්තසෑතවේ සනමද්යාව. (උදය කුමද්යාර, නද්යාලක)
791.43095493

හෂිඩද්යා, සුගතකකෝ. ඔෂින් : තදවන තකතොටස
895.63

හපැදුණූ ගහක දපැනණු තදතපත්තතන් : තකකෝට්තට්
තක්ෂලද්යාව. (මද්යාකලන්ද, මහින්ද)
371.01095493

හෂිඩද්යා, සුගතකකෝ. ඔෂින් : තතවන තකතොටස
895.63

හපැරදද්යා තනතොයමි තනි යහතන්. (තපතර්රද්යා,
නිසස්සසිංක)
891.483

හසස්තිරද්යාජ මහත්තය. (අයතනසස්තකකෝ, යජින්)
891.72
හද්යාඩ් ඇන්ගර් : එමතබග්රද්යායිඩරි කලද්යාව i.
(තලේලේවල, කග්රෂද්යානි)
746.44

හපැරලේඩ්, ෂර්මන්. නව මිනිසකු විය හපැක මඟෙ :
ජීවිතයට නව උදද්යාවක්
130
හපැරී තපකෝටර් සහ අඩ තලේ කුමද්යාරයද්යා. (තරකෝලින්,
තජේ. තක්.
823

හද්යාඩ් ඇන්ගර් : එමතබග්රද්යායිඩරි කලද්යාව ii.
(තලේලේවල, කග්රෂද්යානි)

හසෑතගතොඩ, ලද්යාලේ. තමරැ කව තමතපැනින් නවතමි
891.481

746.44

හද්යාඩි තබකෝයිසස් ; අසිංක II . (ඩික්සන්, ෆසෑන්ක්ලින්
ඩබ්ලිවේ.) චීන තබකෝට්ටුතවේ අභිරහස
823
හද්යාර්ට්, ආර්. තර්වන් (සසිංසස්.). බලන්න පයිබසස්,
තජකෝන්
හද්යාර්ලි, විලද්යාඩ් එෆස්. ඔහුතග් අවශදතද්යා ඇයතග්
අවශදතද්යා : අනියම සබඳතද්යාවලින් තතතොර
ආදරණීය, පග්රග්රීතිමත් යුගදිවියකට තලතොව
තහඳම රහසස්
362.8286
හද්යාවද්යා හරි හපනද්යා. (ගුණරත්න, මලේකද්යාන්ති)
ළ 891.483

හික්කඩුතවේ ජනන්දද්යාරද්යාම පුරද්යාණ මහද්යා විහද්යාර
වර්ණනද්යාව. (අලුත්වල, කළුපහන
සුමනරත්න)
294.3435095493
හිතත් තකටූ ටපැටූ : සයිබර් අවකද්යාශතයේ තබදද්යාගත්
කවි. (ගුණවර්ධන, ඉන්දික)
891.481
හින්දි භද්යාෂද්යාව සසිංහතලන්. (සරණපද්යාල, එච්.)
491.435
හිප්තපතොල, එමර්සන් (සමපද්යා.). බලන්න අමිත
බුද්ධද්යානසස්මකෘතිය : නිවනට නියත මඟෙ

හිමගිර භික්ෂුණය. (රද්යාජකරණද්යානද්යායක,
සුතන්තග්රද්යා)
294.3923
හිරතගදර කඳුළු තබතොන ගපැහපැන.
(තමතොරගහකුඹුර, සුගත් ශද්යාන්ත)

365.6082

හිර : තකටි කතද්යා සසිංගග්රහය. (බණ්ඩද්යාර, තජේ. එම.
ජී.)
891.483
හිර තනතොදුටුතවමු. (ලපැන්සන්, ඇලේෆග්රඩ්)
919.904
හිස නපැති අවතද්යාරය. (ගුණතසශේකර, තත්ජද්යා
පූර්ණමද්යා)
891.483
හීන්මපැනිකද්යා. (බමුණුසසිංහආරච්චි, විලේසන්)
891.483
හුරලුවපැව, ජයතසනවි (සමපද්යා.). බලන්න
ගතද්යානගතික සමද්යාජ ලක්ෂණ සහ ලද්යාසිංකීය
ආදිවද්යාස ජන සමද්යාජය : ලසිංකද්යාතවේ වපැදි
ජනතද්යාව පිළිබඳ විමර්ශනද්යාත්මක තතතොරතුර
ඇතුළත් කකෘතියක
හූව 3 වන තකතොටස : අතප් මුතුන් මිත්තන්තග්
සද්යාමපග්රදද්යායික සන්නිතවේදන විධි. (දළුතපතොත,
මහින්ද කුමද්යාර)
302.2223
තභට්ටිආරච්චි, අසසිංක (සමපද්යා.). බලන්න සඳ
වතුරක් තසශේ : ජනපිග්රය තබකෞද්ධ ගීත, සස්වර
පග්රසස්ථද්යාර 50
තභට්ටිආරච්චි, කුමද්යාර. පද්යාරජමබුල

තභට්ටිආරච්චි, නිශද්යාන්ත. ගපැටුම, ගපැටුම
නිරද්යාකරණය සහ සද්යාමය පිළිබඳ හපැඳින්වීමක්
303.69
තහට්ටිආරච්චි, ශද්යාන්ත. ලිසිංගද්යාශ්රිත තරකෝග.
ලිසිංගිකත්වය හද්යා සමද්යාජය
616.951
තහට්ටිආරච්චි, ශද්යාන්ත. සවේවපැනි මද්යානය – 1 :
90.8 ආඩමබරය
070.44
තහට්ටිආරච්චි, ශද්යාන්ත. තසකෞඛදය දපැකීම හද්යා
විඳීම
613
තභට්ටිතග්, අනරසරි. කළුවරයි පුරහඳ 891.483
තභට්ටිතග්, අනරසරි. තකතොළඹ ළමයි 891.483
තහට්ටිතග්, නිලන්ත. ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාතවේ
ප්රවීණතයකු වන මග : සමද්යානද්යාර්ථ
විරද්ධද්යාර්ථ පද, උපමද්යා, පිරළු සහ
ආප්තතකෝපතද්ශ
තහට්ටිතග්, නිලන්ත. කමකර නීතිය

පද,
428
344.01

තහට්ටිතග්, නිලන්ත. ගුප්ත විදදද්යාව සහ
අධිමද්යානසක හපැකයද්යාව : ගුප්ත විදදද්යාව සහ
අධිමද්යානසක බලය ඇසුතරන් අනද්යාවපැක
පළකරන ආකද්යාරය විසස්තර කරන අත්තපතොත
133
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තභට්ටිආරච්චි, ට. පී. (සමපද්යා.). බලන්න
සසිංඛදද්යාන සතියම තපතොත 2010 : මද්යාතර
දිසස්තග්රක්රික්කය

තහට්ටිතග්, නිලන්ත. ගුප්ත විදදද්යාතවේ රහසස් :
මිනිසස් ජීවිතතයේ තනතොදුටු පපැත්ත පිළිබඳ
සපැබසෑකතන්දරය
133

තභට්ටිආරච්චි, ධර්මතසශේන. ආර්ථික
යහපද්යාලනය
294.3372

තභට්ටිතග්, නිලන්ත. පරිපද්යාලන නීතිය සහ
තසශේවක අයිතිවද්යාසකම
342.06

තහට්ටිආරච්චි, ධර්මතසශේන. ආර්ථික
යහපද්යාලනය : තබකෞද්ධ මඟෙ තපන්වීම
294.3372

තහටිටිතග්, නිලන්ත. ප්රද්යාතයකෝගික විදර්ශනද්යා
භද්යාවනද්යාව
294.34435

තභට්ටිආරච්චි, නිමලේ. ඉතිහද්යාසය ගපැටළු
විසඳුම : 10 තශස්ර්ණය සඳහද්යා
954.93076

තහට්ටිතග්, නිලන්ත. භද්යාවනද්යා පුහුණුව :
භද්යාවනද්යාතවේ දී ඔබ මුහුණ පද්යාන ගපැටලු
රැසකට විසඳුම ඇතුළත්ය
294.34435

තභට්ටිආරච්චි, නිමලේ. බුදු දහමින් පපැන විසඳුම
294.3076

තභට්ටිතග්, නිලන්ත. සද්යාක්ෂි නීතිය සහ නඩු
ඇසතම කග්රයද්යාවලිය
347.06

තභට්ටිආරච්චි, නිර්මල. අනද්යාථයද්යා සහ තවත්
කතද්යා
823

තභට්ටිතග්, නිලන්ත. සවිලේ නීතිය සහ නඩු
කද්යාර්ය පටිපද්යාටිය
340.56

තභට්ටිතග්, වී. මු. දිවද්යානි. අ.තපතො.ස. සද්යාමද්යානද
තපළ චිතග්ර කලද්යාව : ආදර්ශ පග්රශස්තනකෝත්තර
සසිංගග්රහය
741.07
තහට්ටිතගතොඩ, නිලූකද්යා දමයන්ති. තසතොතහතොන්
පළ
891.483
තභට ඉරක් පද්යායයි. (ගමතග්, මහින්ද තසනරත්)
070.44
තහට නපැවත එයි. (ගලප්පත්ති, බුද්ධදද්යාස)
891.483
තහට තසතොඳුර දවසක්. (පියදිගම, ගයද්යානි
අසසිංසලද්යා)
891.483
තහණ. (හඳගම, අතශකෝක)
තහද මූලධර්ම : පළමුවන තකතොටස.
(බණ්ඩද්යාරනද්යායක, තක්. ඒ. ස.)

891.482
362.173

තභද තසතොයුරියකතග් මතක සටහන්.
(වවදදරත්න, තසකෝමලතද්යා)
610.73069

තහශේදන් අධදද්යාපන පදනම (සසිංසස්ථද්යාගත කරීතම) :
තහශේදන් අධදද්යාපන පදනම සසිංසස්ථද්යාගත කරීම
සඳහද්යා වූ පනත් තකටුමපතක. (ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව.
පද්යාර්ලිතමන්තුව)
346.0640262
තහශේමතකතොඩි, ශදද්යාමන් (පරි.). බලන්න බක්,
පර්ලේ එසස්.
තහශේමපද්යාල, නවරඑළිතයේ. ශග්රග්රී ලසිංකද්යා ජද්යාතික
සපැමරම
තහශේරත්, අතශකෝක. අමමද්යා

001

891.481

තහශේරත්, එලේ. බ. විලියම තෂශේක්සස්පියර් 822.33
තහශේරත්, එලේ. බ. සගිරිය අවදිතයන්

891.483

තහශේරත්, එලේ. බ. (පරි.). බලන්න වීරමන්,
ඉන්ද්රද්යා
තහශේරත්, තක්. බ. ජගත් මද්යා

891.482

තහශේරත්, ජද්යානක කුමද්යාර. හදසඳ

891.481

තහමිෆිසිංග්, සබන් ලද්යාට්සස්. තසතොබද්යාදහම
මිත්තණය සමඟෙ තගවුණු දවසස්. 641.5637

තහශේරත්, නන්දද්යා කුමද්යාරි. ත්මතත් බුදුන් පහල වූ
වගයි
294.3

තභරණ හුරව. (තමත්තතයද හිමි, මද්යාපලගම)
294.3

තහශේලසිංකඩ. (මද්යාකඩුවද්යාව, කරණද්යාරත්න)
891.483

තභවණපැලි හරි උසයි. (සමරතකකෝන්, පුණදද්යා)
891.481

තහශේවතග්, ජිනදද්යාස. ගලේ වඩුවද්යාතග් අපූර
සහිනය සහ තවත් කතද්යා
398.2

තභළ උදද්යාව ජද්යාතික වදද්යාපද්යාරය (සසිංසස්ථද්යාගත
කරීතම) :තභළ උදද්යාව ජද්යාතික වදද්යාපද්යාරය
සසිංසස්ථද්යාගත කරීම සඳහද්යා වූ පනත්
තකටුමපතක. (ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව. පද්යාර්ලිතමන්තුව)
340.0640262

තහශේවතග්, ජිනදද්යාස. තමතොතමතොතද්යාතරකෝ සහ තවත්
ළමද්යා කතද්යා
398.20952
තහශේවතග්, ජිනදද්යාස. සඳ ඇලේලම සහ තවත් කතද්යා
398.2

තභළ කපැටයම පුරද්යාණය. (ඒකනද්යායක,
ඇකරියගල එච්. ඒ.)
730.95493

තහශේවතග්, ධමමික. නිලේවලද්යා ගඟෙ ආශිග්රත
ජනශග්රපැති
398.2095493

තභළ බසන් ඉසිංගිරිස - 8. (කග්රසස්තටකෝපර්, නීලේ)
428

තහශේවතග්, සුනිලේ (අන.) බලන්න
ලපැවතරතොන්තයතොෆස්, තබතොරිසස්

තභළ බසන් ඉසිංගිරිස - 9. (කග්රක්රිසත
ස් ටකෝපර්, නීලේ)
428

තහශේවද්යාපතිරණ, චිතග්රද්යාසිංගනි (සම කර්තකෘ). බලන්න
තසශේනද්යාධීර, සලේවි.

තභළ බුදු බණ : රණවිර පුනද පග්රද්යාප්ති

294.34

තහශේතුවක් නිසද්යා. (ඤද්යාණද්යානන්ද හිමි,
කරිබත්තගතොඩ)

තහශේවද්යාපතිරණ, ලද්යාලේ. මිහිතල මද්යාතද්යා : පරිසර
පදදද්යාවලිය
891.481

294.34

තහශේවද්යාමද්දුම, අමර. අමර සමර – 6 : අපූර

චරිත 35

920.05493

තහශේවද්යාමද්දුම, අමර. අමර සමර – 7 : අපූර
චරිත 35
920.05493
තහශේවද්යාමද්දුම, අමර. අමර සමර – 8 : අපූර
චරිත 35
920.05493
තහශේවද්යාරසිංහිඳතග්, ආනන්ද. සුළඟෙක් වී මසිං එනවද්යා
782.42
තහශේවද්යාවසම, මතනකෝහද්යාරි. ඇහපැළමල

891.483

තහශේවද්යාවසම, සරිලේ. තලතොකු පුතද්යාතග් කතද්යාව :
ජීවිතයක රසමුසු තපැන්
920
තහශේවද්යාවිතද්යානගමතග්, උපුලේ රසිංජිත් (පරි.)
බලන්න කමතලේශස්වර්

ළමයින්තග් ආධදද්යාත්මික ශක්ති : අධදද්යාපනතයේ
නව දපැකුම. (බද්යාලසූරිය, ඒ. එසස්.) 370.15
ළමයි පසස් තදනයි එයයි. (තනසස්බිට්, එඩිත්) 823
ළමයි-බමයි. (ජයතනත්ති, මතුගම)

891.483

ළමද්යා අතට යටගියද්යාව ;
අසිංක 01. (ගතණ්වත්ත, ශ්රීග්රනද්යාත්) පණ්ඩුකද්යාභය
372.4
අසිංක 02. (ගතණ්වත්ත, ශග්රග්රීනද්යාත්) මිහිඳු සමිඳු
වපැඩම කරීම
372.4
ළමද්යා කග්රක්රියද්යාකද්යාරකම තපතොත

372.21

ළමද්යා ගීත එකතුව : අකද්යාරද්යාදි කග්රමයට 782.42083

තහශේවද්යාවිසස්ස, තිසස්ස. තලතොව දිනූ කද්යාන්තද්යාතවකෝ
920.72
තහශේ තසනරත් පරණවිතද්යාන නම විය :114 වපැනි
ජන්ම සසිංවත්සරය. (තදතොඩමවල, ගද්යාමිණී)
930.1092
තහතොචින්, ෂයිලද්යා. එමද්යා

විතශශේෂඥ වවදද උපතදසස්. (තපතර්රද්යා, එලේ.
දීපද්යාලේ තසනරත්)
362.19

843

ළමද්යා මනසට සුව ඔවදන්. (ජයවර්ධන, විජිනි)
649.4
ළමද්යා මීර. (කුලරත්න, තක්. ඒ.)

782.42083

ළමද්යා තලකෝතකකෝපකද්යාරය : 04. (කුමද්යාරතප්ලි,
නන්දන)
372.4

තහතොඳ තකතොමියුනිසස්ට් වද්යාදියකු වන්තන් තකතසශේද?.
(ශද්යාඕච්, ලියු)
320.532
තහතොඳ පූසට පුසිංචි තගයක්. (මද්යාරිසස්, තරතොන්)
ළ 823
තහතොරකුරලේතලකෝ සහ තවත් තකටිකතද්යා.
(මුදලිතග්, එලේස)
891.483
තහතොර සමඟෙ තභලුතවන්

ළමද්යා තලකෝතකකෝපකද්යාරය : 05. (කුමද්යාරතප්ලි,
නන්දන)
372.4
ළමද්යාවිය, සසිංවර්ධනය සහ පග්රද්යාථමික
අධදද්යාපනය. (තලේකමතග්, සුරනිමල) 372
ළමුන් සඳහද්යා ගී
782.42083

882

තහතොලේමන් බසිංගලද්යාව. (බද්යාලචන්ද්ර, පද්මිණී)
891.483

ෆස්තලමිසිං, ඉයන්. මූන්තර්කර්

813

තහතොලන්ඩ්, තකවින් තක්රතොසස්ලි. ගපැටි

ෆස්තලමිසිං, ඉයන්. වවදදද්යාචද්යාර්ය තනකෝ

823

823

තහකෝගන්, තඩතොරති. ඇනද්යා : හිට්ලර්තග් යුද්ධයට
තගතොදුර වූ ජර්මද්යාන දපැරියකතග් කතද්යාව 823

ෆවුස, මිතචලේ (සම කර්තකෘ). බලන්න අවේෆර්,
මලිකද්යා

හසිංස ඇස. (තපතර්රද්යා, යමුනද්යා මද්යාලිනි) 891.483

ෆද්යාර්, තරතොතවනද්යා. මද්යා දිවිතයේ වසත් සමය
591.9411
ෆද්යාරක්, එම. එෆස්. රිමසද්යාන්. කඳුළු තදරණ
891.483

ළදර හද්යා ළමද්යා සුවතසත : තදමවුපියන්ට

ෆ-චිසිං, ල. දූපතත් අවි දපැරූ කත

895.13

තෆතොන්තසශේකද්යා, රසිංජිත් (සසිංසස්.). බලන්න
වන මහවපැලි ක්රීඩද්යා 2011

25

තෆතොතටකෝතෂතොප් CS 5 දක්වද්යා... (විතජේරත්න,
එන්. පී.)
006.6

තෆතොන්තසශේකද්යා, ලද්යාලේ. අඛණ්ඩ වර්ධනය

තෆතොන්තසශේකද්යා, ඩබ්ලිවේ. ආර්. (අන.). බලන්න
කග්රෂස්ණමූර්ති, තජේ.

තෆතොන්තසශේකද්යා, වර්ජිනි මුදිතද්යා (පරි.). බලන්න
ගුණරතන හිමි, තහශේතන්තපතොල

තෆතොන්තසශේකද්යා, චන්දන. ඔහු තසතොතරක ඇය
ගපැහපැනියක
891.483

තෆකෝ, ඩද්යාරිතයකෝ. තදබිඩ්තඩකෝ

658

852

තෆකෝසස්ටර්, ඊ. ඇම. නවකතද්යාතවේ පපැති කඩ
තෆතොන්තසශේකද්යා, පිග්රයන්ත (පරි.). බලන්න
පින්ටර්, හපැරලේඩ්

823

*****

විෂය අනුකප්රමණකකාව
අක්ෂර විනදද්යාසය හද්යා අත් අකුර : පග්රද්යාථමික
අධදද්යාපනය
372.63
අකද්යාබනික රසද්යායන විදදද්යාව : ශුද්ධ විදදද්යා

546

අධදද්යාපනය

370

අධදද්යාපනය

658.007

අධදද්යාපනය : අධදද්යාපන නීතිය

344.07

අධදද්යාපනය : තභකෞතික විදදද්යාව

530.07

අධදද්යාපනික මතනකෝ විදදද්යාව : අධදද්යාපනය 370.15
අධදද්යාපනය : විදදද්යා

507

අධිමද්යානසක හද්යා ගුප්ත විදදද්යා පිළිබඳ නියත
මද්යාතකෘකද්යා

133

අන්තර්ජද්යාලය : පරිගණක විදදද්යාව

004.678

අතලවිකරණය : කළමනද්යාකරණ තසශේවද්යා

658.8

අසද්යාමද්යානද සදුවීම : දර්ශනය
ආකලේප : බුද්ධද්යාගම

130
294.33

ආකද්යාශ වසස්තු : තද්යාරකද්යා විදදද්යාව
ආකලේප : බුද්ධද්යාගම

523
294.33

ආගම

200

ආචද්යාර ධර්මය : දර්ශනය

170

ආචද්යාර ධර්මය : තබකෞද්ධද්යාගම

294.35

ආණ්ඩුකග්රම නීතිය
ආතතිය
ආපදද්යා : සමද්යාජ ගපැටළු හද්යා තසශේවද්යා

342
155.9042
363.34

අපරද්යාධ නීතිය

345

ආයුර්තවේදය : වවදද විදදද්යාව

අපරද්යාධ විදදද්යාව : සමද්යාජ සුබසද්යාධනය

364

ආර්ථික විදදද්යාව

330

අපිග්රකද්යා-ආසයද්යාන සද්යාහිතදය

892

ආර්ථික සහ පරිසර කටයුතු පිළිබඳ රද්යාජද
පරිපද්යාලනය

354

අභිධර්මපිටකය : බුද්ධද්යාගම
අරද්යාබි සද්යාහිතදය

294.3824
892.7

615.538

ආරවුලේ තබ්රම කරීම : සවිලේ විධිවිධද්යාන : නීතිය
347.09
ආසයද්යාව : ඉතිහද්යාසය
950

ආසයද්යාව : ප්රද්යාතද්ශීය භූතගකෝල විදදද්යාව

915

ආසයද්යාව : සසිංඛදද්යා තලේඛන

315

ආහද්යාර : තසකෞඛදය : නීතිය

344.04232

එළිමහන් කග්රග්රීඩද්යා : විතනකෝදය හද්යා කග්රග්රීඩද්යා

796

ඓතිහද්යාසක ප්රබන්ධ : සසිංහල සද්යාහිතදය 891.483

ඇඳීම සහ සපැරසලි කලද්යාව : කලද්යා ශිලේප

740

ඇතමරිකද්යා එක්සත් ජනපදය : ඉතිහද්යාසය

973

ඔට්ටු ඇලේලම : සමද්යාජ නීතිය

ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතදය

810

ඖෂධ සහ පග්රතිකද්යාර

615

ක්ෂීරපද්යායින්

599

ඉගපැන්වීම : පද්යාසපැලේ අධදද්යාපනය

371.102

344.099

ඉඩම ආර්ථික විදදද්යාව

333

ක්ෂීරපද්යායින් : සතුන්

599

ඉතද්යාලි භද්යාෂද්යාව

450

කමකර ආර්ථික විදදද්යාව

331

ඉතද්යාලි සද්යාහිතදය

850

කමකර නීතිය

344.01

ඉතිහද්යාසය : කලද්යා ශිලේප

709

කලද්යාකරතවකෝ

709.2

ඉන්දියද්යාන ආගම

294

කලද්යාශිලේප

700

ඉන්දියද්යාව : ඉතිහද්යාසය

954

කළමනද්යාකරණය : කළමනද්යාකරණ තසශේවද්යා

658

ඉසස්ලද්යාම ධර්මය : ආගම

297

කළමනද්යාකරණ තසශේවද්යා

650

ඉසිංගග්රග්රීස භද්යාෂද්යාව
ඉසිංගීග්රස සද්යාහිතදය

420
820

කද්යාන්තද්යාවන් : සමද්යාජ කණ්ඩද්යායම
කද්යාන්තද්යාතවකෝ : ජීවන චරිත

ඉසිංජිතන්ර විදදද්යා

620

කද්යාන්තද්යාතවකෝ : බුද්ධද්යාගම

උත්සව : බුද්ධද්යාගම
උද්ධමනය : මූලද ආර්ථික විදදද්යාව
උද්භිද විදදද්යාව

294.3438
332.41
580

උපමද්යා කතද්යා : කග්රක්රිසති
ස් යද්යානි ආගම

226.8

උපමද්යා කතද්යා : ජනශග්රපැතිය

398.9

උසසස් අධදද්යාපනය

378

එකතු : සද්යාමද්යානද කකෘති

080

305.4
920.72
294.3082

කද්යාන්තද්යා සරකරවන් : සමද්යාජ ගපැටළු හද්යා තසශේවද්යා,
සසිංවිධද්යාන
365.6082
කද්යාබනික රසද්යායන විදදද්යාව : ශුද්ධ විදදද්යා

547

කද්යාර්යද්යාල තසශේවද්යා : කළමනද්යාකරණ

651

කපැලසෑ ඉඩම : ඉඩම ආර්ථික විදදද්යාව

333.75

කයවීම : පග්රද්යාථමික අධදද්යාපනය

372.4

කරි නිෂස්පද්යාදනය : කකෘෂිකර්මය

637.1

කුඩද්යා වදද්යාපද්යාර : කළමනද්යාකරණ තසශේවද්යා 658.022
එමතබග්රද්යායිඩර් : තරදිපිළි අත්කම

746.44041

කුල සරිත් : ජනශග්රපැතිය

392

කකෘමි පද්යාලනය : කකෘෂිකර්මය

638

කකෘෂිකර්මය

630

තකටිකතද්යා : පග්රබන්ධ : ඉසිංගීග්රස සද්යාහිතදය

823

ගකෘහ හද්යා පවුලේ කළමනද්යාකරණය

640

ගකෘහසස්ථ ක්රීඩද්යා : විතනකෝදද්යාසිංශ

793

තගවතු වගද්යාව : කකෘෂිකර්මය

635.2

තකටිකතද්යා : පග්රබන්ධ : තදමළ සද්යාහිතදය
894.8113

තගවතු වගද්යාව : කකෘෂිකර්මය

635

තකටිකතද්යා : ප්රබන්ධ : ප්රසිංශ සද්යාහිතදය

තගතොඩ බිම පග්රවද්යාහන තසශේවද්යා

388

ගග්රන්ථ නද්යාමද්යාවලි

011

843

තකටිකතද්යා : ප්රබන්ධ : රසයන් සද්යාහිතදය

891.73

තකටිකතද්යා : පග්රබන්ධ : සසිංහල සද්යාහිතදය 891.483
තකතොරියන් භද්යාෂද්යාව
තකකෝරද්යානය : ඉසස්ලද්යාම ධර්මය

ගීග්රක සද්යාහිතදය

297.122
030
796.358

ක්රිසස්තියද්යානි සමද්යාජ හද්යා ශද්යාසන ධර්ම

260

චිතග්රපටි :විතනකෝදය හද්යා කීග්රඩද්යා

කග්රග්රීසස්තුසස් වහන්තසශේ : කග්රක්රිසස්තියද්යානි ධර්මය

232

චිතග්ර ශිලේපය : කලද්යා ශිලේප

ගණකද්යාධිකරණය : කළමනද්යාකරණ තසශේවද්යා

ගර්භනීත්වය : වවදද විදදද්යාව
ගපැටුම නිරද්යාකරණය : සමද්යාජතවේදය
ගපැටුම : සමද්යාජ ශද්යාසස්තග්ර
ගීත
ගුර වකෘත්තය : අධදද්යාපනය
ගුප්ත විදදද්යා : දර්ශනය

657
372.7
510
618.2

303.69
303.6
782.42
371.1
133

523.3

චරිතද්යාපදද්යාන
චිත්ත තවේග : මතනකෝ විදදද්යාව

ඛුද්ධක නිකද්යාය : සූත්රපිටකය : ත්රිපිටකයේ
294.38232

364.1524

චන්ද්රයද්යා : තද්යාරකද්යා විදදද්යාව

230

ගණතය : ශුද්ධ විදදද්යාව

880

ඝද්යාතන : අපරද්යාධ විදදද්යාව

කග්රසස්තියද්යානි ධර්මය

ගණතය : පග්රද්යාථමික අධදද්යාපනය

294.38

495.7

තකකෝෂ ග්රන්ථ : සද්යාමද්යානද කකෘති
කග්රකට් කග්රක්රිඩද්යාව : පන්දු කීග්රඩද්යා

ගග්රන්ථ : බුද්ධද්යාගම

920
152.4
791.437
741

චීනය
චීන සද්යාහිතදය

951
895.1

ජන ඇදහීම : ජනශග්රපැති
ජනකතද්යා : චීන : ජනශපැතිය

398.41
398.204951

ජනකතද්යා : ජන සද්යාහිතදය

398.2

ජනකතද්යා : ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව : ජනශග්රපැතිය 398.2095493
ජනකවි : ජන සද්යාහිතදය

398.2

ජන නපැටුම : නර්තනය : විතනකෝදද්යාසිංශ

793.31

ජනමද්යාධද : සන්නිතවේදනය

302.23

ජනශග්රපැතිය
ජපන් සද්යාහිතදය

398
895.6

ජපද්යානය : ඉතිහද්යාසය

952

ජර්මන් සද්යාහිතදය

830

ජලද්යාශිග්රත පග්රතද්ශ : ඉඩම ආර්ථික විදදද්යාව 333.91
ජද්යාතදන්තර නීතිය

341

වජවිය විදදද්යා : ශුද්ධ විදදද්යා

570

ජදද්යාමිතික භූ විදදද්යාව

526

ජදද්යාමිතිය : ශුද්ධ විදදද්යාව

516

තජදතොතිෂස් ශද්යාසස්තග්රය : ගුප්ත විදදද්යා
ජිවිත රක්ෂණය : සමද්යාජ සුභ සද්යාධනය

133.5
368.32

ඥද්යාන විභද්යාගය, තහශේතු එලවද්යාදය, මද්යානව වර්ගයද්යා
120
ඩිවි දශම වර්ගීකරණය : වර්ගීකරණ කග්රම :
පුසස්තකද්යාල විදදද්යාව
025.431

ගුප්ත විදදද්යාව, මතනකෝ විදදද්යාව

100

දපැනම

001

දපැනම : සද්යාමද්යානද කකෘති

001

තදමළ භද්යාෂද්යාව

494.811

තදමළ සද්යාහිතදය

894.811

තදවිතයකෝ : බුද්ධද්යාගම

294.34211

තද්පළ : පුද්ගල නීතිය
තද්ශපද්යාලන ආකලේප : බුද්ධද්යාගම
තද්ශපද්යාලන කග්රයද්යාවලිය

346.073

තත්තවේදය හද්යා පග්රසව තවේදය : වවදද විදදද්යාව 618

294.3372
324

තද්ශපද්යාලනඥතයකෝ : තද්ශපද්යාලනය

324.2092

තද්ශපද්යාලන පක්ෂ : තද්ශපද්යාලනය

324.2

තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව

320

තද්ශද්යාටන

910

තද්ශද්යාටන : භූතගකෝල විදදද්යාව
ණය : පුද්ගල නීතිය

346.04

910.4

ද්රව යද්යාන්තග්රක්රික විදදද්යාව : ශුද්ධ විදදද්යා

532

ද්රවිඩ භද්යාෂද්යා

494

ද්රවිඩ සද්යාහිතදය

894.8

තර්ක ශද්යාසස්තග්රය

160

තද්යාක්ෂණ විදදද්යා

600

ධමමපදය : සූතග්රපිටකය : බුද්ධද්යාගම 294.382322

තද්යාරකද්යා විදදද්යාව හද්යා ආශිග්රත විදදද්යා

520

ධර්මය හද්යා වත්පිළිතවත් : බුද්ධද්යාගම

තත්රවිලි : ජනශග්රපැතිය
තිග්රතකකෝණමිතිය : විදදද්යාව

398.6
516.24

තිග්රපිටකය : බුද්ධද්යාගම

294.382

තිග්රපිටකය : බුද්ධද්යාගම

294.382

දණ්ඩන ආයතන : සමද්යාජ සුබ සද්යාධනය
දර්ශනය, අධිමද්යානසක විදදද්යාව සහ

365

294.34

ධද්යාතුන් වහන්තසශේ : පූජදවසස්තු : බුද්ධද්යාගම
294.3437
ධද්යානද තද්යාක්ෂණය : කකෘෂිකර්මය
නවකතද්යා : ප්රබන්ධ : අරද්යාබි සද්යාහිතදය

633.104
892.73

නවකතද්යා : පග්රබන්ධ : ඇතමරිකද්යාන සද්යාහිතදය 813
නවකතද්යා : පග්රබන්ධ : ඉතද්යාලි සද්යාහිතදය

853

නවකතද්යා : පග්රබන්ධ : ඉසිංගග්රග්රීස සද්යාහිතදය

823

නවකතද්යා : පග්රබන්ධ : චීන සද්යාහිතදය

895.13

නවකතද්යා : පග්රබන්ධ :ජපන් සද්යාහිතදය

895.63

නවකතද්යා : පග්රබන්ධ : තදමළ සද්යාහිතදය 894.8113
නවකතද්යා : ප්රබන්ධ : ප්රසිංශ සද්යාහිතදය

843

නපැතගනහිර හද්යා අග්නිදිග ආසයද්යාතික භද්යාෂද්යා :
සද්යාහිතදය
895
නූතන ඉන්දීය සද්යාහිතදය
නූතන තභකෞතික විදදද්යාව

891.4
539

නවකතද්යා : පග්රබන්ධ : රසයන් සද්යාහිතදය 891.73

නූතන සද්යාහිතදය : පදද : සසිංහල සද්යාහිතදය
891.481

නවකතද්යා : පග්රබන්ධ : සස්පද්යාඤස්ඤ සද්යාහිතදය 863.3

නකෘතද සසිංගීතය : කලද්යා ශිලේප

නවකතද්යා : පග්රබන්ධ : සසිංහල සද්යාහිතදය891.483

තනතොතද්යාරිසස්වර : නීතිය

347.016

නද්යාටද : ඉතද්යාලි සද්යාහිතදය

852

නදද්යාය : ආර්ථික විදදද්යාව

330.01

නද්යාටද : ඉසිංගග්රග්රීස සද්යාහිතදය

822

නද්යාටද : ගග්රග්රීක සද්යාහිතදය

882

නද්යාටද : තනකෝවිජියද්යාන සද්යාහිතදය
නද්යාටද : පග්රසිංශ සද්යාහිතදය
නද්යාටද : රසයද්යාන සද්යාහිතදය
නද්යාටද : සසිංහල සද්යාහිතදය

839.822
842
891.72
891.482

782

පදද : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතදය

821

පදද : ජර්මන් සද්යාහිතදය

831

පදද : පද්යාලි සද්යාහිතදය

891.371

පදද : තබසිංගද්යාලි සද්යාහිතදය

891.441

පදද : සසිංහල සද්යාහිතදය

891.481

නද්යාටද : සසිංසස්කකෘත සද්යාහිතදය

891.22

පදද : සසිංසස්කකෘත සද්යාහිතදය

891.21

නද්යාවික නීතිය

343.01

පර්තයේෂණ කග්රම විදදද්යාව : දපැනම

001.42

නිකද්යාය : කග්රසස්තියද්යානි ආගම
නිකද්යාය : බුද්ධද්යාගම

280
294.39

නපැටුම : විතනකෝදය හද්යා ක්රීඩද්යා

792.8

නිකද්යාය : කග්රක්රිසස්තියද්යානි ආගම

280

නිකද්යාය : බුද්ධද්යාගම
නිකති තද්යාක්ෂණය : ඉසිංජිතන්ර විදදද්යාව
නිෂස්පද්යාදන : ආර්ථික විදදද්යාව

294.39
620.5
338

නිෂස්පද්යාදන පද්යාලනය : මහජන තසකෞඛදය 344.042
නීතිය

පරිගණක කග්රම තලේඛන

005

පරිගණක භද්යාෂද්යා : පරිගණක ක්රම තලේඛන005.13
පරිගණක විදදද්යාව

004

පරිගණක විදදද්යාව සඳහද්යා ගණතය : පරිගණක
විදදද්යාව
004.0151
පරිපද්යාලන නීතිය

342.06

පරිසර අධදයනය

333.707

පරිසර අධදයනය : පග්රද්යාථමික අධදද්යාපනය
372.357
පරිසර දුෂණය : සමද්යාජ සුබ සද්යාධනය
363.73

340

නපැතගනහිර ඉන්දු යුතරකෝපීය හද්යා තකලේටික් භද්යාෂද්යා
491

පරිසර පද්යාලනය : සමද්යාජ නීතිය
පරිසර විදදද්යාව

344.046
577

පළද්යාත් පද්යාලන නීතිය

342.09

පුවත්පත් තර ලිපි : පුවත්පත් කලද්යාව

070.44

පුසස්තකද්යාල තමතභයුම කටයුතු : පුසස්තකද්යාල
විදදද්යාව
025

පළිතබකෝධ නද්යාශක පද්යාලනය : සමද්යාජ නීතිය
344.046334

පුසස්තකද්යාල : රද්යාජද පරිපද්යාලනය

352.744

පද්යාර්ලිතමන්තු විවද්යාද : වදවසස්ථද්යාදද්යායකය :
ශ්රී ලසිංකද්යාව
328.549302

පුසස්තකද්යාල, තලේඛනද්යාගද්යාර, විඥද්යාපන
මධදසස්ථද්යානය

027

පද්යාරිභද්යාෂික ශබ්ද මද්යාලද්යා

පුසස්තකද්යාල විදදද්යාව

020

657.03

පද්යාරිසරික මතනකෝවිදදද්යාව : දර්ශනය

155.9

පද්යාප් වහන්තසශේලද්යා : තරකෝමද්යාන කතතකෝලික
ශද්යාසනය
282.092
පද්යාලි භද්යාෂද්යාව

491.37

පද්යාලි සද්යාහිතදය

891.37

පපැරණ ඉතිහද්යාසය

930

පපැරණ සද්යාහිතදය : පදද : සසිංහල සද්යාහිතදය
891.481
පිළිකද්යා : වවදද විදදද්යාව

616.994

පිරිවපැටුම බදු නීතිය : බදු නීතිය

343.055

පූජද්යා : බුද්ධද්යාගම

294.3443

පූජදසස්ථද්යාන : බුද්ධද්යාගම

294.3435

තපකෝෂණය : වවදද විදදද්යාව
තපරදිග දර්ශනය
තපර පද්යාසපැලේ : පග්රද්යාථමික අධදද්යාපනය
තපළපත් : ජීවන චරිත
තපතොලේ : කකෘෂිකර්මය

තපකෞද්ගලික දියුණුව : මතනකෝවිදදද්යාව
තපකෞද්ගලික ලබ්ධිය : කග්රසස්තියද්යානි ආගම
පග්රජද්යා කණ්ඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසස්තග්ර

පුද්ගල නීතිය

ප්රජද්යාචද්යාරය : රජය : තද්ශපද්යාලනය

පුද්ගල සසිංවර්ධනය : වදවහද්යාරික මතනකෝ විදදද්යාව
158.1
පුද්ගල තසකෞඛදය හද්යා ආරක්ෂණය
පුනර්භවය : අධදද්යාත්ම විදදද්යා

613
133.90135

පුරද්යාතන, මධදතන, තපරදිග දර්ශනය
පුරද්යා විදදද්යාව : ඉතිහද්යාසය

180
930.1

පුරද්යා විදදද්යාඥතයකෝ : පපැරණ ඉතිහද්යාසය 930.1092
පුරද්යා විදදද්යාව : ඉතිහද්යාසය

930.1

පුවත්පත් කලද්යාව : සද්යාමද්යානද කකෘති

070.4

181
372.21
929
634.61

තපකෞද්ගලික දියුණුව : පග්රද්යාතයකෝගික මතනකෝවිදදද්යාව
158.1

පිරිසස් කළමනද්යාකරණය : කළමනද්යාකරණ තසශේවද්යා
658.3
පුද්ගල දියුණුව
650.1
346

613.2

158.1
248
307
302.4

පග්රතිමද්යා ශිලේපය : කලද්යා ශිලේප

730

පග්රබන්ධ : ඉසිංගග්රග්රීස සද්යාහිතදය

823

පග්රබන්ධ : ජර්මන් සද්යාහිතදය

833

පග්රබන්ධ : රසයන් සද්යාහිතදය
පග්රබන්ධ : සසිංහල සද්යාහිතදය
ප්රසස්ථද්යා පිරළු : ජනශපැතිය

891.73
891.483
398.9

පග්රසිංශ සද්යාහිතදය

840

පග්රද්යාථමික අධදද්යාපනය

372

එලදද්යායිතද්යාව : කළමනද්යාකරණය

658.515

බදු නීතිය : මහජන නීතිය

343.04

බදු වර්ග : බදු නීති

343.05

බයිබලය
බද්යාල දක්ෂතයකෝ : සමද්යාජ සුබ සද්යාධනය

220
369.43

බලය තබදීම : ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව : තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව
320.4549304
බලශක්තිය : ඉඩම ආර්ථික විදදද්යාව

333.79

බසස් වහර : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.488

බපැසිංකු : පුද්ගල නීතිය

346.082

බුද්ධද්යාගම
බුද්ධිය : මතනකෝ විදදද්යාව
බුදුන් වහන්තසශේ
තබතොක්සසිං : මලේලව ක්රීඩද්යා
තබකෞද්ධ ආගමික අධදද්යාපනය

294.3
153
294.363
796.83
294.375

තබකෞද්ධ ඉතිහද්යාසය හද්යා සසිංසස්කකෘතිය
294.309
තබකෞද්ධ ජීවිතය හද්යා පපැවපැත්ම : බුද්ධද්යාගම
294.3444
තබ්සෟද්ධ දර්ශනය : දර්ශනය

181.043

භක්තියද්යානකූල හද්යා පග්රද්යාතයකෝගික තද්ව ධර්මය 240
භද්යාවනද්යා : බුද්ධද්යාගම

294.34435

භද්යාවිතය : ඉසිංගග්රග්රීස භද්යාෂද්යාව

428

භද්යාවිතය : තදමළ භද්යාෂද්යාව

494.8118

භද්යාවිතය : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.488

භද්යාෂද්යාව
භද්යාෂද්යාව : පග්රද්යාථමික අධදද්යාපනය

400
372.6

භික්ෂූන් : බුද්ධද්යාගම

294.3657

භූ විදදද්යා : විදදද්යාව

550

තභකෞතික විදදද්යාව : ශුද්ධ විදදද්යා

530

මත්සදතයකෝ : සත්ව විදදද්යාව

597

මතක සටහන් : චරිතද්යාපදද්යාන

920

මතනකෝ විදදද්යාව

150

මතනකෝ විදදද්යාව : දර්ශනය

150

මරණ : පුද්ගලික නීතිය
මලේ වපැවීම : තගවතු වගද්යා : කකෘෂිකර්මය

346.012
635.9

මලල කග්රග්රීඩද්යා : විතනකෝදය හද්යා කග්රග්රීඩද්යා

796

මසුන් ඇලේලම කකෘෂිකර්මය

639

මහජන මුදලේ : ආර්ථික විදදද්යාව

336

මහජන සන්දර්ශන : විතනකෝදය හද්යා කීග්රඩද්යා

791

මහද්යායද්යාන : බුද්ධද්යාගම

294.392

මද්යානව අයිතිවද්යාසකම : ජද්යාතදන්තර නීතිය
341.48
මද්යානව භූතගකෝල විදදද්යාව : සමද්යාජ ශද්යාසස්තග්ර
304.2
මද්යානව විදදද්යාව : සමද්යාජ විදදද්යා

301

මද්යානව හිමිකම : තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව

323

මපැතිවරණ නීතිය
මපැහුම : ගකෘහ විදදද්යාව
මපැහුම හද්යා ඇඳුම මපැසම
මී මපැස පද්යාලනය : කකෘෂිකර්මය

342.07
646.2
646
638.1

මුද්දර බදු : බදු නීතිය

343.057

මුදලේ නීතිය : මහජන මුදලේ නීතිය

343.032

මූලද ආර්ථික විදදද්යාව

332

මූලධර්ම : ගණතය
මූලද පරිපද්යාලනය සහ අයවපැය : රද්යාජද
පරිපද්යාලනය

511
352.4

තරකෝග : වවදද විදදද්යා

616

තරකෝමද්යාන කතතකෝලික පලේලි : කග්රසස්තියද්යානි නිකද්යාය
282
රසිංගනය හද්යා නද්යාටද : විතනකෝදය හද්යා කීග්රඩද්යා

යද්යාන්තිග්රක විදදද්යාව : තභකෞතික විදදද්යාව
යන්තග්ර මන්තග්ර : ගුප්ත විදදද්යා
යුද්ධ විදදද්යාව : රද්යාජද පරිපද්යාලනය
යුධ භූතගකෝල ශද්යාසස්ත්රය : යුද විදදද්යාව

531
133.44
355
355.47

යුතරකෝපය : ඉතිහද්යාසය

940

යුතරකෝලය : ඉතිහද්යාසය

940

ලග්න : තජදතොතිෂස් ශද්යාසස්තග්රය : ගුප්ත විදදද්යා 133.52
ලතින් සද්යාහිතදය
ලිත් : තජදතොතිෂස් ශද්යාසස්තග්රය

වචන : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

තයකෝග : තපරදිග දර්ශනය

181.45

වන්දනද්යා ගග්රන්ථ : බුද්ධද්යාගම

තයකෞවන මතනකෝවිදදද්යාව

155.51

වන විදදද්යාව : කකෘෂිකර්මය

රචනද්යා : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.484

රචනය : භද්යාෂද්යාව : පග්රද්යාථමික අධදද්යාපනය 372.623
රජතයේ පද්යාසලේ : අධදද්යාපනය
රජවර : චරිතද්යාපදද්යාන
රසද්යායන විදදද්යාව
රසද්යායන විදදද්යාව : ශුද්ධ විදදද්යාව

792

371.01
923.1
540
540

870
133.55

491.4881
294.34433
634.9

වද්යාග් විදදද්යාව : භද්යාෂද්යාව

410

වද්යාණජද විදදද්යා

380

වපැටුප් පරිපද්යාලනය : කළමනද්යාකරණ තසශේවද්යා
658.32
වපැවිලි තබකෝග : කකෘෂිකර්මය
633
විචද්යාරය : චිතග්රපටි : විතනකෝදය හද්යා කග්රග්රීඩද්යා 791.4375
විචද්යාරය : පදද : සසිංහල සද්යාහිතදය

891.481

රසද්යායනික ඉසිංජිතන්ර විදදද්යාව : තද්යාක්ෂණ විදදද්යා
660

විචද්යාරය : තකටිකතද්යා : පග්රබන්ධ : සසිංහල
සද්යාහිතදය
891.483

රද්යාජද පරිපද්යාලනය හද්යා යුද කටයුතු

350

විචද්යාරය : පදද : සසිංහල සද්යාහිතදය

රද්යාජද පරිපද්යාලනය සහ යුධ ශද්යාසස්ත්රය

350

විචද්යාරය : සද්යාහිතදය

රද්යාජද පරිපද්යාලනතයේ තපතොදු තත්ත්වයන්

352

විචිත්ර තලකෝහ වපැඩ : කලද්යා ශිලේප

රද්යාජද සසිංසස්ථද්යා : පුද්ගල නීතිය

346.067

විදදද්යාව : බුද්ධද්යාගම

රසයන් සද්යාහිතදය

891.7

විදදද්යාඥතයකෝ : චරිතද්යාපදද්යාන

රසයද්යාන සද්යාහිතදය

891.7

විදදද්යා : පග්රබන්ධ : සසිංහල සද්යාහිතදය

රූපවද්යාහිනිය : සන්නිතවේදනය : සමද්යාජ ශද්යාසස්ත්ර
384.55

891.481
801.95
739
294.3375
509.2
891.48315

විදුලි ඉසිංජිතන්ර විදදද්යාව : තද්යාක්ෂණක විදදද්යා
621.3

විදුලිබල ශක්තිය

333.7932

විදුලි සසිංතද්ශ තසශේවද්යා : වද්යාණජදය

384

විතද්ශ ආධද්යාර : ආර්ථික විදදද්යාව

338.91

විදදද්යාඥතයකෝ : චරිතද්යාපදද්යාන

509.2

විධද්යායක කළමනද්යාකරණය : කළමනද්යාකරණ
තසශේවද්යා
658.4
විතනකෝදය හද්යා කග්රග්රීඩද්යා : කලද්යා ශිලේප

790

විමුක්තිවද්යාදය : තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව

320.51

විවද්යාහය සහ පවුල : සමද්යාජ ශද්යාසස්තග්ර

306.8

විශස්ව විදදද්යාව : දර්ශනය

113

විශස්වය : තද්යාරකද්යා

523.1

විතශශේෂ දින : සරිත් විරිත්

394.2

වදවසස්ථද්යා : බුද්ධද්යාගම

294.384

වදද්යාකරණ : පද්යාළි භද්යාෂද්යාව

491.375

වදද්යාකරණ : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.485

වදවහද්යාරික තභකෞතික විදදද්යාව : ඉසිංජිතන්ර විදදද්යා
621
වදවහද්යාරික මතනකෝ විදදද්යාව
වදද්යාකරණ : පද්යාළි භද්යාෂද්යාව

491.375

වදද්යාකරණ : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

491.485

ශබ්දතකකෝෂ : ඉසිංග්රීස භද්යාෂද්යාව
වද්යාග් විදදද්යාව

423ශබ්ද තකකෝෂ :
413

ශබ්ද තකකෝෂ : සමද්යානද්යාර්ථ විරද්ධද්යාර්ථ
ශබ්දතකකෝෂය
491.48312

විතශශේෂිත ක්තෂශේතග්ර පිළිබඳ රද්යාජද පරිපද්යාලනය 353

ශබ්දතකකෝෂ : සසිංහල භද්යාෂද්යාව

විෂය නිර්තද්ශ

ශද්යාක : ශුද්ධ විදදද්යා

640.071

158

491.483
580

විෂය නිර්තද්ශය : පග්රද්යාථමික අධදද්යාපනය 372.19

ශද්යාන්තිකර්ම : ගුප්ත විදදද්යා

විෂය නිර්තද්ශ : සසිංසස්කකෘත භද්යාෂද්යා

ශද්යාසන ඉතිහද්යාසය : කග්රසස්තියද්යානි ආගම

270

ශිෂස්ටද්යාචද්යාරය : තලකෝක ඉතිහද්යාසය

909

ශූභද්යාරසිංචි : කග්රක්රිසස්තියද්යානි ධර්මය

226

491.2071

විවද්යාහය සහ පවුල : සමද්යාජ ශද්යාසස්තග්ර

306.8

වී : ක්තෂශේත්ර තබකෝග : කකෘෂිකර්මය

633.18

වීජ ගණතය

512

වකෘත්තය සමිති : කමකර ආර්ථික විදදද්යාව
331.88
තවනත් භද්යාෂද්යා සද්යාහිතදය
තවබ්පිටු නිර්මද්යාණය : පරිගණක විදදද්යා

890
006.7

133.443

ශග්රම බලකද්යාය : කමකර ආර්ථික විදදද්යාව 331.11
ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව : ආර්ථික විදදද්යාව
ශ්රී ලසිංකද්යාව : ඉතිහද්යාසය

330.95493
954.93

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව. කග්ර. ව. 1795-1948 : ඉතිහද්යාසය
954.9302

තවේදිකද්යා නද්යාටද : විතනකෝදය හද්යා කග්රග්රීඩද්යා

792

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව : තද්ශපද්යාලන තත්ත්වය

වවදද විදදද්යා හද්යා තසකෞඛදය

610

වදවසස්ථද්යාදද්යායකය : තද්ශපද්යාලනය

328

ශග්රග්රී ලසිංකද්යාව : රජතයේ වව්යුහය හද්යා කද්යාර්යයන් :
තද්ශපද්යාලන විදදද්යාව
320.45493

වදවසස්ථද්යාදද්යායකය : තද්ශපද්යාලනය

328

ශ්රීග්ර ලසිංකද්යාව : සසිංඛදද්යා තලේඛන

320.95493

315.493

සස්පද්යාඤස්ඤ සද්යාහිතදය

860

සස්වභද්යාවික විදදද්යාව හද්යා ගණතය

500

සමද්යාජ තශකෝධකතයකෝ : සමද්යාජ ශද්යාසස්ත්ර

303.484092

සමද්යාජ සුබසද්යාධනය

361

සස්වභද්යාවික සමපත් : ඉඩම ආර්ථික විදදද්යාව 333.9

සමද්යාජ සුබසද්යාධන ගපැටලු

362

සස්වභද්යාවික සමපත් හද්යා බලශක්තිය : ආර්ථික
විදදද්යාව
333.7

සමිති සමද්යාගම : සමද්යාජ සුබ සද්යාධනය

369

සමූපකද්යාර

334

සමූපකද්යාර : ආර්ථික විදදද්යාව

334

සස්වර සසිංගීතය

782

සස්වයසිංචරිතද්යාපදද්යාන

920

සස්වද්යාභද්යාවික විදදද්යා හද්යා ගණතය

500

සස්වීඩන් සද්යාහිතදය

839.7

සත්ත්ව පද්යාලනය : කකෘෂිකර්මය

636

සත්ත්ව විදදද්යාව : ශුද්ධ විදදද්යා

591

සසිංචද්යාරක කර්මද්යාන්තය : ආර්ථික විදදද්යාව
338.4791
සසිංවර්ධන මතනකෝවිදදද්යාව : ආන්තර මතනකෝවිදදද්යාව
155
සසිංසස්කකෘතිය : සමද්යාජ ශද්යාසස්තග්ර
306
සද්යාපරද්යාධී ක්රියද්යා සුබසද්යාධනය

364.1

සද්යාමද්යානද එකතු

080

සදද්යාචද්යාරද්යාත්මක තද්වධර්මය : කග්රක්රිසස්තියද්යානි ධර්මය
241

සද්යාමද්යානද බුද්ධි පරීක්ෂණ : මතනකෝවිදදද්යාව 153.93

සන්නිතවේදනය : සමද්යාජ ශද්යාසස්තග්ර

302.2

සද්යාමද්යානද වද්යාර පග්රකද්යාශන

සබත් : කග්රක්රිසති
ස් යද්යානි ධර්මය

263.1

සද්යාමද්යානද සසිංවිධද්යාන සහ තකකෞතුකද්යාගද්යාර විදදද්යාව
060

සමද්යාජ අන්තර් ක්රියද්යාකද්යාරිත්වය : සමද්යාජ ශද්යාසස්ත්ර
302
සමද්යාජ ආකලේප : බුද්ධද්යාගම

294.337

050

සද්යාමද්යානද සරිත්

394

සද්යාමුද්රිකද්යා ශද්යාසස්තග්රය

133.6

සමද්යාජ කණ්ඩද්යායම : සමද්යාජ ශද්යාසස්තග්ර

305

සද්යාහිතදය

800

සමද්යාජ කග්රයද්යාවලිය : සමද්යාජ ශද්යාසස්තග්ර

303

සද්යාහිතදය දර්ශනය හද්යා නදද්යාය : සද්යාහිතදය

801

සමද්යාජ ගපැටලු හද්යා තසශේවද්යා

360

සත : මද්යානව වර්ගයද්යා : මතනකෝ විදදද්යාව

සමද්යාජ ධර්ම : කග්රසස්තියද්යානි ආගම

261

සරිත් විරිත් හද්යා ජනශග්රපැති

සමද්යාජ ප්රශස්න : සමද්යාජ සුබසද්යාධනය
සමද්යාජ මතනකෝවිදදද්යාව
සමද්යාජ තරකෝග : වවදද විදදද්යාව

361.1
302
616.951

සවිලේ අධිකරණය : නීතිය
සසිංහල : එකතු

128.2
390
347.01
089.9148

සසිංහල : තකකෝෂ ග්රන්ථ : සද්යාමද්යානද කකෘති
039.9148

සමද්යාජ විදදද්යාව සමබන්ධ පුද්ගලතයකෝ : ජීවන
චරිත
923

සසිංහල : භද්යාෂද්යාව

491.48

සමද්යාජ ශද්යාසස්තග්ර

සසිංහල සද්යාහිතදය

891.48

300

සුනද්යාමි : භූ විදදද්යාව
සුරසිංගනද්යා කතද්යා : ජනශග්රපැතිය
සුරසිංගනද්යා කතද්යා : ජන සද්යාහිතදය

551.4637

සසිංසස්කකෘත : භද්යාෂද්යා

398.21

491.2

සසිංසස්කකෘතිය : සමද්යාජ ශද්යාසස්තග්ර

398.2

306

හින්දි සද්යාහිතදය

891.43

සුවඳ විලවුන් සහ ඖෂධ : මහජන තසකෞඛදය :
නීතිය
344.0423

හින්දු ආගම

සුරැකුම පත් : පුද්ගල නීතිය

හකෘදයද්යාබද්යාධ : වවදද විදදද්යාව

616.12

තභද වකෘත්තිය : වවදද විදදද්යාව

610.73

සූතග්රපිටකය : බුද්ධද්යාගම
සූප ශද්යාසස්ත්රය : ගකෘහ විදදද්යාව
තසන් බුද්ධද්යාගම

346.092
294.3823

තහද තසශේවය : සමද්යාජ සුභ සද්යාධනය

641.5
294.3927

තසකෞන්දර්යය : කලද්යා ශිලේප
සසිංඛදද්යාතලේඛන : සමද්යාජ ශද්යාසස්තග්ර
සසිංගීතඥතයකෝ : සසිංගීතය
සසිංගීතය : කලද්යාශිලේප

ළමයින් හදද්යාවඩද්යා ගපැනීම සහ ගකෘහ පද්යාලනය 649

613
701.17

සසිංවිධද්යාන වද්යාර්ෂික වද්යාර්තද්යා

ළමද්යා ගීත : සසිංගීතය

782.42083

ළමද්යා නද්යාටද : සසිංහල සද්යාහිතදය

ළ891.482

ළමද්යා මතනකෝ විදදද්යාව : මද්යානසක විදදද්යාව

155.4

780.92

ළමද්යා ප්රබන්ධ : ඉසිංග්රීස සද්යාහිතදය

ළ823

780

ළමද්යා ප්රබන්ධ : ජපන් සද්යාහිතදය

ළ 895.63

ළමද්යා ප්රබන්ධ : රසයන් සද්යාහිතදය

ළ 891.73

ළමද්යා පග්රබන්ධ : සසිංහල සද්යාහිතදය

ළ891.483

310

සසිංචද්යාරක කර්මද්යාන්තය : ආර්ථික විදදද්යාව
338.4791
සසිංයුක්ත ගණතය

362.173

ළමයින් : සමද්යාජ කණ්ඩද්යායම : සමද්යාජතවේදය
305.23

තසශේවක අර්ථසද්යාධක අරමුදල : කමකර නීතිය
344.01252
තසකෞඛද වර්ධනය : වවදද විදදද්යාව

294.5

511.6

ළමද්යා සසිංවර්ධනය : සමද්යාජ කණ්ඩද්යායම :
සමද්යාජතවේදය

354.8606

305.231

*****

இலங்ககைத் ததசதய நூற்படடியல
தபதருள் வகபபப பகதத

0

0

0

கைணயினளி வயிஞ்ஞதனம, அறதவசதர

(378662 NA)

வயிடயங்கைள்
தேகவலும் வதேவாடர்பைவாடல் வதேவாழசில்நுட்பை
001 - தபதது அறதவ

வயியலும் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.- மகரகம :

001.94 - உலகை அததசயம

ததேசசிய கல்வயி நசிறுவகம், 2010.- பை. ix,
111 ; வசமமீ. 29

முஹம்மத ரஸீன்

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

மவாவபைரும் உலக அதேசிசயமவான ‘ஸம்ஸம்”/

(158056 NL)

முஹம்மத ரஸீன்.- குருணவாகவல :

(381957 NA)

தேவாருள் குர்ஆன் பைப்ளளிஷர், 2009.- பை. 61 ;
வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 200.00

ISBN 978-955-8734-15-7

(156100 NL)

004 - கைணயினளி வயிஞ்ஞதனமும தரவ
ஒழுங்கைகமைபபம

2010.- பை. xi, 194 ; வசமமீ. 29

தேகவலும் வதேவாடர்பைவாடல் வதேவாழசில்நுட்பை
வயியலும் தேரம் 12 : ஆசசிரியர்

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN 978-955-654-456-5

2009.- பை. xi, 115 ; வசமமீ. 30
வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153848 NL)

(158052 NL)
(381934 NA)

வழசிகவாட்டி.- பைததேரமுல்ல :

கல்வயி வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம்,
கஇ-மஉ:

2 : ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.மகரகம : ததேசசிய கல்வயி நசிறுவகம்,

004.071 – கைலவயி

அறசிவுவரப்பு

வபைவாது தேகவல் வதேவாழசில்நுட்பைவயியல் தேரம்

வமன் வதேவாழசினுட்பைவயியல் தேரம் 12 :
ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.மகரகம : ததேசசிய கல்வயி நசிறுவனம்,
2010.- பை. xi, 182 ; வசமமீ. 29

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN 978-955-654-462-6

2009.- பை. vii, 85 ; வசமமீ. 21

(154435 NL)

நூஇ-மஉ:

(378924 NA)

ISBN 978-955-659-198-9

வன் வதேவாழசினுட்பைவயியல் தேரம் 12 : ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.- மகரகம : ததேசசிய
கல்வயி நசிறுவனம், 2009.- பை. xi, 194 ; வசமமீ. 29
கஇ-மஉ:

ஸ்ரீகவாந்தேலட்சுமசி, அருளவானந்தேம்
தேகவல்களும் தசவவகளும் /
அருளவானந்தேம் ஸ்ரீகவாந்தேலட்சுமசி.-

(154436 NL)

வகவாழும்பு : குமரன் புததேக இல்லம்,

(378923 NA)

2010.- பை. xviii, 290 ; வசமமீ. 24
நூஇ-மஉ:

0 2 0

ISBN 978-955-659-170-5

நூலகை தகைவல வயிஞ்ஞதனம

020.3 - நூலகை கைகலச் தசதற்தறதகதத

ரூபைவா. 1300.00
(150262 NL)

0 3 0 தசதததடம
இரகுநவாவதேயர், இ. சசி.

பைவாலசுந்தேரம், வயிமலவாம்பையிவக

கர வருஷ வவாக்கசிய பைஞ்சவாங்கம் / இ.

கவலச் வசவாற்வறவாகுதேசி : நூலகமும்

சசி. இரகுநவாவதேயர்.- வகவாக்குவயில் :

தேகவல் வயிஞ்ஞவானமும் / வயிமலவாம்பையிவக
பைவாலசுந்தேரம்.- ஆவனக்தகவாட்வட :
அதயவாததேசி நூலக தசவவகள், 1989.பை. [iv],, 46 ; வசமமீ. 26
நூஇ-மஉ:

(150264 NL)

025.52 - தகைவல உசதத்துகண தசகவ

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
ISBN 978-955-654-460-2

ரூபைவா. 300.00

வவங்கதடவசயர், 2011.- பை. 168 ; வசமமீ.
21
ஒஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 160.00
(156134 NL)

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

(379876 NA)

(158058 NL)

025 - நூலகைச் தசயற்பதடுகைள்
0 5 0

வபைரூஸ, எம். பையீ. எம்.
நூலகப் பைட்டியலவாக்கம் : ஓர் அறசிமுகம் /
எம். பையீ. எம். வபைரூஸ ; பைதேசி.தயவாதகஸவரி
சண்முகசுந்தேரம்.- வகவாழும்பு : குமரன்
புததேக இல்லம், 2009.- பை. vii, 92 ; வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:
ISBN 978-955-659-208-5

ரூபைவா. 300.00
(150263 NL)

தபதது சஞ்சதககைகைள்

059 - ஏகனய தமைதழதகைளளிலதன தபததுப
பருவ தவளளியயடுகைள்
059.94 - ததரதவயிட தமைதழத சஞ்சதககை
059.94811 - தமைதழ் சஞ்சதககை
புதுவசந்தேம் (1973 - 2008).- வகவாழும்பு :
ததேசசிய கவல இலக்கசியப் தபைரவவ,
2008.- பை. 150 ; வசமமீ. 26

025.42 – நூற்பகபபதக்கைம

நூஇ-மஉ:

ரூபைவா. 350.00
(158772 NL)

வபைரூஸ, எம். பையீ. எம்.

(382317 NA)

நூலகப் பைகுப்பைவாக்கம் : ஓர்அறசிமுகம் /
எம். பையீ. எம். வபைரூஸ ; பைதேசி.
தயவாதகஸவரி சண்முகசுந்தேரம்.வகவாழும்பு : குமரன் புததேக இல்லம்,

0 6 0

தபததுத்ததபனங்கைள்

குமவாரலசிங்கம், எஸ.

உலகப் புகழவபைற்ற அவமப்புக்கள் /

1 5 0 உளவயியல

எஸ. குமவாரலசிங்கம்.- கல்கசிவச :
ஆசசிரியர், 2010.- பை. [iv], 53 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

153 – நுண்ணறதவ

ரூபைவா. 200.00
(152289 NL)

சண்முகரததேசினம், க.
பையணங்களளில் / க. சண்முகரததேசினம்.-

0 8 0

தபததுச்

தசகைரிபப

வகவாழும்பு : ஆசசிரியர், 2011.- பை. viii, 81 ;
வசமமீ. 21

பைரீத, ஸக்கசியவா ஸசிததேதீக்
முதேசிசம் : வபைவான்வமவாழசித

கஇ - மஉ :

ரூபைவா. 200.00

வதேவாகுப்பு /

(154977 NL)

ஸக்கசியவா ஸசிததேதீக் பைரீத.- [வகவாழும்பு] :
இலங்வக இஸலவாமசிய முற்தபைவாக்கு

158 – பயிரதயதகை உளவயியல

இலக்கசிய மன்றம், 2011.- பை. 230 ;

158.3 – உளவளத்துகற

வசமமீ. 21
ஒஇ - மஉ :

ரூபைவா. 275.00

ISBN 978-955-98766-3-2

ஜயசசிங்க, ரிட்லசி

(159696 NL)

உளவயியல்சவார் உளவளததுவண
அணுகுமுவற / ரிட்லசி ஜயசசிங்க
தேமசிழவாக்கம் ய. எல். எம். வநபௌபைர்.வகவாழும்பு : குமரன் புததேக இல்லம்,
2010.- பை. xxiv,

128 ; வசமமீ. 21

நூஇ-மஉ :

ரூபைவா. 350.00

ISBN 978-955-659-226-9

(150268 NL)

ஸரலசின், இரவாதசந்தேசிரம்
ஆளுவம மலர உள ஆற்றுப்பைடுததேல்/
இரவாதசந்தேசிரம் ஸரலசின்.- யவாழப்பைவாணம்
:

அகவவவாளளி குடும்பைவள

ஆற்றுப்பைடுததேல்

நசிவலயம், 2010.- பை. xxii,

420 : வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ :
1 0

0

தத்துவம

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN 978-955-1949-07-5

(154979 NL)

1 7 0 ஒழுக்கைவயியல
1 3 0

மைகறதபதருள்
தவங்கடசவாமசி, மு.

133 – மைகறதபதருள்
133.5

-

அறததல

ஔவவயவார் : ஆததேசிச்சூடி உவர

தசதததடம

வயிளக்கம் / மு. தவங்கடசவாமசி.வகவாழும்பு : தசமமடு பைதேசிப்பைகம், 2010.-

கணபைதேசிப்பையிள்வள,

தே.

பை. 36 ; வசமமீ. 18

தசவாதேசிடவவாசகம் அறசிதேல் : முதேலவாம்
புததேகம் / தே. கணபைதேசிப்பையிள்வள

கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 60.00

சக மு.

(150451 NL)

சசின்னப்பு ; பைதேசி. வபைவா. சந்தேசிரதசகரம்.வகவாக்குவயில் : கலவா ஆரணயி வவளளி
யயீட்டகம், 2011.- பை. xii, 106 ; வசமமீ.
கஇ-மஉ :

தவங்கடசவாமசி, மு.
18

ஔவவயவார் : வகவான்வறதவந்தேன்

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

உவர வயிளக்கம் / மு. தவங்கடசவாமசி.-

(158039 NL)

வகவாழும்பு : தசமமடு பைதேசிப்பைகம், 2010.பை. 36 ;
கஇ-மஉ:

வசமமீ. 21
ரூபைவா. 60.00

(150453 NL)

(153821 NL)
(378403 NA)

தவங்கடசவாமசி, மு.
ஔவவயவார் : நல்வழசி உவர வயிளக்கம் /

டீ வரவாசய்தரவா, இ. அ. வஜரவாட்

மு. தவங்கடசவாமசி.- வகவாழும்பு : தசமமடு

மனளிதே - சமூக தமம்பைவாடும் கசிறசிஸதேவ

பைதேசிப்பைகம், 2010.- பை. 40 ; வசமமீ. 18

பைங்களளிப்பும் / இ. அ. வஜரவாட் டீ

கஇ-மஉ:

வரவாசய்தரவா.- மசினுவன்வகவாட :

ரூபைவா. 60.00
(150452 NL)

அவமதேசிகள் இல்லம், 2010.- பை. vii,68 ;
வசமமீ. 21

170.071 – கைலவயி

ஒஇ-மஉ:
ISBN 978-955-0553-00-6

நடரவாசவா, கசிருஷ்ணபையிள்வள
தேசிருக்குறள் : அங்கவயியல் க.வபைவா.தே. (உ/தே)
பைவாடநூல் / கசிருஷ்ணபையிள்வள நடரவாசவா.வகவாழும்பு : பூபைவாலசசிங்கம் புததேகசவாவல,
2010.- பை. iv, 107 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 190.00

ISBN 978-955-9396-44-4

(158784 NL)
(382280 NA)

2

0

0

ரூபைவா. 150.00
(154361 NL)

தறஜசிஸ இரவாசநவாயகம், மவா.
வவாழவயின் தவர்கவளத ததேடி.... / மவா.
தறஜசிஸ இரவாசநவாயகம்.- யவாழப்பைவாணம் :
ஆயர் இல்லம், 2010.- பை. xi, 124 ; வசமமீ.
21
நூஇ-மஉ:

ரூபைவா. 150.00
(152287 NL)

சமையம
230.071 – கைலவயி

2 2 0 கபபயிள்

கதததேவாலசிக்க தேசிருமவற தேரம் 7.-

220.07 - கபபயிள் கைலவயி

வகவாழும்பு : கல்வயி வவளளியயீட்டுத

உங்களுக்குத வதேரியுமவா?.- வகவாழும்பு :
இலங்வக தவதேவாகமச் சங்கம், 2009.-

தேசிவணக்களம், 2010.- பை. viii, 131 ; வசமமீ. 25
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153474 NL)

பை. 98 ; வசமமீ. 21
ஒமு-மஇ :

(376422 NA)

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN 955-595-700-7

(154981 NL)
கசிறசிஸதேவம் தேரம் 1.- வகவாழும்பு : கல்வயி

220.9505 - கபபயில கைகதகைள்

வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம், 2010.-

சக்தேசி கூர்முவன 4 வது (10-12).- நுதகவகவாட :
லக்பைவான பைப்ளளிஷசின் ஹவுஸ, (?).-

பை. ix, 32 ; வசமமீ. 27
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152955) NL)

பை. 96 ; வசமமீ. 30
கஇ-மஉ:

(366418 NA

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153822 NL)
(378406 NA)

கசிறசிஸதேவம் தேரம் 7 : பைகுதேசி II.- வகவாழும்பு :
கல்வயி வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம்,
2010.- பை. ix, 76 ; வசமமீ. 27

2 3 0 கைதறதஸ்தவம

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152954) NL)

உங்களவால் முடியும் : எளளிவமயவாக

(376676 NA)

இருங்கள்.- நுதகவகவாட : லக்பைவான
பைப்ளளிஷசின் ஹவுஸ, (?).- பை. iii, 44 ;
வசமமீ. 5 1/2
கஇ-மஉ:

கசிறசிஸதேவம் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.- மகரகம :

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ததேசசிய கல்வயி நசிறுவனம், 2010.- பை. ix,

196 ; வசமமீ. 29

பை. vi, 132 ; வசமமீ. 21

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(154425 NL)

நூஇ - மஉ :

ரூபைவா. 200.00

ISBN : 978-955-8231-02-9

(378911 NA)

(160272 NL)
(383682 NA)

2 4 0 கைதறதஸ்தவ அறம, பக்தத
248 - கைதறதஸ்தவ அனுபவம, பயயிற்சத
வதழ்வ
248.3 - கைதறதஸ்தவ வழதபதடு

270.092 – மைதகருமைதர
வபைதரரவா, எஸ. ஜசி.

248.34 - கைதறதஸ்தவ ததயதனமும

இலங்வகத தேசிருததூதேர் அருளவாளர்

சதந்தகனயும

தயவாசப்வவாஸ வவாழவும் பைணயியும் /
எஸ.

இரவாசநவாயகம், மவா. தறஜசிஸ
உயயிரூற்று - 1 / மவா. தறஜசிஸ
இரவாசநவாயகம்.- யவாழப்பைவாணம் : அன்வன
அச்சகம், 2011.- பை. xii, 174 ;

வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ :

ரூபைவா. 150.00

ஜசி. வபைதரரவா ; பைதேசி. ஞவானமுதது

பையிதலந்தேசிரன்.- யவாழப்பைவாணம் : ஆயர்
இல்லம், 2011.- பை.xxx, 311 ; வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ :
ISBN : 978-955-0284-03-0

ரூபைவா. 250.00
(160271 NL)
(383681 NA)

ISBN 978-955-0284-07-8

(159256 NL)
2 9 0 ஏகனய சமையங்கைள்

இரவாசநவாயகம், மவா. தறஜசிஸ
உயயிரூற்று - 2 / மவா. தறஜசிஸ

294 - இந்ததய சமையங்கைள்

இரவாசநவாயகம்.- யவாழப்பைவாணம் : அன்வன

294.5 - இந்து சமையம

அச்சகம், 2011.- பை. xii, 136 ;
நூஇ-மஉ :

வசமமீ. 21
ரூபைவா. 150.00

ISBN 978-955-0284-06-1

(159257 NL)

குலரததேசினம், க. சசி.
இந்து சமயததேசின் சகீர்தேசிருததே இயக்கங்கள் /
க. சசி. குலரததேசினம்.- வகவாழும்பு : குமரன்
புததேக இல்லம், 2010.- பை. v, 74 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:
ISBN 978-955-659-246-7

உயயிரூற்று - 3 / மவா. தறஜசிஸ இரவாச
நவாயகம்.- யவாழப்பைவாணம் : அன்வன
அச்சகம், 2011.- பை. xii, 162 ; வசமமீ. 21
ரூபைவா. 150.00

ISBN 978-955-0284-05-4

2 6 0

கைதறதஸ்தவ

261 – சமூகைக்

(159258 NL)

சமுததயமும ,

ததவதலயக்

கைடடிடக்கைகலயும

தகைதடபதடுகைள்

பையிதலந்தேசிரன், ஞவானமுதது.
கசிறசிஸதேவமும் நவாகரிகங்களும் /
ஞவானமுதது

(150258 NL)

குலரததேசினம், க. சசி.

இரவாசநவாயகம், மவா. தறஜசிஸ

நூஇ-மஉ :

ரூபைவா. 175.00

பையிதலந்தேசிரன்.- யவாழப்

பைவாணம் : கதததேவாலசிக்க மவாணவர்
ஒன்றசியம் யவாழ பைல்கவலக்கழகம், 2009.

அறுவவகச் சமயங்கள் /

க. சசி.

குலரததேசினம்.- வகவாழும்பு : குமரன் புததேக
இல்லம், 2010.- பை. vi, 90 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:
ISBN 978-955-659-174-3

ரூபைவா. 250.00
(150275 NL)

சசிவவாச்சவாரியரர், நவாதகசயர்,
சசிவசுப்பையிரமணயிய ஸ்ரீ வகலவாஸநவாதே
புரவாணம் / நவாதகசஐயர், சசிவசுப்பையிரமணயிய
சசிவவாச்சவாரியர்.- யவாழப்பைவாணம் : கவா.
வகலவாசநவாதேக் குருக்கள் ஞவாபைகவார்ததே
சவபை, 2010.- பை. xxii, 262 ; வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:
ISBN 978-955-0174-00-3

ரூபைவா. 490.00
(153823 NL)
(378249 NA)

சுப்பையிரமணயியம், சுகந்தேசி

கந்தேபுரவாணச்

சுருக்கம் / வச.

மட்டக்களப்பு மவாவட்டததுக் கசிரவாமசிய

சசிவலசிங்கம்.- வகவாழும்பு : தசமமடு பைதேசிப்பைகம்,

வழசிபைவாட்டுச் சடங்குகளும் அவவ

2011.-

வதேவாடர்பைவான பைவாடல்களும் / சுகந்தேசி

பை. xxii, 242 ; வசமமீ.

சுப்பையிரமணயியம்.- வகவாழும்பு : குமரன்

ஒஇ-மஉ :

புததேக

ISBN 978-955-1857-93-6

இல்லம், 2006.- பை. xx, 99 ;

21
ரூபைவா. 400.00
(160088 NL)

வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(150271 NL)

294.507 - கைலவயி

294.5925 - ததருக்கரல
தவல்நம்பையி, தேசி.

ஆரதய்ச்சத

தேசிருக்குறளும் முகவாவமததுவமும் :

294.5071 - கைலவயி

ஓர்

வகவாழும்பு : தசமமடு பைதேசிப்பைகம், 2009.-

இந்து நவாகரீகம் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்

பை. 120 ; வசமமீ 21

அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.- மகரகம :

நூஇ-மஉ : ரூ. 280.00

ததேசசிய கல்வயி நசிறுவகம், 2010.- பை. Ix, 199

ISBN 978-955-1857-51-6

; வசமமீ. 29
கஇ-மஉ:

ஒப்பையீட்டு ஆய்வு / தேசி. தவல்நம்பையி.-

(150435 NL)

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(158053 NL)
(381935 NA)

இந்து சமயம் தேரம் 12 : ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு
வழசிகவாட்டி.- மகரகம :
நசிறுவனம், 2010.- பை. ix,

297 – இஸ்லதம
அல் கஸஸவாலசி, முஹம்மத
உணர்ததேப்பைட தவண்டிய உண்வமகள் /

ததேசசிய கல்வயி

முஹம்மத அல்கஸஸவாலசி வமவாழசி.

150 ; வசமமீ 29

றவூப் வஸய்ன்.- வகவாழும்பு : மமீள்

கஇ-மஉ: வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

பைவார்வவ ஊடக

வமயம், 2010.- பை. vi,

74 ;

(154420 NL)
(378907 NA)

வசமமீ. 21
ஒமு-மஉ :

ரூபைவா.

160.00

(159700 NL)

294.54 – சமைய அனுபவங்கைள்
வகரூஸ பைவுர், எம். ஐ.

தேசிருச்சந்தேசிரன்
இலங்வகயயில், இந்து சமயததேசில்
நசிலவும் ஆண் தேவலவமததுவ
சசிந்தேவனப் தபைவாக்குகள் / தேசிருச்சந்தேசிரன்.வகவாழும்பு : வபைண்கள் கல்வயி ஆய்வு
நசிறுவனம், 2011.- பை. xi, 54 ; வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ :

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN 978-955-9261-58-2

(160082 NL)
(383447 NA)

மவானளிட நம்பையிக்வககள் /

எம்.

ஐ.

வகரூஸ பைவுர்.- வகளளிஓய : அலசிப்பைவாட்ஸ
பைப்ளளிஷர்,

[200?].- பை. xi, 99 ; வசமமீ. 14 x 11

ஒஇ-மஉ :
ISBN 978-955-52366-0-7

ரூபைவா. 150.00
(159699 NL)

சவாஹசிப் பைவாலன்பூரி, உமர்
வவற்றசிவய தநவாக்கசி / உமர் சவாஹசிப்
பைவாலன்பூரி ; வமவாழசி. முஹம்மது
ரஸீன்.- குருணவாகவல : தேவாருள் குர்ஆன்

294.592 – பனளித நூலகைள்
294.5925 - பரதணம
சசிவலசிங்கம், வச.

பைப்ளளிஷர், 2002.- பை. 40 ; வசமமீ. 18
கஇ-மஉ:
ISBN 955-8734-00-4
யவாஃகூப், ரஷதீதுல்லவாஹ

ரூபைவா. 30.00
(156109 NL)

அகசிலங்களளின் அதேசிபைதேசியவாகசிய

வமவாழசி. ஏ. எஸ. எம். வநபௌஷவாத, சக

அல்லவாஹ : இவறவன், கடவுள், புழன
என்றவழக்கலவாமவா? / ரஷதீதுல்லவாஹ

எம். தஜ. எம். இம்தேசியவாஸ.- தேசிஹவாரிய
:

தேவாருத தேர்ஜமவா வததேஃலீப், 2006.- பை. vii,

யஃகூப் ; வமவாழசி. முஹம்மது ரஸீன்.-

87 ; வசமமீ. 21

குருணவாகவல : தேவாருள் குர்ஆன்

ஒமு-மஉ :

ரூபைவா. 160.00

பைப்ளளிஷர், 2009.- பை. 217 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 300.00

ISBN 978-955-51060-0-9

(156120 NL)

(159689 NL)
ரஃபைத அல்பைவாஷவா, அப்துர் ரஹமவான்.
வரலவாற்று மனளிதேர்கள்

பைவாகம் - 2 /

அப்துர் ரஹமவான் ரஃபைத அல்பைவாஷவா ;

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.

வமவாழசி. ஏ.

தூய்வமதய தநர்ததேசியவான வவாழவுக்கு
வழசி / எம். டீ. எம். ஸவாஹசிர்.மவாவவனல்வல : ஸவாஹசிர் பைதேசிப்பைகம்,

:

தேவாருத தேர்ஜமவா வத தேஃலீப், 2007.பை. xii, 93 ; வசமமீ. 21

2008.- பை. ix, 56 ; வசமமீ. 21
கஇ-கவாஉ:

எஸ. எம். வநபௌஷவாத, சக

எம். தஜ. எம். இம்தேசியவாஸ.- தேசிஹவாரிய

ஒமு-மஉ :

ரூபைவா. 100.00

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(159690 NL)

(157252 NL)
297.122 - அலகரஆன்

297.63 - முகைமமைது நபயி

முஹம்மத ரஸீன்

பைவாறூக்.

அல்குர்ஆவன மனனம் வசய்வது

நபையியமுதேம் / பைவாறூக்.- கவாததேவான்குடி :
பைவாவலர் பைண்வண, 2010.- பை. 24 ; வசமமீ 21
கஇ-மஉ : வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(150609 NL)

ISBN 978-955-52920-0-9

எப்பைடி? / முஹம்மத ரஸீன்.- உக்குவல
:

தேவாருள் உலூம், 2009.- பை. 79 ; வசமமீ. 18
கஇ-மஉ:
ISBN 978-955-50716-0-4

ரூபைவா. 100.00
(156115 NL)

முஹம்மத ரஸீன்
பையிரகவாசம் குவறந்து வரும் சூரியன் : ஓர்
வயிஞ்ஞவான தநவாக்கு / முஹம்மத
ரஸீன்.-

குருணவாகவல : தேவாருள் குர்ஆன்

வவளளியயீட்டகம், 2008.- பை. 23 ; வசமமீ. 18
கஇ-மஉ:
ISBN 978-955-8734-12-6

297.071 - இஸ்லதமைதயக் கைலவயி

ரூபைவா. 50.00
(154976 NL)

297.1224 - அரதபயி மூலம

இஸலவாமசிய நவாகரீகம் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்

297.1224045 - தஜ்வவீத்

அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.- மகரகம :
ததேசசிய கல்வயி நசிறுவனம், 2010.- பை. ix,
94 ;

வசமமீ 29

ரிழவவான் நஸீம், கவாரீ
தேஅலீமுத தேஜ்வதீத / கவாரீ ரிழவவான்

கஇ-மஉ: வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

நஸீம் ; வமவாழசி. முஹம்மது ரஸீன்.-

(154438 NL)

குருணவாகவல : தேவாருள் குர்ஆன்

(378915 NA)

பைப்ளளிஷர், 2002.- பை. 45 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

297.092 - இஸ்லதமைதய தபரியதரகைள்
ரஃபைத அல்பைவாஷவா, அப்துர் ரஹமவான்.
வரலவாற்று மனளிதேர்கள்

பைவாகம் - 1 /

அப்துர் ரஹமவான் ரஃபைத அல்பைவாஷவா ;

ISBN 955-8734-01-2

ரூபைவா. 40.00
(156098 NL)

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.
தேஜ்வதீத சட்ட வயிதேசிகள் / எம். டீ. எம்.
ஸவாஹசிர்.- மவாவவனல்வல : ஸவாஹசிர்
பைதேசிப்பைகம், 2011.- பை. iv,

61 ; வசமமீ. 21

கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 125.00

ISBN 955-0260-04-1

முஹம்மத.- குருணவாகவல : தேவாருள்

(157253 NL)

குர்ஆன் வவளளியயீட்டகம், 2009.- பை. 23 ;
வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

297.1225 - அலகரஆன் தமைதழததபயரபப
ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.
அல்குர் ஆனளிலும் அஸஸஸூன்னவாவயிலும்
வந்துள்ள துஆக்களும் அதேன்
கருததுக்களும் / எம். டீ. எம். ஸவாஹசிர்.மவாவவனல்வல : ஸவாஹசிர் பைதேசிப்பைகம்,
2010.- பை. [ii], [34] ; வசமமீ. 21
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 70.00
(157258 NL)

ரூபைவா. 50.00

ISBN 978-955-51060-1-6

297.272 – இஸ்லதமும

(154975 NL)

அரசதயலும

நவாதேசிர் நூரி
சமூக – அரசசியல் மவாற்றம் :
இஸலவாமசிய

வரலவாற்று

அனுபைவங்களளின்

அடிப்பைவடயயிலவான சசில

சசிந்தேவனகள் / நவாதேசிர் நூரி ; வமவாழசி. எம். ஏ.
எம்.

மன்ஸஸூர்.- வகவாழும்பு : மமீள்பைவார்வவ

ஊடக வமயம், 2011.- பை. 80 ; வசமமீ. 21
ஒமு-மஉ :

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.

ரூபைவா. 120.00
(159702 NL)

அல்ஹம்து ஸஸூரவாவுக்கவான ஒரு
வயிளக்கம் / எம். டீ. எம். ஸவாஹசிர்.மவாவவனல்வல : ஸவாஹசிர் பைதேசிப்பைகம்,
2008.- பை. v, 38 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 50.00
(157263 NL)

ஸஸூறவா யவாசகீனும் அதேன் கருததுக்களும்
வயிளங்களும் / எம். டீ. எம். ஸவாஹசிர்.மவாவவனல்வல : ஸவாஹசிர் பைதேசிப்பைகம், 2010.பை. iv, 68 ; வசமமீ. 21
ISBN 978-955-0260-03-04

ரூபைவா. 125.00

இதரீஸ, ஏ. பையி. எம்.
இஸலவாமசிய இலக்கசியம் : புததுயயிர்ப்பும்
புரிதேல்களும் / ஏ. பையி. எம். இதரீஸ.வவாவழச்தசவன : தசவானகம், 2011.பை. 196 ; வசமமீ. 21
ISBN 978-955-0697-02-1

297.352 - பனளித மைக்கைத

ஹஜ், உம்ரவா கடவமகவள நசிவறதவற்று
வதேற்கவான ஒழுங்கு முவறகள் / எம். டீ.
எம். ஸவாஹசிர்.- மவாவவனல்வல :
ஸவாஹசிர் பைதேசிப்பைகம், 2010.- பை. iv, 18 ;
வசமமீ. 21

(157252 NL)

297.263668 - இஸ்லதமைதய இலக்கைதயங்கைள்

ஒஇ-மஉ :

297.35 - பனளித இடங்கைள்

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.

கஇ-கவாஉ:

297.3 - இஸ்லதமைதய வணக்கைங்கைள்

ரூபைவா. 400.00
(159328 NL)

297.27 - இஸ்லதமும சமூகை வயிஞ்ஞதனமும
முஹம்மத ரஸீன்
இஸலவாம் வவாளவால் பைரவயியதேவா? / ரஸீன்

கஇ-மஉ:
ரூபைவா. 70.00

(157260 NL)

297.362 - தநதன்ப
ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.
ரமழவானளின் வசந்தேம் / எம். டீ. எம்.
ஸவாஹசிர்.- மவாவவனல்வல : ஸவாஹசிர்
பைதேசிப்பைகம், 2009.- பை. 16 ; வசமமீ. 18
கஇ-மஉ:
ISBN 978-955-0105-00-7

ரூபைவா. 70.00
(157258 NL)

297.57 - இஸ்லதமைதய வதழ்வ
யஃகூப், ரசகீதுல்லவாஹ
துஆ இஸதேசிபைவாரின் வபைவாக்கசிஷம் /
ரசகீதுல்லவாஹ யஃகூப் ; வமவாழசி.

முஹம்மது ரஸீன்.- குருணவாகவல :
தேவாருள் குர்ஆன் பைப்ளளிஷர், 2010.- பை. 227 ;

வவாழக்வகதததேர்ச்சசிகளும் குடியுரிவமக்
கல்வயியும் தேரம் 6.- வகவாழும்பு : கல்வயி

வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:

வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம், 2010.-

ரூபைவா. 350.00

ISBN 978-955-51060-7-8

பை. ix, 40 ; வசமமீ. 24

(156118 NL)

கஇ-மஉ: வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152950) NL)

யஃகூப், ரசகீதுல்லவாஹ

(376417 NA)

ஸலவவாததுத தேகவல் களஞ்சசியம் பைவாகம்
1 / ரசகீதுல்லவாஹ யஃகூப் ; வமவாழசி.
முஹம்மது ரஸீன்.- குருணவாகவல :
தேவாருள் குர்ஆன் பைப்ளளிஷர், 2010.- பை. 114 ;
வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:
ISBN 955-8734-07-1

ரூபைவா. 150.00
(156094 NL)

வவாழக்வகதததேர்ச்சசிகளும் குடியுரிவமக்
கல்வயியும் தேரம் 8 : பைகுதேசி I.- வகவாழும்பு
:

கல்வயி வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம்,
2010.- பை. xi, 90 ; வசமமீ. 24
கஇ-மஉ: வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152951) NL)
(376679 NA)

297.63 - முஹமமைத் (நபயி)
302 - சமூகை ஈடுபதடு
முஹம்மத ரஸீன்

302.23 - தததடரப சததனங்கைள்

நபையிகளவாரின் வவாழக்வகச் சரிவதே /

302.2345 - தததகலக்கைதடசத

முஹம்மத ரஸீன்.- குருணவாகவல :
தேவாருள் குர்ஆன் பைப்ளளிஷர், 2009.- பை. 118,;
வசமமீ. 21

பைககீரதேசி, எம்.
இலங்வகயயில் வதேவாவலக்கவாட்சசி / எம்.

கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 160.00

ISBN 978-955-8734-09-8

(156091 NL)

பைககீரதேசி.- மட்டக்களப்பு : கசிருஷசி
வவளளியயீடு, 2010.- பை. 90 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ :

ரூபைவா. 300.00

ISBN 978-955-50753-3-6

297.7 - இஸ்லதமைதய பயிரச்சதரமும

(150611 NL)

வயிதஜந்தேசிரன், இ.

பததுகைதபபம

ஊடகவயியற் கல்வயி, தேரம் 10 / இ.

297.72 - இஸ்லதமைதய ஜதஹதத்

வயிதஜந்தேசிரன்.- வகவாழும்பு : லங்கவா
புததேகசவாவல, 2011.- பை. viii, 174 ;

முஹம்மத ரஸீன்

வசமமீ. 21

இஸலவாம் வவாளவால் பைரவயியதேவா? /

ஒமு-மஉ :

ரூபைவா. 280.00

முஹம்மத ரஸீன்.- குருணவாகவல :

(158035 NL)

தேவாருள் குர்ஆன் பைப்ளளிஷர், 2009.- பை. 23 ;
வசமமீ. 18
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 50.00

ISBN 978-955-51060-1-6

3

0

(156121 NL)

0 சமூகை வயிஞ்ஞதனங்கைள்

300.71 - கடியுரிகமைக்கைலவயி

303 - சமூகை நகடமுகறகைள்
303.4 - சமூகை மைதற்றம
303.44 - வளரச்சதயும அபயிவயிருத்ததயும
முன்தனற்றம் 2008.- வகவாழும்பு : வர்ததேக,
சந்வதேப்பைடுததேல் அபையிவயிருததேசி
கூட்டுறவு மற்றும் நுகர்தவவார்

தசவவகள் அவமச்சு, [2008?].- பை. 24 ;

இதரீஸ, ஏ. பையி. எம்.

வசமமீ. 29

குழந்வதேகளும் வவாழவும் / ஏ. பையி. எம்.

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

இதரீஸ.- வவாவழச்தசவன : தசவானகம்

(158451 NL)

பைப்ளளிஷர், 2011.- பை. 304 ; வசமமீ. 21

(381628 NA)

ஒஇ-மஉ :

303.485 - தபதரின் வயிகளவ

ரூபைவா. 600.00

ISBN 978-955-0697-00-7

(159326 NL)

றசிச்சவார்ட்சன், தஜவான்
தபைவாரின் பைடிப்பையிவனகள் 2 : வநருக்

305.231 – சதறுவர

அபயிவயிருத்தத

கடியயின் பைவாவதே / தஜவான் றசிச்சவார்ட்சன்.வகவாழும்பு : சமூக வயிஞ்ஞவானளிகள்

றமமீஸ,

ஏ. ஸீ. எம்.

சங்கம், 2011.- பை. viii, 132 ; வசமமீ. 21

இஸலவாததேசில் குழந்வதே வளர்ப்பு / ஏ.

ஒமு-மஉ :

ஸீ. எம். றமமீஸ.- வகவாழும்பு :

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN 978-955-1772-83-3

(154356 NL)

மமீள்பைவார்வவ ஊடக வமயம், 2010.பை. xvii, 135 ; வசமமீ. 21

303 – சமூகை

ஒமு - மஉ : ரூ. 250.00

நகடமுகறகைள்'

303.48594811 - இலக்கைதயத்ததல
சமூகை
சசிவசண்முகரவாஜவா,

(159692 NL)

ISBN : 978-955-8226-03-2

தபதரின்

வயிகளவ
தச.

305 -

சமூகைப

305.4

-

பயிரிவகைள்

தபண்கைள்

இலக்கசியததேசில் தபைவார் உளவநருக்ககீடுகளும்
மன நலனும் : ஒரு மருததுவக்
கண்தணவாட்டம் / தச.

அல்கர்ளவாவதீ,

சசிவசண்முகரவாஜவா.-

யவாழப்பைவாணம் : சசிததே மருததுவ வளர்ச்சசிக்
கழகம், 2010.- பை. iv, 76 ; வசமமீ. 18

யசுப்

நவாவளய முஸலசிம் வபைண் / யசுப்
அல்கர்ளவாவதீ ; வமவாழசிவபையர்ப்பு எஸ.
எச்.

எம். ஃபைழதீல்.- தபைருவவள : அல்கலம்

ஒமு - மஉ : வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

பைதேசிப்பைகம், 2008.- பை. 36 ; வசமமீ. 21

ISBN 978-955-53216-1-7

கஇ – மஉ :

(155987 NL)

ரூ. 75.00

(159704 NL)

ISBN : 955-945407-2

303.48508295493 - இலங்ககை சுனதமைத

303.66 - தபதரும சமைதததனமும
303.66095493 - இலங்ககை

குறூஸ, தறவாதபைர்ட்
சுனவாமசியயினவால் பைவாதேசிக்கப்பைட்ட இலங்வக,

ககீதேவபைவான்கலன், எஸ. ஐ.

மட்டக்களப்பு டச்பைவாவரச் தசர்ந்தே பைறங்கசினப்

இலங்வகயயின் இனதமவாதேலும்

வபைண்கள் / தறவாதபைர்ட் குறூஸ.- வகவாழும்பு :

சமவாதேவானமும் 2002 - 2004 / எஸ. ஐ.

சமூக

ககீதேவபைவான்கலன்.- வகவாழும்பு : குமரன்

வயிஞ்ஞவானளிகள் சங்கம், 2009.- பை. 51 ;

வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:
ISBN 978-955-1772-54-3

புததேக இல்லம், 2005.- பை. xii, 244 ;
ரூபைவா. 220.00

வசமமீ. 21

(154360 NL)

கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 450.00

ISBN 955-9429-72-8
305 - சமூகைப பயிரிவகைள்
305.23 - இகளதயதர

306.43 - கைலவயியயின் சமூகைவயியல

305.231 - பயிள்கள அபயிவயிருத்தத
இரவாசநவாயகம், வஜயலட்சுமசி

(150285 NL)

கல்வயியயின் சமூகவயியல் / வஜயலட்சுமசி

அரசறசிவயியல் : ஓர் அறசிமுகம் / ஏ. சசி.

இரவாசநவாயகம்.- யவாழப்பைவாணம் : சுரபையி

தஜவார்ச்.- வகவாழும்பு : தசமமடு பைதேசிப்பைகம்,

பைதேசிப்பைகம், 2008.- பை. vi, 118 ; வசமமீ. 21

2010.- பை. 164 ; வசமமீ. 21

நூஇ-மஉ:

கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 300.00

ISBN 978-955-50805-0-7

(158779 NL)

ரூபைவா. 360.00

ISBN 978-955-1857-57-8

(150432 NL)

(382308 NA)
320.07 - அரசதயல கைலவயி
306 - கைலதசதரமும ததபனங்கைளும

அரசசியல் வயிஞ்ஞவானம் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.- மகரகம :

கசிருஷ்ணரவாஜவா, தசவா.

ததேசசிய கல்வயி நசிறுவனம், 2010.- பை. vi,

பைண்பைவாடு : சமூக வமய்யயியல் தநவாக்கு /

108 ; வசமமீ. 29

தசவா. கசிருஷ்ணரவாஜவா.- வகவாழும்பு :
குமரன் புததேக இல்லம், 2010.- பை. xii,

கஇ-மஉ:

82 ;

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(154438 NL)

வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

(378932 NA)

ரூபைவா. 300.00

ISBN 978-955-659-235-1

(150273 NL)
323

3 2 0 – அரசதயல

உங்களது உரிவம பைற்றசி அறசிதேல் /

அரசசியல் வயிஞ்ஞவானம் : அரசு பைற்றசிய
கற்வகயும், அரவச இனம்கவாணுதேலும் /
தேனபைவாலசசிங்கம் கசிருஷ்ணதமவாகன்.வகவாழும்பு : தசமமடு பைதேசிப்பைகம், 2009.பை. 136 ; வசமமீ. 21
ISBN 978-955-1857-60-8

ரூபைவா. 360.00

அம்பைலவவாணர் சசிவரவாஜவா.- வகவாழும்பு :
குமரன் புததேக இல்லம், 2006.- பை. 137 ;
வசமமீ. 21
ரூபைவா. 295.00
(150277 NL)

அரசசியலும் சசிவயில் சமூகமும் / ரீ.
வயிக்தனஸவரன்.- வகவாழும்பு : தசமமடு
பைதேசிப்பைகம், 2011.- பை. viii, 96 ; வசமமீ. 21
ISBN 978-955-1857-87-5

சட்டததேசிற்கும் சமூகததேசிற்குமவான
அறநசிவலயம், 2010.- பை. 44 ; வசமமீ. 15 x 21
ஒமு-மஉ :

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN 978-955-1302-30-6

324.2092 – அரசதயல வதததகைளளின்
வதழ்க்ககைச் சரிதம
அரியநவாதேன், வச.
தேமசிழரின் தேதீரவாப் பையிரச்சசிவனவயத
தேதீர்தது வவததே சசிறசிமவாதவவா
பைண்டவாரநவாயக்க / வச. அரியநவாதேன்.சதகவாதேரர்கள், 2011.- பை. [iv], 39 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:
ISBN 978-955-30-2140-3

ரூபைவா. 100.00
(164598 NL)
(385666 NA)

(159259 NL)
327 - சரவததச உறவகைள்
327.5493051 - சசீன இலங்ககை

தஜவார்ச், ஏ. சசி.

(154678 NL)
(376189 NA)

வகவாழும்பு : எஸ. வகவாடதக

வயிக்தனஸவரன், ரீ.

ஒமு-மஉ : ரூ. 260.00

உயயிர் பையிவழதததேவார் ஒன்றசியம் சக

324.2 – அரசதயல கைடசதகைள்

உயர்தேர அரசசியல் சசிந்தேவனகள் /

ISBN 955-9429-81-7

ஜஸூவனளிடவா அருளவானந்தேம்.- வகவாழும்பு :

(150430 NL)

சசிவரவாஜவா, அம்பைலவவாணர்

கஇ-மஉ:

உரிகமைகைள்

அருளவானந்தேம், ஜஸூவனளிடவா

கசிருஷ்ணதமவாகன், தேனபைவாலசசிங்கம்

கஇ-மஉ:

- கடியயியல அரசதயல

குமவாரலசிங்கம், எஸ.

(வருடவாந்தேம்)

சகீனவாவும் இலங்வகயும் / எஸ. குமவார

(151786 NL)

லசிங்கம்.- மமீசவாவல : ஆசசிரியர், 2011.பை. xiii, 59 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:

வதேவாகுதேசி 196, இல. 04.- 2010.12.03.ரூபைவா. 150.00

ISBN 978-955-51477-1-2

(154353 NL)

கலம் 765 - 970 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

328 - சடடமைன்றம

(151786 NL)

328.5493 - இலங்ககை
வதேவாகுதேசி 196, இல. 05.- 2010.12.04.வயிதஜதசகர, பையிறசியவானளி

கலம் 971 - 1192 ; வசமமீ. 29

இலங்வகயயில் பைவாரவாளுமன்ற வழக்கம் /

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

பையிறசியவானளி வயிதஜதசகர.- ஸ்ரீ ஜயவர்தேன

கஇ-கவாஉ:

புறக்தகவாட்வட : பைவாரவாளுமனறச்

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

வசயலகம், [2010?].- பை. x, 136 ; வசமமீ. 24
கஇ-மஉ:

(151786 NL)

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152957 NL)

வதேவாகுதேசி 196, இல. 06.- 2010.12.06.-

(377447 NA)

கலம் 1193 - 1394 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

328.549302 – வயிவததங்கைள்

கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.

(151786 NL)

பைவாரவாளுமன்ற வயிவவாதேங்கள் (ஹன்சவாட்) :
அதேசிகவார அறசிக்வக.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க
வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011

வதேவாகுதேசி 196, இல. 07.- 2010.12.07.கலம் 1395 - 1636 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(151786 NL)

வதேவாகுதேசி 196, இல. 01.- 2010.11.30.-

வதேவாகுதேசி 196, இல. 08.- 2010.12.08.-

கலம் lxxvi, 01 - 296 ; வசமமீ. 29

கலம் 1637 - 1860 ; வசமமீ. 29

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

(வருடவாந்தேம்)

(வருடவாந்தேம்)

(151786 NL)

(151786 NL)

வதேவாகுதேசி 196, இல. 02.- 2010.12.01.-

வதேவாகுதேசி 196, இல. 09.- 2010.12.09.-

கலம் 297 - 518 ; வசமமீ. 29

கலம் 1861 - 2098 ; வசமமீ. 29

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

(வருடவாந்தேம்)

(வருடவாந்தேம்)

(151786 NL)

(151786 NL)

வதேவாகுதேசி 196, இல. 03.- 2010.12.02.-

வதேவாகுதேசி 196, இல. 10.- 2010.12.10.-

கலம் 520 - 764 ; வசமமீ. 29

கலம் 2099 - 2332 ; வசமமீ. 29

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
ரூபைவா. 2178.00

கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

(வருடவாந்தேம்)

கஇ-கவாஉ:

(151786 NL)

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(153740 NL)

வதேவாகுதேசி 197, இல. 01.- 2011.01.04.கலம் lxxvi, 01 - 178 ; வசமமீ. 29

வதேவாகுதேசி 197, இல. 08.- 2011.02.09.-

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

கலம் 1253 - 1342 ; வசமமீ. 29

ரூபைவா. 2178.00

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

(வருடவாந்தேம்)

கஇ-கவாஉ:

(153740 NL)

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(153740 NL)

வதேவாகுதேசி 197, இல. 02.- 2011.01.05.கலம் 179 - 376 ; வசமமீ. 29

வதேவாகுதேசி 197, இல. 09.- 2011.02.10.-

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

கலம் 1343 - 1432 ; வசமமீ. 29

ரூபைவா. 2178.00

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

(வருடவாந்தேம்)

கஇ-கவாஉ:

(153740 NL)

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(153740 NL)

வதேவாகுதேசி 197, இல. 03.- 2011.01.06.கலம் 377 - 574 ; வசமமீ. 29

வதேவாகுதேசி 197, இல. 10.- 2011.02.23.-

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

கலம் 1432 - 1570 ; வசமமீ. 29

ரூபைவா. 2178.00

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

(வருடவாந்தேம்)

கஇ-கவாஉ:

(153740 NL)

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(153740 NL)

வதேவாகுதேசி 197, இல. 04.- 2011.01.07.கலம் 575 - 702 ; வசமமீ. 29
இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

பைவாரவாளுமன்ற வயிவவாதேங்கள்

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(153740 NL)

:

(ஹன்சவாட்)

அதேசிகவார அறசிக்வக.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2010

வதேவாகுதேசி 197, இல. 05.- 2011.01.20.-

வதேவாகுதேசி 198, இல. 01.- 08.03.2010.-

கலம் 703 - 882 ; வசமமீ. 29

கலம் lxxxii , 01 - 135 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

(வருடவாந்தேம்)

(155996 NL)

(153740 NL)
வதேவாகுதேசி 197, இல. 06.- 2011.01.21.கலம் 883 - 1066 ; வசமமீ. 29

கலம் 136 - 288 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

வதேவாகுதேசி 198, இல. 02.- 09.03.2010.-

ரூபைவா. 2178.00

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

(வருடவாந்தேம்)

(155996 NL)

(153740 NL)
வதேவாகுதேசி 197, இல. 07.- 2011.02.08.கலம் 1067 - 1252 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

வதேவாகுதேசி 198, இல. 03.- 22.03.2010.கலம் 289 - 512 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2178.00

(வருடவாந்தேம்)

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2178.00

(155996 NL)

(வருடவாந்தேம்)
(155996 NL)

வதேவாகுதேசி 198, இல. 04.- 23.03.2010.கலம் 513 - 624 ; வசமமீ. 29

வதேவாகுதேசி 198, இல. 11.- 04.27.2011.-

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(155996 NL)

கலம் 1527 – 1562 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(161690 NL)

வதேவாகுதேசி 198, இல. 05.- 24.03.2010.-

(384838 NA)

கலம் 625 - 788 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2178.00

328 - சடடமைன்றம

(வருடவாந்தேம்)

328.5493 - இலங்ககை சடடவயியல நகட

(155996 NL)
வதேவாகுதேசி 198, இல. 06.- 25.03.2010.கலம் 789 - 892 ; வசமமீ. 29

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ :

முகறகைள்
328.549302 - வயிவததங்கைள்

பைவாரவாளுமன்ற வயிவவாதேங்கள் (ஹன்சவாட்) :
ரூபைவா. 2178.00

அதேசிகவார அறசிக்வக.- வகவாழும்பு :

(வருடவாந்தேம்)

அரசவாங்க

வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011

(155996 NL)
வதேவாகுதேசி 199, இல. 03.- 2011.05.05.-

வதேவாகுதேசி 198, இல. 07.- 05.04.2010.-

கலம்

கலம் 893 - 1138 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ :

271 - 426 ; வசமமீ. 29

சசிங்களம். தேமசிழ. ஆங்கசிலம்
ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(155996 NL)

கஇ-கவாஉ:
ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(155997 NL)

வதேவாகுதேசி 198, இல. 08.- 06.04.2010.கலம் 1139 - 1248 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ :

வதேவாகுதேசி 199, இல. 04.- 2011.05.06.ரூபைவா. 2178.00

கலம்

(வருடவாந்தேம்)

சசிங்களம். தேமசிழ. ஆங்கசிலம்

(155996 NL)

427 - 548 ; வசமமீ. 29

கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

வதேவாகுதேசி 198, இல. 09.- 07.04.2010.கலம் 1249 - 1398 ; வசமமீ. 29

வதேவாகுதேசி 199, இல. 05.- 2010.05.25.-

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ :

(155997 NL)

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(155996 NL)

கலம்

549 - 716 ; வசமமீ. 29

சசிங்களம். தேமசிழ. ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

(வருடவாந்தேம்)
(155997 NL)

வதேவாகுதேசி 198, இல. 10.- 08.04.2010.கலம் 1399 - 1526 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

ரூபைவா. 2178.00

வதேவாகுதேசி 199, இல. 06.- 2010.05.25.கலம்

717 - 892 ; வசமமீ. 29

சசிங்களம். தேமசிழ. ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

வதேவாகுதேசி 199, இல. 13.- 2011.06.23.-

(வருடவாந்தேம்)

கலம்

(155997 NL)

1931 - 1974 ; வச. மமீ. 29

சசிங்களம், தேமசிழ. ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

வதேவாகுதேசி 199, இல. 07.- 2011.06.07.கலம்

(வருடவாந்தேம்)

893 - 1068 ; வசமமீ. 29

(155997 NL)

சசிங்களம். தேமசிழ. ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

வதேவாகுதேசி 199, இல. 14.- 2011.06.24.-

(வருடவாந்தேம்)

கலம்

(155997 NL)

1975 - 2090 ; வசமமீ. 29

சசிங்களம். தேமசிழ. ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

வதேவாகுதேசி 199, இல. 08.- 2011.06.08.கலம்

(வருடவாந்தேம்)

1069 - 1214 ; வசமமீ. 29

(155997 NL)

சசிங்களம். தேமசிழ. ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

வதேவாகுதேசி 200, இல. 01.- 2011.07.05.-

(வருடவாந்தேம்)

பை. clxxxii,

(155997 NL)

கலம் 01 - 190 ; வசமமீ. 29

சசிங்களம். தேமசிழ. ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

வதேவாகுதேசி 199, இல. 09.- 2011.06.09.கலம்

(வருடவாந்தேம்)

1215 - 1358 ; வசமமீ. 29

(157966 NL)

சசிங்களம். தேமசிழ. ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

வதேவாகுதேசி 200, இல. 02.- 2011.07.06.-

(வருடவாந்தேம்)

கலம் 191 - 342 ; வசமமீ. 29

(155997 NL)

சசிங்களம். தேமசிழ. ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

வதேவாகுதேசி 199, இல. 10.- 2011.06.10.கலம்

(வருடவாந்தேம்)

1359 - 1472 ; வசமமீ. 29

(157966 NL)

சசிங்களம். தேமசிழ. ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(155997 NL)

வதேவாகுதேசி 199, இல. 11.- 2011.06.21.-

வதேவாகுதேசி 200, இல. 03.- 2011.07.07.-

கலம் 1473 - 1640 ; வசமமீ. 29

கலம் 343 - 518 ;

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

சசிங்களம்,
ரூபைவா. 2178.00

ஆங்கசிலம்
ரூபைவா. 2178.00

(வருடவாந்தேம்)

(வருடவாந்தேம்)

(161691 NL)

(157956 NL)

(384824 NA)
வதேவாகுதேசி 199, இல. 12.- 2011.06.22.கலம் 1641 - 1830; வசமமீ. 29

வதேவாகுதேசி 200, இல. 04.- 2011.07.08.கலம் 519 - 686 ;
சசிங்களம்,

தேமசிழ,

வசமமீ. 29
ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

தேமசிழ,

கஇ-கவாஉ :

வசமமீ. 29

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

ரூபைவா. 2178.00

(157956 NL)

(வருடவாந்தேம்)
(161691 NL)
(384825 NA)

வதேவாகுதேசி 200, இல. 05.- 2011.07.12.கலம் 687 - 782 ;

வசமமீ. 29

சசிங்களம்,

தேமசிழ,

ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

சசிங்களம்,

ரூபைவா. 2178.00

தேமசிழ,

ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2178.00

(வருடவாந்தேம்)

(வருடவாந்தேம்)

(157956 NL)
வதேவாகுதேசி 200, இல. 06.- 2011.07.13.கலம் 783 - 876 ;
சசிங்களம்,

(158844
NL)

வசமமீ. 29

தேமசிழ,

வதேவாகுதேசி 201, இல. 03.- 2011.08.11.-

ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

கலம் 307 - 446

ரூபைவா. 2178.00

சசிங்களம்,

(வருடவாந்தேம்)

;

வசமமீ. 29

தேமசிழ,

ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

(157956 NL)

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(158844 NL)

வதேவாகுதேசி 200, இல. 07.- 2011.07.19.கலம் 877 - 1018 ;

வசமமீ. 29

சசிங்களம்,

ஆங்கசிலம்

தேமசிழ,

கஇ-கவாஉ :

வதேவாகுதேசி 201, இல. 04.- 2011.08.12.கலம் 447 - 574

ரூபைவா. 2178.00

சசிங்களம்,

(வருடவாந்தேம்)

கஇ-கவாஉ :

;

வசமமீ. 29

தேமசிழ,

ஆங்கசிலம்
ரூபைவா. 2178.00

(157956 NL)
வதேவாகுதேசி 200, இல. 08.- 2011.07.20.கலம் 1019 - 1140 ;
சசிங்களம்,

வசமமீ. 29

தேமசிழ,

(வருடவாந்தேம்)
(158844
NL)

ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

வதேவாகுதேசி 201, இல. 05.- 2011.08.23.-

ரூபைவா. 2178.00

கலம் 575 - 660

(வருடவாந்தேம்)

சசிங்களம்,

(157956 NL)

;

வசமமீ. 29

தேமசிழ,

ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

வதேவாகுதேசி 200, இல. 09.- 2011.07.21.கலம் 1141 - 1258 ;
சசிங்களம்,

வசமமீ. 29

தேமசிழ,

ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

(158844
NL)

ரூபைவா. 2178.00

வதேவாகுதேசி 201, இல. 06.- 2011.08.24.-

(வருடவாந்தேம்)

கலம் 661 - 816

(157956 NL)

சசிங்களம்,

வதேவாகுதேசி 200, இல. 10.- 2011.07.22.கலம் 1259 - 1366
சசிங்களம்,

;

தேமசிழ,

;

வசமமீ. 29

தேமசிழ,

ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

வசமமீ. 29

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

(158844
NL)

(157956 NL)
வதேவாகுதேசி 201, இல. 01.- 2011.08.09.பை. clxxxi, கலம் 01 - 150
சசிங்களம்,

தேமசிழ,

கஇ-கவாஉ :

;

வசமமீ. 29

ஆங்கசிலம்
ரூபைவா. 2178.00

வதேவாகுதேசி 201, இல. 07.- 2011.08.25.கலம் 817 - 910
சசிங்களம்,

;

வசமமீ. 29

தேமசிழ,

ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

(வருடவாந்தேம்)

(158844 NL)

(158844 NL)
வதேவாகுதேசி 201, இல. 02.- 2011.08.10.கலம் 151 - 306

;

வசமமீ. 29

வதேவாகுதேசி 201, இல. 08.- 2011.08.26.கலம் 911 - 1018
சசிங்களம்,

தேமசிழ,

;

வசமமீ. 29
ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2178.00

சசிங்களம்,

(வருடவாந்தேம்)

தேமசிழ,

ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2178.00

(158844 NL)
வதேவாகுதேசி 202, இல. 01.- 2011.09.06.பை. clxxxi, கலம் 01 - 138
சசிங்களம்,

தேமசிழ,

கஇ-கவாஉ :

;

வசமமீ. 29

(வருடவாந்தேம்)
(159711
NL)

ஆங்கசிலம்

வதேவாகுதேசி 202, இல. 08.- 2011.09.23.-

ரூபைவா. 2178.00

கலம் 955 - 1060

(வருடவாந்தேம்)

சசிங்களம்,

(159711 NL)

கஇ-கவாஉ :

தேமசிழ,

;

வசமமீ. 29
ஆங்கசிலம்
ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

வதேவாகுதேசி 202, இல. 02.- 2011.09.07.கலம் 139 - 274
சசிங்களம்,

;

தேமசிழ,

வசமமீ. 29

NL)

ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

(159711

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(159711 NL)

வதேவாகுதேசி 203, இல. 01.- 2011.10.06.பை. clxxxi, கலம் 01 - 160 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

(வருடவாந்தேம்)

வதேவாகுதேசி 202, இல. 03.- 2011.09.08.கலம் 275 - 374
சசிங்களம்,

;

தேமசிழ,

(161625 NL)

வசமமீ. 29
ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(159711 NL)

வதேவாகுதேசி 203, இல. 02.- 2011.10.18.கலம் 161 - 303 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

சசிங்களம்,

;

தேமசிழ,

கஇ-கவாஉ :

(161625 NL)

வசமமீ. 29
ஆங்கசிலம்
ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(159711 NL)

வதேவாகுதேசி 203, இல. 04.- 2011.10.20.கலம் 482 - 625 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

சசிங்களம்,

;

தேமசிழ,

கஇ-கவாஉ :

(161625 NL)

வசமமீ. 29
ஆங்கசிலம்
ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(159711 NL)

வதேவாகுதேசி 203, இல. 05.- 2011.10.21.கலம் 626 - 763 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ - கவாஉ:

சசிங்களம்,

;

தேமசிழ,

கஇ-கவாஉ :

வசமமீ. 29
ஆங்கசிலம்
ரூபைவா. 2178.00
(159711 NL)

வதேவாகுதேசி 202, இல. 07.- 2011.09.22.;

வசமமீ. 29

(161625 NL)
வதேவாகுதேசி 203, இல. 06.- 2011.11.08.-

(வருடவாந்தேம்)

கலம் 821 - 954

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

வதேவாகுதேசி 202, இல. 06.- 2011.09.21.கலம் 651 - 820

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

வதேவாகுதேசி. 202. இல. 05 - 2011.09.20.கலம் 495 - 650

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)

வதேவாகுதேசி 202, இல. 04.- 2011.09.09.கலம் 375 - 494

ரூபைவா. 2178.00

கலம் 764 - 939 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ - கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(161625 NL)

வதேவாகுதேசி 203, இல. 07.- 2011.11.09.-

கலம் 1073 - 1152 ; வசமமீ. 29

கலம் 940 – 1095 ; வசமமீ. 29

சசிங்களம்,

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

கஇ-கவாஉ:

தேமசிழ,

ஆங்கசிலம்

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ரூபைவா. 2178.00

(152856 NL)

(வருடவாந்தேம்)
(161625 NL)

இலங்வக. தமல் மவாகவாண சவபை
இலங்வக தமல் மவாகவாண சவபை

வதேவாகுதேசி 203, இல. 08.- 2011.11.11-

வயிவவாதேங்கள் அதேசிகவார அறசிக்வக.-

கலம் 1096 - 1207 ; வசமமீ. 29

வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

வலகம், 2010

கஇ-கவாஉ:

(146670 NA)

ரூபைவா. 2178.00
(வருடவாந்தேம்)
(161625 NL)

இல. 2010/25 - 2010.12.07.கலம் [9] ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

வதேவாகுதேசி 204, இல. 01.- 2011.11.21.-

கஇ-கவாஉ: வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

பை. clxxxi, கலம் 01 - 202 ; வசமமீ. 29

(146670 NA)

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2178.00

இல. 2011/01 - 2011.01.04.-

(வருடவாந்தேம்)

கலம் [11] ; வசமமீ. 29

(162304 NL)

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

328.5493 - இலங்ககை

(152856 NA)

இலங்வக . தமல் மவாகவாண

சவபை

இலங்வக. தமல் மவாகவாண, மவாகவாண சவபை

வயிவவாதேங்கள் : அதேசிகவார அறசிக்வக.-

வயிவவாதேங்களளின் வயிபைரம்.- வகவாழும்பு :

வகவாழும்பு : தமல் மவாகவாண சவபை, 2011

தமல் மவாகவாண சவபை, 2011

(152856 NL)
இல. 2011/04 - 2011.02.22.இல. 2011/13 – 2011.08.09.-

பை. [9] ; வசமமீ. 29

கலம் 0847 - 0952 ; வசமமீ. 29

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

சசிங்களம்,

கஇ-கவாஉ :

தேமசிழ,

கஇ-கவாஉ :

ஆங்கசிலம்

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

(152855 NL)

(152856 NL)
இல. 2011/05 - 2011.03.22.பை. [9] ; வசமமீ. 29
இல. 2011/14 - 2011.08.23

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

கலம் 0953 - 1016 ; வசமமீ. 29

கஇ-கவாஉ :

சசிங்களம்,

தேமசிழ,

கஇ-கவாஉ :

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ஆங்கசிலம்

(152855 NL)

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152856 NL)

இல. 2011/15 - 2011.09.06

இல. 2011/06 - 2011.04.05.-

கலம் 1017 - 1072 ; வசமமீ. 29

பை. [7] ; வசமமீ. 29

சசிங்களம்,

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

கஇ-கவாஉ :

தேமசிழ,

ஆங்கசிலம்
வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

கஇ-கவாஉ :

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

(152856 NL)
இல. 2011/16 - 2011.09.20

(152855 NL)
இல. 2011/07 - 2011.05.03.-

பை. [7] ; வசமமீ. 29

3 3 0 தபதருளளியல

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ : வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152855 NL)

வதேவாழசில்நுட்பைவயியலவாளர் கழகம், 2010.ஒஇ-மஉ:

பை. [5] ; வசமமீ. 29

ரூபைவா. 250.00

ISBN : 978-955-1880-53-8

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152855 NL)

ஸ்ரீரவாம்,

(160946 NL)

எஸ.

வபைவாருளளியல் : வபைவாருளவாதேவாரம் ஒன்றசின்
அறசிமுகம் / எஸ. ஸ்ரீரவாம்.- வகவாழும்பு

இல. 2011/10 - 2011.06.21.-

ஆசசிரியர், 2011.- பை. viii, 405 ; வசமமீ.

பை. [9] ; வசமமீ. 29

ஒமு-மஉ :

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ :

வகவாழும்பு : இலங்வக கணக்ககீட்த
பை. vi, 168 ; வசமமீ. 29

இல. 2011/09 - 2011.06.07.-

கஇ-கவாஉ :

வபைவாருளளியல் : ஆரம்பைநசிவலப் பைரீட்வச.-

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

:

21.-

ரூபைவா 490.00

ISBN : 978-955-50352-0-0

(159788 NL)

(152855 NL)
330.071 - தபதருளளியல கைலவயி
இல. 2011/11 - 2011.07.05.-

வபைவாருளளியல் தேரம் 12 : ஆசசிரியர்

பை. [9] ; வசமமீ. 29

அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.- மகரகம :

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-கவாஉ :

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152855 NL)

ததேசசிய கல்வயி நசிறுவனம், 2009.- பை. xiii,
189 ; வசமமீ. 29
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN 978-955-654-357-5

இல. 2011/13 - 2011.09.08

(378917 NA)

பை. [5] ; வசமமீ. 29
சசிங்களம்,

தேமசிழ,

கஇ - கவாஉ :

ஆங்கசிலம்
வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152855 NL)

கஇ - கவாஉ :

அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.- மகரகம :
ததேசசிய கல்வயி நசிறுவனம், 2010.- பை. xiv,
கஇ-மஉ:

பை. [11] ; வசமமீ. 29
தேமசிழ,

வபைவாருளளியல் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்

158 ; வசமமீ. 29

இல. 2011/14 - 2011.08.23
சசிங்களம்,

(154422 NL)

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153837 NL)

ஆங்கசிலம்

(378896 NA)

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152855 NL)

இல. 2011/15 - 2011.09.06
பை. [4] ; வசமமீ. 29
சசிங்களம்,

தேமசிழ,

ககஇ - கவாஉ :

ஆங்கசிலம்
வயிவலதேரப்பைடவயில்ல
(152855 NL)

இல. 2011/16 - 2011.09.20

330.95493 - இலங்ககைப தபதருளளியல

பை. [6] ; வசமமீ. 29
சசிங்களம்,

தேமசிழ,

கஇ - கவாஉ :

இலங்வக ஆசசியவாவயின் மலர்ந்துவரும்

ஆங்கசிலம்
வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152855 NL)

ஆச்சரியம் : மகசிந்தே சசிந்தேவன
எதேசிர்கவாலததேசிற்கவான வதேவாவலதநவாக்கு.வகவாழும்பு : நசிதேசி தேசிட்டமசிடல் அவமச்சு,
2011.- xii, பை. 308; வசமமீ. 29
நூஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

(155185 NL)

கூட்டுறவு மற்றும் நுகர்தவவார்

(375369 NA)

தசவவகள் அவமச்சு, [2011?].- பை. v, 103 ;
வசமமீ. 29

சமரசசிறசி, பையி.

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

பைணக் வகவாடுக்கல் வவாங்கல்கள்

(158302 NL)

வங்கசிகள்

(381950 NA)

மற்றும் வபைவாருளவாதேவாரம் / பையி.

சமரசசிறசி.- வகவாழும்பு : இலங்வக மததேசிய
வங்கசி, [200?].- பை. ix, 210 ;
நூஇ-மஉ :

வசமமீ. 26
ரூபைவா. 250.00

ISBN : 978-955-575-217-6

தேதீவகம் வதேற்கு பையிரததேச சமூக

336 – தபதது நததத

(160083 NL)

336.2 - வரிகைள்

(383439 NA)

336.20125493 - இலங்ககை

வபைவாருளவாதேவார

உ. வபைவா. வச. வருமவான வரி அட்ட

மூலவளததேசிரட்டு - 2011.- யவாழப்பைவாணம் :

வவணகள்.- வகவாழும்பு : இலங்வக

தேதீவகம் வதேற்கு தேசிட்டமசிடல் குழு, 2011.-

உள்நவாட்டு இவறவரி, 2011.- பை. iv, 119 ;

பை. xxvii, 125 ; வசமமீ. 29

வசமமீ. 29

ஒஇ–மஉ: வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

ISBN 978-955-1896-05-8

கஇ-மஉ:

(160090 NL)

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(161821 NL)

வடமரவாச்சசி வடக்கு பையிரததேச சமூக
வபைவாருளவாதேவார

(384767 NA)

மூலவளததேசிரட்டு -

யவாழப்பைவாணம் : வடமரவாச்சசி
தேசிட்டமசிடல் குழு, 2011.-

2011.-

வடக்கு
பை. xxxvii, 189 ;

338 - உற்பத்தத
338.5 - நுண்தபதருளளியல

வசமமீ. 29
ஒஇ – மஉ : வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
ISBN 978-955-1896-07-2

(160091 NL)

சசிவதநசரவாஜவா, அ.
நுண்பைவாகப் வபைவாருளளியல் / அ.
சசிவதநசரவாஜவா.- வகவாழும்பு : லங்கவா

வலசிகவாமம் தமற்கு பையிரததேச சமூக

புததேகசவாவல, 2009.-

வபைவாருளவாதேவார மூலவளததேசிரட்டு - 2011.-

பை. vii, 246 ; வசமமீ. 21

யவாழப்பைவாணம் : வலசிகவாமம் தமற்கு

கஇ-மஉ:

தேசிட்டமசிடல் குழு, 2011.- பை. xxxi, 164 ;

ISBN 978-955-0134-33-5

வசமமீ. 29

ரூபைவா. 350.00
(158783 NL)
(382279 NA)

ஒஇ – மஉ : வயிவலதேரப்பைடவயில்ல
ISBN 978-955-1896-06-5

(160089 NL)

334 - கூடடுறவ

338.9 - தபதருளதததர அபயிவயிருத்தத

334.7 - சகைதயச் சங்கைங்கைள்

338.95493 - இலங்ககை

334.7306 - தசயலதற்று அறதக்ககை
இலங்வக. வர்ததேக சந்வதேப்பைடுததேல்
அபையிவயிருததேசி, கூட்டுறவு மற்றும்
நுகர்தவவார் தசவவகள் அவமச்சு
வசயலவாற்று அறசிக்வக 2009.- வகவாழும்பு :
வர்ததேக சந்வதேப்பைடுததேல் அபையிவயிருததேசி,

பைவாலகசிருஷ்ணன், என்.
இலங்வகப் வபைவாருளவாதேவாரததேசின்
அபையிவயிருததேசிப் பையிரச்சசிவனகள் : ஓர் சம
கவால மமீளவாய்வு / என். பைவாலகசிருஷ்ணன்.வகவாழும்பு : குமரன் புததேக இல்லம்,
2010.- பை. xiv, 180 ; வசமமீ. 21

கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 450.00

ISBN978-955-659-240-5

தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.-

(150271 NL)

வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு
வலகம், 2010.- பை. 70 ; வசமமீ. 21.(இலங்வகச் சட்டமூலம் : இல. 54,

339 - நுண்பதகைப தபதருளளியல

2011)

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 48.00

வயிஜயகுமவார், சசி.

(161007 NL)

வபைவாருளளியல் : பைருநசிவல மற்றும்

(383814 NA)

நுண்பைவாகப் வபைவாருளளியல் தகவாட்பைவாடுகள் /
சசி. வயிஜயகுமவார்.- வகவாழும்பு : தசமமடு
பைதேசிப்பைகம்,

2010.- பை. xvi, 182 ; வசமமீ. 21

கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 160.00

ISBN 978-955-1857-83-2

3 4 0

(156306 NL)

343 - இரதணுவ வரி, வயியதபதர
உற்பத்ததச் சடடம
343.01 - அவசரகைதலச் சடடம
343.019 - கைடற்பகடச் சடடம
343.019026 – சடடங்கைள்

சடடம

இலங்வக.

341 - சரவததசச் சடடம

[கடற்பைவட]

341.23 - ஐக்கைதய நதடுகைள்

2011 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்க,
கடற்பைவட (தேசிருததேச்) சட்டம்.- வகவாழும்பு

அஹமட் றஸமசி, தச. இ.
ஐக்கசிய நவாடுகள் தேவாபைனம் / தச. இ.
அஹமட் றஸமசி.- நசிந்தேவூர், :

ஆசசிரியர்,

2010.- பை. [vi], 57 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 220.00

ISBN 978-955-52626-0-6

:

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.பை. 02 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்டம் :
இல. 32,

2011)

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 2.50
(159268 NL)

(154363 NL)

342.0190262 - சடடமூலங்கைள்
இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
கடற்பைவட (தேசிருததேம்) : (358 ஆம்
அததேசியவாயமவான) கடற்பைவடச்
சட்டதவதேத தேசிருததேவதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க
வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.- பை. 2 ;
வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டமூலம் :
இல.

106, 2011)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 6.00
342 – அரசதயலகமைபப
342.07 – ததரதல

நதருவதகைச் சடடம

சடடம

342.070262 – சடடமூலம
இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
உள்ளூர் அதேசிகவார சவபைகள் ததேர்தேல்கள்
(தேசிருததேம்) : உள்ளூர் அதேசிகவாரசவபைகள்
ததேர்தேல்கள் கட்டவளச் சட்டதவதேத

(158176 NL)

343 – உள்ளூரதடசத
343.090262 – சடடமூலம
இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
உள்ளூர் அதேசிகவாரசவபைகள் (வயிதசட
ஏற்பைவாடுகள்) : மவாநகர சவபைகள்
கட்டவளச் சட்டம், நகர சவபைகள்

கட்டவளச் சட்டம் மற்றும் 1987 ஆம்

இல. 15, 2011)

ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க, பையிரததேச

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 11.00

சவபைகள் சட்டம் என்பைனவற்வறத

(158186 NL)

தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு
வலகம், 2011.- பை. 10 ; வசமமீ. 21.(இலங்வகச் சட்டமூலம் : இல. 53, 2010)
கஇ-கவாஉ :
ரூபைவா 11.00

343.036 - அரசதகறச் சடடம
343.036026 - சடடங்கைள்
இலங்வக.
[உண்ணவாட்டரசசிவற (தேசிருததேம்]

(161003 NL)
(383731 NA)

2011 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்க,
உண்ணவாட்டரசசிவற (தேசிருததேச்) சட்டம்.வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு
வலகம், 2011.- பை. 66 ; வசமமீ. 21.-

343.032 - அந்நதயச் தசலதவணயி

(இலங்வக

343.032026 - சடடங்கைள்

சட்டம் : இல. 22, 2011)

கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 48.00

இலங்வக.

(158193 NL)

[தேசிவறதசரிச் வசயலவாளர் (பையிரதேசிநசிதேசி
ஒருவரின் வபையர் குறசிததே

343.04 - வரிச் சடடங்கைள்

நசியமனம்)]
2010 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க,
தேசிவறதசரிச் வசயலவாளர் (பையிரதேசிநசிதேசி
ஒருவரின் வபையர் குறசிததே நசியமனச்
சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க
வவளளியயீட்டலுவலகம், 2010.- பை. 2 ;
வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டம் : இல. 15,
2010)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 5.00
(154650 NL)

இலங்வக.
[துவறமுக, வயிமவான நசிவலய
அபையிவயிருததேசி

அறவதீடு]

2011 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இலக்க,
துவறமுக, வயிமவான நசிவலய
அபையிவயிருததேசி

அறவதீட்டுச் சட்டம்.-

வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு
வலகம், 2011.- பை. 8 ; வசமமீ. 21.(இலங்வக சட்டம் : இல. 18, 2011)

343.034 - வரவ தசலவத் ததடடம

கஇ-கவாஉ:

343.034026 – சடடங்கைள்

ரூபைவா. 9.00
(158189 NL)

இலங்வக.

இலங்வக.

[வதேவாவலதவதேவாடர்பு அறவதீடு]

[ஒதுக்ககீடு]
2010 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க,
ஒதுக்ககீட்டுச் சட்டம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க

343.04026 - சடடங்கைள்

வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

பை. 61 ; வசமமீ.

21.- (இலங்வக சட்டம் :

இல. 20, 2010)
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 48.00

2011 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க,
வதேவாவலதவதேவாடர்பு அறவதீட்டுச் சட்டம்.வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு
வலகம், 2011.- பை. 7 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக
சட்டம் : இல. 21, 2011)
கஇ-கவாஉ:

(158192 NL)

(154651 NL)
இலங்வக.
[நசிதேசி (தேசிருததேம்)]
2011 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க,
நசிதேசி (தேசிருததேச்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.பை. 17 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டம் :

ரூபைவா. 8.00

இலங்வக.
[பைற்றுக்கள் வரி (நதீக்குதேல்)]
2011 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க,
பைற்றுக்கள் வரி (நதீக்குதேல்) சட்டம்.வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு
வலகம், 2011.- பை. 2 ; வசமமீ. 21.-

(இலங்வக சட்டம் : இல. 14, 2011)

21.- (இலங்வக சட்டம் : இல. 23, 2011)

கஇ-கவாஉ:

கஇ-கவாஉ: ரூ. 9.00

ரூபைவா. 2.50

(158194 NL)

(158185 NL)
இலங்வக.

343.040262 – சடடமூலம

[பையிரவாந்தேசிய உட்கட்டவமப்பு அபையிவயிருததேசி
அறவதீடு (நதீக்கம்)]

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
பைற்றுக்கள் வரி (நதீக்குதேல்) : 2002 ஆம்

2011 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க,

ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க, பைற்றுக்கள்

பையிரவாந்தேசிய உட்கட்டவமப்பு அபையிவயிருததேசி

வரி

அறவதீடு (நதீக்கம்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.- பை. 02 ;

பை. 2 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டம் :

வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்டமூலம் :

இல. 16, 2011)
கஇ-கவாஉ:

இல. 94, 2011)

ரூபைவா. 2.50

கஇ-கவாஉ :

(158187 NL)
இலங்வக.
[தேவவண தேவறசிய வரிகள் (வயிதசட

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்
நவாட்வடக் கட்டிவயழுப்புதேல் வரி
(தேசிருததேம்) : 2009 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம்

2010 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க,

இலக்க, நவாட்வடக் கட்டிவயழுப்புதேல்

தேவவண தேவறசிய வரிகள் (வயிதசட

வரிச் சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்கவான

ஏற்பைவாடுகள்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :

வதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு :

வவளளியயீட்டலுவலகம், 2010.-

அரசவாங்க

பை. 13 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டம் :
இல. 16, 2010)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 11.00

ரூபைவா 6.00
(159350 NL)

ஏற்பைவாடுகள்) சட்டம்]

அரசவாங்க

சட்டதவதே நதீக்குவதேற்கவானவதேவாரு

சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க

வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

பை. 17 ; வசமமீ.

21.- (இலங்வகச்

சட்டமூலம் : இல. 83,

(154652 NL)

கஇ-கவாஉ :

2011)
ரூபைவா 13.00
(159345 NL)

இலங்வக.
[நவாட்வடக் கட்டிவயழுப்புதேல் வரி
(தேசிருததேம்]
2011 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க,
நவாட்வடக் கட்டிவயழுப்புதேல் வரி

343.034026 – சடடம
இலங்வக.

(தேசிருததேச்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :

[ஒதுக்ககீடு சட்டம்]

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.- பை.

2009 ஆம் ஆண்டின் 69 ஆம் இலக்க,

19 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டம் : இல. 10,
2011)
கஇ-கவாஉ :

ஒதுக்ககீடு (தேசிருததேச்) சட்டம்.- வகவாழும்பு
:

ரூபைவா. 18.00
(158181 NL)

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.பை. 01 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்டம் :
இல. 69, 2009)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 2.00
(154685 NL)
(372053 NA)

இலங்வக.
[வரி தமன்முவறயயீட்டு ஆவணக்குழு,]
2011 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இலக்க,
வரி தமன்முவறயயீட்டு ஆவணக்குழுச்
சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க
வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.- பை. 8 ; வசமமீ.

343.0530262 – சடடமூலம
இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்
தசர்வபைறுமதேசி வரி (தேசிருததேம்) : 2002

ஆம்

ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க, தசர்வபைறுமதேசி

வரிச் சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்கவான

2011 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்க,

வதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க

உற்பைததேசி தேதீர்வவ (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)

வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.21.- (இலங்வகச்

பை. 29 ; வசமமீ.

சட்டமூலம் : இல. 82, 2011)

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 21.00
(159344 NL)

(தேசிருததேச்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.பை. 2 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டம் :
இல. 17, 2011)
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2.50

343.055 - தசய்ககை வரிகைள்

(158188 NL)

343.055026 - சடடங்கைள்
இலங்வக.
இலங்வக.

[தசர்வபைறுமதேசி வரி (தேசிருததேம்)]

[வபைவாருளவாதேவாரச் தசவவ வயிதேசிப்பைனவு
(தேசிருததேம்)]

2011 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்க,
தசர்வபைறுமதேசி வரி (தேசிருததேச்) சட்டம்.-

2011 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க,

வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு

வபைவாருளவாதேவாரச் தசவவ வயிதேசிப்பைனவு

வலகம், 2011.- பை. 32 ; வசமமீ. 21.-

(தேசிருததேச்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :

(இலங்வக சட்டம் : இல. 09, 2011)

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.- பை.
7 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டம் :

கஇ-கவாஉ:

இல. 11,

ரூபைவா. 30.00
(158180 NL)

2011)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 9.00

343.057 - முத்ததகரத் தவீரகவ

(158182 NL)

343.057026 - சடடங்கைள்
இலங்வக.

இலங்வக.
[வரி தமன்முவறயயீட்டு ஆவணக்குழு]
2011 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இலக்க,
வரி

தமன்முவறயயீட்டு ஆவணக்குழுச்

சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளி
யயீட்டலுவலகம், 2011.- பை. 8 ; வசமமீ. 21.(இலங்வக சட்டம் : இல. 23, 2011)
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 9.00
(158194 NL)

[மவாகவாண சவபைகள் (முததேசிவரத
தேதீர்வவவயக் வகமவாற்றுதேல்]
2011 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க,
மவாகவாண சவபைகள் (முததேசிவரத
தேதீர்வவவயக் வகமவாற்றுதேல்) சட்டம்.வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு
வலகம், 2011.- பை. 1 ; வசமமீ. 21.(இலங்வக சட்டம் : இல. 13, 2011)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2.50
(158184 NL)

343.055 - தசய்ககை வரிகைள்

343.074 – தபதருளதததர உதவயிகைள்

343.055026 - சடடங்கைள்

343.074026 – சடடம

இலங்வக.

இலங்வக.

[உற்பைததேசி தேதீர்வவ (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)
(தேசிருததேம்)]

[கசிரவாதமவாதேய சவபை நசிதேசிய சட்டம்]
2009 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம் இலக்க,

கசிரவாதமவாதேய சவபை நசிதேசியம் (தேசிருததேம்)

ஊழசியர் சகவாய நசிதேசியம் (தேசிருததேம்) : 1958

சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளி

ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க, ஊழசியர்

யயீட்டலுவலகம், 2010.- பை. 06 ; வசமமீ. 21.-

சகவாய நசிதேசியச் சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்

(இலங்வகச் சட்டம் : இல. 68, 2009)

கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு :

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 11.00

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு வலகம், 2011.-

(146303 NL)

பை. 6 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டமூலம் :

(371289 NA)

இல. 73, 2011)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 8.00
(158173 NL)

343.09 - தபததுபபதவகனக் கைடடுபபதடு
343.097 - ஆகைதய வயிண்தவளளிப பயிரயதணம
343.097026 - சடடங்கைள்

344.03160262 - சடடமூலம

இலங்வக.

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
முதேசிதயவாரின் உரிவமகவள

[குடியயியல் வவான்வசலவு]
2010 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க,
குடியயியல் வவான்வசலவுச் சட்டம்.வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு
வலகம், 2010.- பை. 135 ; வசமமீ. 21.(இலங்வக சட்டம் : இல. 14, 2010)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 123.00
(154648 NL)

(தேசிருததேம்) : 2000 ஆம்

உரிவமகவளப்

இலக்க, முதேசிதயவாரின்
பைவாதுகவாப்பைதேற்கவானவதேவாரு

சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க
வவளளியயீட்டலு வலகம், 2011.- பை. 07 ; வசமமீ.
21.-

(இலங்வகச் சட்டமூலம் :
இல. 61, 2010)

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 8.00
(159335 NL)

343.1120262 – சடடமூலம

344.032 – சமூகைப

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்
வயிதுரர்கள், அநவாவதேகள் ஓய்வூதேசியம்
(தேசிருததேம்) : 1983 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம்
இலக்க, வயிதுரர்கள், அநவாவதேகள்
ஓய்வூதேசியச் சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்
கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2010.பை. 09 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்ட
மூலம் : இல. 24, 2010)
கஇ-கவாஉ :

பைவாதுகவாததேல்
ஆண்டின் 09 ஆம்

ரூபைவா 11.00
(154693 NL)
(374506 NA)

பயிரச்சதகனகைள்

தசகவகைள்
344.032026 – சடடம
இலங்வக.
[முதேசிதயவாரின் உரிவமகவள
பைவாதுகவாததேல் சட்டம்]
2011 ஆம் ஆண்டின் 05 ஆம் இலக்க,
முதேசிதயவாரின் உரிவமகவள பைவாதுகவாததேல்
(தேசிருததேச்) சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க
வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.- பை. 07 ; வசமமீ.
21.- (இலங்வகச் சட்டம் : இல. 05, 2011)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 9.00
(160880 NL)
(383846 NA)

344 - தததழதல சமூகைச் சடடம
344.01 - தததழதல சடடம
344.0155 - பயயிற்சத தபறுநர
344.01550262 – சடடமூலங்கைள்
இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.

344.04 - பலதவறு சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும
தசகவகைளும
344.042 - உற்பத்ததக் கைடடுபபதடு
344.04233026 - சடடங்கைள்

இலங்வக.

2010 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்க,

[உணவு (தேசிருததேம்)]

சகீட்டவாட்டத வதேவாழசில் (ஒழுங்குபைடுததேல்)

2011 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இலக்க,

சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளி

உணவு (தேசிருததேச்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :

யயீட்டலுவலகம், 2010.- பை. 4 ; வசமமீ. 21.-

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

(இலங்வக சட்டம் : இல. 17, 2010)

பை. 5 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டம் :

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 8.00

இல. 29, 2011)
கஇ-கவாஉ :

(154646 NL)
ரூபைவா. 8.00
(159265 NL)
344.05 – தபதது மைக்கைள் பததுகைதபப

இலங்வக.

344.0537026 – சடடம

[மதுவரி (தேசிருததேம்)]
2011 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க,
மதுவரி (தேசிருததேச்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.பை. 2 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டம் :
இல. 20, 2011)
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2.50
(158191 NL)

இலங்வக.
[தேதீங்கு வயிவளவயிக்கும் ஆயுதேங்கள்
சட்டம்]
2011 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம் இலக்க,
தேதீங்கு வயிவளவயிக்கும் ஆயுதேங்கள்
(தேசிருததேச்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.பை. 01 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்டம் :

344.046 - பயகடக் கைடடுபபதடு

இல. 02, 2011)

344.046334 - பயகடக்கைடடுபபதடு

கஇ-கவாஉ :

344.046334026 - சடடங்கைள்

ரூபைவா 2.00
(160877 NL)
(383837 NA)

இலங்வக.
[பையீவடவகவால்லசிகவளக் கட்டுப்பைடுததேல்
(தேசிருததேம்)]
2011 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் இலக்க,
பையீவடவகவால்லசிகவளக் கட்டுப்பைடுததேல்
(தேசிருததேச்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க

வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

பை. 1 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டம் :
இல. 31, 2011)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 2.00
(159267 NL)

344.05370262 – சடடமூலம
இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
தேதீங்கு வயிவளவயிக்கும் ஆயுதேங்கள்
(தேசிருததேம்) : 1966 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம்
இலக்க, தேதீங்கு வயிவளவயிக்கும் ஆயுதேங்கள்
சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க
வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.- பை. 01 ; வசமமீ.
21.- (இலங்வகச் சட்டமூலம் : இல. 55,
2010)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 3.00
(161009 NL)
(383734 NA)

344.09 - கைலதசதரமும சமையமும
344.0989026 - சடடங்கைள்
இலங்வக.
[சகீட்டவாட்டத வதேவாழசில் (ஒழுங்குபைடுததேல்)]

344.07 – கைலவயியும

பதடசதகலகைளும

344.07684 – உயர கைலவயி
344.07684026 – சடடம
இலங்வக.
[பைல்கவலக்கழகங்கள்

சட்டம்]

2009 ஆம் ஆண்டின் 57 ஆம் இலக்க,

2011 ஆம் ஆண்டின் 08 ஆம் இலக்க,

பைல்கவலக்கழகங்கள் (தேசிருததேச்) சட்டம்.-

மனளிதேதநய தசவவகளுக்கவான வசந்தேவா

வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீடடலுல

மவர ஒழுங்கவமப்பு (கூட்டிவணததேல்)

வலகம், 2011.- பை. 03 ;

சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்

வசமமீ. 21.-

(இலங்வகச் சட்டம் : இல. 57, 2009)

டலுவலகம், 2011.- பை. 9 ; வசமமீ. 21.-

கஇ-கவாஉ :

(இலங்வக சட்டம் : இல. 08, 2011)

ரூபைவா 3.50
(154684 NL)

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 11.00

(372052 NA)

346 - தனளியதர சடடம

(158179 NL)

இலங்வக.

346.01 - தனளிநபர, வவீடடு உறவகைள்

[இலங்வக வசமட்ட வசதே மன்றம்

346.012 - தனளிநபர

(கூட்டிவணததேல்)]

346.012026 - சடடங்கைள்

2011 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க,
இலங்வக வசமட்ட வசதே மன்றம் (கூட்டி

இலங்வக.
[இறப்புக்களளின் பைதேசிவு (தேற்கவாலசிக
ஏற்பைவாடுகள்) சட்டம்]
2010 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க,
இறப்புக்களளின் பைதேசிவு (தேற்கவாலசிக

வணததேல்) சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க
வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.- பை. 8 ; வசமமீ.
21.- (இலங்வக சட்டம் : இல. 24, 2011)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 11.00
(158195 NL)

ஏற்பைவாடுகள்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2010.பை. 16 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டம் :
இல. 19, 2010)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 13.00
(154649 NL)

[மதகஸவரி மன்றம்;
(கூட்டிவணததேல்)]
(கூட்டிவணத

தேல்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :
வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

பை. 8 ; வசமமீ.

346.060262 - சடடமூலங்கைள்

ஹங்குரவான்வகதே மவாதேன்வல ரஜ மகவா
வயிகவாவர அபையிவயிருததேசி மன்றம் (கூட்டி
வணததேல்) : ஹங்குரவான்வகதே மவாதேன்வல
ரஜ மகவா வயிகவாவர அபையிவயிருததேசி
மன்றதவதேக் கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க
வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.- பை. 8 ; வசமமீ.
21.- (இலங்வக சட்டமூலம் : இல. 110, 2011)
ரூபைவா. 8.00

(158178 NL)
346.064 - இலதப தநதக்கைற்ற தததபனங்கைள்
346.064026 - சடடங்கைள்
இலங்வக.
[மனளிதேதநய தசவவகளுக்கவான வசந்
தேவாமவர ஒழுங்கவமப்பு (கூட்டி

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 11.00
(158198 NL)

இலங்வக.
[பையின ஒழுங்கவமப்பு (கூட்டிவணததேல்)]
2011 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் இலக்க,
பையின

ஒழுங்கவமப்பு (கூட்டிவணததேல்)

சட்டம்.-

வகவாழும்பு : அரசவாங்க

வவளளியயீட்டலுவல
21.- (இலங்வக

கம், 2011.- பை. 9 ; வசமமீ.
சட்டம் : இல. 25, 2011)
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 11.00
(158196 NL)
346.064 - இலதப

வணததேல்)]

21.- (இலங்வகச் சட்டம் :

இல. 27, 2011.)

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.

2011 ஆம் ஆண்டின் 27

ஆம் இலக்க, மதகஸவரி மன்றதவதேக்
அரசவாங்க

346.06 – ததபனங்கைள்

கஇ-கவாஉ :

இலங்வக.

தநதக்கைற்ற ததபனங்கைள்

346.064026 – சடடம
இலங்வக.
[அம்புலுவவாவ தேசிசவாநவாயக முதேசியவான்

தசலவாதக ஜயரதன மதே நசிவலயம்

வணததேல்) சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க

மற்றும் உயயிரியற் பைன்வவகத

வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.- பை. 10 ; வசமமீ.

வதேவாகுதேசி நம்பையிக்வகப் வபைவாறுப்பு

21.- (இலங்வகச் சட்டம் : இல. 33, 2011)

நசிதேசியச் சட்டம்]

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 11.25

2009 ஆம் ஆண்டின் 44 ஆம் இலக்க,

(162069 NL)

அம்புலுவவாவ தேசிசவாநவாயக முதேசியவான்
தசலவாதக ஜயரதன மதே நசிவலயம்
மற்றும் உயயிரியற் பைன்வவகத வதேவாகுதேசி
நம்பையிக்வகப் வபைவாறுப்பு நசிதேசியச் சட்டம்.வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு
வலகம், 2011.- பை. 13 ; வசமமீ. 21.(இலங்வகச்சட்டம் : இல. 44, 2009)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 15.00
(141792 NL)
(367595 NA)

(385439 NA)
இலங்வக.
[வகவாட்டவாவ ஸ்ரீ புண்ணயியவாபையிவர்தேன
ரவாம வயிஹவாரஸதேவான வசயற்பைவாட்டுச்
சங்கம் சட்டம்]
2009 ஆம் ஆண்டின் 60 ஆம் இலக்க,
வகவாட்டவாவ ஸ்ரீ புண்ணயியவாபையிவர்தேன ரவாம
வயிஹவாரஸதேவான வசயற்பைவாட்டுச் சங்கம்
(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2009.பை. 08 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச்

இலங்வக.
[இலங்வக கடல்கடந்தே முஸலசிம்
கல்வயிசவார் நம்பையிக்வகப் வபைவாறுப்பு

கஇ-கவாஉ :

சட்டம்]

சவார் நம்பையிக்வகப் வபைவாறுப்பு (கூட்டிவணத
தேல்) சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க
வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.- பை. 08 ; வசமமீ.
21.- (இலங்வகச் சட்டம் : இல. 51, 2009)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 11.00
(154681 NL)
(372049 NA)

ரூபைவா 2.00
(154686 NL)
(372054 NA)

2009 ஆம் ஆண்டின் 51 ஆம் இலக்க,
இலங்வக கடல்கடந்தே முஸலசிம் கல்வயி

சட்டம் :

இல. 60, 2009)

இலங்வக.
[சதமவாதேவா மன்றச் சட்டம்]
2009 ஆம் ஆண்டின் 76 ஆம் இலக்க,
சதமவாதேவா மன்றம் (கூட்டிவணததேல்)
சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்
டலுவலகம், 2011.- பை. 06 ; வசமமீ. 21.(இலங்வகச் சட்டம் : இல. 76, 2009)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 11.00
(154683 NL)

இலங்வக.

(372051 NA)

[இலங்வக கருததேசிட்ட முகவாவமயவாளர்
நசிறுவகச் சட்டம்]
2009 ஆம் ஆண்டின் 73 ஆம் இலக்க,
இலங்வக கருததேசிட்ட முகவாவமயவாளர்
நசிறுவனம் (கூட்டிவணததேல்) சட்டம்.வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு
வலகம், 2011.- பை. 9 ; வசமமீ. 21.(இலங்வகச் சட்டம் : இல. 73, 2009)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 11.00
(154682 NL)
(372050 NA)

இலங்வக.
[இலங்வக வபைவாருளளியற் கழகம் சட்டம்]
2011 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் இலக்க,
இலங்வக வபைவாருளளியற் கழகம் (கூட்டி

இலங்வக.
[தேவாருண்யட்ட வஹட்டக் ஒழுங்கவமப்பு
சட்டம்]
2011 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இலக்க,

தேவாருண்யட்ட வஹட்டக் ஒழுகவமப்பு

தரவாஹசிதே அதபைகுணவர்தேன மன்றம்

(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :

(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம் 2011.-

பை. 11 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்டம் :

பை. 09 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்டம் :

இல. 07, 2011)

இல. 6, 2011)

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 11.00

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 11.00

(160882 NL)

(160881 NL)

(383852 NA)

(383849 NA)

இலங்வக.

இலங்வக.

[பைஹலகம சசிறதீதசவாமரததேன நவாயக்க
ததேரர் மன்றச் சட்டம்]

[வலஸடர் தஜம்ஸ பையீரிஸ மற்றும்
சுமசிதரவா பையீரிஸ மன்றச் சட்டம்]

2011 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க,

2011 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க,

பைஹலகம சசிறதீதசவாமரததேன நவாயக்க

வலஸடர் தஜம்ஸ பையீரிஸ மற்றும்

ததேரர் மன்றம் (கூட்டிவணததேல்)

சுமசிதரவா பையீரிஸ மன்றம் (கூட்டிவணததேல்)

சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க

சட்டம்.-

வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.- பை. 08 ;
வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்டம் : இல. 35,
2011)

வகவாழும்பு : அரசவாங்க

வவளளியயீட்டலு வலகம், 2011.- பை. 11 ; வசமமீ. 21.(இலங்வகச் சட்டம் : இல. 36, 2011)
கஇ-கவாஉ :

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 11.25

ரூபைவா 11.25

(162072 NL)

(162071 NL)

(385415 NA)

(385421 NA)
346.0640262 – சடடமூலம

இலங்வக.
[மவாகவாண சவபைகள் சட்டம்]
2010 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க,
மவாகவாண சவபைகள் (தேசிருததேச்) சட்டம்.வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு
வலகம், 2010.- பை. 01 ; வசமமீ. 21.(இலங்வகச் சட்டம் : இல. 13, 2010)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 2.00
(160885 NL)
(383826 NA)

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
இலங்வக ஔதேடங்கள் சங்கம்
(கூட்டிவணததேல்) : இலங்வக
ஔதேடங்கள்

சங்கதவதேக் கூட்டிவணப்

பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க வவளளி

யயீட்டலுவலகம், 2010.-

பை. 08 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்டமூலம்
: இல. 19, 2010)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 8.00
(154692 NL)
(374503 NA)

இலங்வக.
[தரவாஹசிதே அதபைகுணவர்தேன மன்றச்
சட்டம்]
2011 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க,

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
இலங்வக பைரிதசவாதேவன ஆய்வுக்
கூடங்களளின் சங்கம் (கூட்டிவணததேல்) :

இலங்வக பைரிதசவாதேவன ஆய்வுக்

மன்றதவதேக் கூட்டிவணப்பைதேற்கவான

கூடங்களளின் சங்கதவதேக் கூட்டிவணப்

வதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு :

பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு :

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

பை. 08 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்ட

பை. 14 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்ட

மூலம் : இல. 75, 2011)

மூலம் : இல. 64, 2011)

கஇ-கவாஉ :

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 8.00

ரூபைவா 13.00

(159342 NL)

(159337 NL)
இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.

எஸ. பையீ. நவாவயின்ன மன்றம்

வலஸடர் தஜம்ஸ பையீரீஸ மற்றும் சுமசிதரவா

(கூட்டிவணததேல்) : எஸ. பையீ. நவாவயின்ன

பையீரீஸ மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) :

மன்றதவதேக் கூட்டிவணப்பைதேற்கவான

வலஸடர் தஜம்ஸ பையீரீஸ மற்றும் சுமசிதரவா

வதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு :

பையீரீஸ மன்றதவதேக் கூட்டிவணப்பைதேற்கவான

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

வதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க

பை. 09 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்டமூலம்

வவளளியயீட்டலுவலகம், 2010.- பை. 08 ;

: இல. 70, 2011)
கஇ-கவாஉ :

வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்டமூலம் : இல.
ரூபைவா 8.00
(159340 NL)

63, 2010)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 8.00
(159336 NL)

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
சுசந்தே புஞ்சசி நசிலதம மன்றம் (கூட்டி

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.

வணததேல்) : சுசந்தே புஞ்சசி நசிலதம

ஸ்ரீ தேம்மவாலங்கவார சமூக தசவவகள்

மன்றதவதேக் கூட்டிவணப்பைதேற்கவான

மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) : ஸ்ரீ

வதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு :

தேம்மவாலங்கவார சமூக தசவவகள்

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

மன்றம்

பை. 08 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்டமூலம்

சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க

: இல. 78, 2011)
கஇ-கவாஉ :

கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு

வவளளியயீட்டலுவலகம், 2010.- பை. 7 ;
ரூபைவா 8.00

வசமமீ

(159343 NL)

இல. 44,

21.- (இலங்வகச் சட்டமூலம் :
2010)
கஇ-கவாஉ : ரூபைவா 8.00

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.

(161001 NL)

மவாததேவற இரவாகுல கல்லூரி பைவழய

(383792 NA)

மவாணவர் கழகம்(வகவாழும்புக் கசிவள)
(கூட்டிவணததேல்) : மவாததேவற இரவாகுல

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.

கல்லூரி பைவழய மவாணவர் கழகதவதேக்

ஹந்தேகல வலகம்பைவா புரவாதேன ரஜமகவா

(வகவாழும்புக் கசிவள) கூட்டிவணப்பைதேற்

வயிஹவா ரஸதே அபையிவயிருததேசி சவபை

கவான வதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு :

(கூட்டிவணததேல்) : ஹந்தேகல வலகம்பைவா

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2010.-

புரவாதேன ரஜமகவா வயிஹவா ரஸதே

பை. 07 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்ட

அபையிவயிருததேசி சவபைவயக் கூட்டிவணப்

மூலம் : இல. 18, 2010)

பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு :

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 8.00

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

(154691 NL)

பை. 07 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்ட

(374500 NA)

மூலம் : இல. 65, 2011)
கஇ-கவாஉ :

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
ய. எல். எம். பைவாறூக் மன்றம்
(கூட்டிவணததேல்) : ய. எல். எம். பைவாறூக்

ரூபைவா 8.00
(159338 NL)

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
தஹதேன் மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) :

தஹதேன் கல்வயி மன்றதவதேக் கூட்டி

இலங்வக.

வணப்பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.-

[இலங்வகப் பைகசிரங்க வதேவாழசில் முயற்சசி

வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு

கள் சகீர்தேசிருததே ஆவணக்குழு

வலகம், 2011.- பை. 09 ; வசமமீ. 21.(இலங்வகச் சட்டமூலம் : இல. 74, 2011)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 8.00
(159341 NL)

(நதீக்கம்)]

2010 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம்

இலக்க,

இலங்வகப் பைகசிரங்க வதேவாழசில்

முயற்சசிகள் சகீர்தேசிருததே ஆவணக்குழு
(நதீக்கச்) சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க
வவளளியயீட்டலுவலகம், 2010.- பை. 3 ;
வசமமீ.

346.0640262 - சடடமூலங்கைள்

21.- (இலங்வக சட்டம் : இல. 18,

2010)

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.

கஇ-கவாஉ:

வஹல உதேவாவ ததேசசிய இயக்கம்

ரூபைவா. 2.50
(154653 NL)

(கூட்டிவணததேல்) : வஹல உதேவாவ
ததேசசிய இயக்கதவதேக் கூட்டிவணப்பைதேற்

346.07 – வயியதபதரச் சடடம

கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

வயியவாபைவாரச் சட்டம் : இவடநசிவலப்

பை. 10 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்ட

பைரீட்வச.- வகவாழும்பு : இலங்வக

மூலம் : இல. 76, 2011)

கணக்ககீட்டுத வதேவாழசில்நுட்பைவயியலவாளர்

கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 8.00

கழகம், 2010.- பை. v, 188 ; வசமமீ. 29

(158174 NL)

ஒஇ-மஉ:
ISBN : 978-955-1880-57-6

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
தே.மு. தேசநவாயக்க சமூக தசவவகளும்
அறக்கட்டவள தேர்மஸதேவாபைனமும்
சமூக தசவவகளும் அறக்கட்டவள
கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.பை. 9 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்ட

[வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட கடன்கள்
அறவயிடுதேல் (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)]
2011 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இலக்க,
வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட கடன்கள்

மூலம் : இல. 105, 2011)
ரூபைவா. 8.00
(158175 NL)

அறவயிடுதேல் (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)
சட்டதவதேத தேசிருததேச் சட்டம்.வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு
வலகம், 2011.- பை. 02 ; வசமமீ. 21.-

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
சுவவாபையிமவானளி தேஹம் சவயிய (கூட்டிவணத
தேல்) : சுவவாபையிமவானளி தேஹம் சவயியவவக்
கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.வவளளியயீட்டலு

வலகம், 2011.- பை. 8 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக
சட்டமூலம் : இல. 108,

2011)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 8.00
(158177 NL)

346.067 - அரசதங்கை கூடடுத்ததபனங்கைள்
346.067026 - சடடங்கைள்

346.073 - கைடன்கைள்

இலங்வக.

தேர்மஸதேவாபைனமும் கூட்டிவணப்பைதேற்

வகவாழும்பு : அரசவாங்க

(NL 160951)

346.073026 – சடடங்கைள்

(கூட்டிவணததேல்) : தே.மு. தேசநவாயக்க

கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 350.00

(இலங்வகச் சட்டமூலம் : இல. 01,
2011)

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 2.50
(160876 NL)
(383834 NA)

346.0730262

-

சடடமூலம

346.08 – வங்கைதயலும கைதபபறுததயும
346.086 - கைதபபறுதத

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.

346.086026 – சடடம

வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட கடன்கவள
அறவயிடுதேல் (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)

இலங்வக.

(தேசிருததேம்) : வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட

[கவாப்புறுதேசித வதேவாழசிவல ஒழுங்கு

கடன்கவள அறவயிடுதேல் (வயிதசட

பைடுததுதே ல் சட்டம்]

ஏற்பைவாடுகள்) சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்

2011 ஆம் ஆண்டின் 03 ஆம் இலக்க,

கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.- வகவாழும்பு :

கவாப்புறுதேசித வதேவாழசிவல ஒழுங்கு

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

பைடுததேல் (தேசிருததுச்) சட்டம்.- வகவாழும்பு

பை. 01 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்ட மூலம்

:

: இல. 90, 2011)

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2010.பை. 35 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வகச் சட்டம் :

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 8.00

இல. 03, 2011)

(159346 NL)

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 30.00
(160878 NL)

இலங்வக.

(383840 NA)

[வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட கடன்கவள
அறவயிடுதேல் (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)

346.0860262 – சடடமூலம

(தேசிருததேம்)]
2011 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க,
வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட கடன்கவள

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.
கவாப்புறுதேசித வதேவாழசிவல ஒழுங்கு

அறவயிடுதேல் (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)

பைடுததுதேல் (தேசிருததேம்) : 2000 ஆம்

(தேசிருததேம்) சட்டம்.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க

ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க, கவாப்புறுதேசித

வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.-

வதேவாழசிவல ஒழுங்குபைடுததேற் சட்டதவதேத

பை. 1 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டம் :

தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.-

இல. 19, 2011)
கஇ-கவாஉ:

வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு

ரூபைவா. 2.50

வலகம், 2010.- பை. 35 ; வசமமீ. 21.-

(158190 NL)

(இலங்வகச் சட்டமூலம் : இல. 50, 2010)
கஇ-கவாஉ :

346.082 - வங்கைதயும வங்கைதயலும

(161005 NL)

346.082153026 - சடடங்கைள்

(383783 NA)

இலங்வக.
[பையிரததேசசிய சங்வர்தேன வங்கசி (தேசிருததேம்)]
2011 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க,
பையிரததேசசிய சங்வர்தேன வங்கசி (தேசிருததேச்)
சட்டம்.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க வவளளியயீட்
டலுவலகம், 2011.- பை. 1 ; வசமமீ.

346.092 - பயிகணகைள்
346.092026 - சடடங்கைள்
இலங்வக.
[வசயல்நுணுக்க அபையிவயிருததேசிக் கருத

21.-

தேசிட்டங்கள் (தேசிருததேம்)]

(இலங்வக சட்டம் : இல. 30, 2011)
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா 28.00

2011 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க,

ரூபைவா. 2.50

வசயல்நுணுக்க அபையிவயிருததேசிக் கருத

(159266 NL)

தேசிட்டங்கள் (தேசிருததேம்) சட்டம்.- வகவாழும்பு
:

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலுவலகம், 2011.பை. 2 ; வசமமீ. 21.- (இலங்வக சட்டம் : இல.
12, 2011)
கஇ-கவாஉ:

ரூபைவா. 2.50
(158183 NL)

347 – சதவயில நடவடிக்ககைகைளும,

வயிஞ்ஞதனமும

நவீததமைன்றமும
347.05 – நவீததமைன்ற

352 - தபதது நதருவதகைம

நடவடிக்ககை

347.05026 – சடடம

352.10 - உள்ளூரதடசத

இலங்வக.

352.1406 - ததபனங்கைள் அபயிவயிருத்தத

352.14 – உள்ளூரதடசத நதருவதகைம

[குடியயியல் நடவடிக்வக முவறச்

அறதக்ககை

சட்டக்தகவாவவச் சட்டம்]

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். தவளவாண்வம

2011 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க,
குடியயியல் நடவடிக்வக முவறச்
தகவாவவ (தேசிருததேச்) சட்டம்.-

சட்டக்

வகவாழும்பு :

அரசவாங்க வவளளியயீட்டலு வலகம், 2011.- பை. 08
; வசமமீ. 21.-

(இலங்வகச் சட்டம் : இல. 11,

2011)
கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா 11.00
(160883 NL)
(383722 NA)

347.09 – நடுநதகல வகைதத்தலும

கமநல அபையிவயிருததேசி, வகதவதேவாழசில்
சசிறசிய நதீர்ப்பைவாசனம் மற்றும் சுற்றவாடல்
அவமச்சு
முன்தனற்றம் - 2010 மற்றும் வசயற்
பைவாடத தேசிட்டம் 2011.- வகவாழும்பு :
சுற்றவாடல்

அவமச்சு தமல் மவாகவாணம்,

2011.- பை. iii,

58 ; வசமமீ. 29
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152761 NL)

மைத்ததயடசமும
347.09026 – சடடம
352.4 - நததத நதருவதகைமும, பததவீடும

இலங்வக.

352.406 – அறதக்ககை

[மததேசியஸதே சவபைகள் சட்டம்]
2011 ஆம் ஆண்டின் 04 ஆம் இலக்க,
மததேசியஸதே சவபைகள் (தேசிருததேச்) சட்டம்.வகவாழும்பு : அரசவாங்க

வவளளியயீட்டலு

வலகம், 2011.- பை. 01 ;
(இலங்வகச் சட்டம் : இல. 04,
கஇ-கவாஉ : ரூபைவா 2.50

வசமமீ. 21.2011)
(160879 NL)
(383843 NA)

2010 ஆம் ஆண்டுக்கவான வபைவாது தேசிவற
தசரியயின் அரசசிவறக் வகவாள்வககள்
தேசிவணக்களததேசின் வசயலவாற்றுவக
அறசிக்வக.- வகவாழும்பு : அரசசிவற
வகவாள்வககள் தேசிவணக்களம், 2010.பை. [ix], 42 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(161824 NL)
(384771 NA)

352.406 - ஆண்டறதக்ககை
இலங்வக. அபையிவயிருததேசி நசிதேசித தேசிவணக்களம்
ஆண்டறசிக்வக - 2006.- வகவாழும்பு :
அபையிவயிருததேசி நசிதேசித தேசிவணக்களம், [2010?].பை. [41] ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
ஒஇ-கவாஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(155174 NL)

3 5 0 அரசதங்கை நதரவதகைமும இரதணுவ

இலங்வக. வபைவாதுத வதேவாழசில் முயற்சசிகள்

அபையிவயிருததேசி முன்தனற்றம் மற்றும்

தேசிவணக்களம்

இலக்கு

ஆண்டறசிக்வக - 2009;.- வகவாழும்பு :

வயிவவாதேம்

இலங்வக. வபைவாதுத வதேவாழசில்

மவாகவாணம்

முயற்சசிகள் தேசிவணக்களம், [2010].-

பை.

மற்றும்

வரவு வசலவுத தேசிட்ட
2011.- வகவாழும்பு : தமல்
அபையிவயிருததேசி முன்தனற்றம்
இலக்கு, 2011.- பை. 48 ; வசமமீ. 29

[266] ; வசமமீ. 29

கஇ-மஉ:

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
ஒஇ-கவாஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

(152762 NL)

(155183 NL)
இலங்வக. தமல் மவாகவாணம்.
இலங்வக. அபையிவயிருததேசி நசிதேசித தேசிவணக்களம்
வசயலவாற்றுவக அறசிக்வக - 2009.வகவாழும்பு : அபையிவயிருததேசி நசிதேசித

2011 ஜனவரி 01 வதேவாடக்கம் 2011
டிசம்பைர் 31 வவரயயிலவான நசிதேசிக் கூற்று
2011.-

வகவாழும்பு : தமல் மவாகவாணம் சவபை,

தேசிவணக்களம், [2010?].- பை. [80] ; வசமமீ. 29

2011.- பை. xvi, 64 ; வசமமீ. 30

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

கஇ-மஉ:

ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

(152769 NL)

(155184 NL)
இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். சமூக தசவவ
352.48 - வரவ தசலவத் ததடட மைததபபயடு

தேசிவணக்களம்
வரவு வசலவுத தேசிட்ட வயிவவாதேம் 2011.-

இலங்வக. வபைவாதுத தேசிவறதசரி

வகவாழும்பு : தமல் மவாகவாணம் சமூக

வரவு வசலவுத தேசிட்ட மதேசிப்பையீடு.-

தசவவ தேசிவணக்களம், 2011.- பை. 45 ;

வகவாழும்பு : [தேசிவறதசரி], 2011.- வதேவாகுதேசி I.

வசமமீ. 29

பை.xlvii, 555 ; வசமமீ. 30

கஇ-மஉ:

ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

(152765 NL)

(153825 NL)
(378410 NA)

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். சுகவாதேவார,
உள்நவாட்டு வவததேசிய, சமூக நலன்புரி

இலங்வக. வபைவாதுத தேசிவறதசரி

நன்னடதவதே மற்றும் சசிறுவர்

வரவு வவலவுத தேசிட்ட மதேசிப்பையீடு.-

பைவாதுகவாப்பு, மகளளிர் வயிவகவாரம் மற்றும்

வகவாழும்பு : [தேசிவறதசரி], 2011.- வதேவாகுதேசி II.

சவபை நடவடிக்வக அவமச்சு : வரவு

பை. xlvii, 527 ; வசமமீ. 30

வசலவுத தேசிட்டம் 2010.- வகவாழும்பு :

ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153826 NL)
(378413 NA)

தமல் மவாகவாணம்

ஆயுர்தவதேத

தேசிவணக்களம், 2010.- பை. 39 ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-மஉ:

இலங்வக. வபைவாதுத தேசிவறதசரி

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(146903 NL)

வரவு வசலவுத தேசிட்ட மதேசிப்பையீடு.வகவாழும்பு : [தேசிவறதசரி], 2011.- வதேவாகுதேசி
III, பை.xlvii, 487 ; வசமமீ. 30
ஒஇ-மஉ:

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். சுகவாதேவார
தேசிவணக்களம்

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

வரவு வசலவுத தேசிட்ட வயிவவாதேம் 2010.-

(153827 NL)

வகவாழும்பு : தமல் மவாகவாணம் சுகவாதேவார

(378416 NA)

தேசிவணக்களம், 2010.- பை. [ii], 45 ; வசமமீ 29
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(146902 NL)

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம்.

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். சுகவாதேவார

352.7 – தபதது உதவயிகைளளின்

தேசிவணக்களம்

நதருவதகைம

352.7302 – தசயற்பதடடு அறதக்ககை

வரவு வசலவுத தேசிட்ட வயிவவாதேம் 2011.வகவாழும்பு : தமல் மவாகவாண சுகவாதேவாரத

முன்தனற்றச் வசயற்பைவாட்டு அறசிக்வக -

தேசிவணக்களம், 2011.- பை. [iii], 42 ; வசமமீ 29

2010.- வகவாழும்பு : வயியவாபைவார, தேதீர்வவ

கஇ-மஉ:

மற்றும் முதேலீட்டுக் வகவாள்வகத

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152763 NL)

தேசிவணக்களம், 2010.- பை. [100] ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். நன்னடதவதே

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

சசிறுவர் பைவாதுகவாப்புச் தசவவத

(161825 NL)

தேசிவணக்களம்

(384774 NA)

வரவு வசலவுத தேசிட்ட வயிவவாதேம் 2011.வகவாழும்பு : தமல் மவாகவாணம்

352.8806 - ஆண்டறதக்ககை

நன்னடதவதே சசிறுவர் பைவாதுகவாப்புச்
தசவவத தேசிவணக்களம், 2011.- பை. 40 ;
வசமமீ. 29
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152764 NL)

பைல்கவலக்கழக மவானளியங்கள்
ஆவணக்குழு
வருடவாந்தே அறசிக்வக - 2009 /
பைல்கவலக்

கழக மவானளியங்கள்

ஆவணக்குழு.- வகவாழும்பு : பைல்கவலக்கழக

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். பையிரதேவான
வசயலவாளர் அலுவலகம் தமல் மவாகவாண
சவபை
வரவு வசலவுத தேசிட்ட வயிவவாதேம் 2011.வகவாழும்பு : தமல் மவாகவாணம்

மவானளியங்கள் ஆவணக்குழு, [2010?].பை. [428] ; வசமமீ. 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(157488 NL)

தேசிட்டமசிடல் பையிரிவு பையிரதேவான வசயலவாளர்
அலுவலகம், 2011.- பை. 56 ; வசமமீ. 29
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

352.99806 – நதறுவனங்கைள்

(152768 NL)
2010 ஆம் ஆண்டுக்கவான மதுவரி
இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். மகளளிர்

ஆவணயவாளர் நவாயகததேசின் நசிருவவாக

வயிவகவாரம்

அறசிக்வக.- வகவாழும்பு : இலங்வக

வரவு வசலவுத தேசிட்ட வயிவவாதேம் 2011.-

மதுவரி தேசிவணக்களம், 2010.- பை. [76] ;

வகவாழும்பு : தமல் மவாகவாணம் மகளளிர்

வசமமீ. 29

வயிவகவாரம், 2011.- பை. 12 ; வசமமீ. 29

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

கஇ-மஉ:

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152766 NL)

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(161762 NL)
(383365 NA)

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம்.
2010 ஜனவரி 01 வதேவாடக்கம் 2010 டிசம்பைர்
31 வவரயயிலவான நசிதேசிக் கூற்று
வகவாழும்பு : தமல் மவாகவாணம்,

2010.-

2010.- பை. 66 ;

வசமமீ. 29
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(146904 NL)

353 - வயிதசடதுகறயயிலதன தபதது

354 - தபதருளதததரம, சூழல பற்றதய

நதருவதகைம

தபதது நதருவதகைம
354.3 - சூழல, இயற்ககை வள

353.53 - தபதது நதருவதகைமும தபதது நல
ததபனமும

முகைதகமைத்துவம
354.3406 - ஆகணயதளர அறதக்ககை

353.533206 - ஆண்டறதக்ககை
நசில அளவவச் சவபை.
ததேசசிய அபையிவயிருததேசி நம்பையிக்வக நசிதேசியம்
ஆண்டறசிக்வக 2009.- வகவாழும்பு : ததேசசிய
அபையிவயிருததேசி நம்பையிக்வக நசிதேசியம், [2011?].-

வசயலவாற்றுவக அறசிக்வக 2009.வகவாழும்பு :

நசில அளவவச்சவபை,

[2010?].-

பை. 145 ; வசமமீ. 29

பை. iv, 89 ;

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-மஉ:

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

(153641 NL)

(381964 NA)

(378693 NA)

353.606 - நதருவதகை முன்தனற்ற அறதக்ககை
ததேசசிய தபைவாக்குவரதது வவததேசிய
ஆண்டறசிக்வக 2006.-

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

(158291 NL)

353.6 - சுகைதததர தசகவ நதருவதகைம

தபைவாக்குவரதது

நசிறுவகம்.

நுதகவகவாவட : ததேசசிய

வவததேசிய நசிறுவகம், [2010?].-

பை [ii], 105 ;

வசமமீ 29
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

354.506 - தசயற்பதடடு அறதக்ககை
இலங்வக. மவலயக அபையிருததேசி அதேசிகவார
சவபை வசயற்பைவாட்டு அறசிக்வக - 2009.வகவாழும்பு : இலங்வக. மவலயக
அபையிவயிருததேசி அதேசிகவார சவபை, 2011.பை. 201 ; வசமமீ. 29.
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(157588 NL)

(153645 NL)

(381533 NA)

(378675 NA)
353.8 - கைலவயி நதருவதகைம
353.806 - ததபனங்கைள், நதருவதகை அறதக்ககை
இலங்வக. கல்வயி அவமச்சு
கல்வயி தவவலததேசிட்டங்களளின்
முன்தனற்றங்கள் - 2010 மற்றும்
உதததேச
தேசிட்டங்கள் 2011.அவமச்சு. [2010?].-

எதேசிர்கவால தவவலத
பைததேரமுல்ல : கல்வயி
பை. xiii, 304 ; வசமமீ. 24

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
ஒஇ-மஉ :

வசமமீ. 29

சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152719 NL)

3 6 0 சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும சமூகை
தசகவகைளும
362 - சமூகை நலக் ககறபதடும
தசகவயும
362.1 - உடற் தகைதளதறு
362.108 - சமூகைப பயிரிவகைள்
சமூக தசவவ மற்றும் சமூக நலன்.வகவாழும்பு : அரசவாங்க நசிர்வவாக மற்றும்
உள்நவாட்டலுவல்கள் அவமச்சு :
அரசவாங்க முகவாவமததுவ மறுசகீரவமப்பு
அவமச்சு, 2010.- பை. xiii, 66 ; வசமமீ. 21
ஒமு-மஇ: வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(159252 NL)
(382729 NA)

362.2 - மைன, மைனதவழுச்சத தததடரபதன
தநதய்கைள்

364 - கற்றவயியல
364.13 - அரசதயல அடிபபகட

362.29 - தபதகதப தபதருடபதவகன

அகமைபபயிற்க

எததரதன கற்றங்கைள்

364.1324 - ததரதல சடடவயிதரதத தசயகல,
முஹம்மத ரஸீன்

அவமைததபப, கற்றங்கைள்

புவதே குழசிக்குத தேள்ளும் புவகப்பைழக்கம்! /
முஹம்மத ரஸீன்.- குருணவாகவல : தேவாருள்
குர்ஆன் பைப்ளளிசர், 2004.- பை. 54 ;

ஜனவாதேசிபைதேசி ததேர்தேல் ஜனவரி 2011 : ததேர்தேல்

வசமமீ. 21

வன்முவறகள் முவறதகடுகள் பைற்றசிய

கஇ-மஉ:
ரூபைவா. 80.00

இறுதேசி அறசிக்வக.- வகவாழும்பு : மவாற்றுக்

ISBN 955-8734-04-7

வகவாள்வககளுக்கவான நசிவலயம், 2010.-

(156105 NL)

பை. 106 ; வசமமீ. 20 x 29
ஒமு-மஉ :

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN 978-955-1655-75-4

(154628 NL)

362.5 ஏகழகைளளின் பயிரச்சதகனகைளும
தசகவகைளும

364.15 - ஆடகைளுக்தகைததரதன கற்றங்கைள்

362.582 - நததத உதவயிகைள்

364.15234 - ஊடகைப படுதகைதகலகைள்

சமூர்ததேசி.- வகவாழும்பு : அரசவாங்க நசிர்வவாக
மற்றும் உள்நவாட்டலுவல்கள் அவமச்சு :
அரசவாங்க முகவாவமததுவ மறுசகீரவமப்பு

364.15234092 - வதழ்க்ககைச் சரிதம
சகீதேவா ரஞ்சனளி
கருததுக் வகவாவலக்கு இவரயவாதனவார் ஃ

அவமச்சு, 2010.- பை. xiii, 94 ; வசமமீ. 21

சகீதேவா ரஞ்சனளி ; வமவாழசிவபையர்ப்பு எஸ.

ஒமு-மஉ: வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

கதணசன்.- வகவாழும்பு : சுதேந்தேசிர ஊடக

(159253 NL)

இயக்கம், 2011.- பை. ii, 131 ; வசமமீ. 21

(382732 NA)

கஇ-மஉ:
ISBN 978-955-0583-02-7

ரூபைவா. 130.00
(158170 NL)

363 - இதர சமூகைப பயிரச்சதகனகைளும
தசகவகைளும

3 7 0 கைலவயி

363.34 - தபரழதவகைள்
சண்முகலசிங்கன், வகபௌரி
தேங்கவடிதவல், எஸ. தக.

இலங்வகயயில் கல்வயியும் இன உறவும் /

இழப்புக்கள் இனளியும் வதேவாடர

வகபௌரி சண்முகலசிங்கன்.- வகவாழும்பு :

தவண்டுமவா? / எஸ. தக. தேங்கவடிதவல்.வபைவாரலஸகமுவ : எஸ. தக. தேங்கவடி
தவல், 2010.- பை 76 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:
ISBN 978-955-51686-1-8

குமரன் புததேக இல்லம், 2009.- பை. xvii,
;

நூஇ-மஉ:
ரூபைவா. 140.00

161

வசமமீ. 21
ISBN978-955-659-188-0

ரூபைவா. 450.00
(150261 NL)

(156135 NL)
(380538 NA)

370.7 - கைற்பயித்தல ஆய்வ
சசின்னததேம்பையி, க.
கல்வயி ஆய்வயியல் / க. சசின்னததேம்பையி.வகவாழும்பு : தசமமடு பைதேசிப்பைகம், 2011.பை. xiii. 132 ; வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:

ரூபைவா. 360.00

ISBN 978-955-1857-88-2

(159261 NL)

(153839 NL)
(378678 NA)
வவாழக்வகத ததேர்ச்சசிகளும் குடியுரிவமக்

ஜபைவார் பைக்ககீர், பை. கவா.

கல்வயியும் : தேரம் 9 பைகுதேசி II.- பைததேர

கல்வயியயியல் ஆய்வு வயினவாக்வகவாததுக்கள் /

முல்ல : கல்வயி வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்

பை. கவா. பைக்ககீர் ஜபைவார்.- வகவாழும்பு : குமரன்

களம், 2010.- பை. ix, 114 ; வசமமீ 24

புததேக இல்லம், 2009.- பை. vi, 84 ; வசமமீ. 21

கஇ-மஉ:

கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 250.00

(153840 NL)

(150276 NL)

(378679 NA)

ISBN978-955-659-215-3
ஜபைவார் பைக்ககீர், பை. கவா.

370.114 - தரமைம, நன்தநறத, மைரப பற்றதய

கல்வயியயியல் ஆய்வவவான்வறத

கைலவயி

தேசிட்டமசிடல் / பை. கவா. பைக்ககீர் ஜபைவார்.வகவாழும்பு : குமரன் புததேக இல்லம்,
2009.-

பை. vii, 77 ; வசமமீ. 21

கஇ-மஉ:

இரவதீந்தேசிரன், ந.
தேசிருக்குறளளின் கல்வயிச் சசிந்தேவன / ந.

ரூபைவா. 250.00

ISBN978-955-659-213-9

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

இரவதீந்தேசிரன்.- வவுனளியவா : வயிஞ்சுரூ

(150272 NL)

வவுனளியவா கவல இலக்கசிய நண்பைர்கள்
வட்டம், 2009.- பை. xvi, 169 ; வசமமீ. 21

370.72 - கைலவயியயியல ஆய்வ

ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 300.00

ISBN 978-955-0192-00-7

(154350 NL)

ஜபைவார் பைக்ககீர், பை. கவா.
கல்வயியயியல் ஆய்வயின் இயல்புகள் /
பை. கவா. பைக்ககீர் ஜபைவார்.- வகவாழும்பு : குமரன்
புததேக இல்லம், 2009.- பை. vii,
கஇ-மஉ:

59 ; வசமமீ. 21
ரூபைவா. 200.00

ISBN 978-955-659-212-2

370.15 - கைலவயி உளவயியல
தேனபைவாலன், பைவாலசுப்பையிரமணயியம்
கல்வயிப் பையிரதயவாக உளவயியல்; / பைவால

(150259 NL)

சுப்பையிரமணயியம் தேனபைவாலன்.- வகவாழும்பு :
குமரன் புததேக இல்லம், 2010.- பை. x,226 ;

370.92 - கைலவயிமைதன்கைள்

வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:

நடரவாசவா, ஆர். எஸ.

ரூபைவா. 400.00

ISBN978-955-659-236-8

(150265 NL)

தசர் வபைவான். இரவாமநவாதேனளின் கல்வயிச்
சசிந்தேவனயும் கல்வயிப் பைணயியும் / ஆர்.
எஸ. நடரவாசவா.- வகவாழும்பு : வகவாழும்புத

371 - பதடசதகலகைளும அதன்
நடவடிக்ககைகைளும

தேமசிழச் சங்கம், 2011.- பை. xvi, 206 ;
வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:

ரூபைவா. 375.00

ISBN 978-955-8564-17-2

சசிவநதடஸ, வச.
பைவாடசவாவல அபையிவயிருததேசி / வச.

(158777 NL)

சசிவநதடஸ.- மட்டக்களப்பு : கல்வயிச்
சங்கம், 2006.- பை. 80 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

370.11 - வயிதசட கைலவயி
வவாழக்வகத ததேர்ச்சசிகளும் குடியுரிவமக்
கல்வயியும் : தேரம் 7.- பைததேரமுல்ல :
கல்வயி வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம்,
2010.- பை. ix, 142 ; வசமமீ 24
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ரூபைவா. 100.00

ISBN 955-99779-0-3

(155983 NL)

ஜபைவார் பைக்ககீர், பை. கவா.
சசிறந்தே கற்றலுக்கவான பைவாடசவாவல / பை.
கவா.

பைக்ககீர் ஜபைவார்.- வகவாழும்பு : குமரன்
புததேக

21

இல்லம், 2009.- பை. viii, 78 ; வசமமீ.

கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 250.00

ISBN 978-955-659-217-7

(150266 NL)

புஷ்பைவா சசிவகுமவாரன்.- வகவாழும்பு : குமரன்
புததேக இல்லம், 2010.- பை. 80 ; வசமமீ. 18
கஇ-மஉ:

371.01 – கைற்பயித்தலும ஆசதரியரகைளும

ரூபைவா. 100.00

ISBN 978-955-659-186-6

371.6 - தபபௌததகை ததடடமைதடல தபதருள்
முகைதகமைத்துவம

தேணயிகவாசலம்பையிள்வள, நவாகமுதது
இலங்வக வடபையிரததேசக் : கசிரவாமப்

371.62 - கறதபபயிடட வககையதன அகறகைள்
கைடடிடங்கைள்

பைள்ளளிக்கூடங்களளின் தமம்பைவாடு /
நவாகமுதது தேணயிகவாசலம்பையிள்வள.வகவாழும்பு : குமரன் புததேக இல்லம்,
2010.- பை. xi, 256 ; வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:

ரூபைவா. 950.00

ISBN 978-955-659-207-8

(150283 NL)

(150269 NL)

வமரின் கஸட்தரவா, வகப்ரியல்
நவாம் வயிரும்பும் பைவாடசவாவல : பைவாடசவாவல
வசதேசிகள் பைரவாமரிப்பு வகநூல் / வகப்ரியல்
வமரின் கஸட்தரவா.- வகவாழும்பு : ததேச
நசிர்மவாணம் மற்றும் ததேவாட்ட
உட்கட்டவமப்பு அபையிவயிருததேசி அவமச்சு,

371.102 – கைற்பயித்தல

2010.- பை xi, 125 ; வசமமீ. 21

தேரமவான கற்பையிததேலுக்கு வசயல்நசிவல

வஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ஆய்வு.- மகரகம : ததேசசிய கல்வயி
நசிறுவகம், 2010.- பை. viii, 474 ; வசமமீ. 24
ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(379119 NA)
(154419 NL)

பைரிகவாரம் கற்பையிததேல்.- தேசிருதகவாணமவல :
மவாகவாண கல்வயி தேசிவணக்களம் - வடக்கு
கசிழக்கு மவாகவாணம், 2006.- பை. xiii, 204 ;
வச. மமீ. 29
ஒமு-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(158763 NL)
(382316 NA)

372 - ஆரமபக் கைலவயி
372.3 - கைணனளி வயிஞ்ஞதனம
தததழதலநுடபம

சுகைதததரம

372.358 - தததழதலநுடபம
வஜயரவாசவா, சபைவா
கல்வயி நுட்பைவயியல் / சபைவா வஜயரவாசவா.வகவாழும்பு : தசமமடு பைதேசிப்பைகம், 2009.பை. 128 ; வசமமீ 21
நூஇ-மஉ :
ISBN 978-955-1857-52-3

ரூபைவா. 280.00
(150436 NL)

372.4 - வதசதபப

371.22 - தபததகனகைள்

372.465 - அரிச்சுவடி
வபைதரரவா, சந்தேசிரதசவாம
சதேர புலவம பைரிசசில் வவற்றசி வழசி /

சவாலசிகவா பைவாலதபைவாதேசினளி.- பைன்னளிபையிட்டிய :

சந்தேசிரதசவாம வபைதரரவா.- மகரகம : சதேர

எஸ. ஆர். எஸ. தேனளியவார்அச்சகம், [?].-

வவளளியயீடு, 2011.- பை. [258] ; வசமமீ. 21

பை. 46 ; வசமமீ. 29

கஇ-கவாஉ:

கஇ-மஉ:

ISBN 978-955-8211-41-0

ரூபைவா. 250.00

ரூபைவா. 160.00
(157240 NL)

(158452 NL)

(381296 NA)
371.3 - கைற்பயிக்கம வழத
371.394 - தனளிமுகறக் கைலவயி
வடவாப்பையிங், ககீத
தேனளிமுவறப் தபைவாதேவன : கல்வயிசவார்
வசயற்பைவாடுகள் பைற்றசிய வகநூற்வறவாடர் 5 /

ககீத வமவாப்பையிங் வமவாழசிவபையர்ப்பு ;

தேமசிழ எழுதது பையயிற்சசி.- வததேவள : தேசிசரு
பைப்ளளிதகஷன், 2009.- பை. 24 ; வசமமீ. 29
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 90.00
(157282 NL)
(377005 NA)

ISBN : 978-955-21-204-2

(159748 NL)
(383360 NA)

372 - ஆரமபக் கைலவயி

372.6071 - கைலவயி

372.4 - வதசதபப
372.465 – அரிச்சுவடி

ஆரம்பை கணயிதேம் மட்டம் 1 ஆசசிரியர்
வகநூல்.- வகவாழும்பு : கல்வயி அச்சகம்,

இரவாஜரததேசினம், கவயிதேவா

2010.- பை. vi, 250 ; வசமமீ. 29

தேமசிழ அரிச்சுவடி / கவயிதேவா
இரவாஜரததேசினம்.- வகவாழும்பு : எஸ.

ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(157243 NL)

வகவாடதக சதகவாதேரர்கள்;, 2010.- பை 16 ;

(381301 NA)

வசமமீ. 24
ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 150.00

ISBN 978-955-30-1455-9

(375365 NA)

ஆரம்பை கணயிதேம் மட்டம் 2 ஆசசிரியர்
வகநூல்.- வகவாழும்பு : கல்வயி அச்சகம்,
2010.- பை. vi, 340 ; வசமமீ. 29

சவாலசிகவா பைவாலதபைவாதேசினளி;.- பைன்னளிபையிட்டிய :

ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

எஸ. ஆர். எஸ. தேனளியவார்அச்சகம், [?],

(157245 NL)

பை. 46 ; வசமமீ. 29

(381334 NA)

கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 160.00
(157240 NL)
(381296 NA)

தேமசிழ எழுதது பையயிற்சசி.- வததேவள : தேசிசரு

ஆரம்பை கணயிதேம் மட்டம் 3 ஆசசிரியர்
வகநூல்.- வகவாழும்பு : கல்வயி அச்சகம்,
2010.- பை. vi, 155 ; வசமமீ. 29
ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(157246 NL)

பைப்ளளிதகஷன், 2009.- பை. 24 ; வசமமீ. 29
கஇ-மஉ:

(381335 NA)

ரூபைவா. 90.00
(157282 NL)
(377005 NA)

372.5 – ஆக்கைவயியலும ககைவயிகனயும
372.52 – வகரதல, தவீடடுதல, அலங்கைதரம

தேமசிழவமவாழசி நசிவல 1 ஆசசிரியர்வகநூல்.வகவாழும்பு : கல்வயி அச்சகம், 2010.பை. v,

209 ; வசமமீ. 29

ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(157244 NL)
(381330 NA)

ததேவதேவாசன், ரூபைரவாஜ்
பைவாலருக்தகற்ற பையயிற்சசிகள் / ரூபைரவாஜ்
ததேவதேவாசன்.- தேங்வகவாட்டுவ : வவாசனவா
வவளளியயீட்டகம், 2011.- பை. 64 ; வசமமீ. 21
ISBN 978-955-655-980-4

(161701 NL)
(383666 NA)

372.6

- தமைதழதக்கைகல

குருகுலசூரிய,

372.6521 - ஆங்கைதலம
ஜஸூட் எல், எலசியட்
தமலதேசிக வமவாழசிகவளக் கற்பையிததேல் :
கல்வயி சவார்வசயற்பைவாடுகள் பைற்றசிய

- தமைதழ்

வகநூற்

வறவாடர்- 6 / எலசியட் எல்,

ஜஸூட்,

சமசிளவா

ஸ்ரீ லங்கவா வசவகவமவாழசி பையயிற்சசிப்
புததேகம் வயது 3 + / சமசிளவா குருகுல
சூரிய.- வகவாழும்பு : எம். டி. குணதசன,
2011.- பை. [x], 17 ; வசமமீ. 29
கஇ - மஉ :

372.652 - தமைதழதக் கைற்பயித்தல

ரூ. 130.00

லசிஹஸூ

வவாடவான், தஹர்தபைர்ட் தஜ. தவவால்தபைர்க்
வமவாழசிவபையர்ப்பு ; புஷ்பைவா

சசிவகுமவாரன்.-

வகவாழும்பு : குமரன் புததேக இல்லம், 2010.பை. 52 ; வசமமீ. 18
கஇ-மஉ:
ISBN978-955-659-252-8

ரூபைவா. 100.00
(150282 NL)

கண்மணயி இரததேசின தகவாபைவால் நசிவனவுப்
பைணயியகம், 2010.- பை. xxxxi, 136 ; வசமமீ. 18
நூஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(158785 NL)
(382281 NA)

372.7 – கைணயிதம

398 - நதடடதர பதடலகைள்
398.2 - நததடதடி இலக்கைதயம

முன்பைள்ளளி சசிறுவர்களுக்கவான கணயிதே
வசயல்நூல்.- தேசிருதகவாணமவல :

வஜமமீல், எஸ. எச். எம்.

ஆறுதேல், 2010.- பை. iv, 82 ; வசமமீ 29

கசிரவாமதது இதேயம் : இலங்வக

கஇ-மஉ :

ரூபைவா 250.00

முஸலசிம்களளின் நவாட்டுப்புற இயல் /

(382312 NA)

எஸ. எச். எம். வஜமமீல்.- வகவாழும்பு :

ISBN 978-955-52595-07

முஸலசிம் வபைண்கள் ஆரவாய்ச்சசி வசயல்
முன்னணயி, 2008.- பை. xviii, 240 ; வசமமீ. 21
3 8 0 வரத்தகைம, தததடரப, தபதக்கவரத்து

நூஇ-மஉ:

ரூபைவா. 400.00

ISBN978-955-96694-3-2

(152296 NL)

380.071 - வணயிகை கைலவயி
பைண்டவாரநவாயக்க, ஜகத

4

0

0

தமைதழத

உயர்தேர வணயிகக் கல்வயி - 1/ ஜகத
பைண்டவாரநவாயக்க ; வமவாழசிவபையர்ப்பு

4 2 0

ஆங்கைதல இலக்கைதயம

அ. சசிவதநசரவாஜவா.- பைன்னளிப்பையிட்டிய :
ஜகத

பைண்டவாரநவாயக்க, 2002.- பை. x, 220 ;

428 - அடிபபகட ஆங்கைதலம

வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:
ISBN 955-96178-1-8

ரூபைவா. 130.00

பைஹஸூர்,டீன், இஸவாக்

(158782 NL)

ஏ மவாஸட்ட கசி தபைவா வஜனரல் இங்லசிஸ /

(382306 NA)

இஸவாக் பைஹஸூர்,டீன்.- ஓலுவயில் :
ஆசசிரியர், 2010.- பை. vii, 81 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:

பைண்டவாரநவாயக்க, ஜகத

ரூபைவா. 220.00

ISBN 978-955-1486-01-3

உயர்தேர வணயிகக் கல்வயி - 2/ ஜகத

(154354 NL)

பைண்டவாரநவாயக்க ; வமவாழசிவபையர்ப்பு .
அ. சசிவதநசரவாஜவா.- பைன்னளிப்பையிட்டிய : ஜகத
பைண்டவாரநவாயக்க, 2002.- பை. ix, 176 ;
வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:
ISBN 955-96178-2-6

ரூபைவா. 130.00
(158767 NL)
(382315 NA)

3 9 0 பழக்கை வழக்கைங்கைள், ஆசதரங்கைள்,
மைரபகைள்
392 - அன்றதட பழக்கை வழக்கைங்கைள்
392.5 - ததருமைணம
கண்மணயிதேவாசன்
தேசிருமணத தேமசிழ வயிருந்து /
கண்மணயிதேவாசன்.- வகவாழும்பு : அன்வன

4 9 0 ஏகனய தமைதழதகைள்
491.48 - சதங்கைள தமைதழத
491.488 - சதங்கைளம கைற்தபதம
ரூபைரவாஜ் ததேவதேவாசன், வஜயசசிங்
சசிங்களம் கற்தபைவாம் : இலகு வழசிகவாட்டி
/

வஜயசசிங் ரூபைரவாஜ் ததேவதேவாசன்.தேங்வகவாட்டுவ : வவாசனவா பைதேசிப்பைகம்,

2011.-

பை. 64 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:

ரூ. 100.00
(381407 NA)
(157237 NL)

ISBN 798-955-655-948-4

வயிஜயகுமவார், ஆர்.
நதீங்களும் சசிங்களம் தபைசலவாம் /

ஆர்.

வயிஜயகுமவார்.- வகவாழும்பு : ஆசசிரியர்,
2011.- பை. 216 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

ரூ. 50.00

ISBN 978-955-51944-2-6

தேமசிழவமவாழசி நசிவல 4 ஆசசிரியர் வகநூல்.வகவாழும்பு : கல்வயி அச்சகம், 2010.பை. v, 114 ; வசமமீ. 29
ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(157241 NL)

(156169 NL)

492.7 - அறப தமைதழத

(381299 NA)
தேமசிழவமவாழசி நசிவல 5 ஆசசிரியர் வகநூல்.வகவாழும்பு : கல்வயி அச்சகம், 2010.-

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.

பை. [v], 104 ; வசமமீ. 29

அறபு இலக்கணமும், அதேன் அடிப்பைவட

ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

வயிதேசிகளும் / எம். டீ. எம். ஸவாஹசிர்.-

(157242 NL)

மவாவவனல்வல : ஸவாஹசிர் பைதேசிப்பைகம்,

(381300 NA)

2009.- பை. vi, 111 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 125.00

ISBN 978-955-0150-00-7

(157256 NL)

தேமசிழ வமவாழசியும் இலக்கசியமும் பைகுதேசி I :
தேரம் 6.- பைததேரமுல்ல : கல்வயி
வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம், 2010.பை. xi, 85 ; வசமமீ. 24

494 - ததரதவயிட தமைதழத
494.811 - தமைதழ் தமைதழத இலக்கைதயங்கைள்

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153836 NL)
(378673 NA)

தேமசிழ தேரம் 13 : ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு
வழசிகவாட்டி.- மகரகம : ததேசசிய கல்வயி

தேமசிழ வமவாழசியும் இலக்கசியமும் தேரம் 8 :

நசிறுவனம், 2010.- பை. xi, 176 ; வசமமீ. 29

பைகுதேசி II.- பைததேரமுல்ல : கல்வயி

கஇ-மஉ:

வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம், 2010.-

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(154421 NL)

பை. viii, 107 ; வசமமீ 24

(378920 NA)

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153843 NL)

தேமசிழவமவாழசி நசிவல 2 (தேரம் 3 - 4)

ஆசசிரியர்

வகநூல்.- வகவாழும்பு : கல்வயி அச்சகம், 2010.பை. [v], 118 ; வசமமீ. 29
ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(157239 NL)
(381295 NA)

(378684 NA)
தேமசிழ வமவாழசியும் இலக்கசியமும்; தேரம் 9 :
பைகுதேசி I.- பைததேரமுல்ல : கல்வயி
வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம், 2010.பை. viii, 83 ; வசமமீ 24
கஇ-மஉ :

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153820 NL)

தேமசிழவமவாழசி நசிவல 2 ஆசசிரியர்வகநூல்.-

(378275 NA)

வகவாழும்பு : கல்வயி அச்சகம், 2010.பை. v, 114 ; வசமமீ. 29
ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(157240 NL)
(381296 NA)

தேமசிழவமவாழசி நசிவல 3 (தேரம் 5) ஆசசிரியர்

தேமசிழ வமவாழசியும் இலக்கசியமும் பைகுதேசி II :
தேரம் 9.- பைததேரமுல்ல : கல்வயி
வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம், 2010.பை. viii, 97 ; வசமமீ 24
கஇ-மஉ:

(153841 NL)

வகநூல்.- வகவாழும்பு : கல்வயி அச்சகம்,

(378674 NA)

2010.- பை. v, 114 ; வசமமீ. 29
ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(157240 NL)
(381296 NA)

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

சண்முகதேவாஸ, அ.
வமவாழசியும் பையிற துவறகளும் / அ.
சண்முகதேவாஸ.- வகவாழும்பு : குமரன்

புததேக இல்லம், 2006.- பை. vii, 124 ; வசமமீ. 21

(153833 NL)

கஇ-மஉ:

(378654 NA)

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN955-9429-85-x

(150284 NL)

494.811076 - தமைதழ் பரீடகச வழதகைதடடி

கணயிதேம் தேரம் 9 : பைகுதேசி I.- பைததேரமுல்ல :
கல்வயி வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம்,

அரூஸ, ரவா. பை.

2010.- பை. vi,, 150 ; வசமமீ. 24

பைரீட்வச வழசிகவாட்டி - II (வமவாழசி

கஇ-மஉ :

வளமும் ஆக்கததேசிறனும்) / ரவா. பை.
அரூஸ.- கசிண்ணயியவா : தக. ஐ.

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153816 NL)

மமீடியவா

(378336 NA)

குரூப், 2010.- பை. iv, 95 ; வசமமீ 21
ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 180.00

ISBN 978-955-52299-2-0

(154365 NL)

5 4 0 இரசதயனவயியல
540.071 - கைலவயி

494.8118 - பயிரதயதகை தமைதழத

இரசவாயனவயியல் தேரம் - 13 : ஆசசிரியர்

வயிஜசசிங்க, வஜசிர பையிரபைவாத

அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.- மகரகம :

தேமசிழ எட்டவாம் புததேகம் / வஜசிர பையிரபைவாத

ததேசசிய கல்வயி நசிறுவகம், 2010.-

வயிஜசசிங்க.- வகவாழும்பு : எஸ. வகவாடதக

பை. ix, 309 ; வசமமீ. 29

சதகவாதேரர்கள், 2010.- பை. 216 ; வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:

கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 400.00

ISBN 978-955-30-2714-6

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(158055 NL)

(154668 NL)

(381975 NA)

(375367 NA)
546 - அதசதன இரசதயனம

வயிஜசசிங்க, வஜசிர பையிரபைவாத
தேமசிழ ஏழவாம் புததேகம் / வஜசிர பையிரபைவாத
வயிஜசசிங்க.- வகவாழும்பு : எஸ. வகவாடதக

பைண்டவார ரணதுங்க, அருண
அதசதேன இரசவாயனவயியல் : CS&P

சதகவாதேரர்கள், 2010.- பை. 176 ; வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:

ரூபைவா. 400.00

ISBN 978-955-30-2713-9

(154667 NL)
(375367 NA)

வதேவாகுதேசி மூலகங்கள் / அருண
பைண்டவார

ரணதுங்க ; வமவாழசிவபையர்ப்பு

றசிஸவவான் எம். சலவாஹவாதேதீன்.- மவாததேவள :
ஏபையி

வவளளியயீட்டவாளர்கள், 2011.- பை. [viii], 207 ;
வசமமீ. 21

5

0

0

கைணயிதமும இயற்ககை
வயிஞ்ஞதனமும

5 1 0

ஒமு-மஉ:

ரூபைவா. 550.00

ISBN 978-955-51756-2-3

(159264 NL)

கைணயிதம

510.7 - கைற்றலும கைற்பயித்தலும
கணயிதேம் க.வபைவா.தே (உயர்தேரம்) ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி : தேரம் - 13.மகரகம : ததேசசிய கல்வயி நசிறுவகம்,
2009.- பை. vii, 91 ; வசமமீ. 30
கஇ-மஉ :

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

5 7 0 உயயிரியல வயிஞ்ஞதனம
உயயிர்வளத வதேவாழசில்நுட்பைவயியல் தேரம் - 13.மகரகம : ததேசசிய கல்வயி நசிறுவகம்,
2010.- பை. ix, 199 ; வசமமீ. 29
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(158057 NL)
(381958 NA)

தேங்கரவாஜவா, ஆ.
உயயிரியல் / ஆ. தேங்கரவாஜவா.- வகவாழும்பு :
ஆசசிரியர், 2010.- பை. xii, 160 ; வசமமீ. 21
ஒமு-மஉ:

ரூபைவா. 500.00

ISBN 978-955-52896-0-3

(151676 NL)

ரூபைசசிங்கம், வச.

5 9 0 வயிலங்கைதயல வயிஞ்ஞதனம

வதேவாழசிற்பைடும் அங்கசிகள் /
வச. ரூபைசசிங்கம்.- வகவாழும்பு : ஆசசிரியர்,
2010.- பை. iv, 172 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 250.00

ISBN 978-955-98588-9-8

(158766 NL)
(382284 NA)

591 - வயிலங்கைதயல
591.477 - பததுகைதபபதன மூடுககைகைள்
591.477054993 - இலங்ககை
வபைர்னவான்தடவா, மலசிக்.
இலங்வக கடற் கவரயயிலுள்ள ஓடுகள் /
மலசிக் வபைர்னவான்தடவா.- பைததேரமுல்ல :

ரூபைசசிங்கம், வச.
பைவாரம்பைரியமும் உயயிரின் வதேவாடர்ச்சசியும் /
வச. ரூபைசசிங்கம்.- வகவாழும்பு : ஆசசிரியர்,
2011.- பை. ix, 151 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ: ரூ. 200.00

(158773 NL)

ISBN 978-955-51648-0-1

(382286 NA)

சுற்றவாடல் அவமச்சு, 2009.- பை. x, 168 ;
வசமமீ 21
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
நூஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN978-955-9120-91-9

(153401 NL)
(378384 NA)

ரூபைசசிங்கம், வச.
பையிரதயவாக உயயிரியல் / வச. ரூபைசசிங்கம்.வகவாழும்பு : ஆசசிரியர், 2011.- பை. iv, 92 ;

6

0

0

தததழதலநுடபம (பயிரதயதகை
வயிஞ்ஞதனம)

வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 200.00

ISBN 978-955-51648-3-2

(158775 NL)
(382283 NA)

577 - சூழலதயல

6 1 0 மைருத்துவம
613 - சுகைதததரம
சுகவாதேவாரமும் உடற்கல்வயியும் தேரம் 7 :

577.5 - சுற்றதடல உயயிரியல

பைகுதேசி I.- வகவாழும்பு : கல்வயி
வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம் 2010.-

ரூபைசசிங்கம், வச.
சுற்றவாடல் உயயிரியல்

பை. xi,87 ; வசமமீ. 24
/ வச. ரூபைசசிங்கம்.-

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

வகவாழும்பு : ஆசசிரியர்;, 2011.- பை. iv, 124 ;

(152953 NL)

வசமமீ. 21

(376677 NA)

கஇ-மஉ:
ISBN 978-955-51648-1-8

ரூபைவா. 275.00
(158776 NL)
(382282 NA)

சுகவாதேவாரமும் உடற்கல்வயியும் தேரம் 7 :
பைகுதேசி II.- வகவாழும்பு : கல்வயி
வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம் 2010.பை. xi, 87 ; வசமமீ. 24
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152952 NL)
(376678 NA)

616 - தநதய்கைள்

616.9362 - மைதலரியத
மதலரியவா.- வகவாழும்பு : சர்தவவாதேய
சசிரமதேவான

சங்கம், 2008.- பை. [viii], 51 ;

வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN 978-955-9035-08-4
6 2 0

(152760 NL)

தபதறதயயியல

636 - மைதருகை ஆகைதரம
புல் தேட்டுப்பைவாட்வட தேதீர்க்க வகக்தகவால்.-

620.071 - தபதறதமுகறக் கைலவயி

தபைரவாதேவன : மனளிதேவள அபையிவயிருததேசிப்
பையிரிவு, [?], பை. 16 ; வசமமீ. 21

வபைவாறசிமுவறத வதேவாழசிநுட்பைம் தேரம் 13 :

கஇ-கவாஉ : வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.-

(156285 NL)

மகரகம : ததேசசிய கல்வயி நசிறுவகம்,

(376960 NA)

2010.- பை. xi, 220 ; வசமமீ. 29
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153838 NL)
(378892 NA)

636.2 - பசு வளரபப
கன்று ஒன்றசின் பையிறப்பு.- தபைரவாதேவன :

6 3 0 வயிவசதயம

மனளிதேவள அபையிவயிருததேசிப் பையிரிவு, [?],

630.7 - கைலவயி

கஇ-கவாஉ : வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

பை. 18 ; வசமமீ. 21
(156284 NL)
(376975 NA)

வயிவசவாயம் வதேவாழசில்நுட்பைவயியல் தேரம் 13 :
ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.மகரகம : ததேசசிய கல்வயி நசிறுவகம்,
2010.- பை. ix, 220 ; வசமமீ. 29
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(158051 NL)
(381933 NA)

வயிவசவாய வயிஞ்ஞவானம் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்

636.5 - தகைதழதபபண்கண
தகவாழசிப் பைண்வணயயிலுள்ள பையனற்ற
தகவாழசிகவள அகற்றுதவவாம்.- தபைரவாதேவன
:

மனளிதேவள அபையிவயிருததேசிப் பையிரிவு, [?],
பை. ii, 21 ; வசமமீ. 21
கஇ-கவாஉ : வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(156283 NL)

அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.- மகரகம :

(376974 NA)

ததேசசிய கல்வயி நசிறுவனம், 2010.- பை. ix, 218
; வசமமீ 30
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153834 NL)
(378661 NA)

வயிவசவாய வயிஞ்ஞவானம் : கல்வயிப் வபைவாதுத
தேரவாதேரப் பைததேசிர (உயர்தேரம்) தேரம் - 13
ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.மகரகம : ததேசசிய கல்வயி நசிறுவகம்,
2010.- பை. xi, 218 ; வசமமீ 30
கஇ-மஉ :

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153834 NL)
(378661 NA)

6 4 0

மைகனப தபதருளளியலும, கடுமப
வதழ்வம

640.071 - மைகனப தபதருளளியல கைலவயி
மவனப் வபைவாருளளியல் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.- மகரகம :
ததேசசிய கல்வயி நசிறுவனம், 2010.பை. xi, 141 ; வசமமீ 29
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(154423 NL)
(378916 NA)

(154424 NL)
(378914 NA)

வணயிகப் புள்ளளிவயிபைரவயியல்; தேரம் 13 :
641 – உணவம

பதணமும

ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.-

641.3 – உணவ

மகரகம : ததேசசிய கல்வயி நசிறுவனம்,
2010.- பை. ix, 187 ; வசமமீ 29

உணவுகவள பையிவழயயின்றசி வதேரிவு வசய்தேல்
வதேவாடர்பைவான வழசிகவாட்டி.சுகவாதேவார அவமச்சு

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

வகவாழும்பு :

(154437 NL)

தபைவாஷவணப் பையிரிவு,

(378930 NA)

2010.- பை. iv, 35 ;

வசமமீ. 21

ISBN 978-955-0505-05-0

(160863 NL)

657 – கைணக்கைதயல

(384073 NA)
உயர் நசிதேசிக் கணக்ககீடு : இறுதேசிநசிவலப்
646 - கதயல கைகல, ஆகடகைள் அணயிதல,
தனளிநபர, கடுமப வதழ்க்ககை

கணக்ககீட்த வதேவாழசில்நுட்பைவயியலவாளர்

646.7 தனளிநபர கடுமப நதருவதகைம

கழகம், 2010.- பை. v, 457 ; வசமமீ. 29

வவாழக்வகத ததேர்ச்சசிகளும் குடியுரிவமக்
கல்வயியும்.- பைததேரமுல்ல : கல்வயி
வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம், 2009.பை. xi, 40 ; வசமமீ. 24
கஇ-மஉ:

பைரீட்வச.- வகவாழும்பு : இலங்வக

ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 550.00

ISBN 978-955-1880-61-3

(160945 NL)

657.042 – அடிபபகட கைணக்க

ரூபைவா. 76.00

அடிப்பைவடக் கணக்ககீடு : ஆரம்பைநசிவலப்

(158447 NL)

பைரீட்வச.- வகவாழும்பு : இலங்வக

(382173 NA)

கணக்ககீட்த வதேவாழசில்நுட்பைவயியலவாளர்
கழகம், 2010.- பை. vi, 403 ; வசமமீ. 29

6 5 0 முகைதகமைத்துவ தசகவகைள்
650.021 -

ஒஇ-மஉ:
ISBN 978-955-1880-51-4

முகைதகமைத்துவமும
பள்ளளிவயிபரவயியலும

வயியலும்.- வகவாழும்பு : இலங்வக
கணக்ககீட்டுத வதேவாழசில்நுட்பைவயியலவாளர்
கழகம், 2010.- பை. vii, 370 ; வசமமீ. 29
ரூபைவா. 400.00

ISBN 978-955-1880-52-1

(160949 NL)

650.071 - வணயிகைக் கைலவயி
வணயிகக் கல்வயி தேரம் 13 : ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.- மகரகம :
ததேசசிய

கல்வயி நசிறுவனம், 2010.-

பை. viii 216 ; வசமமீ 29
கஇ-மஉ:

(160944 NL)

657.044 – இகடநதகல கைணக்கைசீடு

வயியவாபைவாரக் கணயிதேமும் புள்ளளிவயிபைர

ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 450.00

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

கணக்ககீடு மற்றும் கட்டுப்பைவாட்டு
முவறவமகள் : இவடநசிவலப்
பைரீட்வச.-

வகவாழும்பு : இலங்வக

கணக்ககீட்டுத

வதேவாழசில்நுட்பைவயியலவாளர்

கழகம், 2010.ஒஇ-மஉ:
ISBN 978-955-1880-55-2

பை. viii, 351 ; வசமமீ. 29
ரூபைவா. 500.00
(160948 NL)

657.045 – கைணக்கைதய்வ
கணக்கவாய்வு : இறுதேசிநசிவலப் பைரீட்வச.வகவாழும்பு : இலங்வக கணக்ககீட்டுத
வதேவாழசில்நுட்பைவயியலவாளர் கழகம், 2010.-

பை. v, 277 ; வசமமீ. 29
ஒஇ-மஉ:
ISBN 978-955-1880-62-0

ரூபைவா. 400.00
(160955 NL)

658.1 – ஒழுங்கைகமைபபம நதததயும

657.046 - உயரதர கைணக்கைசீடு

658.15 – நததத முகைதகமைத்துவம
658.1511 – முகைதகமைத்துவக் கைணக்கைசீடு

சசிவதநசரவாஜவா, அ.
உயர்தேர கணக்ககீடு - 1 : (க.வபைவா.தே உயர்
தேரம்) பைவாகம் - i / அ. சசிவதநசரவாஜவா.-

முகவாவமததுவக் கணக்ககீடு மற்றும்
வயியவாபைவார நசிதேசியயியல் : இறுதேசிநசிவலப்

வகவாழும்பு : ஆசசிரியர், 2004.- பை. vii, 386 ;

பைரீட்வச.- வகவாழும்பு : இலங்வக

வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

கணக்ககீட்த வதேவாழசில்நுட்பைவயியலவாளர்

ரூபைவா. 350.00

கழகம், 2010.- பை. v, 366 ; வசமமீ. 29

(158765 NL)

ஒஇ-மஉ:

(382303 NA)

ரூபைவா. 450.00

ISBN 978-955-1880-60-6

(160953 NL)

657.7 - வணயிகைமும கைணக்கைசீடும
658.3 - மைனளிதவள முகைதகமைத்துவம

சசிவதநசரவாஜவா, அ.
வணயிகமும் கணக்ககீட்டுக் கல்வயியும்
தேரம் 10, 11 : பைவாகம் i /அ. சசிவதநசரவாஜவா.-

தேர்மதேவாசன், வடிதவல் முருகன்
மனளிதேவள முகவாவமததுவம் பைகுதேசி - 1 /

மகரகம : ததேசசிய கல்வயி நசிறுவகம், 2002.-

வடிதவல் முருகன் தேர்மதேவாசன்.- கண்டி :

பை. viii, 174 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 130.00
(158780 NL)

வசவ்வயி வவளளியயீட்டகம், 2008.- பை. xviii, 210
; வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:

(382307 NA)

ரூபைவா. 350.00

ISBN 978-955-1974-00-8

(158778 NL)
(382309 NA)

658 - தபதது முகைதகமைத்துவம
முகவாவமததுவம் : இவடநசிவலப் பைரீட்வச.-

தேர்மதேவாசன், வடிதவல் முருகன்
மனளிதேவள முகவாவமததுவம் பைகுதேசி - 2 /

வகவாழும்பு : இலங்வக கணக்ககீட்டுத

வடிதவல் முருகன் தேர்மதேவாசன்.- கண்டி :

வதேவாழசில்நுட்பைவயியலவாளர் கழகம், 2010.பை. vii, 122 ; வசமமீ. 29
ஒஇ-மஉ:
ISBN 978-955-1880-58-3

ரூபைவா. 250.00
(160952 NL)

வசவ்வயி வவளளியயீட்டகம், 2008.- பை. xxii, 202
;

வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:

ரூபைவா. 350.00

ISBN 978-955-1974-01-5

(382295 NA)

வணயிகக் கல்வயி : ஆரம்பைநசிவலப் பைரீட்வச.வகவாழும்பு : இலங்வக கணக்ககீட்டுத
வதேவாழசில்நுட்பைவயியலவாளர் கழகம், 2010.பை. vii, 138 ; வசமமீ. 29
ஒஇ-மஉ:
ISBN 978-955-1880-54-5

ரூபைவா. 200.00
(160947 NL)

(158786 NL)

658.312 - மைனளிதவள ததபன
முகைதகமைத்துவம
மனளிதேவள, தேவாபைன முகவாவம.- வகவாழும்பு :
அரசவாங்க நசிர்வவாக மற்றும்
உள்நவாட்டலு வல்கள் அவமச்சு : அரசவாங்க
முகவாவமததுவ மறுசகீரவமப்பு
அவமச்சு, 2011.- பை. xiii. 108 ; வசமமீ. 21

ஒமு-மஉ: வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ஒமு-மஉ:

ரூபைவா. 200.00

ISBN 978-955-53572-0-3

(159260 NL)

(159254 NL)
(382744 NA)

7 4 0 வகரதலும அலங்கைதர

658.4 – தசயலதற்று முகைதகமைத்துவம

தவகலகைளும

658.4038 – தகைவல முகைதகமைத்துவம
தேகவல் முகவாவமததுவமும் வயியவாபைவாரததேசில்
அதேன் பையிரதயவாகமும் : இவடநசிவலப்
பைரீட்வச.- வகவாழும்பு : இலங்வக

741 - வகரதலும
741.642 – சதறுவர

வகரதலகைளும
நூல

சசிறுவர் வசயல் நூல்.- கல்வயி

கணக்ககீட்டுத வதேவாழசில்நுட்பைவயியலவாளர்

பைண்பைவாட்டலுவல்கள்,

கழகம், 2010.- viii, பை. 207 ; வசமமீ. 29

வயிவளயவாட்டுததுவற

ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 350.00

52 ; வசமமீ. 24

(160950 NL)

கஇ-மஉ :

ISBN 978-955-1880-56-9

அவமச்சு, 2009.- பை. iv,

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(158764 NL)
(382298 NA)

7

0

0

நுண்கைகலகைள்

700.071 – சதத்ததரக்கைகல

7 8 0

கைலவயி

இகச

780.92 - வதழ்க்ககை வரலதறு
சசிததேசிரக்கவல தேரம் 12.- மகரகம : ததேசசிய

மதகஸவரன், வ.

கல்வயி நசிறுவகம், 2010.- பை. xi, 208 ;

தேவயில் தமவதே தேட்சசிணவாமூர்ததேசி /வ.

வசமமீ. 29
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN 978-955-654-399-5

(164601 NL)
(385801

NA)

மதகஸவரன்.- வகவாழும்பு : வகவாழும்பு
தேமசிழச் சங்கம், 2007.- பை. [vi], 44 ;
வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 100.00
(158781 NL)

புண்ணயியமூர்ததேசி, கசி.
கவலததேசிட்ட மவாதேசிரிவககள் /

(382305 NA)

கசி.

புண்ணயியமூர்ததேசி.- வகவாழும்பு : தசமமடு
பைதேசிப்பைகம், 2010.- பை. 135 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 340.00

ISBN 978-955-1857-74-5

(150448 NL)

7 9 0 வயிகளயதடடுப தபதழுது தபதக்கக்
கைகலகைள்
792 – தமைகட நதகைழ்ச்சதகைள்

: தபதழுது

தபதக்கக் கைகலகைள்
7 3 0 - சதற்ப, மைடபதண்ட உதலதகை
தவகலகைள்
734 - சதற்பக்கைகல
வசந்தேசில்நவாதேன், நவாவகயவா
வதேன் இந்தேசியக்கவல : மகவாவலசிபுரம்
தேஞ்வசப் வபைரிய தகவாயயில் / நவாவகயவா
வசந்தேசில்நவாதேன்.- இணுவயில் : தேயவாளளினளி
பைதேசிப்பைகம், 2011.- பை. vii, 82 ; வசமமீ. 21

792.0226 - சதறுவர அரங்க
சசிவகுமவார், குழந்வதேதவல்
சசிறுவர் அரங்கு / குழந்வதேதவல்
சசிவகுமவார்.- வகவாழும்பு : குமரன் புததேக
இல்லம், 2009.- பை. 70 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:
ISBN 978-955-659-175-0

ரூபைவா. 200.00
(150274 NL)

792.071 – நதடகைமும அரங்கைக் கைகலயும
நவாடகமும் அரங்கக் கவலகளும் : ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி.- வகவாழும்பு :
ததேசசிய கல்வயி நசிறுவகம், 2011.- பை. ix, 209 ;
வசமமீ 29
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(NL 164600)
(NA 385802)

8 9 0 பயிறதமைதழதக் கடுமப இலக்கைதயம

796 – தகடகைள மைற்றும வயிகளயதடடுக்கைள்
796.0954932 – இலங்ககை தகடகைள

891 - கைதழக்கைதந்ததய ஐதரதபபயிய

மைற்றும ததறந்த தவளளி

இலக்கைதயம

வயிகளயதடடுக்கைள்

891.48 - சதங்கைள இலக்கைதயம
சத891.483 - சதறுகைகத

XXXVII ததேசசிய வயிவளயவாட்டுப் வபைரு வயிழவா
2011.- வகவாழும்பு : வயிவளயவாட்டுத துவற
அவமச்சு, 2011.- பை. [366] ;

டயஸ, சசிட்னளி மவாகஸ
வதேவாடரும் உறவுகள் / சசிட்னளி மவாகஸ

வசமமீ. 29

டயஸ ;

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ISBN 978-955-0751-00-6

(160059 NL)

தேமசிழவாக்கம் கமவால்.-

ஆவனமடுவ : ததேவாவதேன்ன வவளளியயீடு,
2009.- பை. vi, 113 ; வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:

ரூபைவா. 200.00
(153473 NL)

8

0

0

இலக்கைதயம

(377801 NA)

8 2 0 ஆங்கைதல இலக்கைதயம

894 - ததரதவயிட தமைதழத இலக்கைதயம
894.811 - தமைதழ் இலக்கைதயம

823 - ஆங்கைதல இலக்கைதய நதவல

அருளவானந்தேம், ச.

ரிஜசிரிங், கசிளமசின்டின்
ஒரு நதீலன் கரடியயின் பையணம் /
கசிளமசின்டின் ரிஜசிரிங்.- வகவாழும்பு : சூரிய
பைப்ளளிதகஷன், 2010.- பை. 12 ; வசமமீ 30
சசிங்களம், தேமசிழ, ஆங்கசிலம்
ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 180.00
(377616 NL)

வயில்சன், கசிறசிஸடின்
கசந்தே தகவாப்பையி / கசிறசிஸடின் வயில்சன் ;
வமவாழசிவபையர்ப்பு இரவா. சடதகவாபைன்.வகவாழும்பு : சூரிய வவளளியயீடு, 2010.பை. 410 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:
ISBN 978-955-656-157-9

ரூபைவா. 580.00
(153470 NL)
(377844 NL)

வயிததேகன் வயிபுலவானந்தேன் / ச.
அருளவானந்தேம்.- தேசிருதகவாணமவல :
அருள் வவளளியயீட்டகம், 2011.- பை. vi, 88 ;
வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 150.00

ISBN 978-955-52535-0-5

(158050 NL)
(381981 NA)

அந்தேனளி, ஜதீவவா
பைவார்வவயயின் பைதேசிவுகள் / அந்தேனளி
ஜதீவவா.வகவாழும்பு : எஸ. வகவாடதக
சதகவாதேரர்கள், 2011.- பை. 128 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 250.00

ISBN 978-955-30-2814-3

(154699 NL)
(375369 NA)

ஈழததேசில் கம்பைன் / பைதேசிப்பைவாசசிரியர்
பையிரசவாந்தேன், ஸ்ரீ.- வகவாழும்பு : அகசில

இலங்வக கம்பைன் கழகம், 2006.- பை. xvii,

கஇ-மஉ:

755 ; வசமமீ. 21

ISBN 978-955-659-204-7

நூஇ-மஉ: ரூ. 1200.00
ISBN 978-955-9396-48-2

ரூபைவா. 300.00
(150279 NL)

(158762 NL)
(382301 NA)

வஜயரவாசவா, சபைவா
கவல இலக்கசியக் களஞ்சசியம் / சபைவா.
வஜயரவாசவா.- வகவாழும்பு : தசமமடு
வபைவாததேகசவாவல,

2011.- பை. vi, 126 ;

வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ :
ISBN 978-955-1857-89-9
கயயிலவாசநவாதேன், அங்வகயன்
வதேவாகுப்பு) / அங்வகயன் கயயிலவாசநவாதேன்.வகவாழும்பு : அங்வகயன் பைதேசிப்பைகம், 2010.பை. xii, 193 ; வசமமீ. 18
ஒமு-மஉ: ரூ. 150.00

(382297 NA)

ISBN 978-955-52875-0-0

(158761 NL)

வகலவாசநவாதேருக் குருக்கள், கவா.
வடவமவாழசி இலக்கசிய வரலவாறு (முதேற்
பைவாகம்)/ கவா. வகலவாசநவாதேக் குருக்கள்;.யவாழப்பைவாணம் : கவா. வகலவாசநவாதேக்
குருக்கள் ஞவாபைகவார்ததே சவபை, 2010.பை. xxxv, 188 ; வசமமீ 21
ரூபைவா.375.00

ISBN 978-955-0169-01-6

(160087 NL)

894.8111 - பதடலகைள்

அங்வகயன் கயயிலவாசநவாதேன் (கட்டுவரத

கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 340.00

(153824 NL)
(378250 NA)

சம்பைந்தேர், முதது

அகளங்கன்
சசிரிக்க வயிடுங்கள் / அகளங்கன்.வகவாழும்பு : பைதமம் பைதேசிப்பைகம், 2010.பை. 20 ; வசமமீ 24
கஇ-மஉ:
ISBN 955-0367-08-5

ரூபைவா. 160.00
(150625 NL

அகளங்கன்
சசின்னச் சசிட்டுக்கள் / அகளங்கன்.வகவாழும்பு : பைதமம் பைதேசிப்பைகம், 2010.பை. 20 ; வசமமீ 24
கஇ-மஉ:
ISBN 955-0367-09-2

ரூபைவா. 160.00
(150618 NL)

அகளங்கன்
சுட்டிக் குருவயிகள் / அகளங்கன்.வகவாழும்பு : பைதமம் பைதேசிப்பைகம், 2010.-

வநஞ்சு வபைவாறுக்குதேசில்வலதய... /

பை. 18 ; வசமமீ 24

சம்பைந்தேர் முதது.- [குண்டசவால] : மக்கள்

கஇ-மஉ:

இலக்கசியப்

ISBN 955-0367-10-8

தபைரவவ, 2010.- பை. xiv, 66 ;

வசமமீ 18
நூஇ-மஉ:
ISBN 955-98105-0-2

ரூபைவா. 225.00
(152294 NL)

என்.

வசல்வரவாஜவா.- வகவாழும்பு : ஞவானம்
பைதேசிப்பைகம், 2009.- பை. viii, 192 ; வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:
ISBN 978-955-8354-32-2

ரூபைவா. 450.00
(150286 NL)

தவலுப்பையிள்வள, ஆ.
ஈழததுப் பைவழய இலக்கசியங்கள் :
வரலவாறு ததேடல் / ஆ. தவலுப்பையிள்வள.வகவாழும்பு : குமரன் புததேக இல்லம்,
2009.- பை. [vi], 112 ; வசமமீ. 21

(150619 NL)

அகளங்கன்
பைந்து அடிப்தபைவாம் / அகளங்கன்.வகவாழும்பு : பைதமம் பைதேசிப்பைகம், 2010.பை. 20 ; வசமமீ 24

வசல்வரவாஜவா, என்.
தவதரவாடி வயிழுவதேறசிந்து... /

ரூபைவா. 160.00

கஇ-மஉ:
ISBN 955-0367-07-8

ரூபைவா. 160.00
(150624 NL

அருளவானந்தேம், எஸ.
அறசிவவத தேரும் பைவாடல்கள் / எஸ.
அருளவானந்தேம்.- தேசிருதகவாணமவல :
அருள் வவளளியயீட்டகம், 2010.- பை ix, 32 ;
வசமமீ. 29
ஒஇ-மஉ:
ISBN 978-955-98211-8-0

ரூபைவா. 190.00
(156300 NL)

அருளவானந்தேம், நதீ. பையி.

சபைவாவரததேசினம்,

க.

கடந்து தபைவாகுதேல் (கவயிவதேத வதேவாகுதேசி) /

நல்வழசி : கவயிவதே நூல் (சசிறுவர்

நதீ. பையி. அருளவானந்தேம்.- வகவாழும்பு :

இலக்கசியம்) / க. சபைவாவரததேசினம்.-

தேசிருமகள் பைதேசிப்பைகம், 2010.- பை. xxiv, 207 ;

ஆவரயம்பைதேசி : ஆசசிரியர், 2010.-

வசமமீ 21

பை. vii, 39 ; வசமமீ 21

ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 400.00

ISBN 978-955-1055-09-7

கஇ - மஉ :

(152298 NL)

அரூஸ, ரவா. பை.

ரூபைவா. 70.00
(158045 NL)

சசிஹவாப்தேதீன், அஷ்ரஃப்

முற்று வவததும் மூடப்பைடவாதே தபைனவா/

ஸ்ரீலங்கவாவயிலசிருந்து ஸ்ரீரங்கப்பைட்டணம்

ரவா. பை. அரூஸ.- கசிண்ணயியவா : தக. ஐ.

வவர / அஷ்ரஃப் சசிஹவாப்தேதீன.- வததேவள

மமீடியவா குறூப், 2010.- பை. 78 ; வசமமீ 18
ஒஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(154366 NL)

இஸவாறுதேதீன், முஹம்மது அலசியவார்
மவழ நதேசி கடல் /

அலசியவார் இஸவாறுதேதீன்.- வகவாழும்பு :
எழுவவான் வவளளியயீட்டகம், 2009.- பை. 318 ;
வசமமீ. 21
ரூபைவா. 400.00

ISBN 978-955-1941-00-0

(150433 NL)

கனகரததேசினம், க.
வசம்மவாதுளம்பூ / க. கனகரததேசினம்;;.தேசிருதகவாணமவல : நதீங்களும் எழுதேலவாம்
வவளளியயீடு, 2010.- பை. 114 ;

வசமமீ 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 200.00

ISBN 978-955-52563-0-8

(155981 NL)

தேழலவாடி வதீதேசி/ கந்வதேயவா கதணஷ
மூர்ததேசி.- அட்டவாவளச்தசவன : கவல
மன்றம், 2010.- பை. xxviii, 200 ;

வசமமீ 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 220.00

ISBN 978-955-52714-0-0

(154364 NL

ஞவானக்குமவாரன் ‘‘சசிறகு முவளந்தே தேதீயவாக’’ /
ஞவானக் குமவாரன்.- வதேஹசிவவள :
கவாயததேசிரி பைப்ளளிதகஷன், 2010.-

ISBN 978-955-8741-45-0

ISBN 978-955-8448-05-2

ரூபைவா. 150.00
(152297 NL)

கவயிவதேயும் கவயிஞனும்/ எஸ. ஆர்.
தேனபைவாலசசிங்கம்.- தேசிருதகவாணமவல :
நதீங்களும் எழுதேலவாம் வவளளியயீடு , 2010.பை. 83 ; வசமமீ 21
கஇ-மஉ:
ISBN 978-955-53138-0-3

ரூபைவா. 150.00
(155978 NL)

துவரசசிங்கம், சு.
நட்தபை உயர்வு / சு துவரசசிங்கம்.வகவாழும்பு : பைதமம் பைதேசிப்பைகம், 2010.பை. 20 ; வசமமீ 24
கஇ-மஉ:
ISBN 955-0367-03-0

ரூபைவா. 240.00
(150616 NL)

பைவாலன் வருகசிறவான் / சு துவரசசிங்கம்.வகவாழும்பு : பைதமம் பைதேசிப்பைகம், 2010.பை. 44 ; வசமமீ 24
கஇ-மஉ:
ISBN 955-0367-01-6

ரூபைவா. 200.00
(155993 NL)

ரூபைவா. 240.00
(150614 NL)

துவரசசிங்கம், சு.
வயல் வசய்தவவாம் / சு துவரசசிங்கம்.வகவாழும்பு : பைதமம் பைதேசிப்பைகம், 2010.பை. 20 ; வசமமீ 24
கஇ-மஉ:

பை. xx, 124 ; வசமமீ 21
கஇ-மஉ :

ஒஇ-மஉ:

துவரசசிங்கம், சு.

கதணஷமூர்ததேசி, கந்வதேயவா

கலவாசவார

யவாதரவா, 2009.- பை. vi, 73 ; வசமமீ 18

தேனபைவாலசசிங்கம், எஸ. ஆர்.

முஹம்மது

நூஇ-மஉ:

:

ISBN 955-0367-05-4
துவரசசிங்கம், சு.

ரூபைவா. 160.00
(150617 NL)

உண்டு மகசிழதவவாம் / சு. துவரசசிங்கம்.-

முவகதேதீன்

வகவாழும்பு : பைதமம் பைதேசிப்பைகம், 2010.-

ஒரு கவாலம் இருந்தேது/ முவகதேதீன்.-

பை. 20 ; வசமமீ 24

மூதூர் : மூதூர் கவல இலக்கசிய

கஇ-மஉ :

ரூபைவா. 160.00

ISBN 955-0367-04-7

ஒன்றசியம், 2010.- பை. 100 ; வசமமீ 21

(150612 NL)

நூஇ-மஉ:

ரூ. 150.00

ISBN 978-955-52246-0-4

வதேட்சணவாமூர்ததேசி, வச. து.

(152758 NL)

ரவதீந்தேசிரன், வதேசிரி. சசி.

குயயிதலவாவச / வச. து. வதேட்சணவாமூர்ததேசி.-

மமீண்டு வந்தே நவாட்கள் / வதேசிரி. சசி.

வகவாழும்பு : பைதமம் பைதேசிப்பைகம், 2010.-

ரவதீந்தேசிரன்.- வகவாழும்பு : எஸ வகவாடதக

பை. 24 ; வசமமீ 24

சதகவாதேரர்கள், 2011.- பை. 103 ; வசமமீ. 21

கஇ-மஉ :

ரூபைவா. 200.00

ISBN 955-0367-13-9

நூஇ-மஉ :

(150621 NL)

ரூபைவா 250.00

ISBN 978-955-30-3066-5

(157809 NL)
(380824 NA)

வதேட்சணவாமூர்ததேசி, வச. து.
உறவுகள் / வச. து. வதேட்சணவாமூர்ததேசி.-

ரஸலவான்,

எம்.

ஆர்.

எம்.

வகவாழும்பு : பைதமம் பைதேசிப்பைகம், 2010.-

முவக வயிடும் வமவாட்டுக்கள் / எம். ஆர்.

பை. 24 ; வசமமீ 24

எம். ரஸலவான்.- வகவாழும்பு : இலங்வக

கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 200.00

ISBN 955-0367-14-6

தேமசிதழவாவச இவணய வவாவனவாலசி, 2011.-

(150622 NL)

பை. xiv, 56 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ :

வதேட்சணவாமூர்ததேசி, வச. து.

ரூபைவா 130.00

ISBN 978-955-51323-1-2

பைவால் நசிலவா / வச. து. வதேட்சணவாமூர்ததேசி.-

(158043

NL)

வகவாழும்பு : பைதமம் பைதேசிப்பைகம், 2010.பை. 24 ; வசமமீ 24
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 200.00

ISBN 955-0367-12-2

(150623 NL)

894.8111 - கவயிவதேகள்
ரிஸவயி, எப். ரிஸகவா

நசிசவார், உ.
நல்ல தேங்கவாள் : சசிறுவர் பைவாடல்கள் / உ.
நசிசவார்.- மவாவனல்வல : பைவானு பைதேசிப்பைகம்,
2010.- பை. 32 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 100.00

ISBN 978-955-0503-01-8

(153472 NL)

ஒரு மலரின் பையணம் / எப். ரிஸகவா
ரிஸவயி.- மவாவவனல்வல : ஐ.சசி.ரி
கழகம், 2010.- பை. xii, 44 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:
ISBN 978-955-0472-00-0

ரூ. 140.00
(151681 NL)

(377824 NA)
மஜதீத,

ஷல்மவானுல் ஹரீஸ

ஏ.

மூட மறுக்கும்

வயிழசிகளும் துடிக்கும்

வபைவாதுக் கவாரணயிகளளில் வபைரியது/

இதேயமும் / கல்முவன : மருதூர்

ஷல்மவானுல் ஹரீஸ.- வகவாழும்பு :

வவளளியயீட்டுப் பைணயிமவன, 2011.- பை. 123 ;

அல்ஹஸூதேவா பைப்ளளிதகஷன், 2008.-

வசமமீ. 21

பை. xxxvi, 81 ; வசமமீ 21

ஒஇ-மஉ :
ISBN 978-955-1058-04-3

ரூபைவா 285.00
(159706 NL)

ஒஇ-மஉ:
ISBN 978-955-8911-17-4

ரூபைவா. 220.00
(153498 NL)

வசமமீ. 21
894.811071 - கைலவயி

இ-மஉ:

ரூபைவா. 280.00

ISBN 978-955-52359-1-4

(150627 NL)

தேமசிழ இலக்கசியத வதேவாகுப்பு தேரம் 10 - 11.பைததேரமுல்ல : கல்வயி வவளளியயீட்டுத

சுந்தேரம்பையிள்வள, ந.

தேசிவணக்களம், 2009.- பை. x, 118 ;

பைடிப்பும் நடிப்பும் / ந. சுந்தேரம்பையிள்வள.-

வச. மமீ. 24

யவாழப்பைவாணம் : ஆசசிரியரர், 2007.-

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(158448 NL)

பை. xii, 57 ; வசமமீ 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 200.00

(382177 NA)
894.81108 - ததறனதய்வ

(153502 NL)
வபைவான்னம்பைலம், மு.
வசவ்வவாய் மனளிதேன் / மு.

வபைவான்னம்பைலம், மு.

வபைவான்னம்பைலம்.-

வகவாழும்பு : பைதமம்

தேசிறணவாய்வயின் புதேசிய தேசிவசகள் /

பைதேசிப்பைகம், 2010.- பை. 56 ;

மு. வபைவான்னம்பைலம்.- வகவாழும்பு : எஸ.

கஇ-மஉ:

வகவாடதக சதகவாதேரர்கள், 2011.- பை. 416 ;

ISBN 955-0367-06-1

வசமமீ 24
ரூபைவா. 260.00
(150615 NL)

வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:
ISBN 978-955-30-3009-2

ரூபைவா. 850.00
(157238 NL)
(381475 NA)

குவட நசிழல்/ வதேளளிவதவதே தஜவாசப்.வகவாழும்பு : எஸ. வகவாடதக, 2010.பை. xi, 112 ; வசமமீ. 21

ISBN 978-955-30-2817-4

அரசவரததேசினம், எஸ.
சவாம்பைல் பைறவவகள் / எஸ. அரச

தஜவாசப், வதேளளிவதவதே

கஇ-மஉ:

சத894.8113 - சதறுகைகத

ரூபைவா. 300.00

வரததேசினம்.- கல்முவன : சதயவா
பைப்ளளிதகஷன்ஸ, 2010.- பை. xvi, 82 ;
வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ :

ரூபைவா. 200.00
(158906 NL)
(382341 NA)

(153476 NL)
அருளவானந்தேம், ச.

894.8111 - பதடலகைள்

மவலதததேன் கவதேகள் : சசிறுவர்
கவதேகள் / ச. அருளவானந்தேம்.-

சுந்தேவா, என்.

தேசிருதகவாணமவல : அருள்

உன் ஓரவயிழசிவதீழச்சசிலசிருந்து (கவயிவதேத

வவளளியயீட்டகம், 2011.- பை. viii, 70 ; வசமமீ. 21

வதேவாகுப்பு) / என். சுந்தேவா.- மன்னவார் :

ஒமு-மஉ :

ஆசசிரியர், 2010.- பை. xix, 180 ; வசமமீ. 21

ISBN 978-955-52535-9-8

ஒமு-மஉ:
ISBN 978-955-97603-2-0

ரூபைவா. 150.00
(159332 NL)

ரூபைவா. 320.00
(158171 NL)

அதேசிகவாரம், டபையிள்ய. டீ. வமடில்டவா.
குறும்புக்கவார குரங்குக் குட்டி / டபையிள்ய.
டீ. வமடில்டவா அதேசிகவாரம் தேமசிழவாக்கம்

894.8112 - நதடகைங்கைள்
ஆரவாச்சசி, சசிறசி தகவாரவள
வசய்தேவயிவன வதேவாடரும் (பைவா நவாடகம்) /
சசிறசி தகவாரவள ஆரவாச்சசி.- வகவாழும்பு :
மவாணயி வவளளியயீடு, 2010.- பை. viii, 72 ;

கமவால்.- ஆனமடுவ : ததேவாவதேன்ன
வவளளியயீடு,

2010.- பை. 16 ; வசமமீ 29

கஇ-மஉ :
ISBN 978-955-1848-28-6

ரூபைவா. 100.00
(148637 NL)

அமவான், வஜனதீரவா வதேபௌபையீக் வஹருள்
மசிதுஹவாவயின் நந்தேவனம்

சசிறுவர்கவதேகள்/
வஹருள் அமவான்.-

வஜனதீரவா வதேபௌபையீக்
தேசிருதகவாணமவல :

அருள் வவளளியயீட்டகம்,

2010.- பை vi, 72 ;

வசமமீ. 21

ஆரூதரவா, இ.
இருண்ட குவகக்குள் என்ன
வயிதசஷம்? / இ. ஆரூதரவா.- வகவாழும்பு :

ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 100.00

ISBN 978-955-0161-003

தசமமடு பைதேசிப்பைகம், 2010.- பை. [12] ;

(154675 NL)

வசமமீ 29

(376075 NA)

கஇ-மஉ :

ரூபைவா. 130.00

ISBN 978-955-1857-69-1

உதேயனளின், இரவா.

894.8113 - நதவல

பைனளிநசிலவு / இரவா. உதேயனளின்.வகவாழும்பு : அருணவா வவளளியயீட்டகம்,

அருளவானந்தேம், ச.
வநருங்கசின வபைவாருள் வகப்பைட தவண்டும்
/ ச. அருளவானந்தேம்.அருள்

தேசிருதகவாணமவல :

வவளளியயீட்டகம், 2010.- பை vi, 129 ;
வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 200.00

(150637 NL)

ISBN 978-955-52086-8-0

(156311 NL)

2010.- பை. viii, 39 ; வசமமீ 21
கஇ-மஉ :
ISBN 978-955-1347-11-6

ரூபைவா. 200.00
(155976 NL)

கருணவாரதன, தசவாமபைந்து
அம்மவாவுக்கு நவான் இரக்கம் / தசவாமபைந்து
கருணவாரதன.- பைன்னளிபையிட்டிய : எஸ. ஆர்.
எஸ. தேனளியவார், அச்சகம், [?], பை. [7] ;
வசமமீ 29
கஇ-கவாஉ :

894.8113 - சதறுகைகத இலக்கைதயம

(156278 NL)
(380680 NA)

அருளவானந்தேம், ச.
கும்பைததுமவால்; / ச. அருளவானந்தேம்.தேசிருதகவாணமவல : அருள்
வவளளியயீட்டகம், 2011.- பை. viii, 121 ;
வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 100.00

ISBN 978-955-52086-7-3

(158049 NL)
(381980 NA)

கருணவாரதன, தசவாமபைந்து
துஷ்டத தேனததேசிற்கு ஒரு பைவாடம் /
தசவாமபைந்து கருணவாரதன.- பைன்னளிபையிட்டிய :
எஸ. ஆர். எஸ. தேனளியவார், அச்சகம், [?],
பை. [7] ; வசமமீ 29
கஇ-கவாஉ :

(380676 NA)

நண்டுகள் சததேமசிடுமவா? / இ. அனந்தேன்.-.
வகவாழும்பு : தசமமடு; பைதேசிப்பைகம், 2010.பை. [12] ; வசமமீ 29
ரூபைவா. 130.00

ISBN 978-955-1857-66-0

(150632 NL)

கருணவாரதன, தசவாமபைந்து
நவாம் தகவாபைம் இல்வல / தசவாமபைந்து
கருணவாரதன.- பைன்னளிபையிட்டிய : எஸ. ஆர்.
எஸ. தேனளியவார், அச்சகம், [?], பை. [7] ;
வசமமீ 29
கஇ-கவாஉ :

அஸமசியவாதபைகம்

(380681 NA)

அஸமசியவாதபைகம்.- வகவாழும்பு : தசமமடு;
பைதேசிப்பைகம், 2010.- பை. [12] ; வசமமீ 29
ISBN 978-955-1857-71-4

ரூ. 70.00
(156279 NL)

சம்மவாஸ என்ன ததேடுகசிறவான் /

கஇ-மஉ :

ரூபைவா. 70.00
(156274 NL)

அனந்தேன், இ.

கஇ-மஉ :

ரூபைவா. 70.00

ரூபைவா. 130.00
(150635 NL)

கதணவசயர், சசி.
கவயிச்சக்கரவர்ததேசி கம்பைதன / சசி.

கதணவசயர் ; பைதேசிப்பைவாசசிரியர் ஸ்ரீ

சகீதேரன், ரவாணயி

பையிரசவாந்தேன்.- வகவாழும்பு : கம்பைன் கழகம்,

கண்ணயியவாதேவானம்/ ரவாணயி சகீதேரன்.-

2011.- பை. xix,xix,vi, 204 ; வசமமீ. 21

வகவாழும்பு : யவாது வவளளியயீடு, 2001.-

நூஇ-மஉ:

ரூ. 600.00

ISBN 978-955-9396-48-2

பை. vi, 88 ; வசமமீ 21

(158774 NL)

ஒஇ-மஉ:

(382285 NA)

ISBN 955-97102-1-4

சத894.8113 - சதறுகைகத இலக்கைதயம

ரூபைவா. 220.00
(154357 NL)

சகீதேரன், ரவாணயி
நடுகல் / ரவாணயி சகீதேரன்.- தேசிருதகவாணமவல

குருதக, பைந்துபைவால

:

யவாது வவளளியயீடு, 2002.- பை. 111 ; வசமமீ. 21

உவழப்பைவால் உயர்ந்தேவர்கள் / பைந்துபைவால

ஒமு-மஉ :

குருதக ; வமவாழசிவபையர்பைபு இரவா.

ISBN 955-97102-2-2

ரூபைவா. 500.00
(154355 NL)

சடதகவாபைன்.- வகவாழும்பு : ததேசசிய நூலக
ஆவணவவாக்ககல் தசவவகள் சவபை,
2007.- பை. 252 ; வசமமீ. 21
கஇ-மஉ:

சகீதேரன், ரவாணயி
நசிலவும் சுடும் / ரவாணயி சகீதேரன்.-

ரூபைவா. 300.00

ISBN 978-955-96629-1-4

வகவாழும்பு : யவாது வவளளியயீடு, 2001.-

(158759 NL)

பை. vi,, 88 ; வசமமீ 21

(382313 NA)

ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 250.00

ISBN 955-97102-4.0

(154358 NL)

சசிஹவாப்டீன், அஷ்ரப்
புல்லுக்கு அவலந்தே மசில்லவா / அஷ்ரப்

தேயவாபைரன், வசந்தேசி

சசிஹவாப்டீன்.-. வகவாழும்பு : தசமமடு;

அழகசிய ஆட்டம் / வசந்தேசி தேயவாபைரன்.-.

பைதேசிப்பைகம், 2010.- பை. [12] ; வசமமீ 20 x 30

வகவாழும்பு : தசமமடு பைதேசிப்பைகம், 2010.-

கஇ-மஉ :

பை. [12] ; வசமமீ 20 x 30

ரூபைவா. 130.00

ISBN 978-955-1857-65-3

(150631 NL)

கஇ-மஉ :
ISBN 978-955-1857-67-7

ரூபைவா. 130.00
(150633 NL)

நசிசவார், உ.
முததுக் கவணயவாழசி பைவாகம் 01 /

தேயவாபைரன், வசந்தேசி

உ. நசிசவார்.- மவாவவனல்வல : பைவானு

மண்புழு மவாமவா தவவல வசய்கசிறவார் /

பைதேசிப்பைகம், 2010.- பை. 32 ; வசமமீ. 21

வசந்தேசி தேயவாபைரன்.- வகவாழும்பு :

கஇ-மஉ:

ரூ. 100.00

ISBN 978-955-0503-00-1

தசமமடு;

பைதேசிப்பைகம், 2010.- பை. [12] ; வசமமீ 29

(153471 NL)
(377830 NA)

கஇ-மஉ :
ரூபைவா. 130.00

ISBN 978-955-1857-68-4

(150629 NL)
சத894.8113 - சதறுகைகத
இரததேசினதவதலவான்,

துவரசசிங்கம், சு.
ததேவாட்டததேசில் ஆடு / சு. துவரசசிங்கம்.-

ஆ.

வகவாழும்பு : பைதமம் பைதேசிப்பைகம், 2010.-

புதேசிய பையணம் / ஆ. இரததேசின
தவதலவான்.- வகவாழும்பு : மமீரவா பைதேசிப்பைகம்,
2011.- பை. viii, 80 ; வசமமீ. 21
நூஇ - மஉ :

ரூபைவா 200.00
(159359 NL)
(379694 NA)

பை. 23 ; வசமமீ 21
கஇ-மஉ :
ISBN 955-0367-02-3
வபைவான்னம்பைலம், மு.

ரூபைவா. 160.00
(150613 NL)

எனக்குப் பைசசிக்குததே / மு.

ஜரீனவா

வபைவான்னம்பைலம்.-

கவதேகள் /ஏ. சகீ. ஜரீனவா முஸதேபைவா.-

வகவாழும்பு : தசமமடு;

தரவாஜவாக் கூட்டம் : சசிறுவர்,

பைதேசிப்பைகம், 2010.- பை. [12] ; வசமமீ 29

வகவாழும்பு : எக்மசி பைதேசிப்பைகம், 2011.-

கஇ-மஉ :

பை. 39 ; வசமமீ 21

ரூபைவா. 130.00

ISBN 978-955-1857-62-2

(150636 NL)

கஇ-மஉ :

ரூபைவா. 150.00

ISBN 978-955-1825-08-9

(155982 NL)

வபைவான்னம்பைலம், எம்.
கடததேல்கவாரர்கள் / எம். வபைவான்னம்பைலம்.வகவாழும்பு : தசமமடு பைதேசிப்பைகம், 2010.பை. [12] ; வசமமீ 29
கஇ-மஉ :

ரூபைவா. 130.00

ISBN 978-955-1857-64-6

(150628 NL)

டி சசில்வவா, ஏ. பையி. எம். சுதேர்மவா

மூசசின், நசியவாஸ
சசிறுகவதேக்

சூரிய குமவாரனுக்கு ஒரு பைதேசில் / ஏ. பையி.
எல். சுதேர்மவா டி சசில்வவா ; தேமசிழவாக்கம்

வகவாழும்பு

வகவாதது / நசியவாஸ மூசசின்.: ஆசசிரியர், 2011.- பை. Vi,

106 ;

வசமமீ.

வஜசிரவா பையிரபைவாத வயிஜயசசிங்க.- வகவாழும்பு :

ஒஇ - மஉ :

வகவாடதக பைப்ளளிதகஷன், 2010.- பை. 20 ;

ISBN : 978-955-53559-0-2

வசமமீ 30

(160084 NL)

கஇ-மஉ :

ரூபைவா. 250.00 ISBN 978-955-30-2345-2
(156281 NL)

21.-

ரூபைவா 175.00

வதரவாதேயன், மவாவவ

(375364 NA)

வலசிகவாமதது மண்ணயின் வமந்தேர்கள்
(நவடச் சரிததேசிரம்) / மவாவவ

யடததேவாவல, சவானக்க துஷ்ட நண்பைன் /

வதரவாதேயன்.- வகவாழும்பு : ததேசசிய கவல

சவானக்க யடததேவாவல.- பைன்னளிபையிட்டிய :

இலக்கசியப் தபைரவவ, 2011.- பை. ii, 94 ;

எஸ. ஆர், எஸ. தேனளியவார், அச்சகம், [?],

வசமமீ. 18

பை. [7] ; வசமமீ 29

நூஇ-மஉ:

கஇ-கவாஉ :

ரூ. 70.00

ரூபைவா. 150.00

ISBN 978-955-8637-28-9

(158760 NL)

(156276 NL)

(382296 NA)

(380678 NA)
ஜதீவநதேசி சசிறுகவதேகள் /
யடததேவாவல, சவானக்க

பைரணதீதேரன்.-

வகவாழும்பு : எஸ. வகவாடதக

மசிகுந்தே தபைரவாவச / சவானக்க யடததேவாவல.-

சதகவாதேரர்கள், 2011.- பை. 216 ; வசமமீ. 21

பைன்னளிபையிட்டிய : எஸ. ஆர். எஸ. தேனளியவார்

கஇ-மஉ :

அச்சகம், [ஆ.இ.], பை. [7] ;

ISBN 978-955-30-3148-8

வசமமீ 29

கஇ-கவாஉ :

ரூபைவா. 450.00

ரூபைவா. 70.00

(159334 NL)
(382991 NA

(156275 NL)
(380677 NA)

ஹமமீட், எம். எஸ. எஸ.
வவட்டிய தவரில் ஒருமுவற / எம்.

முவகதேதீன்சவாலசி

எஸ.

எஸ. ஹமமீட்.- கவாததேவான்குடி :

வவாழதேல் மமீதேவான வன்முவற /

ஆசசிரியர், 2010.- பை. viii, 114 ; வசமமீ 21

முவகதேதீன்சவாலசி.- வகவாழும்பு : எஸ.

கஇ-மஉ:

வகவாடதக சதகவாதேரர்கள், 2010.-

ISBN 978-955-52293-1-9

பை. 80 ;

ரூபைவா. 200.00
(154351 NL)

வசமமீ. 21
கஇ-மஉ :
ISBN 978-955-30-2957-7

ரூபைவா. 250.00
(152700 NL)
(377979 NA)

முஸதேபைவா, ஏ. சகீ.

894.811076 - வயினதவயிகட
அரூஸ, ரவா. பை.
பைரீட்வச வழசிகவாட்டி - I (தேமசிழ இலக்கப்
பைகுதேசி) / ரவா. பை. அரூஸ.- கசிண்ணயியவா :

தக. I. மமீடியவா குரூப், 2010.- பை. vi, 75 ;
வசமமீ 21
ஒஇ-மஉ:

சண்முகதேவாஸ, அ.
ரூபைவா. 1500.00

தேமசிழசியல் ஆய்வுக் கட்டுவரகள்/ அ.

(154359 NL

சண்முகதேவாஸ.- வகவாழும்பு : குமரன்

ISBN 978-955-52299-1-3

புததேக இல்லம், 2010.- பை. 186 ; வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:

ரூபைவா. 450.00

ISBN 978-955-659-220-7

894.81133082762 – வயிஞ்ஞதனப பகனக் கைகத

சண்முகலசிங்கம், க.
கருததேசியல் என்னும் பைனளிமூட்டம் :
வரலவாறும் கருததேசியலும் பைற்றசிய

ஜசிப்ரி, எம். எஸ. எம்.
அதபைவாபையிஸ 2036 வயிஞ்ஞவானப் புவனக்
கவதே / எம். எஸ. எம். ஜசிப்ரி.- வகவாழும்பு :
எஸ. வகவாடதக சதகவாதேரர்கள், 2011.பை. [v], 55 ; வசமமீ. 21
கஇ – மஉ :

(150270 NL)

ரூபைவா. 200.00

ISBN : 978-955-30-3065-8

(158041 NL)
(382011 NA)

கட்டுவரகள்/ க. சண்முகலசிங்கம்.வகவாழும்பு : குமரன் புததேக இல்லம்,
2010.- பை. x, 123 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 350.00

ISBN 978-955-659-241-2
ஸ்ரீகதணசன், கந்வதேயவா

ஈழதது கவல இலக்கசிய உலகு :
வயிமர்சனக் கட்டுவர/

894.8114 - கைடடுகர

(150278 NL)

கந்வதேயவா

ஸ்ரீகதணசன்.- வவுனளியவா : கவல
இலக்கசிய நன்பைர்கள் வட்டம், 2010.-

அமவான், வஜனதீரவா வதேபௌபையீக்
கட்டுவர எழுதுதவவாம் 3-5 வகுப்பு /
வஜனதீரவா வதேபௌபையீக் அமவான்.- தேசிருதகவாண
மவல : அருள் வவளளியயீட்டகம், 2010.-

பை. xvIII, 222 ;

வசமமீ. 21

நூஇ-மஉ:

ரூபைவா. 400.00

ISBN 978-955-975

(150288 NL)

பை vii, 76 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 100.00
(154673 NL)
(376074 NA)

அமமீன், ஸீ. எம். ஏ.
சதுரங்க ஆட்டக்கவாரன் (இவளதயவார்
கவதே) / ஸீ. எம். ஏ. அமமீன்.- தேசிஹவாரிய :
தரஷ்மவா பைதேசிப்பைகம், 2010.- பை. 58 ; வசமமீ. 18
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 80.00

ISBN 978-955-51014-2-4

(154674 NL)
(376076 NL)

9

0

0

வரலதறு, பவயியயியல

909.07 – உலகை சரித்ததரம

கப்புதேவாந்தேசிரி, குமுதேசினளி டயஸ
வரலவாறு : துவணப் பைவாடநூல் தேரம் 6 /
குமுதேசினளி டயஸ கப்புதேவாந்தேசிரி.நுதகவகவாட : சரசவயி
வவளளியயீட்டவாளர்கள்,

2011.- பை. [iii], 50 ;
வசமமீ. 21

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
ISBN 978-955-671-243-8

ஐங்கரதநசன், வபைவா.

- பதடநூல

(161702 NL)
(384591 NA)

ஏழவாவது ஊழசி : சுற்றுச் சூழல்
கட்டுவரகள்/ வபைவா. ஐங்கரதநசன்.வகவாழும்பு : தசமமடு பைதேசிப்பைகம், 2010.பை. 432 ; வசமமீ. 21
நூஇ-மஉ:
ISBN 978-955-1857-78-3

ரூபைவா. 1000.00
(150429 NL)

900.071 – கைலவயி
வரலவாறு : தேரம் 11.- பைததேரமுல்ல : கல்வயி

வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம், 2008.-

சவாரல்நவாடன்.- வகவாழும்பு : தேமசிழச்

பை. xix,, 246 ; வச. மமீ. 21

சங்கம், 2010.- பை. [x], 132 ; வசமமீ. 21

நூஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

நூஇ-மஉ:

(158449 NL)
(382180 NA)

ரூபைவா. 300.00

ISBN 978-955-8564-16-5

(150287 NL)

சசிதேம்பைரம், நவா. சு.
தநவாபைல் பைரிசு வபைற்ற இயற்பையியலறசிஞர்கள் /
நவா. சு. சசிதேம்பைரம்.- வகவாழும்பு : சதேபூ
பைதமசகீலன், 2011.- பை. 50 ; வசமமீ. 21
ஒமு-மஉ :

ரூபைவா. 130.00

ISBN 978-955-1857-81-3
909 உலகை வரலதறு

சசியவாத அஹமட், எஸ. எல்.
எஸ. எச். எம். வஜமமீல் அவர்களளின்

வரலவாறு தேரம் 11 : பைகுதேசி II .- பைததேரமுல்ல :

அறசிவவாக்கங்கள் / எஸ. எல். சசியவாத

கல்வயி வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம், 2010.-

அஹமட்.- வகவாழும்பு : குமரன் புததேக

பை. x,126 ; வசமமீ 24
கஇ-மஉ:

இல்லம், 2010.- பை. xI, 208 ; வசமமீ 21

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ஒஇ-மஉ:

(153835 NL)

ரூபைவா. 150.00

ISBN 978-955-659-258-0

(378664NA)
9 1 0

(152759 NL)

புவயியயியல் தேரம் 6.- வகவாழும்பு : கல்வயி

தபபௌதவீகைப பவயியயியல

வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம், 2010.பை. vii, 54 ; வசமமீ. 27

910.71 - கைலவயி

கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(152956 NL)

புவயியயியல் தேரம் 6 : ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு

(376894NA)

வழசிகவாட்டி.- மகரகம : ததேசசிய கல்வயி
நசிறுவகம், 2009.- பை. vIII, 166 ; வசமமீ 30
கஇ-மஉ :

(150442 NL)

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

ரதனதவல், ரவயி
சரிததேசிர நவாயகர்கள் /

(152698 NL)

ரவயி ரதனதவல்.-

வகவாழும்பு : எஸ. வகவாடதக, 2010.-

(372167NA)

பை.

64 ; வசமமீ. 21

ஒஇ-மஉ:

912 - ததசபபடம

ரூபைவா. 200.00

ISBN 978-955-30-2710-8

எம். டி. குணதசன உலக வவரபைடம்

(153475 NL)
(376952NA)

புததேகம் ; வமவாழசிவபையர்ப்பு கவயிதேவா,
இரவாஜரததேசினம்.- வகவாழும்பு : எம். டி.

தவலுப்பையிள்வள, ஆ.

குணதசன அன் கம்பைனளி, 2011.- பை. 94 ;

ஈழதது அறசிஞர் ஆளுவமகள் / ஆ.

வசமமீ 30

தவலுப்பையிள்வள.- வகவாழும்பு : குமரன்

கஇ-மஉ :

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(156280 NL)
(379857 NA)

புததேக இல்லம், 2005.- பை. vi,144 ; வசமமீ.
21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 375.00

ISBN 978-955-659-249-8
9 2 0 தபதது வதழ்க்ககைச் சரிதம
கலமைரப சதன்னங்கைள்
சவாரல்நவாடன்
இவளஞர் தேளபைதேசி இர. சசிவலசிங்கம்/

(150267 NL)

வஜமமீல், எஸ. எச். எம்.
அறசிஞர் எ. எம். எ. அஸீஸ பைன்முகப்
பைவார்வவ / எஸ. எச். எம். வஜமமீல்.வகவாழும்பு : கலவாநசிதேசி எ. எம். எ.
அஸீஸ

மன்றம், 2009.- பை. 86 ; வசமமீ 21

ஒஇ-மஉ:
ரூபைவா. 150.00

ISBN 955-1857-79-0

(150449 NL)

ISBN 978-955-96694-6-3

(152292 NL)

928 - இலக்கைதயஸ்தரகைளளின் வதழ்க்ககைச்
சரிதம, வரலதறு
928.94811 - தமைதழ் இலக்கைதயஸ்தரகைளளின்
வதழ்க்ககை வரலதறு

954 - ததன் ஆசதயத
954.93 - இலங்ககை
954.93076 - வரலதறு வயினதவயிகட
கப்புதேதேவாந்தேசிரி, குமுதேசினளி டயஸ
வரலவாறு தேரம் 6 : வயினவாவயிவட /

இரகுபைரன், க.

குமுதேசினளி டயஸ கப்புதேதேவாந்தேசிரி.-

நல்லூர் சசின்னததேம்பையிப் புலவர் / க.

நுதகவகவாட : சரசவயி வவளளியயீட்டவாளர்,

இரகுபைரன்.- வகவாழும்பு : வகவாழும்புத
தேமசிழச் சங்கம், 2007.- பை. [i], 42 ;

வசமமீ.

21
நூஇ-மஉ:

ரூபைவா. 100.00

ISBN 978-955-15648-1-8

2011.- பை. 55 ; வசமமீ 24
கஇ-மஉ :

ரூபைவா. 225.00

ISBN 978-955-671-309-1

(379080 NA)

(158771 NL)
(332314 NA)

(154430 NL)

பையிரசவாந்தேன், ஸ்ரீ.
தசவாமசுந்தேரப் புலவர் / ஸ்ரீ. பையிரசவாந்தேன்.-

9 5 0

ஆசதய

வகவாழும்பு : ததேசசிய மரபுரிவம மற்றும்

வரலவாறு தேரம் 8 : பைகுதேசி I.- வகவாழும்பு :
கல்வயி வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம்,
2010.- பை. xi, 63 ; வசமமீ. 24
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல

கலவாசவார அவமச்சு, 2010.- பை. vi, 84 ;
வசமமீ 21
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரபைப்டவயில்வல

ISBN 978-955-0353-11-8

(154672 NL)
(376396 NA)

(153467 NL)
(377617NA)
வரலவாறு தேரம் 8 : பைகுதேசி II.- வகவாழும்பு :
கல்வயி வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம்,
2010.- பை. xi, 104 ; வசமமீ. 24
கஇ-மஉ:

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153468 NL)
(377618NA)
வரலவாறு தேரம் 10.- பைததேரமுல்ல : கல்வயி

வஜயரவாசவா, சபைவா
உலகக் கல்வயி வரலவாறு/ சபைவா
வஜயரவாசவா.- வகவாழும்பு : தசமமடு
பைதேசிப்பைகம், 2010.- பை. 112 ; வசமமீ. 21
ஒஇ-மஉ:

ரூபைவா. 250.00

வவளளியயீட்டுத தேசிவணக்களம், 2010.பை. vii,123 ; வசமமீ 24
கஇ-மஉ :

வயிவலதேரப்பைடவயில்வல
(153817 NL)

(378380 NA)

ISBN 978-955-1857-86-8

(155988 NL)

ஸவாலசிஹ, முஹஸசின் முஹம்மத
956 - மைத்ததய சதழக்க

பைலஸதேதீன வயிவகவாரம் பைற்றசிய நவாற்பைது

956.94 - பலஸ்தவீனம

வயிடயங்கள் / முஹஸசின் முஹம்மத
ஸவாலசிஹ வமவாழசிவபையர்ப்பு ; ய. தக.

கதணசலசிங்கம், தக. ரீ.

றமமீஸ.- வகவாழும்பு : மமீள்பைவார்வவ ஊடக

பைலஸதேதீனம் : ஒரு சமகவால தநவாக்கு /

வமயம், 2007.- பை. 28 ; வசமமீ. 21

தக.

கஇ - மஉ :

தசமமடு

ரீ. கதணசலசிங்கம்.- வகவாழும்பு :
பைதேசிப்பைகம், 2011.- பை. ix, 98 ;

ரூபைவா. 40.00
(159694 NL)

வசமமீ 21
கஇ-மஉ:

ரூபைவா. 50.00

*****

ஆசதரியர, தகலயங்கை தததடர அடடவகண

அகளங்கன். சசிரிக்க வயிடுங்கள்

894.8111

அகளங்கன். சசின்னச் சசிட்டுக்கள்

894.8111

அகளங்கன். சுட்டிக் குருவயிகள்

894.8111

089.811
அதசதேன இரசவாயனவயியல். (பைண்டவார
(ரணதுங்க, அருண)

546

அடிப்பைவடக் கணக்ககீடு : ஆரம்பைநசிவலப்
அகளங்கன். பைந்து அடிப்தபைவாம்

894.8111

அகசிலங்களளின் அதேசிபைதேசியவாகசிய அல்லவாஹ :
இவறவன், கடவுள், புழன

பைரீட்வச

657.042

அதேசிகவாரம், டபையிள்ய. டீ. வமடில்டவா.
குறும்புக்கவார குரங்குக் குட்டி

சசி894.8113

என்றவழக்கலவாமவா?. (யஃகூப்,
ரஷதீதுல்லவாஹ)
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அதபைவாபையிஸ, 2036 : வயிஞ்ஞவானப்
புவனக்கவதே. (ஜசிப்ரி, எம். எஸ. எம்.)

அங்வகயன் கயயிலவாசநவாதேன் (கட்டுவரத
வதேவாகுப்பு). (கயயிலவாசநவாதேன், அங்வகயன்)

500.3

அம்மவாவுக்கு நவான் இரக்கம். (கருணவாரதன,
தசவாமபைந்து)

494.811076

சசி894.8113
அரூஸ, ரவா. பை. பைரீட்வச வழசிகவாட்டி - I

அமவான், வஜனதீரவாவதேபௌபையிக். கட்டுவர
எழுதுதவவாம் 3-5 வகுப்பு

(தேமசிழ இலக்கணப் பைகுதேசி)

894.811076

894.8112
அரூஸ, ரவா. பை. முற்று வவததும்

அமவான், வஜனதீரவாவதேபௌபையிக். மசிதுஹவாவயின்
நந்தேவனம் சசிறுவர் கவதேகள்

மூடப்பைடவாதே தபைனவா

894.8113
அல்கர்ளவாவயி,

அமமீன், ஸீ. எம். ஏ. சதுரங்க ஆட்டக்கவாரன்.
(இவளதயவார் கவதே)

894.8113
அரசறசிவயியல் : ஓர் அறசிமுகம். (தஜவார்ச், ஏ.
சசி.)

320

அரசசியல் வயிஞ்ஞவானம் : அரசு பைற்றசிய
கற்வகயும், அரவச இனம்கவாணுதேலும்.
(கசிருஷ்ணதமவாகன், தேனபைவாலசசிங்கம்)

320

அரசசியல் வயிஞ்ஞவானம் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி

320.071

அரசசியலும் சசிவயில் சமூகமும். (வயிக்தனஸ
வரன், ரீ.)

320

அரியநவாதேன், வச. தேமசிழரின் தேதீரவாப்
324.2092
894.8113

அருளவானந்தேம், ச. வநருங்கசின வபைவாருள்
வகப்பைட தவண்டும்

894.8113

அருளவானந்தேம், ச. மவலதததேன் கவதேகள் :
சசிறுவர் கவதேகள்

சசி894.8113

அருளவானந்தேம், ச. வயிததேகன் வயிபுலவானந்தேன்
894.811
அருளவானந்தேம், நதீ. பையி. கடந்து தபைவாகுதேல்
(கவயிவதேத வதேவாகுதேசி)

305.4

அல்கஸஸவாலசி முஹமத. உணர்ததேப்பைட
தவண்டிய உண்வமகள்
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அல்குர் ஆனளிலும் அஸஸஸூன்னவாவயிலும்
வந்துள்ள துஆக்களும் அதேன் கருததுக்
களும். (ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.)

297.1225

அல்குர்ஆவன மனனம் வசய்வது எப்பைடி?
(முஹம்மத, ரஸீன்)

297.122

அல்ஹம்து ஸஸூரவாவுக்கவான ஒரு
வயிளக்கம். (ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.)
297.1225
அழகசிய ஆட்டம். (தேயவாபைரன், வசந்தேசி)
சசி894.8113
அறபு இலக்கணமும், அதேன் அடிப்பைவட

பையிரச்சசிவனவயத தேதீர்தது வவததே

அருளவானந்தேம், ச. கும்பைததுமவால்

யசுப் நவாவளய முஸலசிம்

வபைண்

894.8113

அரசவரததேசினம், எஸ. சவாம்பைல் பைறவவகள்

சசிறசிமவாதவவா பைண்டவாரநவாயக்க

894.8111

894.8111

அரூஸ, ரவா. பை. பைரீட்வச வழசிகவாட்டி - ii
(வமவாழசி வளமும் ஆக்கததேசிறனும்)

வயிதேசிகளும். (ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.) 492.7
அறசிவவத தேரும் பைவாடல்கள்.
(அருளவானந்தேம், எஸ.)

894.8113

அறுவவகச் சமயங்கள். (குலரததேசினம், க.
சசி.)

294.5

அறசிஞர் எ. எம். எ. அஸீஸ பைன்முகப்
பைவார்வவ. (வஜமமீல், எஸ. எச். எம்.)

920

அனந்தேன், இ. நண்டுகள் சததேமசிடுமவா?
சசி894.8113
அஹமட் றஸமசி, தச. இ. ஐக்கசிய நவாடுகள்
தேவாபைனம்
அஸமசியவாதபைகம். சம்மவாஸ என்ன

341.23

ததேடுகசிறவான்

சசி894.8113

அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி

294.507

இந்து நவாகரீகம் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்
ஆண்டறசிக்வக - 2006. (இலங்வக.

அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி

294.5071

அபையிவயிருததேசி நசிதேசித தேசிவணக்களம்) 352.406
இம்தேசியவாஸ, எம். தஜ. எம். வமவாழசி
ஆண்டறசிக்வக - 2006. (இலங்வக. வபைவாதுத

வபையர்ப்பு பதரக்கை

வதேவாழசில் முயற்சசிகள் தேசிவணக்களம்)

அப்துர் ரஹமவான்

ரஃபைத அல்பைவாஸ்ரீஷவா,

352.406
இரகுநவாவதேயர், இ. சசி. கர வருஷ வவாக்கசிய
பைஞ்சவாங்கம்
ஆண்டறசிக்வக 2006. (ததேசசிய தபைவாக்குவரதது
வவததேசிய நசிறுவகம்)

353.606

ஆண்டறசிக்வக 2009. (ததேசசிய அபையிவயிருததேசி
நம்பையிக்வக நசிதேசியம்)

353.533206

ஆரம்பை கணயிதேம் மட்டம் 1 ஆசசிரியர்
வகநூல்

030

இரகுபைரன், க. நல்லூர் சசின்னததேம்பையிப்
புலவர்

928.94811

இரசவாயனவயியல் தேரம் - 13 : ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி
இரததேசினதவதலவான்,

540.071

ஆ. புதேசிய பையணம்

372.6071

ஆரம்பை கணயிதேம் மட்டம் 2 ஆசசிரியர்
வகநூல்

இரவதீந்தேசிரன், ந. தேசிருக்குறளளின் கல்வயிச்
372.6071

ஆரம்பை கணயிதேம் மட்டம் 3 ஆசசிரியர்
வகநூல்

894.8113

சசிந்தேவன

370.114

இரவாசநவாயகம், மவா. தறஜசிஸ. உயயிரூற்று 372.6071

1
248.34

ஆரவாச்சசி, சசிறசி தகவாரவள. வசய்தேவயிவன
வதேவாடரும். (பைவா. நவாடகம்)

894.8112

ஆரூதரவா, இ. இருண்ட குவகக்குள் என்ன
வயிதசஷம்?

சசி894.8113

2
248.34
இரவாசநவாயகம், மவா. தறஜசிஸ. உயயிரூற்று 3

ஆளுவம மலர உள ஆற்றுப்பைடுததேல்.
(ஸரலசின், இரவாதசந்தேசிரம்)

இரவாசநவாயகம், மவா. தறஜசிஸ. உயயிரூற்று -

158.3

248.34
இரவாசவாநவாயகம், வஜயலட்சுமசி. கல்வயியயின்
சமூகவயியல்

இதரீஸ, ஏ. பையி. எம். இஸலவாமசிய
இலக்கசியம் : புததுயயிர்ப்பும் புரிதேல்களும்
297.263668
இதரீஸ, ஏ. பையி. எம். குழந்வதேகளும்
வவாழவும்

305.23

306.43

இரவாஜரததேசினம், கவயிதேவா. தேமசிழ அரிச்சுவடி
372.465
இருண்ட குவகக்குள் என்ன வயிதசஷம்?.
(ஆரூதரவா, இ.)

சசி894.8113

இந்து சமயததேசின் சகீர்தேசிருததே இயக்கங்கள்.
(குலரததேசினம், க. சசி.)
இந்து சமயம் தேரம் 12 : ஆசசிரியர்

294.5

2009 ஆம் ஆண்டின் 44 ஆம் இலக்க,
அம்புலுவவாவ தேசிசவாநவாயக முதேசியவா
ன்தசலவாதக

ஜயரதன மதே நசிவலயம்

மற்றும் உயயிரியற்

பைன்வவகதவதேவாகுதேசி

நம்பையிக்வகப் வபைவாறுப்பு

நசிதேசியச்

(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

346.064026

2009 ஆம் ஆண்டின் 51 ஆம் இலக்க,

தேசிவறதசரிச் வசயலவாளர் (பையிரதேசிநசிதேசி
ஒருவரின் வபையர் குறசிததே நசியமனச்
சட்டம். (இலங்வக.)

343.032026

2010 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க,

இலங்வக கடல்கடந்தே முஸலசிம்

தேவவண தேவறசிய வரிகள் (வயிதசட

கல்வயிசவார் நம்பையிக்வகப் வபைவாறுப்பு

ஏற்பைவாடுகள்) சட்டம். (இலங்வக.) 343.04026

(கூட்டிவணததேல்) (கூட்டிவணததேல்)
சட்டம்

346.064026

2010 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்க,
சகீட்டவாட்டத வதேவாழசில் (ஒழுங்குபைடுததேல்)

2009 ஆம் ஆண்டின் 50 ஆம் இலக்க,

சட்டம். (இலங்வக.)

344.0989026

கவாப்புறுதேசித வதேவாழசிவல ஒழுங்கு
பைடுததேல் (தேசிருததேச்) சட்டமூலம்
344.0860262
2009 ஆம் ஆண்டின் 57 ஆம் இலக்க,

2010 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இலக்க,

பைல்கவலக்கழகங்கள் (தேசிருததேச்) சட்டம்.

இலங்வகப் பைகசிரங்க வதேவாழசில் முயற்சசிகள்

(இலங்வக.)

சகீர்தேசிருததே ஆவணக்குழு (நதீக்கச்)

சட்டம்.

(இலங்வக.)

346.067026

344.07684026

2009 ஆம் ஆண்டின் 60 ஆம் இலக்க,
வகவாட்டவாவ ஸ்ரீ புண்ணயியவாபையிவர்தேன

2010 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க,

ரவாம வயிஹவாரஸதேவான வசயற்பைவாட்டுச்

இறப்புக்களளின் பைதேசிவு (தேற்கவாலசிக

சங்கம் (கூட்டிவணததேல்) சட்டம்.

ஏற்பைவாடுகள்) சட்டம். (இலங்வக.)

(இலங்வக.)

346.064026

2009 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம் இலக்க,
கசிரவாதமவாதேய சவபை நசிதேசியம் (தேசிருததேம்)
சட்டம். (இலங்வக.)

343.074026

2009 ஆம் ஆண்டின் 69 ஆம் இலக்க,
ஒதுக்ககீடு (தேசிருததேச்) சட்டம். (இலங்வக.)
343.034026
2009 ஆம் ஆண்டின் 73 ஆம் இலக்க,
இலங்வக கருததேசிட்ட முகவாவமயவாளர்
நசிறுவகம் (கூட்டிவணததேல்) சட்டம்.
(இலங்வக.)

346.064026

2009 ஆம் ஆண்டின் 76 ஆம் இலக்க,
சதமவாதேவா மன்றம் (கூட்டிவணததேல்)
சட்டம். (இலங்வக.)

346.064026

2010 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க,
மவாகவாண
(இலங்வக.)

சவபைகள் (தேசிருததேச்) சட்டம்.
346.064026

2010 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க,
குடியயியல் வவான்வசலவுச் சட்டம்.
(இலங்வக.)

343.097026

2010 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க,

346.012026
2010 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க,
ஒதுக்ககீட்டுச் சட்டம். (இலங்வக.)
343.034026
2010 ஆம் ஆண்டின் 44 ஆம் இலக்க, ஸ்ரீ
தேம்மவாலங்கவார சமூக தசவவகள்
மன்றம்

(கூட்டிவணததேல்). (இலங்வக.)

346.0640262
2010 ஆம் ஆண்டின் 50 ஆம் இலக்க,
கவாப்புறுதேசித வதேவாழசிவல ஒழுங்குபைடுததுதேல்
(தேசிருததேம்) (இலங்வக.)

344.0860262

2010 ஆம் ஆண்டின் 53 ஆம் இலக்க,
உள்ளூர் அதேசிகவார சவபைகள் (வயிதசட
ஏற்பைவாடுகள்). (இலங்வக.)

342.090262

2010 ஆம் ஆண்டின் 54 ஆம் இலக்க,
உள்ளூர் அதேசிகவார சவபைகள் ததேர்தேல்கள்
(தேசிருததேம்). (இலங்வக.)

342.070262

2010 ஆம் ஆண்டின் 55 ஆம் இலக்க, தேதீங்கு
வயிவளவயிக்கும் ஆயுதேங்கள் (தேசிருததேம்).
(இலங்வக.)

344.05370262

2010 ஆம் ஆண்டுக்கவான வபைவாது தேசிவற
தசரியயின் அரசசிவறக் வகவாள்வககள்
தேசிவணக்களததேசின் வசயலவாற்றுவக
அறசிக்வக

352.406

2010 ஆம் ஆண்டுக்கவான மதுவரி
ஆவணயவாளர் நவாயகததேசின் நசிருவவாக
அறசிக்வக

352.99806

2011 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இலக்க,
வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட கடன்கள்
அறவயிடுதேல் (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)
347.073026

2011 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம் இலக்க, தேதீங்கு
வயிவளவயிக்கும் ஆயுதேங்கள் தேசிருததேச்
சட்டம். (இலங்வக)

344.0537026

2011 ஆம் ஆண்டின் 03 ஆம் இலக்க,
கவாப்புறுதேசித வதேவாழசிவல ஒழுங்குபைடுததுதேல்
தேசிருததேம்) சட்டம். (இலங்வக.)

346.086026

2011 ஆம் ஆண்டின் 04 ஆம் இலக்க,
தேதீமததேசியஸதே சவபைகள் (தேசிருததேச்)
சட்டம். (இலங்வக)

344.09026

2011 ஆம் ஆண்டின் 05 ஆம் இலக்க,
முதேசிதயவாரின் உரிவமகவள பைவாதுகவாததேல்
தேசிருததேச் சட்டம். (இலங்வக)

343.055026

2011 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க,
நவாட்வடக் கட்டிவயழுப்புதேல்; வரி
(தேசிருததேச்) சட்டம். (இலங்வக.)

343.04026

2011 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க,
வபைவாருளவாதேவாரச் தசவவ வயிதேசிப்பைனவு
(தேசிருததேச்) சட்டம். (இலங்வக.) 343.055026
2011 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க,
வசயல்நுணுக்க அபையிவயிருததேசிக் கருத
தேசிட்டங்கள் (தேசிருததேம்) சட்டம்.

சட்டதவதேத தேசிருததேச் சட்டம்.
(இலங்வக.)

(இலங்வக.)

344.032026

2011 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க,
தரவாஹசிதே அதபைகுணவர்தேன மன்றம்
(கூட்டிவணததேல்) சட்டம். (இலங்வக.)
346.064026
2011 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இலக்க,

(இலங்வக.)

346.092026

2011 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க,
மவாகவாண சவபைகள் (முததேசிவரத
தேதீர்வவவயக் வகமவாற்றுதேல்) சட்டம்.
(இலங்வக.)

343.057026

2011 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க,
பைற்றுக்கள் வரி (நதீக்குதேல்) சட்டம்.
(இலங்வக.)

343.04026

2011 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க, நசிதேசி
(தேசிருததேச்) சட்டம். (இலங்வக.) 343.034026
2011 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க,
பையிரவாந்தேசிய உட்கட்டவமப்பு அபையிவயிருததேசி
அறவதீடு (நதீக்கம்) சட்டம். (இலங்வக.)
343.04026
2011 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்க,
உற்பைததேசி

தேதீர்வவ (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)

(தேசிருததேச்) சட்டம். (இலங்வக.) 343.055026
2011 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இலக்க,

தேவாருண்யட்ட வஹட்டக் ஒழுகவமப்பு

துவறமுக, வயிமவான நசிவலய

(கூட்டிவணததேல்) சட்டம். (இலங்வக.)

அபையிவயிருததேசி அறவதீட்டுச் சட்டம்.

346.064026
2011 ஆம் ஆண்டின் 08 ஆம் இலக்க,

(இலங்வக.)

343.04026

2011 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க,

மனளிதேதநய தசவவகளுக்கவான

வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட கடன்கவள

வசந்தேவாமவர ஒழுங்கவமப்பு

அறவயிடுதேல் (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)

(கூட்டிவணததேல்) சட்டம். (இலங்வக.)

(தேசிருததேம்) சட்டம். (இலங்வக.) 346.073026

346.064026
2011 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க,
2011 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்க,
தசர்வபைறுமதேசி வரி (தேசிருததேச்) சட்டம்

மதுவரி (தேசிருததேச்) சட்டம். (இலங்வக.)
344.04233026

2011 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்க,

2011 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க,
வதேவாவலத வதேவாடர்பு அறவதீட்டுச் சட்டம்

கடற்பைவட தேசிருததேச் சட்டம்.(இலங்வக.)
343.019026

343.04026

2011 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் இலக்க,

2011 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்க,
உண்ணவாட்டரசசிவற (தேசிருததேச்) சட்டம்.
(இலங்வக.)

343.036026

2011 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இலக்க, வரி
தமன்முவறயயீட்டு ஆவணக்குழுச்
சட்டம். (இலங்வக.)

343.04026

இலங்வக வபைவாருளளியற் கழகம் (கூட்டி
வணததேல்) சட்டம். (இலங்வக.)346.064026
2011 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க,
பைஹலகம சசிறதீதசவாமரததேன நவாயக்க
ததேரர்

மன்றம் (கூட்டிவணததேல்)

சட்டம். (இலங்வக.)

346.064026

2011 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க,
வலஸடர் தஜம்ஸ பையீரிஸ மற்றும்

2011 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க,

சுமசிதரவா பையீரிஸ

இலங்வக வசமட்ட வசதே மன்றம்
(கூட்டிவணததேல்) சட்டம். (இலங்வக.)

மன்றம்

(கூட்டிவணததேல்) சட்டம். (இலங்வக.)
346.064026

346.064026
2011 ஆம் ஆண்டின் 25

ஆம் இலக்க, பையின

ஒழுங்கவமப்பு (கூட்டிவணததேல்)
சட்டம். (இலங்வக.)

346.06426

2011 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் இலக்க, குடி
சனமதேசிப்பு (தேசிருததேச்) சட்டம்.
(இலங்வக.)

342.08026

இலங்ககைச் சடடங்கைள் :
இல. 44, 2009. அம்புலுவவாவ தேசிசவாநவாயக
முதேசியவான் தசலவாதக ஜயரதன மதே
நசிவலயம் மற்றும் உயயிரியற் பைன்வவகத
வதேவாகுதேசி நம்பையிக்வகப் வபைவாறுப்பு நசிதேசியச்
(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

இல. 51, 2009. இலங்வக கடல்கடந்தே

2011 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இலக்க,

முஸலசிம் கல்வயிசவார் நம்பையிக்வகப்

மதகஸவரி மன்றதவதேக்
(கூட்டிவணததேல்) சட்டம். (இலங்வக.)

வபைவாறுப்பு (கூட்டிவணததேல்) சட்டம்
346.064026

346.064026
2011 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க,
ததேர்தேல்கள் (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)
சட்டம். (இலங்வக.)

346.064026

இல. 57, 2009. பைல்கவலக்கழகங்கள்
(தேசிருததேச்) சட்டம்

344.07684026

342.07026
இல. 60, 2009. வகவாட்டவாவ ஸ்ரீ புண்ணயி

2011 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இலக்க,
உணவு (தேசிருததேச்) சட்டம். (இலங்வக.)
344.04232026
2011 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க,
பையிரததேசசிய சங்வர்தேன வங்கசி (தேசிருததேச்)
சட்டம். (இலங்வக.)

346.082153026

2011 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் இலக்க,
பையீவடவகவால்லசிகவளக் கட்டுப்பைடுததேல்
(தேசிருததேச்) சட்டம். (இலங்வக.)
344.046334026

யவாபையிவர்தேனரவாம வயிஹவாரஸதேவான
வசயற்பைவாட்டுச் சட்டம் (கூட்டிவணததேல்)
சட்டம்

346.064026

இல. 68, 2009. கசிரவாதமவாதேய சவபை
நசிதேசியம் (தேசிருததேம்) சட்டம்.(இலங்வக.)
343.074026
இல. 69, 2009. ஆம் ஆண்டின் 69 ஆம்
இலக்க, ஒதுக்ககீடு (தேசிருததேச்) சட்டம்
343.034026
இல. 73, 2009. இலங்வக கருததேசிட்ட

முகவாவமயவாளர் நசிறுவகம் (கூட்டி
வணததேல்) சட்டம்

342.070262
346.064026
இல. 55, 2010. தேதீங்கு வயிவளவயிக்கும்

இல. 76, 2009. சதமவாதேவா மன்றம்
(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

ஆயுதேங்கள் (தேசிருததேம்)

344.05370262

346.064026
இல. 63, 2010. வலஸடர் தஜம்ஸ பையீரீஸ

இல. 13, 2010. மவாகவாண சவபைகள்

மற்றும் சுமசிதரவா பையீரீஸ மன்றம் (கூட்டி

(தேசிருததேச்) சட்டம்

வணததேல்)

346.064026

346.0640262

இல. 14, 2010. குடியயியல் வவான் வசலவுச்

இல. 01, 2011. வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட

சட்டம்

கடன்கள் அறவயிடுதேல் (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)

343.097026

சட்டதவதேத தேசிருததேச் சட்டம்

347.073026

இல. 15, 2010. தேசிவறதசரிச் வசயலவாளர்

இல. 02, 2011. தேதீங்கு வயிவளவயிக்கும்

(பையிரதேசிநசிதேசி ஒருவரின் வபையர் குறசிததே

ஆயுதேங்கள் (தேசிருததேச்) சட்டம் 344.0537026

நசியமனச் சட்டம்

343.032026
இல. 03, 2011. கவாப்புறுதேசித வதேவாழசிவல

இல. 16, 2010. தேவவண தேவறசிய வரிகள்
(வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்) சட்டம்

ஒழுங்குபைடுததேல் (தேசிருததுச்) சட்டம்

343.04026

346.086026

இல. 17, 2010. சகீட்டவாட்டத வதேவாழசில்

இல. 04, 2011. தேதீமததேசியஸதே சவபைகள்

(ஒழுங்குபைடுததேல்) சட்டம்

(தேசிருததேச்) சட்டம்

344.0989026

344.09026

இல. 18, 2010. இலங்வகப் பைகசிரங்க

இல. 05, 2011. முதேசிதயவாரின் உரிவமகவள

வதேவாழசில் முயற்சசிகள் சகீர்தேசிருததே

பைவாதுகவாததேல் (தேசிருததேச்) சட்டம் 344.032026

ஆவணக்குழு (நதீக்கச்) சட்டம்

346.067026
இல. 06, 2011. தரவாஹசிதே அதபைகுணவர்தேன

இல. 19, 2010. இறப்புக்களளின் பைதேசிவு
(தேற்கவாலசிக ஏற்பைவாடுகள்)

இல. 20, 2010. ஒதுக்ககீட்டுச் சட்டம்
343.034026
இல. 24, 2010. வயிதுரவார்கள், அநவாவதேகள்
ஓய்வூதேசியம் (தேசிருததேம்)

343.01120262

இல. 44, 2010. ஸ்ரீ தேம்மவாலங்கவார சமூக
தசவவகள் மன்றம் (கூட்டிவணததேல்)
346.0640262
இல. 50, 2010. கவாப்புறுதேசித வதேவாழசிவல
ஒழுங்குபைடுததுதேல் (தேசிருததேம்)
சட்டமூலம்

மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

346.012026

344.0860262

இல. 53, 2010. உள்ளூர் அதேசிகவார
சவபைகள் (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்) 342.090262
இல. 54, 2010. உள்ளூர் அதேசிகவார
சவபைகள் ததேர்தேல்கள் (தேசிருததேம்)

346.064026
இல. 07, 2011. ஆம் இலக்க, தேவாருண்யட்ட
வஹட்டக் ஒழுகவமப்பு (கூட்டிவணததேல்)
சட்டம்

346.064026

இல. 08, 2011. மனளிதேதநய தசவவகளுக்கவான
வசந்தேவாமவர ஒழுங்கவமப்பு (கூட்டிவணத
தேல்) சட்டம்

346.064026

இல. 09, 2011. தசர்வபைறுமதேசி வரி
(தேசிருததேம்)

343.055026

இல. 10, 2011. நவாட்வடக் கட்டிவயழுப்புதேல்
வரி (தேசிருததேச்) சட்டம்

343.04026

இல. 11, 2011. வபைவாருளவாதேவாரச் தசவவ
வயிதேசிப்பைனவு (தேசிருததேச்) சட்டம் 343.055026
இல. 12, 2011. வசயல்நுணுக்க

அபையிவயிருததேசிக் கருத தேசிட்டங்கள் (தேசிருததேம்)

இல. 26, 2011. குடிசனமதேசிப்பு (தேசிருததேச்)

சட்டம்

சட்டம்

346.092026

342.08026

இல. 13, 2011. மவாகவாண சவபைகள்

இல. 27, 2011 மதகஸவரி மன்றதவதேக்

(முததேசிவரத தேதீர்வவவயக் வகமவாற்றுதேல்)

(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

சட்டம்

346.064026

343.057002
இல. 28, 2011. ததேர்தேல்கள் (வயிதசட

இல. 14, 2011. பைற்றுக்கள் வரி (நதீக்குதேல்)
சட்டம்

343.04026

ஏற்பைவாடுகள்)

342.07026

இல. 29, 2011. உணவு (தேசிருததேச்) சட்டம்

இல. 15, 2011. நசிதேசி (தேசிருததேச்) சட்டம்

344.04232026

343.03402
இல. 16, 2011. பையிரவாந்தேசிய உட்கட்டவமப்பு
அபையிவயிருததேசி அறவதீடு (நதீக்கம்) சட்டம்

இல. 30, 2011. பையிரததேசசிய சங்வர்தேன
வங்கசி (தேசிருததேச்) சட்டம்

346.082153026

343.04026
இல. 17, 2011. உற்பைததேசி தேதீர்வவ (வயிதசட
ஏற்பைவாடுகள்) (தேசிருததேச்) சட்டம் 343.055026
இல. 18, 2011. துவறமுக, வயிமவான
நசிவலய அபையிவயிருததே

அறவதீட்டுச்

சட்டம்

கட்டுப்பைடுததேல் (தேசிருததேச்) சட்டம்
344.046334026
இல. 32, 2011. கடற்பைவட (தேசிருததேம்)
343.019026

343.04026

இல. 35, 2011. பைஹலகம சசிறதீதசவாமரததேன

இல. 19, 2011. வங்கசிகளவால்
வழங்கப்பைட்ட

இல. 31, 2011. பையீவடவகவால்லசிகவளக்

கடன்கவள அறவயிடுதேல்

(வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்) (தேசிருததேம்) சட்டம்
346.073026

நவாயக்க ததேரர் மன்றம் (கூட்டிவணததேல்)
சட்டம்

346.064026

இல. 36, 2011. வலஸடர் தஜம்ஸ பையீரிஸ
மற்றும் சுமசிதரவா பையீரிஸ மன்றம் கூட்டி

இல. 20, 2011. மதுவரி (தேசிருததேச்) சட்டம்

வணததேல்) சட்டம்

346.064026

344.04233026
இல. 21, 2011. வதேவாவலதவதேவாடர்பு
அறவதீட்டுச் சட்டம்

343.04026

இல. 22, 2011. உண்ணவாட்டரசசிவற
(தேசிருததேச்) சட்டம்

343.036026

இல. 23, 2011. வரி தமன்முவறயயீட்டு
ஆவணக் குழுச் சட்டம்

343.04026

இல. 24, 2011. இலங்வக வசமட்ட வசதே
மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) சட்டம்
346.064026
இல. 25, 2011. பையின ஒழுங்கவமப்பு
(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

346.064026

இலங்ககைச் சடடமூலங்கைள் :
இல. 18, 2010. மவாததேவற இரவாகுல
கல்லூரி பைவழய மவாணவர் கழகம்
(வகவாழும்புக் கசிவள) (கூட்டிவணததேல்)
346.0640262
இல. 19, 2010. இலங்வக ஔதேடங்கள்
சங்கம் (கூட்டிவணததேல்)

346.0640262

இல. 61, 2011. முதேசிதயவாரின்
உரிவமகவள பைவாதுகவாததேல் (தேசிருததேம்)
344.03160262
இல. 64, 2011. இலங்வக பைரிதசவாதேவன
ஆய்வு கூடங்களளின் சங்கம்
(கூட்டிவணததேல்)

346.0640262

இல. 65, 2011. ஹந்தேகல வலகம்பைவா
புரவாதேன ரஜமகவா வயிஹவாரஸதே
அபையிவயிருததேசி சவபை (கூட்டிவணததேல்)
346.0640262
இல. 70, 2011. எஸ. பையீ. நவாவயின்ன
மன்றம் (கூட்டிவணததேல்)

இல. 105, 2011. தே.மு. தேசநவாயக்க சமூக
தசவவகளும் அறக்கட்டவள தேர்மஸ
தேவாபைனமும் (கூட்டிவணததேல்) : தே. மு.
தேசநவாயக்க சமூக தசவவகளும் அறக்
கட்டவள தேர்மஸ தேவாபைனதவதேக் கூட்டி
வணப்பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்
346.0640262

346.0640262

இல. 106, 2011. கடற்பைவட (தேசிருததேம்) :
(358 ஆம் அததேசியவாயமவான) : கடற்
பைவடச் சட்டதவதேத தேசிருததேவதேற்கவான
வதேவாரு சட்டமூலம்
இல. 73 2011. ஊழசியர் சகவாய நசிதேசியம்
(தேசிருததேம்) : 1958 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம்
இலக்க, ஓழசியர் சகவாய நசிதேசியச்
சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம்

344.01550262

343.0190262

இல. 108, 2011. சுவவாபையிமவானளி தேஹம்
சவயிய (கூட்டிவணததேல்)

346.0640262

இல. 110, 2011. ஹங்குரவான்வகதே
மவாதேன்வல ரஜ மகவா வயிகவாவர

இல. 74, 2011. தஹதேன் மன்றம்

அபையிவயிருததேசி மன்றம்(கூட்டிவணததேல்) :

(கூட்டிவணததேல்)

ஹங்குரவான்வகதே மவாதேன்வல ரஜ மகவா

346.0640262

வயிகவாவர அபையிவயிருததேசி மன்றதவதேக்
இல. 75, 2011. ய. எல். எம். பைவாறூக்

கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு

மன்றம் (கூட்டிவணததேல்)

சட்டமூலம்

346.0640262

336.060262

இல. 76, 2011. வஹல உதேவாவ ததேசசிய
இயக்கம் (கூட்டிவணததேல்) : வஹல

இலக்கசியததேசில் தபைவார் உளவநருக்ககீடுகளும்

உதேவாவ ததேசசிய இயக்கதவதேக்

மன நலனும் - ஒரு மருததுவக்

கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு சட்ட

கண்தணவாட்டம். (சசிவசண்முகரவாஜவா,

மூலம். (இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.)

தச.)

303.48594811

346.064026
இலங்வக. அபையிவயிருததேசி நசிதேசித
இல. 78, 2011.

சுசந்தே புஞ்சசி நசிலதம

மன்றம் (கூட்டிவணததேல்)

இல. 82, 2011. தசர்வபைறுமதேசி வரி
(தேசிருததேம்)

தேசிவணக்களம். (ஆண்டறசிக்வக - 2006
352.406

346.0640262

343.0530262

இலங்வக. அபையிவயிருததேசி நசிதேசித
தேசிவணக்களம். (ஆண்டறசிக்வக - 2009
352.406

இல. 83, 2011. நவாட்வடக் கட்டி
வயழுப்புதேல் வரி (தேசிருததேம்)

343.0340262

இலங்வக ஆசசியவாவயின் மலர்ந்துவரும்
ஆச்சசிரியம் : மகசிந்தே சசிந்தேவன

இல. 90, 2011. வங்கசிகளவால் வழங்கப்

எதேசிர்கவாலததேசிற்கவான வதேவாவல தநவாக்கு
330.954

பைட்ட கடன்கவள அறவயிடுதேல் (வயிதசட
ஏற்பைவாடுகள்) (தேசிருததேம்)

346.0730262
இலங்வக. 2009 ஆம் ஆண்டின் 44 ஆம்
இலக்க, அம்புலுவவாவ தேசிசவாநவாயக

இல. 94, 2011. பைற்றுக்கள் வரி
(நதீக்குதேல்)

346.0640262

முதேசியவான் தசலவாதக ஜயரதன மதே
நசிவலயம் மற்றும் உயயிரியற்

பைன்வவகத வதேவாகுதேசி நம்பையிக்வகப்

இலங்வக. 2010 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம்

வபைவாறுப்பு நசிதேசியச் (கூட்டிவணததேல்)

இலக்க, சகீட்டவாட்டத வதேவாழசில் (ஒழுங்கு

சட்டம்

பைடுததேல்) சட்டம்

346.064026

இலங்வக. 2009 ஆம் ஆண்டின் 57 ஆம்

344.0989026

இலங்வக. 2010 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம்

இலக்க, பைல்கவலக்கழகங்கள்(தேசிருததேச்)

இலக்க, இலங்வகப் பைகசிரங்க வதேவாழசில்

சட்டம்

முயற்சசிகள் சகீர்தேசிருததே ஆவணக்குழு

344.07684026

(நதீக்கச்) சட்டம்.

346.067026

இலங்வக. 2009 ஆம் ஆண்டின் 60 ஆம்
இலக்க, வகவாட்டவாவ ஸ்ரீ புண்ணயியவாபையி
வர்தேனரவாம வயிஹவாரஸதேவான

இலக்க, இறப்புக்களளின் பைதேசிவு

வசயற்பைவாட்டுச் சங்கம் (கூட்டிவணததேல்)
சட்டம்

(தேற்கவாலசிக ஏற்பைவாடுகள்) சட்டம்346.012026

346.064026

இலங்வக. 2009 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம்
இலக்க, கசிரவாதமவாதேய சவபை நசிதேசியம்
(தேசிருததேம்) சட்டம்

இலங்வக. 2010 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம்

இலங்வக. 2010 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம்
இலக்க, ஒதுக்ககீட்டுச் சட்டம்

343.034026

343.074026
இலங்வக. 2010 ஆம் ஆண்டின் 44 ஆம்

இலங்வக. 2009 ஆம் ஆண்டின் 69 ஆம்
இலக்க, ஒதுக்ககீடு (தேசிருததேச்) சட்டம்

இலக்க, ஸ்ரீ தேம்மவாலங்கவார சமூக
தசவவகள் மன்றம் (கூட்டிவணததேல்)

343.034026
இலங்வக. 2009 ஆம் ஆண்டின் 73 ஆம்
இலக்க, இலங்வக கருததேசிட்ட

இலங்வக. 2010 ஆம் ஆண்டின் 50 ஆம்
இலக்க, கவாப்புறுதேசித வதேவாழசிவல

முகவாவமயவாளர் நசிறுவகம்
(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

346.0640262

ஒழுங்குபைடுததுதேல் (தேசிருததேம்)
346.064026

இலங்வக. 2009 ஆம் ஆண்டின் 76 ஆம்

சட்டமூலம்

344.0860262

இலங்வக. 2010 ஆம் ஆண்டின் 53 ஆம்

இலக்க, சதமவாதேவா மன்றம் (கூட்டி

இலக்க, உள்ளூர் அதேசிகவார சவபைகள்

வணததேல்) சட்டம்

(வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)

346.064026

இலங்வக. 2010 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம்

342.090262

இலங்வக. 2010 ஆம் ஆண்டின் 54 ஆம்

இலக்க, மவாகவாண சவபைகள் (தேசிருததேச்)

இலக்க, உள்ளூர் அதேசிகவார சவபைகள்

சட்டம்

ததேர்தேல்கள் (தேசிருததேம்)

346.064026

இலங்வக. 2010 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம்

342.070262

இலங்வக. 2010 ஆம் ஆண்டின் 55 ஆம்

இலக்க, குடியயியல் வவான்வசலவுச்

இலக்க, தேதீங்கு வயிவளவயிக்கும்

சட்டம்.

ஆயுதேங்கள் (தேசிருததேம்)

343.097026

இலங்வக. 2010 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம்

344.05370262

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம்

இலக்க, தேசிவறதசரிச் வசயலவாளர்

இலக்க, வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட

(பையிரதேசிநசிதேசி ஒருவரின் வபையர் குறசிததே

கடன்கள் அறவயிடுதேல் (வயிதசட

நசியமனச் சட்டம்

ஏற்பைவாடுகள்) சட்டதவதேத தேசிருததேச்

343.032026

சட்டம்

347.073026

இலங்வக. 2010 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம்
இலக்க, தேவவண தேவறசிய வரிகள்
(வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்) சட்டம்

343.04026

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம்
இலக்க, தேதீங்கு வயிவளவயிக்கும்
ஆயுதேங்கள் (தேசிருததேச்) சட்டம்344.0537026

தேதீர்வவவயக் வகமவாற்றுதேல்) சட்டம்
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 03 ஆம்

343.057026

இலக்க, கவாப்புறுதேசித வதேவாழசிவல
ஒழுங்குபைடுததேல் (தேசிருததுச்) சட்டம்
346.086026

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம்
இலக்க, பைற்றுக்கள் வரி (நதீக்குதேல்)
சட்டம்

343.04026

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 04 ஆம்
இலக்க, மததேசியஸதே சவபைகள்
(தேசிருததேச்) சட்டம்

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம்
344.09026

இலக்க, நசிதேசி (தேசிருததேச்) சட்டம் 343.034026

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 05 ஆம்
இலக்க, முதேசிதயவாரின் உரிவமகவள
பைவாதுகவாததேல் (தேசிருததேச்) சட்டம் 344.032026
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 06 ஆம்

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம்

இலக்க, தரவாஹசிதே அதபைகுணவர்தேன

இலக்க, பையிரவாந்தேசிய உட்கட்டவமப்பு

மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

அபையிவயிருததேசி அறவதீடு (நதீக்கம்) சட்டம்

346.064026
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம்

343.04026
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம்

இலக்க, தேவாருண்யட்ட வஹட்டக்

இலக்க, உற்பைததேசி தேதீர்வவ (வயிதசட

ஒழுகவமப்பு (கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

ஏற்பைவாடுகள்) (தேசிருததேச்) சட்டம் 343.055026

346.064026
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம்
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 08 ஆம்
இலக்க, மனளிதேதநய தசவவகளுக்கவான

இலக்க, துவறமுக, வயிமவான நசிவலய
அபையிவயிருததேசி அறவதீட்டுச் சட்டம் 343.04026

வசந்தேவாமவர ஒழுங்கவமப்பு
(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

346.064026

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம்
இலக்க, வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம்
இலக்க, தசர்வபைறுமதேசி வரி (தேசிருததேச்)
சட்டம்

கடன்கவள அறவயிடுதேல் (வயிதசட
ஏற்பைவாடுகள்) (தேசிருததேம்) சட்டம் 346.073026

343.055026
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம்

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம்

இலக்க, மதுவரி (தேசிருததேச்) சட்டம்

இலக்க, நவாட்வடக் கட்டிவயழுப்புதேல்
வரி (தேசிருததேச்) சட்டம்

344.04233026

343.04026
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம்

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம்
இலக்க, வபைவாருளவாதேவாரச் தசவவ

இலக்க, வதேவாவலத வதேவாடர்பு அறவதீட்டுச்
சட்டம்

343.04026

வயிதேசிப்பைனவு (தேசிருததேச்) சட்டம் 343.055026
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம்
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம்
இலக்க, வசயல்நுணுக்க அபையிவயிருததேசிக்

இலக்க,

உண்ணவாட்டரசசிவற (தேசிருததேச்)

சட்டம்

343.036026

கருத தேசிட்டங்கள் (தேசிருததேம்) சட்டம்
346.092026

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம்
இலக்க, வரி தமன்முவறயயீட்டு

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம்
இலக்க, மவாகவாண சவபைகள் (முததேசிவரத

ஆவணக்குழுச் சட்டம்

343.04026

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம்

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம்

இலக்க, இலங்வக வசமட்ட வசதே

இலக்க, வலஸடர் தஜம்ஸ பையீரிஸ

மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

மற்றும் சுமசிதரவா பையீரிஸ மன்றம்

346.064026
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 25

ஆம்

இலக்க, பையின ஒழுங்கவமப்பு

(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

இலங்வக கடற்கவரயயிலுள்ள ஓடுகள்.
(வபைர்னவான்தடவா, மலசிக்)

(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

346.064026

591.477054993

346.06426
இலங்வக. கடற்பைவட (தேசிருததேம்) : 2011

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம்

ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்க,

இலக்க, குடி சனமதேசிப்பு (தேசிருததேச்) சட்டம்.

கடற்பைவட தேசிருததேச் சட்டம்

343.019026

342.08026
இலங்வக.2011 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம்

இலங்வகத தேசிருததூதேர் அருளவாளர்

இலக்க, மதகஸவரி மன்றதவதேக்

தயவாசப்வவாஸ வவாழவும் பைணயியும்.

(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

(வபைதரரவா, எஸ. ஜசி.)

346.064026

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம்
இலக்க, ததேர்தேல்கள் (வயிதசட
ஏற்பைவாடுகள்) சட்டம்

342.07026

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம்

இலங்வக பைரிதசவாதேவன ஆய்வு கூடங்களளின்
சங்கம் (கூட்டிவணததேல்) : இலங்வக
பைரிதசவாதேவன ஆய்வுகூடங்களளின்
சங்கதவதேக் கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம். (இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.)
346.0640262

இலக்க, உணவு (தேசிருததேச்) சட்டம்
344.04232026
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம்
இலக்க, பையிரததேசசிய சங்வர்தேன வங்கசி
(தேசிருததேச்) சட்டம்

346.082153026

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம்
இலக்க, பையீவடவகவால்லசிகவளக்
கட்டுப்பைடுததேல் (தேசிருததேச்) சட்டம்
344.046334026
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம்
இலக்க, கடற்பைவட தேசிருததேச் சட்டம்
343.019026
இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம்
இலக்க, இலங்வக வபைவாருளளியற் கழகம்
(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

346.064026

இலங்வக. 2011 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம்
இலக்க, பைஹலகம சசிறதீதசவாமரததேன
நவாயக்க ததேரர் மன்றம் (கூட்டிவணததேல்)
சட்டம்

346.064026

270.9

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். இலங்வக
ஔதேடங்கள் சங்கம் (கூட்டிவணததேல்) :
இலங்வக ஔதேடங்கள் சங்கதவதே
கூட்டவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்
346.0640262
இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். இலங்வக
பைரிதசவாதேவன ஆய்வு கூடங்களளின்
சங்கம்

(கூட்டிவணததேல்) : இலங்வக

பைரிதசவாதேவன ஆய்வுகூடங்களளின்
சங்கதவதேக் கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம்

346.0640262

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். உள்ளூர்
அதேசிகவார சவபைகள் ததேர்தேல்கள்
(தேசிருததேம்) : உள்ளூர் அதேசிகவாரசவபைகள்
ததேர்தேல்கள் கட்டவளச் சட்டதவதேத
தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்
342.070262
இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.உள்ளூர் அதேசிகவார
சவபைகள் (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்) : மவாநகர
சவபைகள் கட்டவளச் சட்டம், நகர
சவபைகள் கட்டவளச் சட்டம் மற்றும்

1987

ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க,

சட்டமூலம்

343.0530262

பையிரததேச சவபைகள் சட்டம் என்பைனவற்வறத
தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு

சட்டமூலம்.

(இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.)

342.090262

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். தே.மு. தேசநவாயக்க
சமூக தசவவகளும் அறக்கட்டவள
தேர்மஸதேவாபைனமும் (கூட்டிவணததேல்) :

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். ஊழசியர் சகவாய

தே. மு. தேசநவாயக்க சமூக தசவவகளும்

நசிதேசியம் (தேசிருததேம்) : 1958 ஆம்

அறக்கட்டவள தேர்மஸதேவாபைனமும்

ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க, ஊழசியர்

கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்

சகவாய நசிதேசியச் சட்டதவதேத தேசிருதது

346.0640262

வதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.
(இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.) 344.01550262

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். எஸ. பையீ.
நவாவயின்ன மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) :
எஸ. பையீ. நவாவயின்ன மன்றதவதேக் கூட்டி
வணப்பைதேற்கவானவதேவாருசட்டமூலம்
346.0640262

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். தேதீங்கு
வயிவளவயிக்கும் ஆயுதேங்கள்
(தேசிருததேம்) :

1966 ஆம் ஆண்டின்

18 ஆம் இலக்க, தேதீங்கு வயிவளவயிக்கும்
ஆயுதேங்கள்
தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். கடற்பைவட

சட்டதவதேத
சட்டமூலம்

344.05370262

(தேசிருததேம்) : (358 ஆம் அததேசியவாயமவான)
கடற்பைவடச் சட்டதவதேத தேசிருததேவதேற்
கவானவதேவாரு சட்டமூலம்

343.0190262

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.

நவாட்வடக்

கட்டிவயழுப்புதேல் வரி தேசிருததேம்) : 2009
ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்க,

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். கவாப்புறுதேசித

நவாட்வடக் கட்டிவயழுப்புதேல் வரிச்

வதேவாழசிவல ஒழுங்குபைடுததுதேல்

சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு

தேசிருததேம்) : 2000 ஆம் ஆண்டின் 43

சட்டமூலம்

343.0340262

ஆம் இலக்க, கவாப்புறுதேசித வதேவாழசிவல
ஒழுங்குபைடுததேற் சட்டதவதேத தேசிருதது
வதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம் 346.0860262

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். பைற்றுக்கள் வரி
(நதீக்குதேல்) : பைற்றுக்கள் வரி சட்டதவதே
நதீக்குவதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். சுசந்தே புஞ்சசி

346.0640262

நசிலதம மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) :
சுசந்தே புஞ்சசி நசிலதம மன்றதவதேக்
கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாருசட்டமூலம்
346.0640262

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். மவாததேவற
இரவாகுல கல்லூரி பைவழய மவாணவர்
கழகம் (வகவாழும்புக் கசிவள) (கூட்டி
வணததேல்) : மவாததேவற இரவாகுல

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். சுவவாபையிமவானளி

கல்லூரி பைவழய மவாணவர் கழகதவதேக்

தேஹம் சவயிய (கூட்டிவணத தேல்) :

(வகவாழும்புக் கசிவள) கூட்டிவணப்பைதேற்

சுவவாபையிமவானளி தேஹம் சவயியவவக்

கவானவதேவாரு சட்டமூலம்

346.0640262

கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்
346.0640262

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். முதேசிதயவாரின்
உரிவமகவள பைவாதுகவாததேல் (தேசிருததேம்) :

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். தசர்வபைறுமதேசி
வரி

(தேசிருததேம்) : 2002 ஆம் ஆண்டின்

14 ஆம் இலக்க, தசர்வபைறுமதேசி வரிச்
சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு

2000 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்க,
முதேசிதயவாரின் உரிவமகவளப்
பைவாதுகவாப்பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்
344.01360262

கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்
இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். ய. எல். எம்.
பைவாறூக் மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) : ய.
எல். எம். பைவாறூக் மன்றதவதேக்
346.0640262

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். வலஸடர்
தஜம்ஸ பையீரீஸ மற்றும் சுமசிதரவா பையீரீஸ
மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) : வலஸடர்
தஜம்ஸ பையீரீஸ மற்றும் சுமசிதரவா பையீரீஸ
மன்றதவதேக் கூட்டிவணப்பைதேற்கவான
வதேவாரு சட்டமூலம்

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். தஹதேன்
மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) : தஹதேன்

கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம்

346.0640262

346.0640262

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். வங்கசிகளவால்
வழங்கப்பைட்ட கடன்கவள அறவயிடுதேல்
(வயிதசடஏற்பைவாடுகள்) (தேசிருததேம்) :

கல்வயி மன்றதவதேக் கூட்டிவணப்
பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம் 346.0640262
இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். ஸ்ரீ
தேம்மவாலங்கவார சமூக தசவவகள்
மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) : ஸ்ரீ
தேம்மவாலங்கவார சமூக தசவவகள்
மன்றம் கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம். (இலங்வக. பைவாரவாளு
மன்றம்.)

346.0640262

இலங்வக. வபைவாதுத தேசிவறதசரி. வரவு
வசலவுத தேசிட்ட மதேசிப்பையீடு : வதேவாகுதேசி I
352.48

வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட கடன்கவள
அறவயிடுதேல் (வயிதசடஏற்பைவாடுகள்)
சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம்

346.0730262

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். வயிதுரர்கள்,
அநவாவதேகள் ஓய்வூதேசியம் (தேசிருததேம்) :
1983 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம்இலக்க,

இலங்வக. வபைவாதுத தேசிவறதசரி. வரவு
வசலவுத தேசிட்ட மதேசிப்பையீடு : வதேவாகுதேசி II
352.48
இலங்வக. வபைவாதுத தேசிவறதசரி. வரவு
வசலவுத தேசிட்ட மதேசிப்பையீடு : வதேவாகுதேசி III
352.48

வயிதுரர்கள் வயிதுரர்கள், அநவாவதேகள்
ஓய்வூதேசியச் சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்
கவானவதேவாரு சட்டமூலம்

343.01120262

இலங்வக. அபையிவயிருததேசி நசிதேசித
தேசிவணக்களம். ஆண்டறசிக்வக - 2006.

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். ஹங்குரவான்வகதே

352.406

மவாதேன்வல ரஜ மகவா வயிகவாவர
அபையிவயிருததேசி மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) :
ஹங்குரவான் வகதே மவாதேன்வல ரஜ மகவா

இலங்வக. வபைவாதுத வதேவாழசில் முயற்சசிகள்
தேசிவணக்களம். ஆண்டறசிக்வக - 2006

வயிகவாவர அபையிவயிருததேசி மன்றம்

352.406

கூட்டிவணப்பைதேப்பைதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம்

346.060262

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். ஹந்தேகல

இலங்வக. மவலயக அபையிவயிருததேசி அதேசிகவார
சவபை : வசயற்பைவாட்ட அறசிக்வக - 2009
354.506

வலகம்பைவா புரவாதேன ரஜமகவா
வயிஹவாரஸதே அபையிவயிருததேசி சவபை
(கூட்டிவணததேல்) : ஹந்தேகலவல
கம்பைவா புரவாதேன ரஜமகவா வயிஹவாரஸதே
அபையிவயிருததேசி சவபைவயக் கூட்டிவணப்
பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்

346.0640262

இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம். வஹல உதேவாவ
ததேசசிய இயக்கம் (கூட்டிவணததேல்) :
வஹல உதேவாவ ததேசசிய இயக்கதவதேக்

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். அபையிவயிருததேசி
முன்தனற்றம் மற்றும் இலக்கு. வரவு
வசலவுத தேசிட்ட

வயிவவாதேம் 2011

352.48

இலங்வக. கல்வயி அவமச்சு. கல்வயி தவவலத
தேசிட்டங்களளின் முன்தனற்றங்கள் - 2010
மற்றும் உதததேச எதேசிர்கவால தவவலவத
தேசிட்டங்கள்

353.806

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம் 2011 ஜனவரி
01 வதேவாடக்கம் 2011 டிசம்பைர் 31

அபையிவயிருததேசி, கூட்டுறவு மற்றும்
நுகர்தவவார் தசவவகள் அவமச்சு.

வவரயயிலவான. நசிதேசிக் கூற்று 2011

352.48

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். சமூக தசவவ

வசயலவாற்று அறசிக்வக 2009

334.7306

இலங்வகயயில் இந்து சமயததேசில் நசிலவும்

தேசிவணக்களம். வரவு வசலவுத தேசிட்ட

ஆண் தேலவமததுவ சசிந்தேவனப்

வயிவவாதேம் 2011

தபைவாக்குகள். (தேசிருச்சந்தேசிரன்)

352.48

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். சுகவாதேவார,

294.54

இலங்வகயயில் கல்வயியும் இன உறவும்.

உள்நவாட்டு வவததேசிய, சமூக நலன்புரி

(சண்முகலசிங்கன், வகபௌரி)

370

நன்னடதவதே மற்றும் சசிறுவர்
பைவாதுகவாப்பு,

மகளதீர் வயிவகவாரம் மற்றும்

சவபை நடவடிக்வக அவமச்சு. வரவு
வசலவுத தேசிட்டம் 2010

இலங்வகயயில் பைவாரவாளுமன்ற வழக்கம்.
(பையிறசியவானளி வயிதஜதசகர)

328.5493

352.48

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். சுகவாதேவார

இலங்வகயயின் இனதமவாதேலும்

தேசிவணக்களம். வரவு வசலவுத தேசிட்ட

சமவாதேவானமும் 2002 - 2004.

வயிவவாதேம் 2010

(ககீதேவபைவான்கலன், எஸ. ஐ.)

352.48

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். சுகவாதேவார

303.66095493

இலங்வகப் வபைவாருளவாதேவாரததேசின்

தேசிவணக்களம். வரவு வசலவுத தேசிட்ட

அபையிவயிருததேசிப் பையிரச்சசிவனகள் : ஓர்

வயிவவாதேம் 2011

சமகவால மமீளவாய்வு. (பைவாலகசிருஷ்ணன்,

352.48

என்.)

338.95493

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். நன்னடதவதே
சசிறுவர் பைவாதுகவாப்புச் தசவவத தேசிவணக்
களம். வரவு வசலவுத தேசிட்ட வயிவவாதேம்
2011

இவளஞர் தேளபைதேசி இரவா. சசிவலசிங்கம்.
(சவாரல்நவாடன்)

920

352.48
இழப்புக்கள் அனளியும் வதேவாடர தவண்டுமவா?.

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். பையிரதேவான

(தேங்கவடிதவல், எஸ. தக.)

363.34

வசயலவாளர் அலுவலகம் தமல்
மவாகவாண சவபை வரவு வசலவுத தேசிட்ட
வயிவவாதேம் 2011

352.48

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். மகளளிர்

ஏ. ஸீ. எம்.)

305.231

இஸலவாம் வவாளவால் பைரவயியதேவா?.

வயிவகவாரம். வரவு வசலவுத தேசிட்ட
வயிவவாதேம் 2011

இஸலவாததேசில் குழந்வதே வளர்ப்புபை. (றமமீஸ,

(முஹம்மத ரஸீன்)

297.27

352.48
இஸலவாமசிய இலக்கசியம் : புததுயயிர்ப்பும்

இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். தவளவாண்வம

புரிதேல்களும். (இதரீஸ, ஏ. பையி. எம்.)

கமநல அபையிவயிருததேசி, வகதவதேவாழசில்
சசிறசிய

297.26

நதீர்ப்பைவாசனம் மற்றும் சுற்றவாடல்

அவமச்சு. முன்தனற்றம் - 2010 மற்றும்
வசயற்பைவாட்டுத தேசிட்டம் 2011

352.1406

இலங்வக வடபையிரததேசக் : கசிரவாமப் பைள்ளளிக்

இஸலவாமசிய நவாகரீகம் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி

297.071

இஸலவாமசிய வதேவாவலக்கவாட்சசி. (பைககீரதேசி, எம்.)

கூடங்களளின் தமம்பைவாடு. (வடவாப்பையிங், ககீத)

302.2345

371.1
இஸவாறுதேதீன், முஹம்மது அலசியவார்
இலங்வக. வர்ததேக சந்வதேப்பைடுததேல்

மவழ நதேசி கடல்

894.8111

உயர்தேர வணயிகக் கல்வயி - 1. (பைண்டவார
நவாயக்க, ஜகத)

650.071

ஈழதது அறசிஞர் ஆளுவமகள். (தவலுப்
பையிள்வள, ஆ. )

920

உயர்தேர வணயிகக் கல்வயி - 2. (பைண்டவார
நவாயக்க, ஜகத)

650.071

ஈழதது கவல இலக்கசிய உலகு : வயிமர்சனக்
கட்டுவர. (ஸ்ரீகதணசன், கந்வதேயவா)

உயர் நசிதேசிக் கணக்ககீடு : இறுதேசிநசிவலப்

894.8114
ஈழததேசில் கம்பைன்

894.811

பைரீட்வச

657

உயயிர்வளத வதேவாழசில்நுட்பைவயியல் தேரம் - 13
570

ஈழததேசில் கம்பைன் ; பைதேசிப்பைவாசசிரியர்
பையிரசவாந்தேன், ஸ்ரீ.

894.811

ஈழததுப் பைவழய இலக்கசியங்கள் :

உயயிரியல். (தேங்கரவாஜவா, ஆ.)

570

உயயிரூற்று - 1. (இரவாசநவாயகம், மவா.

வரலவாற்றத ததேடல். (தவலுப்பையிள்வள,
ஆ.)

தறஜசிஸ)

248.34

894.8114
உயயிரூற்று - 2. (இரவாசநவாயகம், மவா.
தறஜசிஸ)

உங்களது உரிவம பைற்றசி அறசிதேல்

323

உயயிரூற்று - 3. (இரவாசநவாயகம், மவா.
தறஜசிஸ)

உங்களவால் முடியும் : எளளிவமயவாக
இருங்கள்

248.34

உலகக் கல்வயி வரலவாறு. (வஜயரவாசவா, சபைவா)

உங்களுக்குத வதேரியுமவா?

உலகப் புகழவபைற்ற அவமப்புக்கள்.

சசி894.8111

(அல்கஸஸவாலசி முஹமத)

297

உதேயனளின், இரவா. பைனளிநசிலவு

060

நசிருவவாகம்

352.14

உள்ளூர் அதேசிகவாரசவபைகள் ததேர்தேல்கள்

பையிவழயயின்றசி வதேரிவு

வசய்தேல் வதேவாடர்பைவான வழசிகவாட்டி

(குமவாரலசிங்கம், எஸ.)
உள்ளுரவாட்சசி நசிருவவாகம் : வபைவாது

உணர்ததேப்பைட தவண்டிய உண்வமகள்..

641.31
894.8113

உ. வபைவா. வச. வருமவான வரி அட்ட
வவனகள்

950

220.07

உண்டு மகசிழதவவாம். (துவரசசிங்கம். சு.)

உணவுகவள

248.34

336.20125493

உயர்தேர அரசசியல் சசிந்தேவனகள். (சசிவரவாசவா,
அம்பைலவவாணர்)

320

உயர்தேர கணக்ககீடு - 1 : (க.வபைவா.தே உயர்
தேரம்) பைவாகம் - 1. (சசிவதநசரவாஜவா, அ.)
657.046

(தேசிருததேம்) : உள்ளூர் அதேசிகவாரசவபைகள்
ததேர்தேல்கள் கட்டவளச் சட்டதவதேத
தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.
(இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்)

342.070262

உள்ளூர் அதேசிகவாரசவபைகள் (வயிதசட
ஏற்பைவாடுகள்) : மவாநகர சவபைகள்
கட்டவளச் சட்டம், நகர சவபைகள்
கட்டவளச் சட்டம் மற்றும் 1987 ஆம்
ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க, பையிரததேச
சவபைகள் சட்டம் என்பைனவற்வறத
தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு

சட்டமூலம்.

(இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.)
உளவயியல்சவார் உளவளததுவண

342.090262

அணுகுமுவற. (ஜயசசிங்க, ரிட்லசி)

158.3
ஐக்கசிய நவாடுகள் தேவாபைனம். (அஹமட்

உண்டு மகசிழதவவாம். (துவரசசிங்கம், சு.)

றஸமசி. தச. இ.)

341.2

சசி8994.8111
ஐங்கரதநசன், வபைவா. ஏழவாவது

உவழப்பைவால் உயர்ந்தேவர்கள். (குருதக,
பைந்துல)

894.8113

உறவுகள். (வதேட்சணவாமூர்ததேசி, வச. து.)
894.111

894.8111

ஊடகவயியற் கல்வயி, தேரம் 10. (வயிதஜந்தேசிரன்,
இ.)

302.23

ஊழசியர் சகவாய நசிதேசியம் (தேசிருததேம்) : 1958

தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.
(இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.) 344.01550262

புததேகம்

910.02

எஸ. எச். எம். வஜமமீல் அவர்களளின்

ஒரு மலரின் பையணம். (ரிஸவயி, எப்.
ரிஸகவா)

894.8111

170

ஔவவயவார் : வகவான்வறதவந்தேன் : உவர
வயிளக்கம். (தவங்கடசவாமசி, மு.)

170

எஸ. எல்.)

(தவங்கடசவாமசி, மு.)

170

ஃபைழதீல், எஸ. எச். எம். வமவாழசிவபையர்ப்பு

அறசிவவாக்கங்கள். (சசியவாத அஹமட்,
920

எஸ. பையீ. நவாவயின்ன மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) :
எஸ. பையீ. நவாவயின்ன மன்றதவதேக் கூட்டி
வணப்பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.
346.0640262

எனக்குப் பைசசிக்குததே. (வபைவான்னம்பைலம், மு.)
ஏ மவாஸட்ட கசி தபைவா வஜனரல் இங்லசிஸ.
428

ஏழவாவது ஊழசி : சுற்றுச் சூழல் கட்டுவரகள்.
894.8114

XXXVII ததேசசிய வயிவளயவாட்டுப் வபைரு வயிழவா
2011

823

ஔவவயவார் : நல்வழசி : உவர வயிளக்கம்.

எம். டி. குணதசன உலக வவரபைடம்

(ஐங்கரதநசன், வபைவா.)

கசிளமசின்டின்)

வயிளக்கம். (தவங்கடசவாமசி, மு.)

ஊழசியர் சகவாய நசிதேசியச் சட்டதவதேத

(பைஹஸூர்டீன், இஸவாக்)

ஒரு கவாலம் இருந்தேது. (முவகதேதீன்) 894.8111

ஔவவயவார் : ஆததேசிச் சூடி : உவர

ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க,

(இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்)

894.8114

ஒரு நதீலன் கரடியயின் பையணம். (ரிஜசிரிங்,

உன் ஓரவயிழசிவதீச்சசிலசிருந்து (கவயிவதேத
வதேவாகுப்பு). (சுந்தேவா, என்.)

ஊழசி :

சுற்றுச் சூழல் கட்டுவரகள்

796.095493

பதரக்கை

அல்களவாவதீ, யசுப்

கசந்தே தகவாப்பையி. (வயில்சன், கசிறசிஸடின்)
கதததேவாலசிக்க தேசிருமவற தேரம் 7

823
230.7

கட்டுவர எழுதுதவவாம் 3-5 வகுப்பு. (வமவான்,
வஜனதீரவா வதேபௌபையீக்

894.8114

கடந்து தபைவாகுதேல் (கவயிவதேத வதேவாகுதேசி).
(அருளவானந்தேம், நதீ. பையி.)

894.8111

கடததேல் கவாரர்கள். (வபைவான்னம்பைலம், எம்.)
சசி894.8113
கடற்பைவட (தேசிருததேம்) : (358 ஆம்
அததேசியவாயமவான) கடற்பைவடச்
சட்டதவதேத தேசிருததுவதேஙற்கவானவதேவாரு

சட்டமூலம்

343.019026
கயயிலவாசநவாதேன், அங்வகயன். அங்வகயன்

கண்ணயியவாதேவானம். (சகீதேரன், ரவாணயி)

894.8113

கயயிலவாசநவாதேன் (கட்டுவரத வதேவாகுப்பு)
894.811

கண்மணயிதேவாசன். தேசிருமணத தேமசிழ வயிருந்து
392.5
கணபைதேசிப்பையிள்வள,

தே. தசவாதேசிடவவாசகம்

:

முதேலவாம் புததேகம்

133.5

கணக்கவாய்வு : இறுதேசிநசிவலப் பைரீட்வச

கர வருஷ வவாக்கசிய பைஞ்சவாங்கம்.
(இரகுநவாவதேயர், இ. சசி.)

030

கருணவாரதன, தசவாமபைந்து. அம்மவாவுக்கு
நவான் இரக்கம்

சசி894.8113

கருணவாரதன, தசவாமபைந்து. துஷ்டத

கணக்ககீடு மற்றும் கட்டுப்பைவாட்டு

தேனததேசிற்கு ஒரு பைவாடம்

சசி894.8113

முவறவமகள் : இவடநசிவலப் பைரீட்வச
657.044
கணயிதேம் க.வபைவா.தே (உயர்தேரம்) ஆசசிரியர்

கருணவாரதன, தசவாமபைந்து. நவாம் தகவாபைம்

அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி : தேரம் - 13 510.7
கணயிதேம் தேரம் 9 : பைகுதேசி i

510.7

இல்வல

சசி894.8113

கருததேசியல் என்னம் பைனளிமூட்டம் :
வரலவாறும் கருததேசியலும் பைற்றசிய

கதணசலசிங்கம், தக. ரீ. பைலஸதேதீனம் : ஒரு
சமகவால தநவாக்கு

கட்டுவரகள். (சண்முகலசிங்கம், க.)

956

894.8114
கருததுக் வகவாவலக்கு இவரயவாதனவார். (சகீதேவா

கதணசன், எஸ. ; வமவாழசிவபையர்ப்பு பதரக்கை

ரஞ்சனளி)

364.15234092

சகீதேவா ரஞ்சனளி
கல்வயி ஆய்வயியல். (சசின்னததேம்பையி, க.)

370.7

கதணவசயர், சசி.கவயிச்சக்கரவர்ததேசி
கம்பைதன!

894.811

கல்வயி நுட்பைவயியல். (வஜயரவாசவா, சபைவா) 372.358
சசி894.8113

கதணஷமூர்ததேசி, கந்வதேயவா. தேழலவாடி வதீதேசி
894.8111

கல்வயிப் பையிரதயவாக உளவயியல். (தேனபைவாலன்,
பைவாலசுப்பைரமணயியம்)

கதததேவாலசிக்க தேசிருமவற தேரம் 7

370.15

230.7
கல்வயியயியல் ஆய்வயின் இயல்புகள். (ஜஃபைவார்

கந்தேபுரவாணச்

சுருக்கம்.

(சசிவலசிங்கம், வச.)

பைக்ககீர், பை. கவா.)

370.12

294.5925
கல்வயியயியல் ஆய்வு வயினவாக்வகவாததுக்கள்.
கப்புதேதேவாந்தேசிரி, குமுதேசினளி டயஸ. வரலவாறு
தேரம்

6 : வயினவாவயிவட

(ஜஃபைவார் பைக்ககீர், பை. கவா.)

370.7

954.93076
கல்வயியயியல் ஆய்வவவான்வறத தேசிட்டமசிடல்.

கப்புதேதேவாந்தேசிரி, குமுதேசினளி டயஸ. வரலவாறு
துவணப் பைவாடநூல் : தேரம் 6

(ஜஃபைவார் பைக்ககீர், பை. கவா. )

370.7

956.93
கல்வயியயின் சமூகவயியல். (இரவாசநவாயகம்,

கமவால் ; தேமசிழவாக்கம் பதரக்கை அதேசிகவாரம்,

வஜயலட்சுமசி)

டபையிள்ய. டீ. வமடில்டவா
கல்வயி தவவலததேசிட்டங்களளின்
கமவால். வதேவாடரும் உறவுகள்

சசி891.483

முன்தனற்றங்கள் - 2010 மற்றும்

306.43

உதததேச எதேசிர்கவால தவவலத

கற்வகயும், அரவச இனம்கவாணுதேலும்

தேசிட்டங்கள் 2011. (இலங்வக. கல்வயி
அவமச்சு.)

320

353.806
கசிருஷ்ணரவாஜவா, தசவா. பைண்பைவாடு : சமூக

கவயிவதேயும் கவயிஞனும். (தேனபைவாலசசிங்கம்,
எஸ. ஆர்.)

வமய்யயியல் தநவாக்கு

306

894.811
கசிறசிஸதேவம் தேரம் 1

230

கசிறசிஸதேவம் தேரம் 7 : பைகுதேசி II

230

கசிறசிஸதேவம் தேரம் 7 : பைகுதேசி II

230

கவல இலக்கசியக் களஞ்சசியம். (வஜயரவாசவா,
சபைவா)

894.811

கவலச் வசவாற்வறவாகுதேசி : நூலகமும்
தேகவல் வயிஞ்ஞவானமும். (பைவாலசுந்தேரம்,
வயிமலவாம்பையிவக)

020.3

கசிறசிஸதேவம் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி

கவலததேசிட்ட மவாதேசிரிவககள். (புண்ணயிய
மூர்ததேசி, கசி.)

700.071

கவயிச்சக்கரவர்ததேசி கம்பைதன!. (கதணவசயர்,
சசி.)

230.071

கசிறசிஸதேவமும் நவாகரிகங்களும்.

894.811

(பையிதலந்தேசிரன், ஞவானமுதது)

261

ககீதேவபைவான்கலன், எஸ. ஐ. இலங்வகயயின்
இனதமவாதேலும் சமவாதேவானமும் 2002 2004

303.66095493

கவயிதேவா, இரவாஜரததேசினம் வமவாழசிவபையர்ப்பு
எம். டி. குணதசன உலக வவரபைடம்
புததேகம்

குவட நசிழல். (தஜவாசப், வதேளளிவதவதே)
912

கவயிவதேயும் கவயிஞனும். (தேனபைவாலசசிங்கம்,
எஸ. ஆர்.)

894.8113
கும்பைததுமவால். (அருளவானந்தேம், ச.)

894.8113

894.811
குமவாரலசிங்கம், எஸ. உலகப் புகழவபைற்ற

கன்று ஒன்றசின் பையிறப்பு

636.2

கனகரததேசினம், க. வசம்மவாதுளம்பூ

894.8111

அவமப்புக்கள்

060

குமவாரலசிங்கம், எஸ. சகீனவாவும்
இலங்வகயும்

320.5493051

கவயிதேவா, இரவாஜரததேசினம் வமவா. எம். டி.
குணதசன உலக வவரபைடம் புததேகம் 912
கவாப்புறுதேசித வதேவாழசிவல ஒழுங்குபைடுததுதேல்
(தேசிருததேம்) : 2000 ஆம்

ஆண்டின் 43

ஆம் இலக்க, கவாப்புறுதேசித வதேவாழசிவல

குயயிதலவாவச. (வதேட்சணவாமூர்ததேசி, வச. து.)
குருகுலசூரிய
வசவக

சமசிளவா.

வமவாழசி

ஸ்ரீ லங்கவா

பையயிற்சசிப் புததேகம் தேமசிழ

3+ 376.6

ஒழுங்குபைடுததேற் சட்டதவதேத
தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.
(இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.)

346.0860262

கசிரவாமதது இதேயம் : இலங்வக முஸலசிம்
களளின் நவாட்டுப்புற இயல். (வஜமமீல்,
எஸ. எச். எம்.)

உயர்ந்தேவர்கள்

894.8113

குலரததேசினம், க. சசி. அறுவவகச்
சமயங்கள்

398.27

கசிருஷ்ணதமவாகன், தேனபைவாலசசிங்கம்.
அரசசியல்

குருதக, பைந்துபைவால. உவழப்பைவால்

வயிஞ்ஞவானம் : அரசு பைற்றசிய

294.5
குலரததேசினம், க. சசி. இந்து சமயததேசின்
சகீர்தேசிருததே இயக்கங்கள்

294.5

பைனளிமூட்டம் : வரலவாறும் கருததேசியலும்
குழந்வதேகளும் வவாழவும். (இதரீஸ, ஏ. பையி.
எம்.)

பைற்றசிய கட்டுவரகள்

894.8114

305.23
சதேர புலவம பைரிசசில் வவற்றசி வழசி.

குவட நசிழல். (தஜவாசப், வதேளளிவதவதே)

(வபைதரரவா, சந்தேசிரதசவாம)

371.22

894.8113
சதுரங்க ஆட்டக்கவாரன் (இவளதயவார் கவதே).
குறும்புக்கவார குரங்குக் குட்டி. (அதேசிகவாரம்,
டபையிள்ய. டீ. வமடில்டவா)

(அமமீன், ஸீ. எம். ஏ.)
சபைவாவரததேசினம், க.

குறூஸ, தறவாதபைர்ட். சுனவாமசியயினவால்

நல்வழசி : கவயிவதே

நூல்

பைவாதேசிக்கப்பைட்ட இலங்வக, மட்டக்களப்பு
டச்பைவாவரச் தசர்ந்தே பைறங்கசினப்
வபைண்கள்

894.8113

894.8113

894.8111
சம்பைந்தேர், முதது. வநஞ்சு

303.48508295493

வகரூல் பைவுர், எம். ஐ. மவானளிட நம்பையிக்வக
297
வகலவாசநவாதேருக் குருக்கள், கவா. வடவமவாழசி
இலக்கசிய வரலவாறு (முதேற் பைவாகம்)

வபைவாறுக்குதேசில்வலதய...

894.811

சம்மவாஸ என்ன ததேடுகசிறவான்.
(அஸமசியவாதபைகம்)

சசி894.8113

சமரசசிறசி, பையி. பைணக்வகவாடுக்கல் வவாங்கல்கள்
வங்கசிகள் மற்றும் வபைவாருளவாதேவாரம்
330.95493

894.811

சமூக – அரசசியல் மவாற்றம் : இஸலவாமசிய

தகவாழசிப் பைண்வணயயிலுள்ள பையனற்ற
தகவாழசிகவள அகற்றுதவவாம்

636.5

வரலவாற்று அனுபைவங்களளின் அடிப்பைவட
யயிலவான சசில சசிந்தேவனகள். (நவாதேசிர் நூரி)
297.727

சக்தேசி கூர்முவன 4 வது (10-12)

220.2505

சடதகவாபைன், இரவா. ; வமவாழசிவபையர்ப்பு பதரக்கை
குருதக, பைந்துபைவால

வயில்சன், கசிறசிஸடின்

362.582
920

சவாம்பைல் பைறவவகள். (அரசவரததேசினம், எஸ.)
894.8113

சண்முகதேவாஸ, அ. தேமசிழசியல் ஆய்வுக்
894.8114

சண்முகதேவாஸ, அ. வமவாழசியும் பையிற
துவறகளும்

சமூர்ததேசி

சரிததேசிர நவாயகர்கள். (ரதனதவல், ரவயி)

சடதகவாபைன், இரவா. ; வமவாழசிவபையர்ப்பு பதரக்கை

கட்டுவரகள்

சமூக தசவவ மற்றும் சமூக நலன் 362.108

494.811

சண்முகரததேசினம், க. பையணங்களளில்

சண்முகலசிங்கம், க. கருததேசியல் என்னம்

சசிவலசிங்கம்
சவாலசிகவா. பைவாலதபைவாதேசினளி

920
372.465

153

சவாஹசிப் பைவாலன்பூரி, உமர். வவற்றசிவய

370

சசிங்களம் கற்தபைவாம் : இலகு வழசிகவாட்டி.

சண்முகலசிங்கன், வகபௌரி. இலங்வகயயில்
கல்வயியும் இன உறவும்

சவாரல்நவாடன். இவளஞர் தேளபைதேசி இரவா.

தநவாக்கசி

297

(ரூபைரவாஜ் ததேவதேவாசன், வஜயசசிங்) 491.488
சசிதேம்பைரம், நவா. சு. தநவாபைல் பைரிசு வபைற்ற

இயற்பையியலறசிஞர்கள்

920
சசிறுவர் அரங்கு. (சசிவமவார், குழந்வதேதவல்)

சசிரிக்க வயிடுங்கள். (அகளங்கன்)

894.8111

சசியவாத அஹமட், எஸ. எஸ. எச். எம்.

792.0226
சசிறுவர் வசயல் நூல்

741.642

வஜமமீல் அவர்களளின் அறசி வவாக்கங்கள்
920
சசிவகுமவார், குழந்வதேதவல். சசிஙுவர் அரங்கு

சசின்னச் சசிட்டுக்கள். (அகளங்கன்)

894.8111

சசின்னததேம்பையி, க. கல்வயி ஆய்வயியல்

370.7

792.0226
சசின்னப்பு, மு.
சசிவசண்முகரவாஜவா,

தச. இலக்கசியததேசில்

பதரக்கை கணபைதேசிப்பையிள்வள,

தே.

தபைவார் உளவநருக்ககீடுகளும் மன
நலனும் - ஒரு மருததுவக்
கண்தணவாட்டம்

சசிவரவாசவா, அம்பைலவவாணர். உயர்தேர
303.48594811

சசிவநதடஸ, வச. பைவாடசவாவல அபையிவயிருததேசி
371
சசிவதநசரவாஜவா, அ. உயர்தேர கணக்ககீடு - 1 :
(க.வபைவா.தே உயர் தேரம்) பைவாகம் - 1

657.046

அரசசியல் சசிந்தேவனகள்

320

சசிறந்தே கற்றலுக்கவான பைவாடசவாவல. (ஜஃபைவார்
பைக்ககீர், பை. கவா.)

792.0226

சசிறுவர் அரங்கு. (சசிவகுமவார்,
குழந்வதேதவல்)
371

சசிவதநசரவாஜவா, அ. நுண்பைவாகப் வபைவாருளளியல்
338.5

சசிஹவாப்டீன், அஷ்ரப். புல்லுக்கு அவலந்தே
மசில்லவா

சசி894.8113

சசிவதநசரவாஜவா, அ. வமவாழசிவபையர்ப்பு பதரக்கை
பைண்டவாரநவாயக்க, ஜகத

சசிஹவாப்தேதீன், அஷ்ரஃப். ஸ்ரீலங்கவாவயிலசிருந்து
ஸ்ரீரங்கப்பைட்டணம் வவர.

894.8111

சகீதேரன், ரவாணயி. கண்ணயியவாதேவானம்

894.8113

சகீதேரன், ரவாணயி. நடுகல்

894.8113

சகீதேரன், ரவாணயி. நசிலவும் சுடும்

894.8113

சசிவதநசரவாஜவா, அ. வணயிகமும் கணக்ககீட்டுக்
கல்வயியும் தேரம் 10,11 :

பைவாகம் I.

657.7
சசிவலசிங்கம்,

வச. கந்தேபுரவாணச்

சுருக்கம்
294.5925

சசிவவாச்சவாரியர், நவாதகவசயர்

சகீதேவா ரஞ்சனளி. கருததுக் வகவாவலக்கு

சசிவசுப்பையிரமணயிய. ஸ்ரீ வகலவாஸநவாதே
புரவாணம்

இவரயவாதனவார்

364.15234092

294.5
சகீனவாவும் இலங்வகயும். (குமவாரலசிங்கம்,

''சசிறகு முவளந்தேதேதீயவா''. (ஞவானக்குமவாரன்)

எஸ.)

320.5493051

894.8111
சுகவாதேவார, உள்நவாட்டு வவததேசிய, சமூக
சசிறந்தே கற்றலுக்கவான பைவாடசவாவல. (ஜஃபைவார்
பைக்ககீர், பை. கவா.)

371

நலன்புரி நன்னடதவதே மற்றும் சசிறுவர்
பைவாதுகவாப்பு, மகளதீர் வயிவகவாரம் மற்றும்
சவபை நட வடிக்வக அவமச்சு. வரவு

சசிறுகவதேக் வகவாதது. (மூசசின், நசியவாஸ)
894.8113

வசலவுத தேசிட்டம் 2010. (இலங்வக.
தமல் மவாகவாணம்.)

352.48

வசய்தேவயிவன வதேவாடரும் (பைவா நவாடகம்).
சுகவாதேவாரமும் உடற்கல்வயியும் தேரம் 7 :

(ஆரவாச்சசி, சசிறசி தகவாரவள)

பைகுதேசி I

894.8112

613
வசயலவாற்றுவக அறசிக்வக - 2009.

சுகவாதேவாரமும் உடற்கல்வயியும் தேரம் 7 :

(இலங்வக. அபையிவயிருததேசி நசிதேசித

பைகுதேசி II

613

சுசந்தே புஞ்சசி நசிலதம மன்றம் (கூட்டிவணத
தேல்) : சுசந்தே புஞ்சசி நசிலதம மன்றதவதேக்

தேசிவணக்களம்)

352.406

வசயலவாற்று அறசிக்வக 2009. (நசில
அளவவச் சவபை)

354.3406

கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.
(இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.)

346.0640262

வசயலவாற்று அறசிக்வக 2009. (இலங்வக.
வர்ததேக சந்வதேப்பைடுததேல் அபையிவயிருததேசி,

சுட்டிக் குருவயிகள். (அகளங்கன்)

894.8111

கூட்டுறவு மற்றும் நுகர்தவவார்
தசவவகள் அவமச்சு.)

334.7306

சுந்தேரம்பையிள்வள, ந. பைடிப்பும் நடிப்பும் 894.8112
சுந்தேவா, என். உன் ஓரவயிழசிவதீச்சசிலசிருந்து
(கவயிவதேத வதேவாகுப்பு)

வசல்வரவாஜவா, என்.

894.8111

சுப்பையிரமணயியம், சுகந்தேசி. மட்டக்களப்பு

தவதரவாடி

வயிழுவதேறசிந்து...

894.811

வசவ்வவாய் மனளிதேன். (வபைவான்னம்பைலம், மு.)

மவாவட்டததுக் கசிரவாமசிய வழசிபைவாட்டுச்

894.8112

சடங்குகளும் அவவ வதேவாடர்பைவான
பைவாடல்களும்

294.5

தசர்வபைறுமதேசி வரி (தேசிருததேம்) : 2002 ஆம்
ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க, தசர்வபைறுமதேசி

சுவவாபையிமவானளி தேஹம் சவயிய (கூட்டிவணத

வரிச் சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்கவான

தேல்) : சுவவாபையிமவானளி தேஹம் சவயியவவக்

வதேவாரு சட்டமூலம். (இலங்வக. பைவாரவாளு

கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு

மன்றம்.)

343.0530262

சட்டமூலம். (இலங்வக. பைவாரவாளு
மன்றம்.)

346.0640262

தசர் வபைவான். இரவாமநவாதேனளின் கல்வயிச்
சசிந்தேவனயும் கல்வயிப் பைணயியும்

சுற்றவாடல் உயயிரியல். (ரூபைசசிங்கம், வச.)

(நடரவாசவா, ஆர். எஸ.)

370.9

577.58
தசவாதேசிடவவாசகம் : முதேலவாம் புததேகம்.
சுனவாமசியயினவால் பைவாதேசிக்கப்பைட்ட இலங்வக,

(கணபைதேசிப்பையிள்வள,

தே.)

133.5

மட்டக்களப்பு டச்பைவாவரச் தசர்ந்தே
பைறங்கசினப் வபைண்கள். (குறூஸ,
தறவாதபைர்ட்)

தசவாமசுந்தேரப் புலவர். (பையிரசவாந்தேன், ஸ்ரீ.) 920

303.4850829493

சூரிய குமவாரனுக்கு ஒரு பைதேசில். (டி சசில்வவா,
ஏ. பையி. எல். சுதேர்மவா)

வசந்தேசில்நவாதேன், நவாவகயவா. வதேன் இந்தேசியக்
கவல : மகவாவலசிபுரம் தேஞ்வசப் வபைரிய
தகவாயயில்

ஞவானக்குமவாரன் "சசிறகு முவளந்தேதேதீயவாக"

சசி894.8113

894.8111
ஞவானமுதது பையிதலந்தேசிரன் பைதேசிப்பைவாசசிரியர்
பதரக்கை வபைதரரவா எஸ. ஜசி.

734

வசம்மவாதுளம்பூ. (கனகரததேசினம், க.) 894.8111

டி சசில்வவா, ஏ. பையி. எம். சுதேர்மவா. சூரிய
குமவாரனுக்கு ஒரு பைதேசில்

சசி894.8113

தேமசிழவமவாழசி நசிவல 1 (தேரம்) (3 – 4)
டீ வசவாசய்தரவா. இ. அ. வஜரவாட். மனளிதே –

ஆசசிரியர் வகநூல்

372.6071

சமூக தமம்பைவாடும் கசிறசிஸதேவ
பைங்களளிப்பும்

230

தேமசிழவமவாழசி நசிவல 3 (தேரம்) ஆசசிரியர்
வகநூல்

372.6071

வடவாப்பையிங், ககீத. இலங்வக வடபையிரததேசக் :
கசிரவாமப் பைள்ளளிக்கூடங்களளின் தமம்பைவாடு
371.394

தேமசிழவமவாழசி நசிவல 5 (தேரம்) ஆசசிரியர்
வகநூல்

372.6071

தேமசிழ தேரம் 13 : ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு
தேஅலீமுத தேஜ்வதீத. (ரிழவவான் நஸீம், கவாரீ)
தேகவல்களும்; தசவவகளும். (ஸ்ரீகவாந்தே
லட்சுமசி, அருளவானந்தேம்)

494.811

தேமசிழ வமவாழசியும் இலக்கசியமும் தேரம் 6 :
025.52

தேகவல் முகவாவமததுவமும் வயியவா

பைகுதேசி I

494.811

தேமசிழ வமவாழசியும் இலக்கசியமும் தேரம் 8 :

பைவாரததேசில் அதேன் பையிரதயவாகமும் :
இவடநசிவலப் பைரீட்வச

வழசிகவாட்டி

பைகுதேசி II

494.811

658.2028
தேமசிழ வமவாழசியும் இலக்கசியமும் பைகுதேசி I :

தேகவல் வதேவாடர்பைவாடல் வதேவாழசில்நுட்பைவயியலும்

தேரம் 9

494.811

தேரம் 12 : ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு
வழசிகவாட்டி

004.071

தேமசிழ வமவாழசியும் இலக்கசியமும் பைகுதேசி II :
தேரம் 9

494.811

தேகவல் வதேவாடர்பைவாடல் வதேவாழசில்நுட்பைவயியலும்
தேரம் 13 : ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு

தேமசிழரின் தேதீரவாப் பையிரச்சசிவனவயத

வழசிகவாட்டி

004.071

தேதீர்தது

வவததே சசிறசிமவாதவவா பைண்டவாரநவாயக்க.
(அரியநவாதேன், வச.)

தேங்கரவாஜவா, ஆ. உயயிரியல்

324.2092

570
தேமசிழசியல் ஆய்வுக் கட்டுவரகள்.

தேங்கவடிதவல், எஸ. தக. இழப்புக்கள்
இனளியும் வதேவாடர தவண்டுமவா?

(சண்முகதேவாஸ, அ.)

894.8114

363.34
தே.மு. தேசநவாயக்க சமூக தசவவகளும் அறக்

தேமசிழ அரிச்சுவடி. (இரவாஜரததேசினம், கவயிதேவா)
494.465

கட்டவள தேர்மஸதேவாபைனமும்
(கூட்டிவணததேல்) : தே.மு. தேசநவாயக்க
சமூக தசவவகளும் அறக்கட்டவள

தேமசிழ இலக்கசியத வதேவாகுப்பு தேரம் 10 - 11
894.811

தேர்மஸதேவாபைனமும் கூட்டிவணப்பைதேற்கவான
வதேவாரு சட்டமூலம்.
பைவாரவாளுமன்றம்.)

(இலங்வக.
346.0640262

தேமசிழ எட்டவாம் புததேகம். (வயிதஜசசிங்க, வஜசிர
பையிரபைவாத)

494.8118

தேயவாபைரன், வசந்தேசி. அழகசிய ஆட்டம்
சசி894.8113

தேமசிழ எழுதது பையயிற்சசி

372.465
தேயவாபைரன், வசந்தேசி. மண்புழு மவாமவா தவவல

தேமசிழ ஏழவாம் புததேகம். (வயிதஜசசிங்க, வஜசிர
பையிரபைவாத)

வசய்கசிறவார்

சசி894.8113

494.8118
தேர்மதேவாசன், வடிதவல் முருகன். மனளிதேவள

முகவாவமததுவம் பைகுதேசி - 1

658.3

தேர்மதேவாசன், வடிதவல் முருகன். மனளிதேவள
முகவாவமததுவம் பைகுதேசி - 2

658.3

894.811108

தேதீங்கு வயிவளவயிக்கும் ஆயுதேங்கள்
(தேசிருததேம்) : 1966 ஆம் ஆண்டின் 18
ஆம் இலக்க, தேதீங்கு வயிவளவயிக்கும்
ஆயுதேங்கள் சட்டதவதேத தேசிருதது

தேரமவான கற்பையிததேலுக்கு வசயல் நசிவல
ஆய்வு

வபைவான்னம்பைலம்)

371.102

வதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.
(இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.) 344.05370262

தேவயில் தமவதே தேட்சசினவாமூர்ததேசி.
(மதகஸவரன், வ.)

780.92

தேழலவாடி வதீதேசி. (கதணஷமூர்ததேசி கந்வதேயவா)

தேதீவகம் வதேற்கு பையிரததேச சமூக
வபைவாருளவாதேவார மூலவளததேசிரட்டு - 2011
330.954931

894.8111
தேனபைவாலசசிங்கம், எஸ. ஆர். கவயிவதேயும்
கவயிஞனும்

894.8111

தேனபைவாலன், பைவாலசுப்பையிரமணயியம். கல்வயிப்
பையிரதயவாக உளவயியல்

370.15

துஆ இஸதேசியவாபைவாரின் வபைவாக்கசிஷம்.
(யஃகூப், ரசகீதுல்லவாஹ)

297.57

துவரசசிங்கம், சு. உண்டு மகசிழதவவாம்
894.8111

தேனளிகவாசலம்பையிள்வள, நவாகமுதது : வமவாழசி.
துவரசசிங்கம், சு. ததேவாட்டததேசில் ஆடு

பதரக்கை வடவாப்பையிங், ககீத

சசி894.8113

தேனளிமுவறப் தபைவாதேவன : கல்வயிசவார் வசயற்
பைவாடுகள் பைற்றசிய வகநூற்வறவாடர் - 5
371.394
தேஜ்வதீத சட்ட வயிதேசிகள். (ஸவாஹசிர், எம். டீ.
எம்.)

297.1224045

தேசிருக்குறள் - அங்கவயியல் க.வபைவா.தே. (உ/தே)
பைவாடநூல். (நடரவாசவா, கசிருஷ்ணபையிள்வள)
170.071

துவரசசிங்கம், சு. நட்தபை உயர்வு

894.8113

துவரசசிங்கம், சு. பைவாலன் வருகசிறவான் 894.8113
துவரசசிங்கம், சு. வயல் வசய்தவவாம்894.8113
துஷ்டத தேனததேசிற்கு ஒரு பைவாடம்.
(கருணவாரதன, தசவாமபைந்து)

சசி894.8113

துஷ்ட நண்பைன். (யடததேவாவல, சவானக்க)

தேசிருக்குறளளின் கல்வயிச் சசிந்தேவன.
(இரவதீந்தேசிரன், ந.)

சசி894.8113

370.114

தேசிருக்குறளும் முகவாவமததுவமும் : ஓர்

தூய்வமதய தநர்ததேசியவான வவாழவுக்கு வழசி.
(ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.)

ஒப்பையீட்டு ஆய்வு. (தவல்நம்பையி, தேசி.)

492

294.5925
வதேட்சணவாமூர்ததேசி, வச. து. உறவுகள்894.8111

தேசிருச்சந்தேசிரன். இலங்வகயயில் இந்து
சமயததேசில் நசிலவும் ஆண்தேவல

வதேட்சணவாமூர்ததேசி, வச. து. குயயிதலவாவச

தேசிருமணத தேமசிழ வயிருந்து.
(கண்மணயிதேவாசன்)

392.5

தேசிருமணத தேமசிழ வயிருந்து. (கண்மணயிதேவாசன்)
392.5
தேசிறனவாவயின் புதேசிய தேசிவசகள். (மு.

894.8111
வதேட்சணவாமூர்ததேசி, வச. து. பைவால் நசிலவா
894.8111
வதேன் இந்தேசியக்கவல : மகவாவலசிபுரம்
தேஞ்வசப் வபைரிய தகவாவயில். (வசந்தேசில்

நவாதேன், நவாவகயவா)

734

2009 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்க,

ததேசசிய அபையிவயிருததேசி நம்பையிக்வக நசிதேசியம்
ஆண்டறசிக்வக 2009

353.533206

ததேசசிய தபைவாக்குவரதது வவததேசிய நசிறுவகம்.
ஆண்டறசிக்வக 2006

நவாட்வடக் கட்டி வயழுப்புதேல் வரிச்
சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம். (இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.)
343.0340262

353.606
நவாடகமும் அரங்கக் கவலகளும் :

ததேவதேவாசன், ரூபைரவாஜ். பைவாலருக்தகற்ற
பையயிற்சசிகள்

372.52

வதேவாழசிற்பைடும் அங்கசிகள். (ரூபைசசிங்கம், வச.)
570
வதேவாடரும் உறவுகள். (கமவால்)

நவாட்வடக் கட்டிவயழுப்புதேல் வரி (தேசிருததேம்) :

சசி891.483

ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி
792.071
நவாதேசிர் நூரி. சமூக – அரசசியல் மவாற்றம் :
இஸலவாமசிய வரலவாற்று அனுபைவங்களளின்
அடிப்பைவடயயிலவான சசில சசிந்தேவனகள்
297.727
நவாம் தகவாபைம் இல்வல. (கருணவாரதன,

ததேவாட்டததேசில் ஆடு. (துவரசசிங்கம், சு.)
சசி894.8113
நட்தபை உயர்வு. (துவரசசிங்கம், சு.)

894.8113

இரவாமநவாதேனளின் கல்வயிச் சசிந்தேவனயும்
கல்வயிப் பைணயியும்

370.9

நடரவாசவா, கசிருஷ்ணபையிள்வள. தேசிருக்குறள் அங்கவயியல் க.வபைவா.தே. (உ/தே)பைவாடநூல்
170.071

894.8113
நபையிகளவாரின் வவாழக்வகச் சரிவதே.

நபையியமுதேம். (பைவாறூக்)

297.63
297.63

நல்ல தேங்கவால். (நசிசவார், உ.)

வசதேசிகள் பைரவாமரிப்பு வகநூல். (வமரின்

நவாவளய முஸலசிம் வபைண். (அல்கர்ளவாவதீ
யசுப்)
நசிசவார், உ. நல்ல தேங்கவால்

894.8111

894.8111
நசிதேசிக் கூற்று 2010. (இலங்வக. தமல்
மவாகவாணம். 2010 ஜனவரி 01 வதேவாடக்கம்
2010 டிசம்பைர் 31 வவரயயிலவான.)

352.48

நசிதேசிக் கூற்று 2011. (இலங்வக. தமல்
மவாகவாண சவபை)

346.064026

அறசிக்வக. 2009
நசிலவும் சுடும். (சகீதேரன், ரவாணயி)

நல்லூர் சசின்னததேம்பையிப் புலவர். (இரகுபைரன்,

நதீங்களும் சசிங்களம் தபைசலவாம்.

928.94811

நல்வழசி : கவயிவதே நூல். (சபைவாவரததேசினம்,
க.)

305.4

நசிசவார், உ. முததுக் கவணயவாழசி பைவாகம் 01

894.8111

க.)

371.62

352.48

நசில அளவவச் சவபை. வசயலவாற்று

நம்பையிக்வகப் வபைவாறுப்பு நசிதேசியம்
(கூட்டிவணததேல்) சட்டம்

நவாம் வயிரும்பும் பைவாடசவாவல : பைவாடசவாவல

894.8113

நண்டுகள் சததேமசிடுமவா?. (அனந்தேன், இ.)

(முஹம்மத, ரஸீன்)

சசி894.8113

கஸட்தரவா, வகப்ரியல்)

நடரவாசவா, ஆர். எஸ. தசர் வபைவான்.

நடுகல். (சகீதேரன், ரவாணயி)

தசவாமபைந்து)

894.8111

(வயிஜயகுமவார், ஆர்.)

354.3406
894.8113

491.488

நுண்பைவாகப் வபைவாருளளியல். (சசிவதநசரவாஜவா,
அ.)

338.5

பையணங்களளில்.

(சண்முகரததேசினம், க.)

153

நூலகப் பைகுப்பைவாக்கம் : ஓர் அறசிமுகம்.
(வபைரூஸ, எம். பையீ. எம்.)

025.42

நூலகப் பைட்டியலவாக்கம் : ஓர் அறசிமுகம்.
(வபைரூஸ, எம். பையீ. எம்.)

371.102

பைரீட்வச வழசிகவாட்டி - I (தேமசிழ இலக்கப்
025

வநஞ்சு வபைவாறுக்கு தேசில்வலதய.... (சம்பைந்தேர்,
முதது)

பைரிகவாரம் கற்பையிததேல்

894.811

பைகுதேசி) அரூஸ, ரவா. பை.)

894.811076

பைரீட்வச வழசிகவாட்டி - II (வமவாழசி வளமும்
ஆக்கததேசிறனும்). (அரூஸ, ரவா. பை.)
894.811076

வநருங்கசின வபைவாருள் வகப்பைட தவண்டும்.
(அருளவானந்தேம், ச.)

894.8113

பைரீத, ஸக்கசியவா ஸசிததேதீக். முதேசிசம் :
வபைவான்வமவாழசித

வதேவாகுப்பு

080

தநவாபைல் பைரிசு வபைற்ற இயற்பையியலறசிஞர்கள்.
(சசிதேம்பைரம், நவா. சு.)

920

வநபௌபைர், ய. எல். எம். தேமசிழவாக்கம் பதரக்கை
ஜயசசிங்க, ரிட்லசி.
வநபௌஷவாத,

ஏ.

வபையர்ப்பு

எஸ. எம்.

பைல்கவலக்கழக மவானளியங்கள் ஆவணக்குழு
வருடவாந்தே அறசிக்வக - 2009

வமவாழசி

352.8806

பைலஸதேதீன வயிவகவாரம் பைற்றசிய நவாற்பைது

பதரக்கை ரஃபைத அல்பைவாஸ்ரீஷவா,

அப்துர் ரஹமவான்

வயிடயங்கள். (ஸவாலசிஹ முஹஸசின்
முஹம்மத.)

956.94

பைலஸதேதீனம் : ஒரு சமகவால தநவாக்கு.
பைககீரதேசி, எம். இலங்வகயயில் வதேவாவலக்கவாட்சசி

(கதணசலசிங்கம், தக. ரீ.)

956

302.2345
பைற்றுக்கள் வரி (நதீக்குதேல்) : பைற்றுக்கள் வரி
பைண்டவாரநவாயக்க, ஜகத. உயர்தேர வணயிகக்
கல்வயி - 1

650.071

சட்டதவதே நதீக்குவதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம். (இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.)
346.0640262

பைண்டவாரநவாயக்க, ஜகத. உயர்தேர வணயிகக்
கல்வயி - 2

650.071

பைண்டவார ரணதுங்க, அருண. அதசதேன
இரசவாயனவயியல்

894.8113

பைஹஸூர்டீன், இஸவாக். ஏ மவாஸட்ட கசி தபைவா
546

பைணக் வகவாடுக்கல் வவாங்கல்களள் வங்கசிகள்
மற்றும் வபைவாருளவாதேவாரம்.

பைனளிநசிலவு. (உதேயனளின், இரவா.)

வஜனரல் இங்லசிஸ

428

பைவாடசவாவல அபையிவயிருததேசி. (சசிவநதடஸ, வச.)

(சமரசசிறசி, பையி.)

330.95493

371
பைவார்வவயயின் பைதேசிவுகள். (ஜதீவவா, அந்தேனளி)
894.811

பைண்பைவாடு : சமூக வமய்யயியல் தநவாக்கு.
(கசிருஷ்ணரவாஜவா, தசவா.)

306

பைடிப்பும் நடிப்பும். (சுந்தேரம்பையிள்வள, ந.)
894.8112
பைந்து அடிப்தபைவாம். (அகளங்கன்)

பைவாரம்பைரியமும் உயயிரின் வதேவாடர்ச்சசியும்.
(ரூபைசசிங்கம், வச.)

570

பைவால் நசிலவா. (வதேட்சனவாமூர்ததேசி, வச. து.)
894.8111

894.8111
பைவாலகசிருஷ்ணன், என். இலங்வகப்

வபைவாருளவாதேவாரததேசின் அபையிவயிருததேசிப்
பையிரச்சசிவனகள் : ஓர் சம கவால மமீளவாய்வு

புவயியயியல் தேரம் 6

920

338.95493
புவயியயியல் தேரம் 6 : ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு

பைவாலசுந்தேரம், வயிமலவாம்பையிவக கவலச்

வழசிகவாட்டி

வசவாற்வறவாகுதேசி : நூலகமும் தேகவல்
வயிஞ்ஞவானமும்

020.3

372.62

பைவாறூக். நபையியமுதேம்

297.63

894.8113
பையிரகவாசம் குவறந்து வரும் சூரியன் : ஓர்
வயிஞ்ஞவான தநவாக்கு. (முஹம்மத,
297.122

பையிரசவாந்தேன், ஸ்ரீ. தசவாமசுந்தேரப் புலவர்

920

பையிரசவாந்தேன், ஸ்ரீ ; பைதேசிப்பைவாசசிரியர் பதரக்கை

பதரக்கை ஜஸூட் எல், எலசியட்

பதரக்கை தஹர்தபைர்ட் தஜ.
வபைர்னவான்தடவா, மலசிக். இலங்வக கடற்
கவரயயிலுள்ள ஓடுகள்

591.477095493

வபைதரரவா, எஸ. ஜசி. இலங்வகத தேசிருததூதேர்
அருளவாளர் தயவாசப்வவாஸ வவாழவும்
பைணயியும்

வவற்றசி வழசி

பையிரசவாந்தேன், ஸ்ரீ ; பைதேசிப்பைவாசசிரியர் பதரக்கை

ஓர் அறசிமுகம்

பையிரதயவாக உயயிரியல். (ரூபைசசிங்கம், வச.)

570

பையிதலந்தேசிரன், ஞவானமுதது. கசிறசிஸதேவமும்
நவாகரிகங்களும்

261

700.071

பைட்டியலவாக்கம்: ஓர் அறசிமுகம்
வபைவாதுக் கவாரணயிகளளில் வபைரியது.

894.8111

வபைவாது தேகவல் வதேவாழசில்நுட்பைவயியல் தேரம்
004.071

894.8113
050.94811

வபைவாருளளியல் : பைருநசிவல மற்றும்
நுண்பைவாகப் வபைவாருளளியல் தகவாட்பைவாடுகள்.
(வயிஜயகுமவார், சசி.)

புவதே குழசிக்குத தேள்ளும் புவகப்பைழக்கம்!.
362.29

புல் தேட்டுப்பைவாட்வட தேதீர்க்க வகக்தகவால்

025

12 : ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி

புதேசிய பையணம். (இரததேசினதவதலவான், ஆ.)

(முஹம்மத, ரஸீன்)

025.42

வபைரூஸ, எம். பையீ. எம். நூலகப்

(ஷல்மவானுல் ஹரீஸ)

புண்ணயியமூர்ததேசி, கசி. கவலததேசிட்ட

636

புல்லுக்கு அவலந்தே மசில்லவா. (சசிஹவாப்டீன்,
அஷ்ரப்)

371.22

வபைரூஸ, எம். பையீ. எம். நூலகப் பைகுப்பைவாக்கம் :

கதணவசயர், ஸ்ரீ.

புதுவசந்தேம்

270.92

வபைதரரவா, சந்தேசிரதசவாம. சதேர புலவம பைரிசசில்

ஈழததேசில் கம்பைன்

மவாதேசிரிவககள்

புஸபைவா சசிவகுமவாரன் ; வமவாழசிவபையர்ப்பு

புஸபைவா சசிவகுமவாரன் ; வமவாழசிவபையர்ப்பு

பைவாலன் வருகசிறவான். (துவரசசிங்கம், சு.)

ரஸீன்)

புஸபைவா சசிவகுமவாரன் ; வமவாழசிவபையர்ப்பு
பதரக்கை லசிஹஸூவவாடவான்

பைவாலருக்தகற்ற பையயிற்சசிகள். (ததேவதேவாசன்,
ரூபைரவாஜ்)

910.71

சசி894.8113

339

வபைவாருளளியல் : வபைவாருளவாதேவாரம் ஒன்றசின்
அறசிமுகம். (ஸ்ரீரவாம், எஸ.)

330

வபைவாருளளியல் : ஆரம்பைநசிவலப் பைரீட்வச
வபைவாருளளியல் : வபைவாருளவாதேவாரம் ஒன்றசின்

அறசிமுகம். (ஸ்ரீரவாம், எஸ.)

330
மனளிதேவள முகவாவமததுவம் பைகுதேசி - 1

வபைவாருளளியல் தேரம் 12 : ஆசசிரியர்

(தேர்மதேவாசன், வடிதவல் முருகன்)

அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி

658.3

330.071
மனளிதேவள முகவாவமததுவம் பைகுதேசி - 2

வபைவாருளளியல் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்

(தேர்மதேவாசன், வடிதவல் முருகன்)

அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி

658.3

330.071
மஜதீத,

வபைவான்னம்பைலம், எம். கடததேல் கவாரர்கள்

ஏ.

மூட மறுக்கும்

துடிக்கும்

வயிழசிகளும்

இதேயமும்

894.8111

சசி894.8113
மவனப் வபைவாருளளியல் தேரம் 13 : ஆசசிரியர்
வபைவான்னம்பைலம், மு. எனக்குப் பைசசிக்குததே

அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி

640.71

சசி894.8113

வபைவான்னம்பைலம், மு. வசவ்வவாய் மனளிதேன்

மட்டக்களப்பு மவாவட்டததுக் கசிரவாமசிய வழசி

894.8112
வபைவான்னம்பைலம், மு. தேசிறணவாய்வயின் புதேசிய
தேசிவசகள்

894.811108

பைவான பைவாடல்களும். (சுப்பையிரமணயியம்,
சுகந்தேசி)

294.5

மவழ நதேசி கடல். (இஸவாறுதேதீன்,

வபைவாறசிமுவறத வதேவாழசிநுட்பைம் தேரம் 13 :

முஹம்மது அலசியவார்)

ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி
620.0071
தபைவாரின் பைடிப்பையிவனகள் 2 : வநருக்கடியயின்
பைவாவதே. (றசிச்சவார்ட்சன், தஜவான்)

பைவாட்டுச் சடங்குகளும் அவவ வதேவாடர்

303.485

894.8111

மவாததேவற இரவாகுல கல்லூரி பைவழய
மவாணவர் கழகம்(வகவாழும்புக் கசிவள)
(கூட்டிவணததேல்) : மவாததேவற இரவாகுல
கல்லூரி பைவழயமவாணவர் கழகதவதேக்
(வகவாழும்புக் கசிவள) கூட்டிவணப்பைதேற்
பைதேற்கவான

மதகஸவரன், வ. தேவயில் தமவதே
தேட்சணவாமூர்ததேசி

780.92

சசி894.8113

மவலதததேன் கவதேகள் : சசிறுவர் கவதேகள்.
(அருளவானந்தேம், ச.)
மதலரியவா

சசி894.8113
616.9263

மன்ஸஸூர், எம். ஏ. எம். வமவாழசிவபையர்ப்பு
பதரக்கை

001.97

மவானளிட நம்பையிக்வக. (வகரூல் பைவுர், எம்.
ஐ.)

297

மசிகுந்தே தபைரவாவச. (யடததேவாவல, சவானக்க)
சசி894.8113

(அமவான், வஜனதீரவாவதேபௌபையீக்)

மனளிதே - சமூக தமம்பைவாடும் கசிறசிஸதேவ

894.8113

மமீண்டு வந்தே நவாட்கள். (ரவதீந்தேசிரன், வதேசிரி.

பைங்களளிப்பும். (டீ வரவாசய்தர இ. அ.

மனளிதேவள, தேவாபைன முகவாவம

(முஹம்மத, ரஸீன்)

மசிதுஹவாவயின் நந்தேவனம் சசிறுவர் கவதேகள்.

நவாதேசிர் நூரி

வஜரவாட்)

346.0640262

மவாவபைரும் உலக அதேசிசயமவான 'ஸம் ஸம்'.

மண்புழு மவாமவா தவவல வசய்கசிறவார்.
(தேயவாபைரன், வசந்தேசி)

வதேவாரு சட்டமூலம்.

(இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.)

230
658.312

சசி)
முகவாவமததுவக் கணக்ககீடு மற்றும்

894.8113

வயியவாபைவார நசிதேசியயியல் : இறுதேசிநசிவலப்
பைரீட்வச

முஹம்மத ரஸீன். இஸலவாம் வவாளவால்

658.1511

முகவாவமததுவம் : இவடநசிவலப் பைரீட்வச
658

பைரவயியதேவா?

297.27

முஹம்மத ரஸீன். பையிரகவாசம் குவறந்து
வரும் சூரியன் : ஓர் வயிஞ்ஞவான
தநவாக்கு

297.122

முவக வயிடும் வமவாட்டுக்கள். (ரஸலவான்,
எம். ஆர். எம்.)

894.811

முஹம்மத ரஸீன். புவதே குழசிக்குத
தேள்ளும் புவகப்பைழக்கம்!

362.29

முவகதேதீன்சவாலசி. வவாழதேல் மமீதேவான
வன்முவற

894.8113

முஹம்மத ரஸீன். மவாவபைரும் உலக
அதேசிசயமவான 'ஸம் ஸம்'

முவகதேதீன். ஒரு கவாலம் இருந்தேது

001.97

894.8111
முஹம்மது ரஸீன் ; வமவாழசி. பதரக்கை
யஃகூப் ரசகீதுல்லவாஹ

முததுக் கவணயவாழசி பைவாகம் 01. (நசிசவார், உ.)
894.8113
முதேசிசம் : வபைவான்வமவாழசித வதேவாகுப்பு. (பைரீத,
ஸக்கசியவா ஸசிததேதீக்)

080

முதேசிதயவாரின் உரிவமகவள பைவாதுகவாததேல்
(தேசிருததேம்) : 2000 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம்

முஹம்மது ரஸீன் ஹஸன் ; வமவாழசி
பதரக்கை சவாஹசிப் பைவாலன்பூரி, உமர்
முஹம்மத ரஸீன். நபையிகளவாரின்
வவாழக்வகச் சரிவதே

297.63

முஸதேபைவா, ஏ. சகீ. ஜரீனவா. தரவாஜவாக் கூட்டம் :
சசிறுவர் கவதேகள்

சசி894.8113

இலக்க, முதேசிதயவாரின் உரிவமகவளப்
பைவாதுகவாப்பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.

மூசசின்,

நசியவாஸ.

சசிறுகவதேக் வகவாதது

(இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.) 344.03160262
முற்று வவததும் மூடப்பைடவாதே தபைனவா.
(ரவா. பை. அரூஸ)

894.8113
மூட மறுக்கும்

894.8113

முன்பைள்ளளி சசிறுவர்களுக்கவான கணயிதே

வயிழசிகளும் துடிக்கும்

இதேயமும். (மஜதீத,

ஏ.

)

894.8111

வமரின் கஸட்தரவா, வகப்ரியல். நவாம்

வசயல்நூல்

372.7

வயிரும்பும் பைவாடசவாவல : பைவாடசவாவல
வசதேசிகள் பைரவாமரிப்பு வகநூல்

371.62

முன்தனற்றச் வசயற்பைவாட்டு அறசிக்வக 2010

352.7306

வமன் வதேவாழசினுட்பைவயியல் தேரம் 12 :
ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி

முன்தனற்றம் 2008

303.44

முன்தனற்றம் - 2010 மற்றும் வசயற் பைவாட்டுத

004.071
தமலதேசிக வமவாழசிகவளக் கற்பையிததேல் :

தேசிட்டம் 2011. (இலங்வக. தமல் மவாகவாணம்.

கல்வயிசவார் வசயற்பைவாடுகள் பைற்றசிய

தவளவாண்வம கமநல அபையிவயிருததேசி,

வகநூற்வறவாடர் - 6.

வகதவதேவாழசில் சசிறசிய நதீர்ப்பைவாசனம் மற்றும்

எலசியட்)

சுற்றவாடல் அவமச்சு.)

(ஜஸூட் எல்,
372.652

352.1406
வமவாழசியும் பையிற துவறகளும்.

முஹம்மம், ரஸீன். அல்குர்ஆவன
மனனம் வசய்வது எப்பைடி?

சண்முகதேவாஸ, அ.)
297.122

494.811

யஃகூப், ரஷதீதுல்லவாஹ. அகசிலங்களளின்
அதேசிபைதேசியவாகசிய அல்லவாஹ : இவறவன்,
கடவுள், புழன என்றவழக்கலவாமவா?
297.1225

ரிழவவான் நஸீம், கவாரீ ; வமவாழசிவபையர்ப்பு
பதரக்கை முஹம்மது ரஸீன்
ரிஜசிரிங், கசிளமசின்டின். ஒரு நதீலன்
கரடியயின் பையணம்

யஃகூப், ரஷதீதுல்லவாஹ. துஆ
இஸதேசியபைவாரின் வபைவாக்கசிஷம்

297.57

823

ரிஸவயி, எப். ரிஸகவா. ஒரு மலரின்
பையணம்

யஃகூப், ரஷதீதுல்லவாஹ ; வமவாழசிவபையர்ப்பு
பதரக்கை முஹம்மது ரஸீன்

894.8111

ரூபைசசிங்கம், வச. சுற்றவாடல் உயயிரியல் 577.58

யஃகூப், ரஷதீதுல்லவாஹ. ஸலவவாததுத
தேகவல் களஞ்சசியம் பைவாகம் 2

ரூபைசசிங்கம், வச. வதேவாழசிற்பைடும் அங்கசிகள் 570
297.57
ரூபைசசிங்கம், வச. பைவாரம்பைரியமும் உயயிரின்

யடததேவாவல, சவானக்க. துஷ்ட நண்பைன்

வதேவாடர்ச்சசியும்

570

சசி894.8113
யடததேவாவல, சவானக்க. மசிகுந்தே தபைரவாவச

ரூபைசசிங்கம், வச. பையிரதயவாக உயயிரியல்

570

சசி894.8113
ரூபைரவாஜ் ததேவதேவாசன், வஜயசசிங். சசிங்களம்
ய. எல். எம். பைவாறூக் மன்றம் (கூட்டி

கற்தபைவாம் : இலகு வழசிகவாட்டி

491.488

வணததேல்) : ய. எல். எம். பைவாறூக்
மன்றதவதேக் கூட்டிவணப்பைதேற்கவான

தரவாஜவாக் கூட்டம் : சசிறுவர் கவதேகள்.

வதேவாரு சட்டமூலம். (இலங்வக.
பைவாரவாளுமன்றம்.)

(ஜரீனவா முஸதேபைவா ஏ. சகீ.)

வலஸடர் தஜம்ஸ பையீரீஸ மற்றும் சுமசிதரவா

தயவாதகஸவரி சண்முகசுந்தேரம் : வமவாழசி.

பையீரீஸ மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) :

பதரக்கை வபைரூஸ, எம். பையீ. எம்.)

வலஸடர் தஜம்ஸ பையீரீஸ மற்றும்
சுமசிதரவா பையீரீஸ மன்றதவதேக்

ரஃபைத அல்பைவாஸ்ரீஷவா, அப்துர் ரஹமவான்.
வரலவாற்று மனளிதேர்கள்

பைவாகம் - 2 297.092

மனளிதேர்கள்

கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம். (இலங்வக. பைவாரவாளு
மன்றம்.)

ரஃபைத அல்பைவாஸ்ரீஷவா, அப்துர் ரஹமவான்.
வரலவாற்று

சசி894.8113

346.0640262

346.0640262

பைவாகம் - 1
297.092

வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட கடன்கவள
அறவயிடுதேல் (வயிதசட ஏற்பைவாடுகள்)

ரமழவானளின் வசந்தேம். (ஸவாஹசிர், எம். டீ.
எம்.)

(தேசிருததேம்) : வங்கசிகளவால் வழங்கப்பைட்ட

297.362

கடன்கவள அறவயிடுதேல் (வயிதசட
ஏற்பைவாடுகள்) சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்

ரதனதவல், ரவயி. சரிததேசிர நவாயகர்கள்

920

கவானவதேவாரு சட்டமூலம். (இலங்வக.
பைவாரவாளுமன்றம்)

ரவதீந்தேசிரன், வதேசிரி. சசி.
நவாட்கள்

மமீண்டும் வந்தே
894.8113

ரஸலவான், எம். ஆர். எம். முவக வயிடும்
வமவாட்டுக்கள்

346.0730262

894.8111

ரிழவவான் நஸீம், கவாரீ. தேஅலீமுத தேஜ்வதீத
297.1224045

வடமரவாச்சசி வடக்கு பையிரததேச சமூக
வபைவாருளவாதேவார மூலவளததேசிரட்டு - 2011
330.954931
வடவமவாழசி இலக்கசிய வரலவாறு (முதேற்
பைவாகம்). (வகலவாசநவாதேருக் குருக்கள்,

கவா.)

வசயலவாளர் அலுவலகம் தமல்
894.811

மவாகவாண சவபை)

வணயிகப் புள்ளளிவயிபைரவயியல் தேரம் 13 :

352.48

வரவு வசலவுத தேசிட்ட வயிவவாதேம் 2011.

அடிப்பைவடக் கணக்ககீடு : ஆரம்பைநசிவலப்

(இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். மகளளிர்

பைரீட்வச

வயிவகவாரம்)

657.042

வணயிகமும் கணக்ககீட்டுக் கல்வயியும் தேரம்
10,11 : பைவாகம் ஐ. (சசிவதநசரவாஜவா, அ.)

வரலவாற்று மனளிதேர்கள்

352.48
பைவாகம் - 1. (ரஃபைத

அல்பைவாஸ்ரீஷவா, அப்துர் ரஹமவான்) 297.092

657.79
வரலவாற்று மனளிதேர்கள்
வணயிகக் கல்வயி : இவடநசிவலப் பைரீட்வச

பைவாகம் - 2. (ரஃபைத

அல்பைவாஸ்ரீஷவா, அப்துர் ரஹமவான்) 297.092

வணயிகக் கல்வயி தேரம் 13 : ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி

350.071

வணயிகக் கல்வயி தேரம் 13 : ஆசசிரியர்
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி

வரலவாறு தேரம் 6 : வயினவாவயிவட

954.93076

வரலவாறு தேரம் 8 : பைகுதேசி I

950

வரலவாறு தேரம் 8 : பைகுதேசி II

950

350.071

வயல் வசய்தவவாம். (துவரசசிங்கம், சு.)
894.8113

வரலவாறு தேரம் 10

954.93

வரவு வசலவுத தேசிட்ட மதேசிப்பையீடு : வதேவாகுதேசி
I. (இலங்வக. வபைவாதுத தேசிவறதசரி) 352.48
வரவு வசலவுத தேசிட்ட மதேசிப்பையீடு : வதேவாகுதேசி
II. (இலங்வக. வபைவாதுத தேசிவறதசரி) 352.48
வரவு வசலவுத தேசிட்ட மதேசிப்பையீடு : வதேவாகுதேசி
III. (இலங்வக. வபைவாதுத தேசிவறதசரி) 352.48

(இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். சுகவாதேவார

வரவு வசலவுத தேசிட்ட

900.071

வரலவாறு தேரம் 11 : பைகுதேசி II

909

வரலவாறு : துவணப் பைவாடநூல் தேரம்

6956.93

வருடவாந்தே அறசிக்வக - 2009. (பைல்கவலக்கழக
மவானளியங்கள் ஆவணக்குழு)

வரவு வசலவுத தேசிட்ட வயிவவாதேம் 2010.
தேசிவணக்களம்)

வரலவாறு : தேரம் 11

352.48

352.8806

வதரவாதேயன், மவாவவ. வலசிகவாமதது
மண்ணயின் வமந்தேர்கள் (நவடச்
சரிததேசிரம்)

வயிவவாதேம் 2011.

894.8113

(இலங்வக. தமல் மவாகவாணம்.
அபையிவயிருததேசி முன்தனற்றம் மற்றும்
இலக்கு)

352.48

(நவடச் சரிததேசிரம்). (வதரவாதேயன்,
மவாவவ)

வரவு வசலவுத தேசிட்ட வயிவவாதேம் 2011.
(இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். சமூக
தசவவ தேசிவணக்களம்)

வலசிகவாமதது மண்ணயின் வமந்தேர்கள்

352.48

வலசிகவாமம் தமற்கு பையிரததேச சமூக
வபைவாருளவாதேவார மூலவளததேசிரட்டு - 2011
330.954931

வரவு வசலவுத தேசிட்ட வயிவவாதேம் 2011.
(இலங்வக. தமல் மவாகவாணம்.

வன் வதேவாழசில்நுட்பைவயியல் தேரம் 12 :

நன்னடதவதே சசிறுவர் பைவாதுகவாப்புச்
தசவவத தேசிவணக்களம்)
வரவு வசலவுத தேசிட்ட

894.8113

352.48

வயிவவாதேம் 2011.

(இலங்வக. தமல் மவாகவாணம். பையிரதேவான

ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி
004.071
வஜசிரவா பையிரபைவாத வயிஜயசசிங்க ; தேமசிழவாக்கம்

பதரக்கை டி சசில்வவா, ஏ. பையி. எம். சுதேர்மவா

வயிவசவாய வயிஞ்ஞவானம் : கல்வயிப் வபைவாதுத

வவாழக்வகத ததேர்ச்சசிகளும் குடியுரிவமக்
கல்வயியும்

ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி 630.7

தேரவாதேரப் பைததேசிர (உயர்தேரம்) தேரம் - 13

646.7

வவாழக்வகதததேர்ச்சசிகளும் குடியுரிவமக்
கல்வயியும்; தேரம் 6

300.71

வவாழக்வகத ததேர்ச்சசிகளும் குடியுரிவமக்
கல்வயியும் : தேரம் 7

370.11

வவாழக்வகதததேர்ச்சசிகளும் குடியுரிவமக்
கல்வயியும்; தேரம் 8 : பைகுதேசி I

300.71

ஆசசிரியர் அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி 630.7
வயிவசவாயமும் அதேன் வதேவாழசில்நுட்பைவயியமும்
630
வயில்சன், கசிறசிஸடின். கசந்தே தகவாப்பையி

823

வயிலங்கசியல் வயிஞ்ஞவானம்

590

வயிஜயகுமவார், ஆர். நதீங்களும் சசிங்களம்
தபைசலவாம்

வவாழக்வகத ததேர்ச்சசிகளும் குடியுரிவமக்
கல்வயியும் : தேரம் 9

370.11

491.488

வயிஜயகுமவார், சசி. வபைவாருளளியல் : பைருநசிவல
மற்றும் நுண்பைவாகப் வபைவாருளளியல்
தகவாட்பைவாடுகள்

வவாழவயின் தவர்கவளத ததேடி.... (தறஜசிஸ
இரவாசநவாயகம், மவா.)

230

வவாழதேல் மமீதேவான வன்முவற. (முவகதேதீன்
சவாலசி)

புததேகம்

894.8118

வயிதஜசசிங்க, வஜசிர பையிரபைவாத, தேமசிழ ஏழவாம்

894.8113

வயிக்தனஸவரன், ரீ. அரசசியலும் சசிவயில்

புததேகம்

894.8118

வயிதஜதசகர, பையிறசியவானளி. இலங்வகயயில்

சமூகமும்

320

வயிததேகன் வயிபுலவானந்தேன். (அருளவானந்தேம்,
ச.)

339

வயிதஜசசிங்க, வஜசிர பையிரபைவாத, தேமசிழ எட்டவாம்

பைவாரவாளுமன்ற வழக்கம்

வயிதஜந்தேசிரன், இ. ஊடகவயியற் கல்வயி, தேரம்

894.811

வயிதுரர்கள், அநவாவதேகள் ஓய்வூதேசியம்

328.5493

10

302.23

வவட்டிய தவரில் ஒருமுவற. (ஹமமீட்,

(தேசிருததேம்) : 1983 ஆம் ஆண்டின் 24

எம்.

ஆம் இலக்க, வயிதுரர்கள், அநவாவதேகள்

எஸ. எஸ.)

894.8113

ஓய்வூதேசியச் சட்டதவதேத தேசிருததுவதேற்
கவானவதேவாரு சட்டமூலம். (இலங்வக.
பைவாரவாளுமன்றம்.)

வவற்றசிவய தநவாக்கசி. (ஸவாஹசிப் பைவாலன்பூரி,

343.01120262

வயியவாபைவாரக் கணயிதேமும் புள்ளளிவயிபைரவயியலும்

உமர்)

தவங்கடசவாமசி, மு. ஔவவயவார் : ஆததேசிச்

650.01513
வயியவாபைவாரச் சட்டம் : இவடநசிவலப்
பைரீட்வச

297

சூடி : உவர வயிளக்கம்

170

தவங்கடசவாமசி, மு. ஔவவயவார் :
346.07

வகவான்வறதவந்தேன் : உவர வயிளக்கம்
170

வயிவசவாய வயிஞ்ஞவானம் தேரம் 13 :
அறசிவுவரப்பு வழசிகவாட்டி

ஆசசிரியர்
630.7

தவங்கடசவாமசி, மு. ஔவவயவார் : நல்வழசி
:

வயிவசவாயம் வதேவாழசில்நுட்பைவயியல் தேரம் 13 :

உவர வயிளக்கம்

170

தவல்நம்பையி, தேசி. தேசிருக்குறளும் முகவாவமதது
வமும் : ஓர் ஒப்பையீட்டு ஆய்வு

ஜசிப்ரி, எம். எஸ. எம். அதபைவாபையிஸ 2036 :

294.5925

தவலுப்பையிள்வள, ஆ. ஈழதது அறசிஞர்

வயிஞ்ஞவானப் புவனக்கவதே

500.3

ஜதீவநதேசி சசிறுகவதேகள்

ஆளுவமகள்

894.8113

920
ஜதீவநதேசி சசிறுகவதேகள் வமவாழசிவபையர்ப்பு

தவலுப்பையிள்வள, ஆ. ஈழததுப் பைவழய

பதரக்கை கலவாமணயி பைரணதீதேரன்

இலக்கசியங்கள் : வரலவாற்றத ததேடல்
894.811

ஜதீவவா, அந்தேனளி. பைவார்வவயயின் பைதேசிவுகள்
894.811

தவதரவாடி

வயிழுவதேறசிந்து.... (வசல்வரவாஜவா,

என்.)

894.811

ஜஸூட் எல், எலசியட். தமலதேசிக வமவாழசிகவளக்
கற்பையிததேல் : கல்வயிசவார் வசயற்பைவாடுகள்
பைற்றசிய வகநூற்வறவாடர் - 6

றமமீல், ய. தக. வமவாழசிவபையர்ப்பு

372.652

பதரக்கை

ஸவாலசிஹ முஹஸசின் முஹம்மத.

வஜமமீல், எஸ. எச். எம். அறசிஞர் எ. எம். எ.
அஸீஸ பைன்முகப் பைவார்வவ

920

றமமீஸ, ஏ. ஸீ. எம். இஸலவாததேசில்
குழந்வதே வளர்ப்பு
றவூப், வசய்ன் வமவாழசிவபையர்ப்பு

305.231
பதரக்கை

வஜமமீல், எஸ. எச். எம். கசிரவாமதது இதேயம்

அல்கஸஸவாலசி, முஹமத

:

இலங்வக முஸலசிம்களளின் நவாட்டுப்புற
இயல்

398.2

றசிச்சவார்ட்சன், தஜவான். தபைவாரின் பைடிப்பையிவன
கள் 2 : வநருக்கடியயின் பைவாவதே

303.485

வஜயரவாசவா, சபைவா. கவல இலக்கசியக்
களஞ்சசியம்

894.811

தறஜசிஸ இரவாசநவாயகம், மவா. வவாழவயின்
தவர்கவளத ததேடி...

230

ஜஃபைவார் பைக்ககீர், பை. கவா. கல்வயியயியல்
ஆய்வயின் இயல்புகள்
ஜஃபைவார் பைக்ககீர், பை. கவா. கல்வயியயியல்
வயினவாக்வகவாததுக்கள்

வஜயரவாசவா, சபைவா. கல்வயி நுட்பைவயியல் 372.358
வஜயரவாசவா, சபைவா. உலகக் கல்வயி வரலவாறு

370.12
ஆய்வு

950
தஜவாசப், வதேளளிவதவதே. குவட நசிழல் 894.8113

370.7
தஜவார்ச், ஏ. சசி. அரசறசிவயியல் : ஓர்

ஜஃபைவார் பைக்ககீர், பை. கவா. கல்வயியயியல்
ஆய்வவவான்வறத தேசிட்டமசிடல்

அறசிமுகம்
370.7

320

ஜஃபைவார் பைக்ககீர், பை. கவா. சசிறந்தே கற்றலுக்கவான
பைவாடசவாவல

371

ஹங்குரவான்வகதே மவாதேன்வல ரஜ மகவா
வயிகவாவர அபையிவயிருததேசி மன்றம் (கூட்டி

ஜனவாதேசிபைதேசி ததேர்தேல் ஜனவரி 2011 : ததேர்தேல்

வணததேல்) : ஹங்குரவான்வகதே மவாதேன்

வன்முவறகள் முவறதகடுகள் பைற்றசிய

வல ரஜ மகவா வயிகவாவர அபையிவயிருததேசி

இறுதேசி அறசிக்வக

மன்றம் கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு

364.1324

சட்டமூலம். (இலங்வக. பைவாரவாளு
ஜயசசிங்க, ரிட்லசி. உளவயியல்சவார் உளவளத
துவண அணுகுமுவற

மன்றம்.)

346.060262

258.3
ஹமமீட், எம். எஸ. எஸ. வவட்டிய தவரில்

ஒருமுவற

894.8113
ஸ்ரீ வகலவாஸநவாதேபுரவாணம். (நவாதகசயர் சசிவ

ஹந்தேகல வலகம்பைவா புரவாதேண ரஜமகவா

சுப்பையிரமணயிய சசிவவாச்சவாரியர்)

294.5

வயிஹவாரஸதே அபையிவயிருததேசி சவபை (கூட்டி
வணததேல்) : ஹந்தேகல வலகம்பைவா

ஸ்ரீ லங்கவா வசவகவமவாழசி பையயிற்சசிப்

புரவாதேண ரஜமகவா வயிஹவாரஸதே

புததேகம் தேமசிழ 3+. (குருகுலசூரிய

அபையிவயிருததேசி சவபைவயக் கூட்டிவணப்

சசியவாமலவா)

பைதேற்னவதேவாரு

376.6

சட்டமூலம். (இலங்வக.

பைவாரவாளுமன்றம்.)

346.0640262

ஸ்ரீரவாம்,

எஸ. வபைவாருளளியல் : வபைவாருளவாதேவாரம்

ஒன்றசின் அறசிமுகம்

330

ஹஜ், உம்ரவா கடவமகவள நசிவறதவற்று
வதேற்கவான ஒழுங்கு முவறகள்.
(ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.)

297.352

ஹமமீட், எம். எஸ. எஸ. வவட்டிய தவரில்
ஒருமுவற

894.8113

வஹல உதேவாவ ததேசசிய இயக்கம் (கூட்டி
வணததேல்) : வஹல உதேவாவ ததேசசிய
இயக்கதவதேக் கூட்டிவணப்பைதேற்கவான
வதேவாரு சட்டமூலம். (இலங்வக.
பைவாரவாளுமன்றம்.)

346.0640262

உள ஆற்றுப்பைடுததேல்

ஸலவவாததுக் தேகவல் களஞ்சசியம் பைவாகம் 2.
(யவாகூப், ரசகீதுல்லவாஹ

கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு சட்டமூலம்.
346.0640262

ஸவாலசிஹ முஹஸசின் முஹம்மத..
பைலஸதேதீன வயிவகவாரம் பைற்றசிய நவாற்பைது
வயிடயங்கள்

956.94

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம். அல்குர் ஆனளிலும்

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம். அல்ஹம்து
ஸஸூரவாவுக்கவான ஒரு வயிளக்கம்

297.1225

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம். அறபு இலக்கணமும்,

ஸ்ரீகதணசன், கந்வதேயவா. ஈழதது கவல
இலக்கசிய உலகு : வயிமர்சனக் கட்டுவர
894.8114

அதேன் அடிப்பைபைவட வயிதேசிகளும்

025.52

ஸ்ரீலங்கவாவயிலசிருந்து ஸ்ரீரங்கப்பைட்டணம்
894.8111

ஸ்ரீ தேம்மவாலங்கவார சமூக தசவவகள்
மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) : ஸ்ரீ
தேம்மவாலங்கவார சமூக தசவவகள்
மன்றம் கூட்டிவணப்பைதேற்கவானவதேவாரு
சட்டமூலம். (இலங்வக.பைவாரவாளுமன்றம்.)
346.0640262

492.7

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம். தேஜ்வதீத சட்ட
வயிதேசிகள்

ஸ்ரீகவாந்தேலட்சுமசி, அருளவானந்தேம்

வவர. (சசிஹவாப்தேதீன், அஷ்ரஃப்)

297.57

துஆக்களும் அதேன் கருததுக்களும்297.38

தஹதேன் கல்வயி மன்றதவதேக்

தேகவல்களும் தசவவகளும்

158.3

அஸஸஸூன்னவாவயிலும் வந்துள்ள

தஹதேன் மன்றம் (கூட்டிவணததேல்) :

(இலங்வக. பைவாரவாளுமன்றம்.)

ஸரலசின், இரவாதசந்தேசிரம். ஆளுவம மலர

297.1224045

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம். தூய்வமதய
தநர்ததேசியவான வவாழவுக்கு வழசி

492

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம். ரமழவானளின்
வசந்தேம்

297.362

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம். ஸஸூறவா யவாசகீனும்
அதேன் கருததுக்களும் வயிளக்களும்

492

ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம். ஹஜ், உம்ரவா
கடவமகவள நசிவறதவற்றுவதேற்கவான

ஒழுங்கு முவறகள்

297.352

ஷல்மவானல் ஹரீஸ வபைரியது

894.8111

ஸஸூறவா யவாசகீனும் அதேன் கருததுக்களும்
வயிளக்களும். (ஸவாஹசிர், எம். டீ. எம்.)
492

*****

தபதருள் வகபபப பகதத

அசசியலவமப்புச் சட்டம்

342

:

அரசசியல் : சமூக வயிஞ்ஞவானம்

அடிப்பைவட ஆங்கசிலம்

428

அரசசியல் வயிஞ்ஞவானம் : சமூக
வயிஞ்ஞவானம்

அரசவாங்க நசிருவவாகமும் இரவாணுவ

320

வயிஞ்ஞவானமும் : சமூக வயிஞ்ஞவானம்
350
அரசசியல் கட்சசிகள்

அரவாபையி மூலம்
324.2

அரசசியல்வவாதேசி : அரசசியல் நவடமுவறகள்

297.1224

அரிச்சுவடி : ஆரம்பைக்கல்வயி

372.465

அல்-குர் ஆன் : இஸலவாம்

297.122

அல் குர் ஆன் வமவாழசிவபையர்ப்பு

297.1225

அறபுவமவாழசி

492.7

இலங்வக : வரலவாறு

954.93

இலவாபை தநவாக்கற்ற தேவாபைனங்கள்

346.064

இஸலவாம்

297

ஆக்கவயியலும் வகதவவலயும் : ஆரம்பைக்
கல்வயி

372.5

இஸலவாமசியப் வபைரியவார்கள்

297.092

ஆங்கசில இலக்கசியம் : இலக்கசியம்

820

இஸலவாமசிய வணக்கங்கள்

297.3

ஆங்கசில கவதே

823

இஸலவாமும் அரசசியலும் : இஸலவாம்
297.272

ஆங்கசிலம் : வமவாழசிக்கவல : ஆரம்பைக்
கல்வயி

372.6

ஆசசியவா

இஸலவாமும் சமூக வயிஞ்ஞவானமும்

297.27

950
உணவு : மவனப் வபைவாருளளியல்

ஆசசிரியர்கள்

641.3

371.1
உணவும் பைவானமும்

ஆவணயவாளர் அறசிக்வக

641

354.3406
உயர் கல்வயி

ஆரம்பைக் கல்வயி

344.07684

372
உலக சரிததேசிரம்

இதேர சமூகப் பையிரச்சசிவனகளும்
தசவவகளும்
இந்தேசிய சமயங்கள் : கல்வயி

363
294.5071

இந்தேசிய சமயங்கள் : சமயம்

294

இந்து சமயம்

294.5

இயற்வக வயிஞ்ஞவானமும் கணயிதேமும்

500

இரவாணுவ, பைவாதுகவாப்பு வபைவாதுச் வசவாததுப்

உளவளததுவண : உளவயியல்

909.07
158.3

உளவயியல்

150

உளவயியல் : மவற வபைவாருள்

130

உளவயியல் : பையிரதயவாக உளவயியல்

158

உள்ளுரவாட்சசி : வபைவாது நசிருவவாகம்

352

உள்ளூரவாட்சசி : அரசசியலவமப்புச் சட்டம்

வபைவாது நசிதேசி, வரி வர்ததேக உற்பைததேசிச்
சட்டம்

343

இலக்கசியம்

800

இலங்வக

உலக சரிததேசிரம் : பைவாட நூல்

909

796.0954932

342.09
உற்பைததேசி : வபைவாருளவாதேவாரம்

எண்கணயிதேம் : ஆரம்பைக் கல்வயி

338

372.7

இலங்வக : சட்டவயியல் நவடமுவறகள்
328.5493
இலங்வக : வபைவாருளவாதேவாரம்

330.95493

ஏவனய சமயங்கள்

290

கல்வயி : மவனப் வபைவாருளளியல்

640.71

ஐக்கசிய நவாடுகள் : சர்வததேசச் சட்டம் 341.23

ஒதுக்ககீட்டுச் சட்டம் : வபைவாதுச் சட்டம்
ஒழுக்கவயியல்

கல்வயி : வணயிகம்

650.071

கல்வயி உளவயியல்

370.15

கல்வயி நசிருவவாகம்

353.8

170

ஒழுங்கவமப்பும் நசிதேசியும்

658.1
கல்வயியயியல் ஆய்வு

கட்டுவரகள் : தேமசிழ இலக்கசியம்

894.8114

கடற்பைவடச் சட்டம் : வபைவாதுச் சட்டம் 343.019
கடன்கள் : தேனளியவார் சட்டம்

346.073

கணக்கசியல் : அடிப்பைவடக் கணக்ககீடு 657.042
கணக்கசியல் : முகவாவமததுவம்
கணக்ககீடு :

மததேசிய தேரம்

657
657.044

கணனளி வயிஞ்ஞவானம்

004

கணனளி வயிஞ்ஞவானம், தேகவல், வபைவாது
ஆக்கங்கள்

000

கணனளி வயிஞ்ஞவானம், வதேவாழசில்நுட்பைம்,
சுகவாதேவாரம் : ஆரம்பைக் கல்வயி

372.3

கணயிதேம்

510

கலவாச்சவாரமும் தேவாபைனங்களும்

306

கல்வயி

370

கல்வயி : இஸலவாம்

297.071

கல்வயி : அரசசியல்

320.07

கல்வயி : கவலததேசிட்டம்

700.71

கல்வயி : கசிறசிஸதேவம்

230.71

கல்வயி : கசிறசிஸதேவம்

230.071

கல்வயி : வபைவாருளளியல்

330.071

370.72

கல்வயியும் பைவாடசவாவலகளும் மவாணவர்களும் :
சமூகச் சட்டம்
கவயிவதேகள் : தேமசிழ இலக்கசியம்

344.07
894.8111

கற்பையிக்கும் வழசி
கற்பையிததேல்

371.3
371.102

கற்பையிததேலும் ஆசசிரியர்களும் : கல்வயி

371.1

கற்பையிததேல் : ஆய்வு

370.7

கற்பையிததேல் : தூய கணயிதேம்

510.7

கற்றலும் கற்பையிததேலும் : வபைவாது புவயியயியல்
910.07
கற்றலும் கற்பையிததேலும் : வயிவசவாயமும் 630.7
கவாப்புறுதேசி

:

வங்கசியும் கவாப்புறுதேசியும்

346.086
கவால் நவட வளர்ப்பு

636

கசிறசிஸதேவ ஆலயங்களளின் சரிததேசிர
புவயியயியல்

230.262

கசிறசிஸதேவ சமயக் தகவாட்பைவாடு

230

கசிறசிஸதேவ சமுதேவாயமும். ததேவவாலயக்
கட்டடக்கவலயும்
கசிறசிஸதேவம்
குடியயியல், அரசசியல் உரிவமகள் :

260
230

அரசசியல் வயிஞ்ஞவானம்

323

சசிறுவர் அபையிவயிருததேசி : சமூக வயிஞ்ஞவானம்
305.231

குறசிப்பையிட்ட வவகயவான அவறகள்
கட்டிடங்கள்

371.62

சசிறுவர் கவதேகள் : சசிங்கள இலக்கசியம்
சசி891.483

தகவாழசி வளர்ப்பு

636.5
சசிறுவர் கவதேகள் : தேமசிழ இலக்கசியம்

சட்டம்

340

சட்ட மன்றம்

328

சசி894.8113
சசிறுவர் நவாடகங்கள்

792.0226

சசிறுவர் பைவாட்டு : தேமசிழ இலக்கசியம் 891.8111

சமய அனுபைவங்கள். பையயிற்சசி : இந்து
சமயம்

294.54

சமயம்

200

மன்றங்களும்

347

சுகவாதேவார தசவவ நசிருவவாகம்

சமூகக் கல்வயி : சமூக வயிஞ்ஞவானங்கள்
300.71
சமூகக் தகவாட்பைவாடுகள்

261

சமூக தசவவகள், தேவாபைனங்கள்

360

சமூக நலப்பையிரச்சசிவனகளும் தசவவகளும்
344.032
சமூகப் பையிரிவுகள்

சசிவயில் நடவடிக்வககளும் நதீதேசி

305

353.16

சூழல் இயற்வக வள முகவாவமததுவம் :
அரசவாங்க நசிருவவாகம்

354.3

வசயலவாற்று முகவாவமததுவம்

658.4

வசயற்பைவாட்டு அறசிக்வக

354.506

தசவாதேசிடம்

133.5

வசபௌக்கசிய அபையிவயிருததேசி : மருததுவம்

613

சமூக மவாற்றம் : சமூக நவடமுவற :
சமூக வயிஞ்ஞவானம்
சமூக மவாற்றம் : சமூக வயிஞ்ஞவானம்

303.4
303

சமூக வயிஞ்ஞவானங்கள்

300

சர்வததேச உறவுகள் : அரசசியல்

327

சர்வததேசச் சட்டம் : சட்டம்

341

சசிங்கள இலக்கசியம்

891.48

சசிங்கள வமவாழசி

491.48

சசிததேசிரக்கவல : கல்வயி
சசிறுகவதேகள் : தேமசிழ

700.071
894.8113

தேகவல் உசவாததுவண தசவவ
தேஜ்வதீத : அல்குர்ஆன்

025.52

இஸலவாம்

297.1224045
தேடக்கள மற்றும் தேசிறந்தேவவளளி
வயிவளயவாட்டுக்கள்
தேததுவம்
தேனளிமுவறக் கல்வயி

796
100
371.394

தேனளியவார் சட்டம் : சட்டம்

346

தேனளிப்பைட்டவர் நவட முவறகள்

270

தேமசிழ இலக்கசியம்

894.811

தேமசிழ இலக்கசியம் : இலக்கசியம்

894.811

தேமசிழ வமவாழசி

494.811

நவாட்டுப் பைவாடல்கள்

398

நவாவல் : ஆங்கசில இலக்கசியம்

823

தேமசிழ வமவாழசிக் கவல : ஆரம்பைக் கல்வயி
நசிதேசி நசிருவவாகம் : வபைவாது நசிருவவாகம்

352.4

தேரவு ஒழுங்கவமப்பும் கணனளி
வயிஞ்ஞவானமும் : கல்வயி

004.071

நசிதேசி முகவாவமததுவம்

: வபைவாது

முகவாவமததுவம்

658.15

தேர்மம், நன்வநறசி, மரபு பைற்றசிய கல்வயி 370.14
நசிதேசி முகவாவமததுவம் : முகவாவமததுவக்
தேவாபைனங்கள் அபையிவயிருததேசி அறசிக்வக 352.1406
தேவாபைனங்கள் நசிருவவாக அறசிக்வக

353.806

தேசிரவாவயிட வமவாழசி இலக்கசியம்

894

தேசிரவாவயிட வமவாழசிகள்

494

கணக்ககீடு

658.1511

நசிருவவாகம் முன்தனற்ற அறசிக்வக

353.606

நதீதேசிமன்ற நடவடிக்வக : குடியயியல்
நடவடிக்வக
நுண்கவலகள்

347.05
700

வதேன் ஆசசியவா

950

நூற்பைகுப்பைவாக்கம் : நூலக வயிஞ்ஞவானம் 025.42

வதேன் ஆசசியவா : வரலவாறு

954

நூலக வசயற்பைவாடுகள் : நூலக

ததேசப்பைடம்

912

வயிஞ்ஞவானம்

ததேர்தேல்கள்

:

அரசசியல்

324

ததேர்தேல்கள் சட்டம் : அரசசியலவமப்புச்
சட்டம்

025
நூலக தேகவல் வயிஞ்ஞவானம்
தநவான்பு

வதேவாவலக்கவாட்சசி

302.2345

சட்டம்

344
372.358

நடுநசிவல வகசிததேலும் மததேசியட்சமும் :

நவாடகங்கள் : தேமசிழ இலக்கசியம்
நவாதடவாடி இலக்கசியம்

பைசு வளர்ப்பு
பையயிற்சசிகள் : தேமசிழ வமவாழசி

வதேவாழசில்நுட்பைம் (பையிரதயவாக வயிஞ்ஞவானம்) 600

குடியயியல் நடவடிக்வக

616

302.23

வதேவாழசில் சமூகதசவவ, கல்வயி, கலவாசவார

வதேவாழசில்நுட்பைம்

297.362

342.07
தநவாய்கள் : மருததுவம்

வதேவாடர்பு சவாதேனங்கள்

020

347.09
894.8112
398.2

பைலஸதேதீனம்

636.2
494.811076
956.94

பைவாடசவாவல அவமப்பும் முகவாவமததுவமும்
:

கல்வயி

371

பைவாடல்கள்

894.8111

பைவாடல்கள் : தேமசிழ இலக்கசியம்

894.8111

பையிரிவு வளங்கள் : சமயங்கள்

290

பையிறவமவாழசிகள்

490

வபைவாருளவாதேவார அபையிவயிருததேசி
பையிறவமவாழசிக் குடும்பை இலக்கசியங்கள்

338.9

890
வபைவாருளவாதேவார, சூழல் சவார்ந்தே வபைவாது

புனளிதே இடங்கள் : இஸலவாம்

297.35

நசிருவவாகம்

354

புனளிதே நூல்கள் : இந்து சமயம்

294.592

வபைவாருளவாதேவாரம் :

புனளிதே மக்கவா

297.352

வபைவாறசிமுவறக் கல்வயி

புரவாணம்

294.5925

வபைண்கள் : சமூகப் பையிரிவு : சமூக
வயிஞ்ஞவானங்கள்

305.4

363.34

வபைபையிள் : கசிறசிஸதேவ சமயம்
வபைபையிள் கவதேகள்

220
220.9505

நசிருவவாகம்

080

வபைவாது நசிதேசி : வபைவாருளளியல்

336

தபைவாரும் சமவாதேவானமும் : பையிணக்குகளும்
303.66

வபைபௌதேசிக தேசிட்டமசிடல், வபைவாருள்
முகவாவமததுவம்

371.6

வபைபௌதேதீகப் புவயியயியல்

910

வபைபௌதேதீகப் புவயியயியல் : புவயியயியல்
910

மதேகுருமவார்கள்

270.092

மததேசிய கசிழக்கு

956

640

352

வபைவாது நசிருவவாகமும் இரவாணுவ

வபைவாது நசிருவவாகம்

790

மவனப் வபைவாருளளியலும், குடும்பை வவாழவும்

வபைவாது நசிருவவாகதவதே நவடமுவறப்

வயிஞ்ஞவானமும்

வபைவாழுது தபைவாக்குக் கவலகள்

352.7

வபைவாது தசகரிப்புக்கள்

பைடுததேல்

620.0071
620

பையிரயவானம்

வபைவாது உதேவயிகளளின் நசிருவவாகம் : வபைவாது

330

வபைவாறசியயியல்

பையிணக்குகளளின் தேதீர்வும்

தபைரழசிவுகள் : சமூகப் பையிரச்சசிவனகளும்
தசவவகளும்

சமூக வயிஞ்ஞவானம்

மருததுவ வயிஞ்ஞவானம்

610

மவறவபைவாருள் : தேததுவம்

130

மவறவபைவாருள் உணர்தேல் : தேததுவம்

133

350
352

வபைவாது மக்கள் பைவாதுகவாப்பு : சமூகச் சட்டம்
344.05
வபைவாது முகவாவமததுவம் : தேகவல்
முகவாவமததுவம்

658.4038

வபைவாது முகவாவமததுவம் : முகவாவமததுவ
தசவவகள்

658

வபைவாதுத தேவாபைனங்கள்

060

வபைவாதுப் புவயியயியல் வரலவாறு

900

மதலரியவா : மருததுவம்

616.9362

முகம்மது நபையி (ஸல்) : இஸலவாம் சமயம்
297.63
முகவாவமததுவ தசவவகள்
முகவாவமததுவம் : கணக்கவாய்வு

650
657.45

முகவாவமததுவம் : புள்ளளிவயிபைரவயியல் 650.021
தமவட நசிகழச்சசி : கல்வயி

792.071

வவாசசிப்பு : ஆரம்பைக் கல்வயி

372.4

தமவட நசிகழச்சசிகள் : வபைவாழுது தபைவாக்குக்
கவலகள்

792

வமவாழசி

வவாழக்வக வரலவாறு

920

400
வவாழக்வக வரலவாறு : புவயியயியல் சரிததேசிரம்
900

வங்கசியயியலும் கவாப்புறுதேசியும் : தேனளியவார்
சட்டம்
வணக்கங்கள் :

346.08
இஸலவாம்

வரலவாறு, புவயியயியல்

வயிதசட கல்வயி

297.38

வயிதசடதுவறயயிலவான வபைவாது நசிருவவாகம் 353

900

வயினவாவயிவட : வரலவாறு

வரவு வசலவுத தேசிட்டம் : நசிதேசி நசிருவவாகம் :
வபைவாது நசிருவவாகம்

352.48

வரவு வசலவுததேசிட்டம்

343.034

வரிகள் : வபைவாது நசிதேசி

வயிலங்கசியல்

591

வயிலங்கசியல் வயிஞ்ஞவானம்

590

வயிவவாதேங்கள்

343.04

328.549302

வயிவவாதேங்கள் : சட்டவயியல் நவட

வவரதேல், தேதீட்டுதேல், அலங்கவாரம் :
ஆரம்பைக் கல்வயி

954.93076

வயிவசவாயமும் அதேன் வதேவாழசில்நுட்பைமும் 630

336.2

வரிச் சட்டங்கள் : வபைவாதுச் சட்டம்

370.11

முவறகள் : அரசசியல்

372.52

வயிதஷட கல்வயி

328.549302
370.11

*****

SRI LANKA NATIONAL BIBLIOGRAPHY
SUBJECT SECTION
0 0 0 COMPUTER SCIENCE,
INFORMATION, GENERAL WORKS
001 - Knowledge
001.076 - Review & exercise
Quiz book and answers on general knowledge
/ comp. Vindana Ariyawansa.- [s.l.] : Wind
Press, 2010.- 170p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(152878 NL)
ISBN 978-955-0067-00-8
(377960 NA)

004 - Computer science
004.03 - Glossaries
Glossary of information technology terms :
used in microsoft office 2007 & windows
vista.- Colombo : Microsoft Sri Lanka (Pvt)
Ltd, 2009.- [vi], 67p. ; 20cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 125.00
(156323 NL)

ISBN 978-955-0144-00-6
0 2 0 LIBRARY AND INFORMATION
SCIENCES
004.071 - Curricula
Information communication technology :
Grade 11.- 2nd print.- [Battaramulla] : Dept.
of Educational Publications, 2010.ix, 230p. : ill. ; 24cm.
First published in 2009
Ad-Bc : Unpriced
(153611 NL)
(378434 NA)
Information & communication technology
Grade 13 : teacher’s instructional manual.Maharagama : National Institute of
Education, 2010.- [x], 81p. ; 30cm.
To be implemented from year 2010
Ws-Bc : Unpriced
(158297 NL)
(381952 NA)

021 - Relationships of libraries, archives,
information centers
021.2 - Relationships with the community
021.28 - Information role
Seneviratne, Wathmanel
Community information needs and its
behaviour in rural Sri Lanka / Wathmanel
Seneviratne.- Colombo : National Library
& Documentation Services Board, 2010.xxii, 262p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(150607 NL)
ISBN 978-955-8383-53-7

025- Operations of libraries, archives,
information centers
025.5 - Services for users
025.5877 - College and university libraries
025.5877095493 - Sri Lanka
004.6 – Data communications
Meegama, R. G. N.
Problems & solutions in networking and
data communication / R. G. N. Meegama.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2011.137p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 100.00
(160416 NL)
ISBN 978-955-671-041-0

0 1 0 BIBLIOGRAPHY
011 - Bibliograpies and catalogs
011.53 - Government publications
National Library and Documentation
Services
Board
Directory of government publications in Sri
Lanka 2008.- Colombo : National Library
and Documentation Services Board, 2010.xvii, 55p. ; 29cm.
Sinhala & English
Ws-Bc : Unpriced
(157304 NL)
ISBN 978-955-8383-57-5

Perera, Inoka Sajeewani
Users’ perception of library service quality
amongst students and staff of the Faculty of
Medicine, University of Kelaniya /
Sajeewani Inoka Perera.- 2009.- x, 104p. ;
29cm.
Thesis submitted to the university of
Kelaniya for the degree of Master of Arts
Ts-Cbd : Unpriced
(148519 NL)
025.8 - Maintenance and preservation of
collection
025.84 - Preservation
Gangabadaarachchi, R. V.
Bio - deterioration of papers with special
reference to National Library of Sri Lanka /
R. V. Gangabadaarachchi.- 2009.- xiii,
113p. : ill. ; 30cm.
Thesis submitted in partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master in
Library and Information Science
Ad-Bc : Unpriced
(152666 NL)
027 - Libraries, archives, information
devoted to specific subjects centers
027.05493 - Sri Lanka

027.054930025 - Directories
National Library and Documentation Services
Board
Directory of libraries in Sri Lanka 2010 :
public, university, research & technical
libraries.- Colombo : National Library and
Documentation Services Board , 2010.[viii] 95p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(157303 NL)
ISBN 978-955-8383-63-6
(381561 NA)

028.9 -Reading interests and habits
028.9095493 - Sri Lanka
Suthaharan, Vijeyaluxmy
Improving reading habits among primary
school children with special reference to
Trincomalee district / Vijayaluxmy
Suthaharan.- 2009.- [xv], 148p. ; 30cm.
Thesis submitted in partial fulfillment of
the requirements for the degree of Master
of Library and Information
Ts-Cbd : Unpriced
(154245 NL)

'Politics' in society, religion and state : a
collection of letters written to newspapers /
K. K. S. Perera.- Panadura : Author, 2011.xiii, 162p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(160586 NL)
ISBN 978-955-53628-0-1
(384095 NA)
Thilakarathne, Indeewara
The cultural scene thus far / Indeewara
Thilakarathne.- Colombo : Samaranayake
Publishers, 2011.- xvi, 402p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1200.00
(160780 NL)
ISBN 978-955-9072-11-9
(384066 NA)

070.449 - Specific subjects
Visvalingam, A. C.
Good governance and the rule of law :
newspaper contributions made on the behalf
of the good governance September 2005March 2011/ A. C. Visvalingam.Colombo : Citizens’ Movement for Good
Governance, 2011.- xix, 228p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 480.00
(155973 NL)
ISBN 978-955-0618-00-2
(380326 NA)
070.44933 - Economics

0 7 0 DOCUMENTARY MEDIA,
EDUCATIONAL MEDIA, NEWS
MEDIA ; JOURNALISM;
PUBLISHING
070.06 – Organizations. Annual reports
Sri Lanka Press Council
Annual report and statement accounts
2009.- Colombo : Sri Lanka Press Council,
[2011?].- [iv], 39p. ; 28cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(161831 NL)
(384798 NA)
070.4- Journalism
070.44 – Columns
Perera, K. K. S.

David, Kumar
Essays on the global economic crisis /
Kumar David.- Colombo : Ecumenical
Institute for Study and Dialogue, 2010.xvi, 145p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(153054 NL)
ISBN 978-955-8497-09-8
(377993 NA)
070.449796358 - Cricket
Wijeratne, Neil
Batting on a matting wicket / Neil
Wijeratne.- Wattala : Author, 2011.- 200p. :
photos ; 23cm.
Ad-Bc : Unpriced
(154241 NL)
ISBN 978-955-53209-0-0
Also classified at 796.358

070.52 - Relations with authors
070.52095493 - Sri Lanka
Uragoda, C. G.
Authors of books on Sri Lanka, 1796-1948 :
their short biographies in alphabetical
order / C. G. Uragoda.- Dehiwala : Sridevi
Publication, 2011.- xv, 363p. ; 22cm.
Also classified at 809
Ts-Cbc : Unpriced
(157914 NL)
ISBN 978-955-96843-4-3
(381793 NA)

079.5493 - Sri Lanka
Sri Lanka. Dept. of National Archives
News paper published in Sri Lanka :
corrected upto December 31st, 2010.Colombo : Dept. of National Archives,
[2011?].[74]p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(159232 NL)
(383010 NA)

0 8 0

GENERAL COLLECTIONS

Home and the world : essays in honour Sarath
Amunugama.- Colombo : Siripa Publishers,
2010.- vi, 401p. : photos ; 24cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(154600 NL)
ISBN 978-955-0564-00-2
082 - English
Abinandanamala : Nandana Chutiwongs
felicitation volume / ed. Leelananda
Prematilleke.- Colombo : SPAFA Regional
Centre of Archaeology and Fine Arts,
2010.-xxv, 512p. : photos ; 30cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(152461 NL)
ISBN 978-955-52879-0-6
(376622 NA)
Muller, Carl
More and more bulls in my China shop :

more and more views and reviews / Carl
Muller.- Kandy : Creative Printers and
Designers, 2011.- ix, 216p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(159144 NL)
ISBN 978-955-0495-00-9
(379257 NA)

1 0 0 PHILOSOPHY,
PARAPSYCHOLOGY AND
OCCULTISM, PSYCHOLOGY
1 7 0 ETHICS
174 – Occupational ethics
174.2 - Medical and health profession
Marthenesz, Trixie
Social graces and the professional ethic : for
beginners in nursing / Trixie Marthenesz.Colombo : Author, 2011.- xii, 116p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162023 NL)
ISBN 978-955-96790-2-8
(385207 NA)

1 8 0 ANCIENT, MEDIEVAL,
EASTERN
PHILOSOPHY
181 - Eastern philosophy
181.043 - Buddhist philosophy
Subasinghe, R.
Unifiction and disintegration : a theory of
life on Buddhist philosophy / R.
Subasinghe.- Colombo : S. Godage, 2011.224p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(158141 NL)
ISBN 978-955-30-2981-2
(382008 NA)

2 0 0 RELIGION
201 - Religious mythology, general classes
of
religion, interreligious relations and
attitudes, social theology
Jinadasa, U. D. J.
Religions around the world / U. D. J.
Jinadasa.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2011.- 261p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 475.00
(161092 NL)
ISBN 978-955-671-344-2

201.72 - Political affairs
Abeysekara, Ananda
The politics of postsecular religion :
mourning secular futures / Ananda
Abeysekara.- Colombo : Social Scientists’
Association, 2011.- xvi, 324p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
(157497 NL)
ISBN 978-955-1772-94-9
(381603 NA)

2 2 0 BIBLE

242 - Devotional literature
242.3 - Prayers of meditations
Liturgical guardian of the Archdiocese of
Colombo .- Colombo : Archdiocesan
Liturgical Service, 2010.- viii, 87p. ; 22cm.
Ws-Bc : Unpriced
(153489 NL)
(378318 NA)

2 5 0 LOCAL CHRISTIAN CHURCH
AND CHRISTIAN RELIGIOUS
ORDERS
253 - Pastoral office and work
Perera, Rev. Somasiri Kumaradasa
Pastoral wisdom for inter- human justice /
Rev. Somasiri Kumaradasa Perera ; ed. By
Marshal Fernando.- Colombo : The
Ecumenical Institute for Study and
Dialogue, 2011.- xix, 99p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(159107 NL)
ISBN 978-955-8497-10-4
(382731 NA)

225 - New testament
225.92 - Apostles
Apostles of Jesus.- Colombo : Ceylon Bible
Society, 2010.- 30p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(154838 NL)
ISBN 955-595-693-5
2 3 0 CHRISTIANITY
Radcliffe, Thimothy
Reach out in friendship / Thimothy
Radcliffe.- Ragama : Claretian
Publications, 2010.- xv, 73p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(NL 148936)
2 4 0 CHRISTIAN MORAL AND
DEVOTIONAL THEOLOGY

2 6 0 CHRISTIAN SOCIAL AND
ECCLESIASTICAL THEOLOGY
261 - Social theology and interreligious
relations and attitudes
261.5 - Christian and secular disciplines
261.58 - Literature
261.58095493 - Sri Lanka
Perera, Mario
The kingdom, the glory and the power :
eleven years in a Roman Catholic religious
congregation 1958-1969 / Mario Perera.Colombo : S. Godage, 2010.- 368p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1250.00
(153288 NL)
ISBN 978-955-30-2886-0
(377701 NA)

269 – Spiritual renewal
269.6 – Retreats
Perera, Lalith.
The 4 step retreat handbook / Lalith Perera ;
comp. By Kevin Jahn .- Colombo :
Community of the Risen Lord, 2009.- [vi],
140p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(161482 NL)
ISNB 978-955-0145-00-3
(384598 NA)

2 7 0 HISTORY, GEOGRAPHIC
TREATMENT, BIOGRAPHY OF
CHRISTIANITY
270.92 – Saints
Perera, Ajith
Mother Maria : a living saint of our time /
Ajith Perera.- Wennappuwa : Author, 2011.vi, 113p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(161666 NL)
ISBN 978-955-53339-1-7
(385284 NA)

Collected wheel publications : number 152 to
166.- Kandy : Buddhist Publication
Society, 2011.- [iv], 369p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(159728 NL)
ISBN 978-955-24-0367-5
(383280 NA)
Dhammagavesi himi, M.
Ten perfections : ten virtues to reach
enlightenment / M. Dhammagavesi himi.2nd print.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2011.- xii, 100p. : ill. ; 22cm.
First published in 2002
Ad-Bc : Unpriced
(153917 NL)
ISBN 978-955-671-278-0
Dhammarathana himi, Ilukewela
Buddhist approach to personality /
Ilukewela Dhammarathana himi.[Colombo] : Author, 2011.- x, 123p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(163308 NL)
ISBN 978-955-52083-3-8
(385879 NA)
Dhammarathana himi, Ilukewela
Character building in Buddhism / Ilukewela
Dhammarathana himi.- [Colombo] : Author,
2011.- [xii], 78p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(163310 NL)
ISBN 978-955-52083-1-4
(385881 NA)
Jayatilleke, K. N.
Facets of Buddhist thought :collected
essays / K. N. Jayatilleke.- Kandy :
Buddhist Publication Society, 2009.- xi,
490p. ; 22cm.
Cbc-Bc : Rs. 700.00
(150691 NL)
ISBN 978-955-24-0335-4

2 9 0 OTHER RELIGIONS
294 - Religions of indic origin
294.3 - Buddhism
Collected bodhi leaves publications : no. 61 to
90.- Kandy : Buddhist Publication Society,
2011.- [iv], 408p. ; 22cm.- (Bodhi leaves ;
No. 61)
Ad-Bc : Unpriced
(155943 NL)
ISBN 978-955-24-0360-6
(380561 NA)
Collected wheel publications : number 132 to
151.- Kandy : Buddhist Publication
Society, 2011.
Vol. x.- [iv], 450p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-24-0359-0

(156809 NL)
(381167 NA)

Pothecary, Paul
Tales from Kosambi : from Buddhist
scriptures / Paul Pothecary.- Kandy :
Buddhist Publication Society, 2010.- [viii],
121p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(152865 NL)
ISBN 978-955-24-0356-9
(377822 NA)
Premaratne, Bogoda
The world – view of the Buddhist / Bogoda
Premaratne.- Colombo : Aruna Malathi
Perera, 2011.- 82p. ; 21cm.- (2600
Saddharama Jayanthi Publications ; No. 6)
Ad-Bc : Rs. 70.00
(161676 NL)
(384727 NA)
Rewatha himi, Kamburawala
A mindful journey from birth to death /
Kamburawala Rewatha himi.- Colombo :

Sadeepa Publishers, 2009.-[xv], 89p. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(150590 NL)
ISBN 978-955-661-298-1
Sudinna, Bhikkhuni
Precious tales : book 1 / Bhikkhuni
Sudinna.- Colombo : S. Godage, 2010.32p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 450.00
(376945 NA)
ISBN 978-955-30-2408-4
Sudinna, Bhikkhuni
Precious tales : book 2 / Bhikkhuni
Sudinna.- Colombo : S. Godage, 2010.32p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 450.00
(376945 NA)
ISBN 978-955-30-2408-4

294.306 - Organizations
Conference of the world fellowship of
Buddhists (25th : 2010 Nov. 14-17 :
Colombo)
Reconciliation through the teachings of
Buddha / comp. Praneeth Abhayasundara
and Diuni Gunawardana.- Colombo : All
Ceylon Buddhist Congress, 2010.- [x],
275p. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(153285 NL)
ISBN 978-955-1474-03-4
(377629 NA)
294.307- Education
Jinasena, Winitha
The Buddhist way of life : book 7 for
Grade 7 students / Winitha Jinasena.Dehiwala : Buddhist Cultural Centre,
2011.ix, 133p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(155024 NL)
ISBN 978-955-663-329-0
(379730 NA)
294.3082 - Women
294.3082095493 - Sri Lanka
Kusuma, Bhikkuni
The dasasil nun : a study of women’s
Buddhist religious movement in Sri Lanka
with an outline of its historical
antecedents / Bhikkuni Kusuma.- Dehiwala

: Buddhist Cultural Centre, 2010.- xl, 331p.
; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(156977 NL)
ISBN 978-955-663-217-0
294.3095493 - Sri Lanka
Blackburn, Anne M.
Locations of Buddhism : colonialism and
modernity in Sri Lanka/ Anne M.
Blackburn.- Colombo : Social Scientists’
Association, 2010.- xxii, 237p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(153398 NL)
ISBN 978-955-1772-72-7
(378379 NA)

Ranatunga, D. C.
A fresh dawn Sri Lanka’s rich Buddhist
heritage / D. C. Ranatunga.- Colombo : All
Ceylon Buddhist Congress, 2010.- ii,
164p. : photos ; 30cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(154615 NL)
(379235 NA)
Wimalawansa, Sunil J.
The interwined histories of Buddhism and
Sri Lanka / Sunil J. Wimalawansa.[Homagama] : [Karunaratne & Sons],
2011.- 182p. : col. ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(160676 NL)
US $ 15.00
ISBN 978-955-9098-90-4
(383881 NA)

294.33 - Religious mythology, interreligious
relations and attitudes
294.335 - Interreligious relations
294.335095493 - Sri Lanka
294.33509549309031 - 16th century
Strathern, Alan
Kingship and conversion in sixteenth century Sri Lanka : Portuguese imperialism
in a Buddhist land / Alan Strathern.Colombo : Vijitha Yapa Publications,
2010.- [xx], 280p. ; 23cm.- (University of
Cambridge oriental publications ; No. 66)
Ad-Bc : Unpriced
(152124 NL)
ISBN 978-955-665-121-8

294.336 – Religions and secular disciplines
294.33615 – Psychology
Ranasinghe, Shelton
Buddha impetus to primitive psyche /
Shelton Ranasinghe.- Ohio : Author, 2009.[viii], 90p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(161712 NL)
ISBN 978-0-615-27442-3
(384859 NA)
294.33670117 - Aesthetics
Piyarathana himi, Wegama
Buddhist attitude towards aesthetics /
Wegama Piyarathana himi.- Homagama :
[Author?].- 2010.- vii, 135p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(153598 NL)
ISBN 978-955-95300-2-2
(378640 NA)
294.337273 - War
Goonetilleke, Herath M.
The Buddhist attitude to terrorism / Herath
M. Goonetilleke ; tr. by H. A. Siriwardena.Colombo : FAST Publishing, 2010.- 95p. ;
21cm.
Ts-Bc : Rs. 250.00
(153043 NL)
ISBN 978-955-677-035-3
(377861 NA)

Rebirth as empirical basis for the Buddha’s
four noble truths / Suwanda H. J.
Sugunasiri.- Canada : The Sumeru Press
Inc, 2010.- 49p. ; 23cm.
Ad-Bc : Unpriced
(153554 NL)
ISBN 978-1-896559-04-9
294.3435 - Sacred places
294.3435095493 - Sri Lanka
De Costa, Sunil
Chronicle of the sacred tooth : a
photographic excursion of the conscious
history of the sacred tooth relic / Sunil de
Costa.- Kandy : Sri Dalada Maligawa,
2011.- [xxxiv], 280p. : photos ; 29x31cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(159722 NL)
Also classified at 954.93
ISBN 978-955-1844-02-8
Vitarana, K. M.
Sri Pada : Adam’s Peak - the holy mountain
of religious amity and miracles / K. M.
Vitarana.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2011.- [xiv], 198p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(156149 NL)
ISBN 978-955-671-293-3
(380638 NA)
Also classified at 954.93

294.3375 - Science

294.34435 - Meditation

Fonseka, W. D.
The supreme atom “the man” : book 3 / W.
D. Fonseka.- Wadduwa : Author, 2010.48p. ; 20cm.
Ws-Bc : Rs. 300.00
(152847 NL)
ISBN 978-955-51419-2-5
(377928 NA)

Dhammagavesi himi, M.
Meditation : the way to ultimate happiness /
M.Dhammagavesi himi.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2011.- xix, 269p. ;
22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(153923 NL)
ISBN 978-955-671-277-3
(379075 NA)

Wickramasinghe, J. W.
Has the apple not fallen : neo classical
economics in the Buddhist perspective / J.
W. Wickramasinghe.- Colombo : S.
Godage, 2010.- 512p. ; 22cm.
Cbd-Bc : Rs. 1,500.00
(153183 NL)
ISBN 978-955-30-2863-1
(377702 NA)

294.34 – Doctrines and practices
294.34237 - Reincarnation
Sugunasiri, Suwanda H. J.

Kovida himi, Kudagala
A way to overcome stress : a guided
meditation / Kudagala Kovida himi.Sydney : Author, 2011.- iv, 24p. ; 21cm.
Ws-Bc : Free
(160033 NL)
ISBN 978-955-517014-5-1
Nanarama himi, Matara Sri
The seven stages of purification and the
insight knowledges / Matara Sri Nanarama
himi.- reprint.- Kandy : Buddhist
Publication Society, 2010.- [x], 76p. ;
21cm.

First published in 1983
Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-24-0059-9

(152866 NL)
(377823 NA)

294.363 - Lord Buddha

Palitha Mapatuna.- rev. ed..- Dehiwala :
Buddhist Cultural Centre, 2011.- xv, 194p. ;
22cm.
First published in 2010
Ad-Bc : Unpriced
(161081 NL)
ISBN 978-955-663-326-9
(384524 NA)

Buschmann, Margaret Lisa
Morals in the life story of the Buddha :
lesson plans for teaching youth / Margaret
Lisa Buschmann.- Kandy : Buddhist
Publication Society, 2010.- xvi, 263p. : ill. ;
22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(152867 NL)
ISBN 978-955-24-0348-4
(377824 NA)

Noble sons and daughters of the supreme
Buddha.- Ontario : Mahawansa Bhawana
Asapuwa, [2010?].- [iv], 31p. : ill. ; 20cm.
Ws-Bc : Unpriced
(153402 NL)
(378616 NA)

Buschmann, Margaret Lisa
Morals in the life story of the Buddha :
stories and activities for youth / Margaret
Lisa Buschmann.- Kandy : Buddhist
Publication Society, 2010.- x, 146p. : ill. ;
28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(152868 NL)
ISBN 978-955-24-0347-7
(377825 NA)

294.3657 - Buddhist monks

De Saram, C.
Pen portraits ninety three eminent disciples
of Buddha / C. de Saram.- reprint.Singapore : Singapore Buddhist Meditation
Centre, 2011.- xxii, 167p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156777 NL)
(381178 NA)
Gnanananda himi, Kiribathgoda
The life of Buddha for children /
Kiribathgoda Gnanananda himi.Polgahawela : Mahamega Publishers,
2011.- 89p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00
(162257 NL)
ISBN 978-955-0641-47-9
(385094 NA)
Mapatuna, Palitha
Key elements of the Buddha’s teaching /
Palitha Mapatuna.- Dehiwala : Buddhist
Cultural Centre, 2010.- xiii, 191p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(152864 NL)
ISBN 978-955-663-326-9
(377821 NA)
Mapatuna, Palitha
Key elements of the Buddha's teaching/

Weeraman, Indra
Asirimath Budu Siritha / Indra Weeraman.Colombo : Samayawardhana, 2011.- 186p. :
ill. ; 21x30cm.
Sinhala & English
Ts-Cbc : Rs. 2000.00
(160354 NL)
ISBN 978-955-570-630-8

Seewalie prashasti : felicitation and collection
of Buddhist essays in honor of Venerable
Royal Pundit Witiyala Seewalie nayaka
thera.- U. S. A. : Minnesota Buddhist
Vihara, 2010.- 120p. : col. ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(157915 NL)
ISBN 978-955-53451-0-1
(381794 NA)

294.38 – Sources
294.3823 – Suttapitaka
Tripitaka. Suttapitaka
Ratana Sutta : the Buddha's discourse on the
three superb jewels and their intrinsic power
/ tr. Bhikkhu Nanadassana.Dehiwala : Sridevi Printers (printer), 2011.102p. ; 19cm.
Ts-Bc : Unpriced
(162688 NL)
(385465 NA)
Tripitika. Suttapitaka
Visuddhajanavilasini or the commentary to
the apadana / tr. Daya Gunasekara.Dehiwala : Buddhist Cultural Centre, 2011.xxxii, 274p. ; 22cm.- (English atthakatha
project ; No. 2)
Ts-Cbc : Unpriced
(161646 NL)
ISBN 978-955-663-273-6

294.3824 - Abidharmapitaka
Dhammaratana himi, U.
Guide to through the visuddhimagga / U.
Dhammaratana himi.- 2nd ed..- Kandy :
Buddhist Publication Society, 2011.- x,
105p. ; 22cm.
First published in 1964
Ad-Bc : Unpriced
(156180 NL)
ISBN 978-955-24-03576-6

297 – Islam
297.12 – Koran and Hadith
Do you know the truth of IMAN
(faith) ? /comp. M. S. M. Abdullah.Colombo : All Ceylon Thareekathul
Mufliheen, 2010.- [xi] 602p. ; 22cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(160351 NL)
297.246 - Prophets
Don’t be sad / tr. Faisal Ibn Muhammad
Shafeeq.- [Colombo?] : International
Islamic Publishing House, [2011?].-475p. ;
22cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(155262 NL)
ISBN 9960-850-44-7
(379640 NA)

294.384 - Laws and decisions
294.384095493 - Sri Lanka
Ralapanawe, Mahinda
Buddhist temporalities ordinance :
inception, evolution, present and future /
Mahinda Ralapanawe.- Nugegoda :
Sarasavi
Publishers, 2011.- 138p. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 490.00
(156662 NL)
ISBN 978-955-671-289-6

Ismail, Marina
The Prophets as told in the holy Quran /
Marina Ismail.- [s.l.] : [s.n.] , 2010.- 115p ;
24cm.
Cbd-Bc : US $ 20.00
(149722 NL)
ISBN 978-955-52784-0-9

3 0 0
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Guide to study of theravada Buddhism
book 5 : dhamma and abhidhamma.Colombo : The Colombo Young Men’s
Buddhist Association, 2011.- 155p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(155939 NL)
ISBN 978-955-8554-16-6
(380557)

Essays in social sciences in honour of
professor Dayananda Somasundara :
modelling social phenomenon in the 21st
century / ed. Herath Madana Bandara and
K. R. H. Lal Gunasekera.- Colombo :
Godage International Publishers, 2011.- xiv,
428p. ; 26cm.
Ts-Cbc : Rs. 3000.000
(161767 NL)
US $ 40.00
ISBN 978-955-30-3226-3
(384675 NA)

294. 5 - Hinduism
294.54 - Religious experience

300.71 - Curricula

Shanmuganayagam, C.
Articles on spirituality and science for the
youth / C. Shanmuganayagam.[Colombo?] : Sri Muthukrishna Swami
Mission, 2010.- v, 186p. : photos ; 24cm.
Ws-Bc : Unpriced
(152127 NL)
ISBN 978-955-8822-01-2

Life competencies and civic education Grade
9 : teachers’ instructional manual .Maharagama : National Institute of
Education, 2009.- xi, 194p. ; 30cm.
With effect from the year 2010
Ws-Bc : Unpriced
(154596 NL)
(378913 NA)

294.391 - Theravada Buddhism

300.76 - Review & exercise
Life competencies & citizenship education :
Grade 7.- Colombo : Master Guide
Publications, 2011.- [vi], 124p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(158798 NL)
ISBN 978-955-664-146-2
(382322 NA)
Life competencies & citizenship education :
Grade 8.- Colombo : Master Guide
Publications, 2011.- [vi], 124p. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 350.00
(159679 NL)
ISBN 978-955-664-164-6
(383220 NA)

303 -Social process
303.4 - Social change
Batuwitage, Leela Padmini
A sustainable production and consumption
model for Sri Lanka : developing country
perspective in relation to global
change /Leela Padmini Batuwitage.- [s.l.] :
Author, 2011.- xxix, 366p. ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158928 NL)
ISBN 978-955-53383-0-1

Ad-Bc : Unpriced
ISBN 0-8213-6866-4

(151328 NL)

Hanna, Nagy K.
Transforming government and empowering
communities : the Sri Lankan experience
with e- development / Nagy K. Hanna.Washington D. C. : The World Bank,
2008.- xx, 272p. ; 23cm.
Ad-Bc : Unpriced
(151354 NL)
ISBN 978-0-8213-7335-4

303.625 - Terrorism
Soysa, Udara
Terrorizing terrorists : understanding the
successful counter - insurgency campaing in
Sri Lanka / Udara Soysa.- U. S. A : Zeilan
Press, 2009.- xi, 81p. : photos ; 21cm.
Ad-Bc : $ 11.95
(150531 NL)
ISBN 978-0-9793624-6-0
Also classified at 954.93032
303.6250954 - South Asia

303.4095493 - Sri Lanka
Jayasuriya, Laksiri
Taking social development seriously : the
experience of Sri Lanka / Laksiri
Jayasuriya.- New Delhi : SAGE
Publications, 2010.- xvi, 217p. ; 22cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(154775 NL)
ISBN 978-81-321-0465-0

Surendra Kumar, S. Y.
Understanding suicide terrorism in
Bangladesh and Sri Lanka / S. Y. Surendra
Kumar and Mostafa Mahmud Naser.Colombo : Regional Centre for Strategic
Studies, 2010.- 99p. ; 22cm.- (RCSS Policy
studies ; No. 48)
Ad-Bc : Unpriced
(156169 NL)
ISBN 978-955-8051-44-3

303.483 - Development of science and
technology
303.4833 - Communication
303.4833095493 - Sri Lanka

303.69 - Conflict resolution
303.690954 - South Asia

Hanna, Nagy K.
From envisioning to designing e development : the experience of Sri Lanka /
Nagy K. Hanna.- Washington D. C. : The
World Bank, 2007.- xviii, 222p. ; 23cm.

Tripathy, Sasmita
Democracy as a conflict - resolution model
for terrorism : a case study of India and
Pakistan / Sasmita Tripathy and Saeed
Ahmed Rid.- Colombo : Regional Centre
for Strategic Studies, 2010.- 148p. ; 22cm.-

(RCSS policy studies ; No. 49)
Ad-Bc : Unpriced
(156165 NL)
ISBN 978-955-8051-45-0
304 - Factors affecting social behavior
304.28 - Enviornmental abuse
304.28095493 - Sri Lanka
Human - elephant conflict mitigation and
prevention of escalation : introduction and
action plan .- Padukka : State Printing
Corporation (printer), [2010?].- iii, 44p. ;
30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(154220 NL)
(378895 NA)

23cm.
Ad-Bc : Rs. 950.00
ISBN 978-955-1772-81-9

(154445 NL)
(379102 NA)

306 – Cultural and institutions
306.4 – Specific aspects of culture
Kularatne, Saliya
Physical and conceptual observations on
classical Sinhala culture / Saliya
Kularatne.- [Peradeniya] : [Author], 2010.v, 53p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(161818 NL)
(384756 NA)

305 - Social groups
305.4 - Women

306.44 - Language
306.4495493 - Sri Lanka

Wanasundera, Nanda Pethiyagoda
Emerged : noteworthy women from Kandy /
Nanda Pethiyagoda Wanasundera.Colombo : S. Godage, 2011.-xxiv, 290p. ;
22cm.
Ts-Cbd : Rs. 950.00
(154808 NL)
ISBN 978-955-30-2727-6
(379444 NA)

Wickrama, Don U. W.
Language policy development in colonial
Ceylon (Sri Lanka) / Don. U. W.
Wickrama.- Colombo : Vijitha Yapa
Publications, 2011.- xviii, 86p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(159356 NL)
ISBN 978-955-665-152-2
(383264 NA)

305.8 - Ethnic and national groups
305.89148 - Vedda
305.89148095493 - Sri Lanka

306.8 - Marriage and family
306.84 - Types of marriage and
relationships
306.8423 - Polygmy
306.8423095493 - Sri Lanka

Brow, James
Vedda villages of Anuradhapura : the
historical anthropology of community in Sri
Lanka / James Brow.- Colombo : Social
Scientists’ Association, 2011.- xxii, 272p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(156911 NL)
ISBN 978-955-1772-67-3
(381153 NA)

Tambiah, S. J.
Polyandry in Ceylon : with special
reference to the Laggala region / S. J.
Tambiah.- Colombo : Social Scientists’
Association, 2011.- [vi], 99p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(159111 NL)
ISBN 978-955-1772-63-5
(382745 NA)

305.894811 - Tamil
305.89481105493 - Sri Lanka
McGilvray, Dennis B.
Crucible of conflict : Tamil and Muslim
society on the East cost of Sri Lanka /
Dennis B. McGilvray.- Colombo : Social
Scientists’ Association, 2011.- [xx], 425p. ;

307 - Communities
307.1412 - Rural development
307.1412095495 - Bangladesh
Karunaratne, Garvin
Success in development : the comila

programme of rural development the
Bangladesh youth self employment
programme / Garvin Karunaratne.Colombo : S. Godage, 2010.- 168p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(151840 NL)
ISBN 978-955-30-0528-1
(376057 NA)

Centre for Strategic Studies, 2010.- 179p. ;
21cm.- (RCSS policy studies ; No. 50)
Ad-Bc : Unpriced
(156166 NL)
ISBN 978-955-8051-46-7
320.95493 - Sri Lanka
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320.071 - Curricula
Political science : teacher’s instructional
manual Grade 12 .- Maharagama : National
Institute of Education, 2009.-ix, 86p. ;
30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(154219 NL)
ISBN 978-955-654-370-4
(378894 NA)
320.4 - Structure and functions of
government
320.45493 - Sri Lanka
320.4549304 - Separation of power
Twenty two years of devolution : an
evaluation of the working of provincial
councils in Sri Lanka / Ranjith
Amarasinghe [et. al.].- Rajagiriya : Institute
for Constitutional Studies, 2010.- xv,
215p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156246 NL)
ISBN 978-955-0516-05-6
(380718 NA)
320.45493404 – Separation of power
Lawrence, A.
Malayaha Tamils, powers – sharing and
local democracy in Sri Lanka / A.
Lawrence.- Colombo : Social Scientists'
Association, 2011.- x, 91p. ; 23cm.
Ad-Bc : Rs. 200.00
(160677 NL)
ISBN 978-955-1772-96-3
(383882 NA)
320.9 - Political situation and conditions
320.954 - South Asia
Ahamed, Zahid Shahab
Extremism in Pakistan and India : the case
of the Jamaat - e - Islami and Shiv Sena /
Zahid Shahab Ahmed and Rajeshwari
Balasubramanian.- Colombo : Regional

Liberal peace in question : politics of state and
market reform in Sri Lanka / ed. Kristian
Stokke and Jayadeva Uyangoda.- London :
Anthem Press, 2011.- [x], 204p. ; 24cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(154763 NL)
ISBN 978-1-84331-896-5

Roberts, Michael
Fire and storm : essays in Sri Lankan
politics / Michael Roberts.- Colombo :
Vijitha Yapa Publications, 2010.
Vol. i.- xiii, 336p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 2400.00
ISBN 978-955-665-134-8

(153400 NL)
(378383 NA)

Warnapala, Wiswa
Aspects of politics and higher education in
Sri Lanka : a collection of essays / Wiswa
Warnapala.- Colombo : S. Godage, 2010.368p. ; 22cm.
Ts-Cbc : Rs. 950.00
(159227 NL)
ISBN 978-955-30-2835-8
(382987 NA)

320.95493090511 - 20th centuary
Weiss, Gordon
The cage : the eight for Sri Lanka and the
last days of the Tamil tigers / Gordon
Weiss.- London : The Bodley Head, 2011.xxix, 352p. : photos ; 23cm.
Ad-Bc : £ 14.99
(158368 NL)
ISBN 978-1-847-92139-0
323 – Human rights
323.095 – Asia
Human rights report – 2010 : the state of

human rights in eleven Asian nations.Hongkong : Asian Human Rights
Commission, 2011.- [viii], 453p. ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162503 NL)
ISBN 978-962-8314-50-8

Affairs, 2011.- iv, 75p. ; 20cm.
Ws-Bc : Unpriced
(161828 NL)
(384786 NA)
328 -The legislative process
328.5493 - Sri Lanka
328.549302 - Debates

323.095493 – Sri Lanka
Pinto – Jayawardena, Kishali
Still seeking justice in Sri Lanka : rule of
law, the criminal justice system and
commission of inquiry since 1977 / Kishali
Pinto – Jayawardena.- Bangkok :
International Commission of Jurists, 2010.[xvi], 191p. ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162540 NL)
ISBN 978-974-401-600-3

Azeez, A. M. A.
A. M. A. Azeez senate speeches / A. M. A.
Azeez ; comp by S. H. M. Jameel and M.
Ali Azeed.- Colombo : Dr. A. M. A. Azeez
Foundation, 2008.- xx, 500p. ; 23cm.
Ts-Cbd : Rs. 1000.00
(150795 NL)
ISBN 978-955-96694-4-9

323.445 - Freedom of information
323.445095493 - Sri Lanka

328 -The legislative process
328.5493 - Sri Lanka

Weerasundera, Rajiv
The other war : Sri Lanka’s recent struggle
for media freedom / Rajiv Weerasundera.Colombo : Vijitha Yapa Publications,
2011.- xv, 296p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(157881 NL)
ISBN 978-955-665-137-9
(381771 NA)

Cooray, Methsiri
Freedom conscience of a member of
parliament and his role in a parliamentary
democracy / Methsiri Cooray.- [s.l.] :
Author, 2011.- 51p. ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(158563 NL)
(382485 NA)

324 - The political process
324.2 - Political parties
324.2735 - Communist party
324.27375095493 - Sri Lanka

328.549302 - Debates

Struggle for socialism : the role of the
communist party in Sri Lanka / ed. Wiswa
Warnapala.- Colombo : S. Godage, 2010.608p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1500.00
(153242 NL)
ISBN 978-955-30-2496-1
(377704 NA)
327 – International relations
327.2 – Diplomacy
327.2025 - Directories
Sri Lanka, Ministry of External Affairs
Diplomatic Consular and other
Representation abroad of the Democratic
Socialist Republic of Sri Lanka : year 20112012.- Colombo : Ministry of External

Sri Lanka. Parliament
Parliamentary debates (Hansard) : official
report.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2010.
Vol. 196, No. 01 - 30.11.2010.lxxvi, 01-296 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (151786 NL)
Vol. 196, No. 02 - 01.12.2010.297-518 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (151786 NL)
Vol. 196, No. 03 - 02.12.2010.519-764 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (151786 NL)

Vol. 196, No. 04 - 03.12.2010.765-970 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (151786 NL)
Vol. 196, No. 05 - 04.12.2010.971-1192 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (151786 NL)
Vol. 196, No. 06 - 06.12.2010.1193-1394 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (151786 NL)
Vol. 196, No. 07 - 07.12.2010.1395-1636 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (151786 NL)

Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (153740 NL)
Vol. 197, No. 04 - 07.01.2011.575-702 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (153740 NL)
Vol. 197, No. 05 - 20.01.2011.703-882 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (153740 NL)
Vol. 197, No. 06 - 21.01.2011.883-1066 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (153740 NL)

Vol. 196, No. 08 - 08.12.2010.1637-1860 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (151786 NL)

Vol. 197, No. 07 - 08.02.2011.1067-1252 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (153740 NL)
Vol. 197, No. 08 - 09.02.2011.1253-1342 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (153740 NL)

Vol. 196, No. 09 - 09.12.2010.1861-2098 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (151786 NL)

Vol. 197, No. 09 - 10.02.2011.1343-1432 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (153740 NL)

Vol. 196, No. 10 - 10.12.2010.2099-2332 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (151786 NL)

Vol. 197, No. 10 - 23.02.2011.1433-1570 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (153740 NL)

Sri Lanka. Parliament
Parliamentary debates (Hansard) : official
report.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.
Vol. 197, No. 01 - 04.01.2011.lxxv, 01-178 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (153740 NL)
Vol. 197, No. 02 - 05.01.2011.179-376 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (153740 NL)
Vol. 197, No. 03 - 06.01.2011.377-574 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English

Vol. 197, No. 11 - 24.02.2011.1571-1708 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (153740 NL)
Vol. 198, No. 01 - 08.03.2010.lxxxiip, 01-135 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155996 NL)
Vol. 198, No. 02 - 09.03.2010.136-288 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155996 NL)
Vol. 198, No. 03 -22.03.2010.289-512 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155996 NL)

Vol. 198, No. 04 - 23.03.2010.513-624 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155996 NL)

Vol. 199, No. 04 - 06.05.2011.427-548 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 198, No. 05 - 24.03.2010.625-788 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155996 NL)

Vol. 199, No. 05 - 25.05.2011.549-716 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 198, No. 06 - 25.03.2010.789-892 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155996 NL)

Vol. 199, No. 06 - 26.05.2011.717-892 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 198, No. 07 - 05.04.2010.893-1138 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155996 NL)

Vol. 199, No. 07 - 07.06.2011.893-1068 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 198, No. 08 - 06.04.2010.1139-1248 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155996 NL)

Vol. 199, No. 08 - 08.06.2011.1069-1214 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 198, No. 09 - 07.04.2010.1249-1398 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155996 NL)

Vol. 199, No. 09 - 09.06.2011.1215-1358 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 198, No. 10 - 08.04.2010.1399-1526 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155996 NL)

Vol. 199, No. 10 - 10.06.2011.1359-1472 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 198, No. 11.- 27.04.2011.1527-1562 columns ; 29cm.
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (161690 NL)
(384838 NA)

Vol. 199, No. 11 - 21.06.2011.1473-1640 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 199, No. 01 - 03.05.2011.lxxxiip, 01-134 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 199, No. 12 - 22.06.2011.1641-1830 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 199, No. 02 - 04.05.2011.135-270 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 199, No. 13 - 23.06.2011.1831-1974 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 199, No. 03 - 05.05.2011.271-426 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 199, No. 14 - 24.06.2011.1975-2090 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155997 NL)

Vol. 200, No. 01 - 05.07.2011.[lxxxii] 1-190 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155966 NL)

Vol. 201, No. 2- 10.08.2011.151-306 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual)(158844 NL)

Vol. 200, No. 02 - 06.07.2011.191-342 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc: Rs. 2178.00 (annual) (155966 NL)

Vol. 201, No. 3- 11.08.2011.307-446 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (158844 NL)

Vol. 200, No. 3- 07.07.2011.343-518 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (157956 NL)

Vol. 201, No. 4- 12.08.2011.447-574 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (158844 NL)

Vol. 200, No. 4- 08.07.2011.519-686 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (157956 NL)

Vol. 201, No. 5- 23.08.2011.575-660 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (158844 NL)

Vol. 200, No. 5- 12.07.2011.687-782 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (157956 NL)

Vol. 201, No. 6- 24.08.2011.661-816columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (158844 NL)

Vol. 200, No. 6- 13.07.2011.783-876 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (157956 NL)

Vol. 201, No. 7- 25.08.2011.817-910columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (158844 NL)

Vol. 200, No. 7- 19.07.2011.877-1018 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (157956 NL)

Vol. 201, No. 8- 26.08.2011.911-1018 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (158844 NL)

Vol. 200, No. 8- 20.07.2011.1019-1140 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (157956 NL)

Vol. 202, No. 1- 06.09.2011.- lxxxip.
01-138 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (159711 NL)

Vol. 200, No. 9- 21.07.2011.1141-1258 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (157956 NL)

Vol. 202, No. 2- 07.09.2011.139-274columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (159711 NL)

Vol. 200, No. 10- 22.07.2011.1259-1366 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (157956 NL)

Vol. 202, No. 3- 08.09.2011.275-374columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (159711 NL)

Vol. 201, No. 1- 09.08.2011.- lxxxip.
01-150 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (158844 NL)

Vol. 202, No. 4- 09.09.2011.375-494columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (159711 NL)

Vol. 202, No. 5- 20.09.2011.495-650columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (159711 NL)
Vol. 202, No. 6- 21.09.2011.651-820 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (159711 NL)

Sri Lanka. Western Province Provincial
Council
Debates : official report.- Colombo :
Western Province Provincial Council, 2010.
No. 2010/25-07.12.2010.2415-2498 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(146669 NL)

Vol. 202, No. 7- 22.09.2011.821-954 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (159711 NL)

Sri Lanka. Western Province Provincial
Council
Debates : official report.- Colombo :
Western Province Provincial Council, 2011.

Vol. 202, No. 8- 23.09.2011.955-1060columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (159711 NL)

No. 2011/01-04.01.2011.- [xxiv]p.
001-0102 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced
(152856 NL)

Vol. 203, No. 1.- 06.10.2011.- lxxxip. ;
01-160 columns ; 29cm.
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (161625 NL)

No. 2011/04 -22.02.2010.213-252 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(152856 NL)

No. 2011/05 -22.03.2010.253-332 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(152856 NL)

No. 2011/06 -05.04.2010.333-378 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(152856 NL)

No. 2011/07 -03.05.2010.379-472 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(152856 NL)

No. 2011/09 -07.06.2010.491-564 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(152856 NL)

No. 2011/10 -21.06.2010.565-642 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(152856 NL)

No. 2011/11 -05.07.2010.643-758 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(152856 NL)

Vol. 203, No. 2.- 18.10.2011.161-303columns ; 29cm.
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (161625 NL)
Vol. 203, No. 4.- 20.10.2011.482-625columns ; 29cm.
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (161625 NL)
Vol. 203, No. 5.- 21.10.2011.626-763 columns ; 29cm.
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (161625 NL)
Vol. 203, No. 6.- 28.10.2011.764-939columns ; 29cm.
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (161625 NL)
Vol. 203, No. 7.- 09.11.2011.940-1095columns ; 29cm.
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (161625 NL)
Vol. 203, No. 8.- 11.11.2011.1096-1207 columns ; 29cm.
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual) (161625 NL)
Vol. 204, No. 1.- 21.11.2011.- lxxxip. ;
01-202 columns ; 29cm.
Ws-Pc : Rs. 2178.00 (annual)(162304 NL)

No. 2011/13, 09.08.2011.0847-0952 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Unpriced
(152856 NL)
No. 2011/14, 23.08.2011.0953-1016 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Unpriced
(152856 NL)
No. 2011/15, 06.09.2011.1017-1072columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Unpriced

(152856 NL)

No. 2011/16, 20.09.2011.1073-1152 columns ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Unpriced
(152856 NL)
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council
Minutes .- Colombo : Western Province
Provincial Council, 2010.
No.2010/25-07.12.2010.-9p.
29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(146670 NL)

Sri Lanka. Western Province Provincial
Council
Minutes.- Colombo : Western Province
Provincial Council, 2011.
No. 2011/01-04.01.2011.-[11]p.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced
(152855 NL)
No. 2011/04-22.02.2011.9p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced
(152855 NL)
No. 2011/05-22.03.2011.9p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(152855 NL)

No. 2011/06-05.04.2011.9p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(152855 NL)

No. 2011/07-03.05.2011.9p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(152855 NL)

No. 2011/09-07.06.2011.9p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(152855 NL)

No. 2011/10-21.06.2011.9p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(152855 NL)

No. 2011/11-05.07.2011.9p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Unpriced

(152855 NL)

No. 2011/13, 08.09.2011.[6]p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Unpriced

(152855 NL)

No. 2011/14, 23.08.2011.[7]p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Unpriced

(152855 NL)

No. 2011/15, 06.09.2011.[4]p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Unpriced

(152855 NL)

No. 2011/16, 20.09.2011.[6]p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil and English
Ws-Pc : Unpriced

(152855 NL)

3 3 0 ECONOMICS
330.071 - Curricula
Dharmawardene, Prasadini
Economics : text book year 12 / Prasadini
Dharmawardene.- [s.l.] : ESL Publications,
2011.- 184p. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 950.00
(159118 NL)
ISBN 978-955-0598-05-2
(380332 NA)

330.9 - Economic situation and conditions
330.95493 - Sri Lanka
Sri Lanka socio – economic data 2011.Colombo : Central Bank of Sri Lanka,
2011.- [iv], 100p. ; 17cm.
Ts-Bc : Unpriced
(163305 NL)
ISSN 1391-3557
(385876 NA)
Sri Lanka : the emerging wonder of Asia.[Colombo] : BT Options, 2010.- 139p. :
photos ; 26x29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158807 NL)
(382289 NA)
Sri Lanka the emerging wonder of Asia :
Mahinda Chintana - vision for the future.Colombo : Ministry of Finance and
Planning, 2010.- [xiv], 304p. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(155180 NL)
330.95493 - Sri Lanka
Assesment of Eastern province recovery : the
public perspective 2010.- Colombo : Centre
for Policy Alternative, 2010.- [94]p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(151977 NL)
ISBN 978-955-1655-77-8
(376203 NA)
Central Bank of Sri Lanka
Economic and social statistics of Sri Lanka
2011.- Colombo : Central Bank of Sri
Lanka, 2011.- vi, 179p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(159913 NL)
ISBN 978-955-575-212-1
(383428 NA)
Salgado, M. R. P.
The Ceylon (Sri Lanka) economy 1920 to
1938 : a national accounts study / M. R. P.
Salgado.- Colombo : Social Scientists'
Association, 2011.- 324p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(160615 NL)
ISBN 978-955-1772-99-4
(383880 NA)
Sri Lanka state of the economy 2011.Colombo : Institute of Policy Studies of Sri
Lanka, 2011.- [251]p. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162178 NL)
ISBN 978-955-8708-68-2
(385273 NA)

Employee relations in Sri Lanka / E.
Franklyn G. Amerasinghe.- [s.l.] : Author,
2011.- [viii], 408p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1200.00
(156805 NL)
ISBN 978-955-33406-0-1
(381162 NA)
331.11 - Labour force
331.11021 - Statistics
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Quarterly report of the Sri Lanka labour
force survey : second quarter 2010.Colombo : Dept. of Census and Statistics,
2010.- ix, 35p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(158109 NL)
ISBN 978-955-577-703-2

Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Sri Lanka labour force survey : annual
report 2009.- Colombo : Dept. of Census
and Statistics, 2010.- xx, 70p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(149491 NL)
ISBN 978-955-577-697-4
331.125 - Employment
331.125021 - Statistics
Sri Lanka. Department of Labour
Annual employment survey 2009.Colombo : Dept. of Labour, 2010.- ix,
61p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(158115 NL)
ISBN 978-955-8817-14-8

331.2 – Conditions of employment
Kanapathypillai, A. P.
The epic of tea : politics in plantations of
Sri Lanka / A. P. Kanapathypillai.Colombo : Social Scientists' Association,
2011.- xviii, 164p. : photos ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(160678 NL)
ISBN 978-955-1772-97-0
(383883 NA)

331 - Labour economics
331.095493 - Sri Lanka
332 - Financial economics
Amerasinghe, E. Franklyn G.

Publication to commemorate the 22nd
anniversary convention.- Colombo :
Association of Professional Sri Lanka,
2010.- vii, 262p. ; 23cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158936 NL)
ISBN 978-955-1095-07-9
332.06 – Organization. Annual reports
Central Finance Company PLC
Annual report 2010-11.- Colombo : Central
Finance Company PLC, 2011.- 112p. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162246 NL)
(384959 NA)

332.1 – Banks
332.1076 - Review & exercise
Road to success in banking recruitment
examinations.- Colombo : Sakaniya
Publications, 2011.- [286]p. : ill. ; 22cm.
English & Tamil
Ws-Bc : Rs. 370.00
(158548 NL)
(382278 NA)
332.1092 - Bankers
Life and times of Dr. H. N. S. Karunatilake.Colombo : Dr. H. N. S. Karunatilake
Commemorative Committee, 2011.- iv, 46p.
; 21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(155320 NL)
(379809 NA)
Nanayakkara, Rohini
What glass ceiling ? : the memoirs of
Rohini Nanayakkara / Rohini Nanayakkara
and Michelle Gunawardana.- Colombo :
Bay Owl Press, 2011.- 164p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 800.00
(157932 NL)
ISBN 978-955-1723-22-4
(381679 NA)

Ad-Bc : Unpriced
332.11 - Central banks
SEACEN governor’s conference (46th : 2011
Feb. 25-26 : Colombo)
Post- global financial crisis : issues and
challanges for Central Banks of emerging
markets.- Kula Lumpur : The South East
Asian Central Banks Research and Training
Centre, 2011.- iv, 52p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(155266 NL)
(379796 NA)

332.11095493 - Sri Lanka
Central Bank of Sri Lanka
strategic plan 2011-2015.- Colombo :
Central Bank of Sri Lanka, 2010.- [vi],
138p. : photos ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(155322 NL)
(379813 NA)
Centre for Banking Studies
Programme calender 2011.- Rajagiriya :
Centre for Banking Studies, 2011.- xxx,
97p. : photos ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(155265 NL)
(379791 NA)
332.12 - Commercial Bank
Directions, circulars and guidelines issued to
licensed commercial banks .- Colombo :
Central Bank of Sri Lanka, 2011.- vii,
408p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(163304 NL)
(385875 NA)
332.12095493 - Sri Lanka

332.1095493 - Sri Lanka
Sri Lanka an investment odyssey : the
banking sector.- Colombo : C. T. Smith
Stockbrokers (Pvt) Ltd, [2011?].- 33p. ;
30cm.

Expanding horizons : 6th & 7th decades of
Bank of Ceylon / ed. Sathyapala Galketiya
and D. V. Gallage ; tr. by D. C. Abeyratne.Colombo : Bank of Ceylon, 2010.- 432p. :
photos ; 26cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(153327 NL)

ISBN 955-9071-13-6

332.123 - Private banks
332.12306 - Organizations. Annual report
National Development Bank
Annual report 2010.- Colombo : National
Development Bank, [2011?].- 140p. :
photos ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(155001 NL)
(379740 NA)

332.4044 - Paper money
Central bankof Sri Lanka new series of
currency notes 2010 : development,
prosperity and Sri Lanka dancers.- Colombo
: Central Bank of Sri Lanka, 2011.- 11p.
col. ill. ; 15x21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(155318 NL)
(379807 NA)

332.415 - Stabilization measures

Pan Asia Bank
Annual report 2010.- Colombo : Pan Asia
Bank, [2011?].- 126p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(155816 NL)
(379884 NA)

Financial system stability review 2010.Colombo : Central Bank of Sri Lanka,
2010.- x, 106p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(155321 NL)
(379812 NA)

Nations Trust Bank
Annual report 2010.- Colombo : Nations
Trust Bank, [2011?].- 146p. : col. ill. ;
26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156921 NL)
(380578 NA)

Road map : monetary and financial sector
policies for 2011 and beyond.- Colombo :
Central Bank of Sri Lanka, 2011.- 52p. ;
27cm.
Ws-Bc : Unpriced
(155267 NL)
(379797 NA)

332.2 – Specialized banking institutions

332.6 – Investment
332.6322 - Stocks

Directions, circulars and guidelines issued to
licensed specialised banks : inclusive of
amendments made up to 15th October
2011.Colombo : Central Bank of Sri Lanka,
2011.- vi, 339p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(163319 NL)
(385874 NA)
332.3 - Credit and loan institutions
332.31 - Banks for development of
agriculture
Nandarajah, V. S.
Banking and business in Sri Lanka : from
plantation to diversified economy / V. S.
Nandarajah.- Colombo : Kandy Books,
2010.- 194p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(154809 NL)
ISBN 978-955-1076-20-7
(379258 NA)
332.4 – Money

Sri Lanka an investment odyssey : strategy
report.- Colombo : C. T. Smith
Stockbrokers (Pvt) Ltd, [2011?].- 46p. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158788 NL)
(382333 NA)
332.642 - Stock exchange
332.64206 - Organizations. Annual report
Colombo Stock Exchange
Annual report 2009.- Colombo : Colombo
Stock Exchange, [2010?].- 52p. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(147034 NL)
333 - Land economics
333.7 – Environment
Arachchi, Lal P. Vidhana
Reclamation of degraded lands in
Sri Lanka / Lal P. Vidhana Arachchi.-

Colombo : Godage International
Publishers, 2011.- 112p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(162723 NL)
ISBN 978-955-30-3234-8
(385669 NA)
333.75 - Rain forest
333.75095493 - Sri Lanka
De Zylva, T. S. U.
Sinharaja : portrait of a rainforest / T. S. U.
de Zylva.- Kurunegala : Victor Hasselblad
Wildlife Trust, 2010.- xviii, 136p. : photos ;
27cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(153326 NL)
ISBN 978-955-619-016-8

333 - Land economics
333.7 - Energy
333.79 - Energy
Energy consumption baseline analysis.Colombo : Sri Lanka Sustainable Energy
Authority, [2010?].- 22p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(154235 NL)
(378830 NA)

Ts-Cbd : Unpriced

(154244 NL)

333.85 - Minerals
333.85021 - Statistics
Sri Lanka minerals yearbook 2009.Colombo : Geological Survey and Mines
Bureau, 2009.- vi, 45p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(146271 NL)
ISBN 978-955-9323-63-1
ISSN 1391-5088

333.9 - Other natural resources
333.91 – Water
Sri Lanka water development report 2010 / ed.
K. A. U. S. Imbulan [et. al.].-Colombo :
Ministry of Irrigation and Water Resources
Management, 2011.- xxxi, 177p. : ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(160074 NL)
ISBN 978-955-8395-02-8

333.7923 - Solar energy
333.911 - General topics of water
Conference on solar energy materials solar
cells and solar energy applications
Solar Asia & 2011 :
Proceedings of international conference /
ed. M. A. K. L. Dissanayake.- Kandy :
Institute of Fundamental Studies, 2011.- ix,
343p. ; 27cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(159726 NL)

Water and life / comp. Satischandra
Edirisinghe ; tr. by Jayasumana
Dissanayake .- Kelaniya : Mihindu
Cultural Foundation, 2010.- [v], 235p. :
ill. ; 21cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(149019 NL)

333.794 - Alternative energy resources

333.918 – Wetland

Aponsu, G. M. Lasantha Priyanith
Suppression of recombination channels of
dye - sensitized solar cells by incorporating
nono-particles of metals and insulators to
the semiconductor film / G. M. Lasantha
Priyanith Aponsu.- 2009.- xvi, 112p. ;
30cm.
Thesis submitted for the degree of Doctor
of Philosophy

Thibbotuwawa, Manoj
Conservation vs. convention : examining
the case of the Diyawanna oya wetland area
in Sri Lanka / Manoj Thibbotuwawa,
Thusitha Dilhani Marawila and Parakrama
Samaratunga.- Colombo : Institute of Policy
Studies of Sri Lanka, 2011.- vii, 22p. ;
30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(159272 NL)

ISBN 978-955-8708-67-5
333.954 - Wildlife
333.954095493 - Sri Lanka

Performance in 2010 and strategies for
2011 and beyond.- Colombo : Central Bank
of Sri Lanka, [2011?].- ix, 80p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(159911 NL)
ISBN 978-955-575-195-7
(383426 NA)

De Alwis, Lyn
Footfalls in the wild / Lyn de Alwis.[Colombo?] : Lyn de Alwis Memorial
Wildlife Trust, 2011.- [xvii], 403p. :
photos ; 22cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(158944 NL)
ISBN 978-955-0658-00-8

Mid – year fiscal position report – 2011.Colombo : Ministry of Finance and
Planning, 2011.- [iv], 35p. ; 24cm.
Ws-Bc : Unpriced
(161820 NL)
(384765 NA)

336 - Public finance
336.2 - Taxes

338 – Production
338.1 - Agriculture

Compliance & enforcement system for tax
administration .- Colombo : Dept. of Inland
Revenue, [2011?].- [viii], 57p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(157517 NL)
(381531 NA)

Agriculture and rural development in
Sri Lanka : a felicitation volume in Honor
of Dr. S. M. P. Senanayake / ed. Wijitapure
Wimalaratana.- Colombo : Development
Resource Centre, 2011.- xviii, 474p. ; 25cm
Ts-Cbc : Rs. 2000.00
(157478 NL)
ISBN 978-955-0460-23-6

336.2012 – National taxes
336.20125493 – Sri Lanka
Sri Lanka. Department of Inland Revenue
P. A. Y. E. income tax tables 2011 - 2012.Colombo : Dept. of Inland Revenue, 2011.iv, 119p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(161821 NL)
(384767 NA)
336.24 – Income taxes
Aluthwela, Cecil
A crtical appraisal of some aspects of
income tax / Cecil Aluthwela.- Pannipitiya :
Stamford Lake, 2011.- [xvi], 219p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 560.00
(160346 NL)
ISBN 978-955336.5493 – Sri Lanka
Central Bank of Sri Lanka

338.17 - Products
338.17371 - Tobacco
338.1737106 - Organizations. Annual
report
Ceylon Tobacco Company
Annual report 2010.- Colombo : Ceylon
Tobacco Company, [2011?].- 150p. : photos
; 30cm.
Sp. Bd : Unpriced
(155327 NL)
(379818 NA)
338.4 - Secondary industries and services
338.40954 - South Asia
The service revolution in South Asia / ed. Ejaz
Ghani.- New Delhi : Oxford University
Press, 2010.- xvii ; 382p. ; 22cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(151571 NL)
ISBN 0-19-806511-1

338.7 - Business enterprises
338.47 - Services and specific products
338.47666 - Cermics
338.4766606 - Organizations. Annual
report
Royal Ceramics Lanka PLC
Annual report 2010-2011.- Colombo :
Royal Ceramics Lanka PLC, 2011.- 90p. :
photos ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158824 NL)
(382340 NA)

338.47624 - Construction industry
338.47624021 - Statistics
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Annual survey of construction industries
2009.- Dept. of Census and Statistics,
2010.- vii, 18p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(158111 NL)
ISBN 978-955-577-715-5
338.4791 - Tourism
Handaragama, Saman
Tourism and gender relations : a
sociological analysis / Saman
Handaragama.- Colombo : Sadeepa
Publishers, 2010.- xx, 155p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 420.00
(155258 NL)
ISBN 978-955-661-411-4
(379603 NA)

Aitken spence
Corporate profile .- [Colombo?] : Aitken
Spence, [2010?].- 24p. : photos ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(152027 NL)
(369372 NA)
338.706 - Organizations. Annual report
Agarapatana Plantations Limited
Annual report 2010-2011.- [Colombo ?] :
Agarapatana Plantations Limited, 2011.52p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(160094 NL)
(383538 NA)

Aitken Spence PLC
Annual report 2010-2011.- Colombo :
Aitken Spence PLC, 2011.- 193p. ; col. ill. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(160093 NL)
(383537 NA)
Asia Capital PLC
Annual report 2010.- Colombo : Asia
Capital PLC, [2011?].- 68p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(153617 NL)
(378428 NA)
Browns & Company PLC.
Annual report 2010-2011.- Colombo :
Browns & Company PLC, 2011.- 140p. ;
30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(161663 NL)
(384950 NA)
Bukit Darah PLC
Annual report 2010-2011.- [Colombo ?] :
Bukit Darah PLC, 2011.- 124p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(159768 NL)
(383545 NA)

338.4791095493 - Sri Lanka
Sri Lanka an investment odyssey : the
tourism sector.- Colombo : C. T. Smith
Stockbrokers (Pvt) Ltd, [2011?].- 18p. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158787 NL)
(382332 NA)

Carson Cumberbatch PLC
Annual report 2010-2011.- [Colombo ?] :
Carson Cumberbatch PLC, 2011.- 162p. ;
29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(159770 NL)
(383544 NA)
CIC Holding PLC
Annual report 2010-2011.- Colombo : CIC
Holdings PLC, 2011.- 144p. : Col. ill. ;

28cm.
Ad-Bc : Unpriced

(159767 NL)
(383547 NA)

Dipped Products PLC
Annual report 2010-2011.- [Colombo ?] :
Dipped Products PLC, 2011.- 95p. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(160171 NL)
(383551 NA)
East West Properties PLC
Annual report 2009 - 2010.- Colombo : East
West Properties PLC, 2010.- 28p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(154597 NL)
(379118 NA)
ExpoLanka Holdings PLC
Annual report 2010 – 2011.- Colombo :
ExpoLanka Holdings PLC, 2011.- 132p. ;
22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162248 NL)
(384964 NA)
Hapugstenne Plantations PLC
Annual report 2010.- Colombo :
Hapugastenne Plantations PLC, [2011?].80p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156925 NL)
(380583 NA)
J. L. Morison Son & Jones (Ceylon) PLC
Annual report 2010 - 2011.- Colombo : J.
L. Morison Son & Jones (Ceylon) PLC,
2011.- 47p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(161664 NL)
(384951 NA)
Kelani Valley Plantations PLC
Annual report 2010.- Colombo : Kelani
Valley Plantations PLC, [2011?].- 98p. ;
29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156924 NL)
(380582 NA)
Kotagala Plantation PLC
Annual report 2010-2011.- [Colombo ?] :
Kotagala Plantation PLC, 2011.- 68p. ;
30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(159769 NL)
(383543 NA)
Lanka Orix Leasing Company PLC
Annual report 2010-2011.- Colombo :
Lanka Orix Leasing Company, 2011.- 220p.
; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162245 NL)
(384957 NA)

Richard Pieris Securities
Revving up to 10,000 : Sri Lanka equity
research market strategy.- [Colombo] :
Richard Pieris Securities, 2011.- [ii], 50p. ;
28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(155815 NL)
(379883 NA)
Seylan Developments PLC
Annual report 2010.- Colombo : Seylan
Development PLC, 2010.- 84p. : photos ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(155324 NL)
(379815 NA)
Singer Finance (Lanka) PLC
Annual report 2010- 2011.- [Colombo?] :
Singer Finance (Lanka) PLC, 2011.- 99p. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(159915 NL)
(383536 NA)
Singer (Sri Lanka) PLC
Annual report 2010.- Colombo : Singer (Sri
Lanka) PLC, 2011.- 148p. : photos ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156679 NL)
(380570 NA)
The Swadeshi Industrial Work PLC
Annual report 2010-2011.- [Colombo ?] :
The Swadeshi Industrial Work PLC, 2011.44p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(159910 NL)
(383424 NA)
Udapussellawa Plantations PLC
Annual report 2010.- Colombo :
Udapussellawa Plantations PLC, [2011?].68p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156926 NL)
(380584 NA)
338.9 - Economic development and growth
338.90095493 - Sri Lanka
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Annual survey of industries 2009 : final
report.- Colombo : Dept. of Census and
Statistics, 2010.- viii, 118p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158110 NL)
338.954 - South Asia
Economic democracy through pro-poor

growth / ed. Ponna Wignaraja, Susil
Siriwardana and Akmal Hussian.- New
Delhi : SAGE Publications, 2009.-xvi,
361p. ; 22cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(148112 NL)
ISBN 978-81-7829-849-8
Migration remittances and development in
South Asia / ed. Saman Kelegama.New Delhi : SAGE Publications, 2011.xxii,346p. ; 22cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(159269 NL)
ISBN 978-81-321-0641-8
The poor half billion in South Asia : what is
holding back lagging regions? / ed. Ejaz
Ghani.- New Delhi : Oxford University
Press, 2010.- xviii, 342p. ; 23cm.
Ts-Bc : Unpriced
(151565 NL)
ISBN 0-19-806884-0
338.95493 - Sri Lanka
Challenges for nation building : priorities for
sustainability and inclusivity / ed. Gnana
Moonesinghe.- [s.l.] : Shramaya
Publication, 2010.- xix, 355p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(154766 NL)
ISBN 978-955-53078-0-2
Economic and political empowerment of the
poor Sri Lanka / Ganga Tilakaratna...
[et.al].- Dhaka : Centre for Policy
Dialogue, 2009.- xvi, 223p. ; 22cm.- (CPD
- SACEPS
monograph series ; No. 3)
Ad-Bc : Unpriced
(151566 NL)
ISBN 984-300-002823-7
Sanderatne, Nimal
Reflections & perspectives : education
economic, development, population,
agriculture & food security / Nimal
Sanderatne.- Peradeniya : Kandy Books,
2011.- [viii], 208p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(160965 NL)
ISBN 978-955-1076-23-8
(384289 NA)
Sri Lanka in brief 2010.- Colombo : The
Ceylon Chamber of Commerce,2010.[xvi], 64p. ; 15cm.
Ad-Bc : Unpriced
(153695 NL)
ISBN 978-955-604-038-8

339 - Macroeconomics
Macroeconomics : course guide 2010.Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura, 2010.- 22p. ; 29cm.
BEC 2320
Ws-Bc : Unpriced
(154238 NL)
(378832 NA)
339.4 - Factors affecting income and wealth
Colombage, Sirimevan
Financial inclusion in Sri Lanka :
a macroeconomic perspective / Sirimevan
Colombage.- Nugegoda : The Open
University of Sri Lanka, 2010.[xvi], 73p. ; 25cm.- (Monograph series in
distance education ; No. 3)
Ad-Bc : Unpriced
(155860 NL)
ISBN 978-955-23-1258-8
3 4 0 LAW
340.92 – Lawyers
Wijerama, E. M. W.
Memories do not die by a lawyer/ E. M. W.
Wijerama.- Ambalangoda : Sakva Printers
(printer), [2011?].- [xx], 117p. ; 22cm.
Ts-Bc : Unpriced
(163303 NL)
(385923 NA)
342 - Constitutional and administrative law
342.06 - Administration law
342.06095493 - Sri Lanka
Palihapitiya, E. D.
Constitutional and administrative law / E.
D. Palihapitiya.- Nugegoda : Author, 2010.[xxii], 332p. ; 21cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 650.00
(152582 NL)
ISBN 978-955-52631-0-8
342.07 - Election law
342.07026 - Laws
Sri Lanka
[Elections act]
Elections (special provisions) act, No. 28 of
2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 17p. ; 21cm.- (Act ; No. 28, 2011)
Ws-Pc : Rs. 15.00
(157169 NL)

342.070262 - Bills

industrial law
343.019 - Naval law
343.019026 - Laws

Sri Lanka. Parliament
Elections (special provisions) : a bill to
make provision for a voter who is subject to
a disability to be accompanied by a person
when voting at elections ; and to amend the
local authorities elections ordinance
(chapter 262) , the parliamentary elections
act, No. 1 of 1981 the referendum act, No. 7
of 1981, the presidental elections act, No.
15 of 1981 and the provincial councils
elections act, No. 2 1988 ; and for matters
connected therewith or incidental thereto.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 17p. ;
21cm.- (Bill ; No. 71, 2010)
Ws-Pc : Rs. 13.00
(155353 NL)

Sri Lanka
[Navy act]
Navy (amendment) act, No. 32 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.2p. ; 21cm.- (Act ; No. 32, 2011)
Ws-Pc : Rs. 2.00
(158852 NL)

342.08 - Census law
342.08026 - Laws

343.032 - Monetery law
343.032026 - Laws

Sri Lanka
[Census act]
Census (amendment) act, No. 26 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 2p. ;
21cm.- (Act ; No. 26, 2011)
Ws-Pc : Rs. 02.00
(157173 NL)

Sri Lanka
[Prevention of money laundering act]
Prevention of money laundering
(amendment) act, No. 40 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.-13p. ;
21cm.- (Act ; No. 40, 2011)
Ws-Pc : Rs. 10.00
(162049 NL)
(385426 NA)

342.080262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Census (amendment) : a bill to amend the
census ordinance (chapter 143).- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2011.- 2p. ; 21cm.- (Bill
; No. 80, 2-11)
Ws-Pc : Rs. 06.00
(156001 NL)

Sri Lanka
[Secretary to the treasury act]
Secretary to the treasury (nomination of
representative) act, No. 15 of 2010.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2010.- 2p. ;
21cm.- (Act ; No. 15, 2010)
Ad-Pc : Rs. 03.00
(152932 NL)

342.09 - Local government
342.09026 - Laws

343.0320262 - Bills

Sri Lanka
[Provincial council act]
Provincial councils (amendment) act, No.
13 of 2010.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2010.- [1]p. ; 21cm.- (Act ; No. 13, 2010)
Folder : Rs. 01.50
(152001 NL)
343 - Military, defense, public property,
public finance, tax, commerce (trade),

Sri Lanka. Parliament
Appropriation : a bill to provide for the
service of financial year 2012 ; to authorise
the raising of loan in or outside Sri Lanka,
for the purpose of such service... ; to
provide for the refund of such moneys to
the consolidated fund and to make provision
for matters connected therewith or
incidental thereto.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- 54p. ; 21cm.- (Bill ; No.

128, 2011)
Ws-Pc : Rs. 38.00

(161553 NL)

Sri Lanka. Parliament
Finance business : a bill to provide for the
regulation of finance business and to
provide for matters connected therewith or
incidental thereto.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- 88p. ; 21cm.- (Bill ; No.
101, 2011)
Ws-Pc : Rs. 58.00
(156132 NL)

343.036 - Revenue law
343.036026 - Laws
Sri Lanka
[Inland revenue act]
Inland revenue (amendment) act, No. 22 of
2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- Govt. Pub. Bureau, 2011.- 46p. ;
21cm.- (Act ; No. 22, 2011)
Ws-Pc : Rs. 37.00
(157172 NL)
343.0360262 - Bills

343.034 - Budgeting and expenditure
343.034026 - Laws
Sri Lanka
[Appropriation act]
Appropriation act, No. 20 of 2010.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2010.- 56p. ;
21cm.- (Act ; No. 20, 2010)
Ws-Pc : Rs. 20.00
(152929 NL)
Sri Lanka
[Finance act]
Finance (amendment) act, No. 15 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 13p. ;
21cm.- (Act ; No. 15, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(157550 NL)
(381656 NA)
343.034 - Intergovernmental financial
relations
343.0340262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Finance (amendment) : a bill to amend the
finance act, No. 11 of 2006, the Finance act,
No. 5 of 2005, the finance act, No. 25 of
2003 and the finance act, No. 16 of 1995.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 12p ;
21cm.(Bill ; No. 95, 2011)
Ws-Pc: Rs.11.00
(158736 NL)

Sri Lanka. Parliament
Inland revenue (amendment) : a bill to
amend the inland revenue act, No. 10 of
2006.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 45p. ; 21cm.- (Bill ; No. 81, 2011)
Ws-Pc : Rs. 31.00
(155352 NL)
343.04 - Tax law
343.04026 - Laws
Sri Lanka
[Debits act]
Debits tax (repeal) act, No. 14 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 2p. ;
21cm.- (Act ; No. 14, 2011)
Ws-Pc : Rs. 02.00
(157563 NL)
(381637 NA)
Sri Lanka
[Default taxes act]
Default taxes (special provisions) act, No.
16 of 2010.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2010.- 10p. ; 21cm.- (Act ; No. 16, 2010)
Ws-Pc : Rs. 07.00
(152930 NL)
Sri Lanka
[Economic service charge act]
Economic service charge (amendment) act,
No. 11 of 2011.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- 5p. ; 21cm.- (Act ; No. 11,
2011)
Ws-Pc : Rs. 02.00
(157546 NL)
(381662 NA)
Sri Lanka
[Nation building tax act]
Nation building tax (amendment) act, No.
10 of 2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 14p. ; 21cm.- (Act ; No. 10, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(157547 NL)

(381668 NA)
Sri Lanka
[Ports and airports development levy act]
Ports and airports development levy act,
No. 18 of 2011.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.-6p. ; 21cm.- (Act ; No. 18,
2011)
Ws-Pc : Rs. 05.00
(157559 NL)
(381643 NA)
Sri Lanka
[Regional infrastructure development levy
act]
Regional infrastructure development levy
(repeal) act, No. 16 of 2011.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2011.- [1]p. ; 21cm.(Act ; No. 16, 2011)
Folder : Rs. 02.00
(157544 NL)
(381665 NA)
Sri Lanka
[Tax Appeals Commission act]
Tax Appeals Commission act, No. 23 of
2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.-7p. ; 21cm.- (Act ; No. 23, 2011)
Ws-Pc : Rs. 04.00
(157565 NL)
(381634 NA)
Sri Lanka
[Telecommunication levy act]
Telecommunication levy act, No. 21 of
2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.-5p. ; 21cm.- (Act ; No. 21, 2011)
Ws-Pc : Rs. 04.00
(157170 NL)

343.040262 -Bill
Sri Lanka. Parliament
Debits tax (repeal) : a bill to provide for the
repeal of the debits tax act, No. 16 of 2002.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.6p ; 21cm.- (Bill ; No. 94, 2011)
Ws-Pc: Rs.6.00
(158735 NL)

Sri Lanka. Parliament
Nation building tax (amendment) : a bill to
amend the nation building tax act, No. 9 of
2009.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.11p ; 21cm.- (Bill ; No. 83, 2011)

Ws-Pc: Rs.11.00

(158729 NL)

Sri Lanka. Parliament
Ports and airports development levy : a bill
to make provision for the imposition and
collection of a levy to be called the ports
and airports development levy on every
article originating from outside Sri Lanka
and imported into Sri Lanka ; to amend part
I of the finance act, No. 11 of 2002 ; and to
provide for matters connected therewith or
incidental thereto.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- 6p ; 21cm.- (Bill ; No. 93,
2011)
Ws-Pc: Rs.8.00
(158734 NL)

Sri Lanka. Parliament
Regional infrastructure development levy
(repeal) : a bill to provide for the repeal of
the regional infrastructure development levy
act, No. 51 , 2006.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- [1]p. 21cm.- (Bill ; No. 87,
2011)
Folder : Rs. 03.00
(156002 NL)
Sri Lanka. Parliament
Tax Appeals Commission : a bill to provide
for the constitution of a Tax Appeals
Commission ; to specify the powers of such
commission and the procedure to be
followed in hearing and disposing of such
appeals ; and to provide for matters
connected therewith or incidental thereto.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.6p ; 21cm.- (Bill ; No. 91, 2011)
Ws-Pc: Rs.8.00
(158733 NL)
343.055 - Excise and turnover taxes
343.055026 - Laws
Sri Lanka
[Excise act]
Excise (special provisions) (amendment)
act, No. 17 of 2011.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- [1]p. ; 21cm.- (Act ; No. 17,
2011)
Ws-Pc : Rs. 02.00
(157538 NL)
(381674 NA)

343.055 - Value added taxes
343.055026 - Laws
Sri Lanka
[Value added tax act]
Value added tax (amendment) act, No. 9 of
2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 21p. ; 21cm.- (Act ; No. 9, 2011)
Ws-Pc : Rs. 02.00
(157544 NL)
(3816504 NA)
343.0550262 - Bill
Sri Lanka. Parliament
Economic service charge (amendment) : a
bill to amend the economic service charge
act, No. 13 of 2006 .- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- 4p. ; 21cm.- (Bill ; No. 84,
2011)
Ws-Pc Rs. 06.00
(160870 NL)
Sri Lanka. Parliament
Excise (special provisions) (amendment) : a
bill to amend the excise (special provisions)
act, No. 13 of 1989.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- [1]p. ; 22cm.- (Bill ; No. 88,
2011)
Folder : Rs. 03.00
(155358 NL)
Sri Lanka. Parliament
Value added tax (amendment) : a bill to
amend the value added tax act, No. 14 of
2002.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.19p ; 21cm.- (Bill ; No. 82, 2011)
Ws-Pc: Rs.16.00
(158728 NL)
343.056 - Customs law
343.0560264 - Cases
Ekaratne, Tivanka
Digest of cases on the customs ordinance /
Tivanka Ekaratne.- Colombo : Author,
2010.- xx, 224p. ; 26cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(154870 NL)
ISBN 978-955-51894-0-8
343.057- Stamp taxes
343.057026 - Laws
Sri Lanka
[Provincial council act]
Provincial council (transfer of stamp duty)

act, No. 13 of 2011.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- [1]p. ; 21cm.- (Act ; No. 13,
2011)
Folder : Rs. 02.00
(157552 NL)
(381653 NA)
343.0570262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Provincial councils (transfer of stamp
duty) : a bill to make provision for the
transfer of all stamp duty collected by the
government to the provincial councils and
to provide for matters connected therewith
or incidental thereto.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- [1]p. ; 21cm.- (Bill ; No. 86,
2011)
Folder : Rs. 03.00
(156003 NL)
343.097 - Air transportation
343.097026 - Laws
Sri Lanka
[Civil aviation act]
Civil aviation act , No. 14 of 2010.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2010.- 97p. ;
21cm.- (Act ; No. 14, 2010)
Ws-Pc : Rs. 45.00
(152000 NL)
343.0999 – Information storage and
retrieval
Indatissa, Kalinga.
Basic principles of electronic commerce
and a commentary on the electronic
transactions act No. 19 of 2006/ Kalinga
Indatissa.- Colombo : Author, [2011?].- xiv,
80p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(160753 NL)
ISBN 978-955-51757-4-6
344 - Labour, social service, education,
cultural law
344.01 - Labour law
344.01026 – Laws
Sri Lanka
[Industrial disputes act]
Industrial disputes (amendment) act, No. 39
of 2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- [2]p. ; 21cm.- (Act ; No. 39, 2011)

Ws-Pc : Unpriced

(162051 NL)
(385429 NA)

344.010262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Industrial disputes (amendment) : a bill to
amend the industrial disputes act (chapter
131) .- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 2p. ; 21cm.- (Bill ; No. 118, 2011)
Ws-Pc Rs. 06.00
(159833 NL)

Employees Pension Benefits Fund act and
the Overseas Employees Pension Benefit
Fund act, pursuant to a budget proposal in
the 2011 budget ; and to provide for matters
connected therewith or incidental thereto .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 2p. ;
21cm.- (Bill ; No. 100, 2011)
Ws-Pc Rs. 06.00
(159835 NL)
344.01255 - Fringe benefits
344.012550262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Employees’ Provident Fund (amendment) :
a bill to amend the Employees’ Provident
Fund act, No 15 of 1958.- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2011.- 5p. ; 21cm.- (Bill; No.
73, 2011)
Ws-Pc : Rs. 06.00
(158211 NL)

344.012524 - Pension funds
344.0125240262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Employee’s Pension Benefits Fund : a bill
to establish an Employee’s Pension Benefits
Fund to provide pension benefits to certain
employees who become eligible to such
pension in terms of this act ; and to provide
for matters connected therewith or
incidental thereto.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.31p ; 21cm.- (Bill ; No. 98, 2011)
Ws-Pc: Rs.23.00
(159020 NL)
Sri Lanka. Parliament
Overseas Employees’ Pension Benefit
Fund : a bill to establish an Overseas
Employees’ Pension Fund to provide
pension benefits to certain employees who
become eligible to such pension in terms of
this act ; and to provide for matters
connected therewith or incidental thereto.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 18p ;
21cm.- (Bill ; No. 99, 2011)
Ws-Pc: Rs.16.00
(159196 NL)

Sri Lanka. Parliament
Pension (consequential provision) : a bill to
make provision for certain consequential
matters arising out of the enactment of the

344.03 - Social service
344.0316 - Governmental action
344.03160262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Protection of the rights of elders
(amendment) : a bill to amend to protection
of the rights of elders act, No. 9 of 2000.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.5p ; 21cm.- (Bill ; No. 61, 2010)
Ws-Pc: Rs.6.00
(158820 NL)
344.032 – Social welfare problems and
services
344.032026 – Laws
Sri Lanka
[Protection of the rights of elders act]
Protection of the rights of elders
(amendment) act, No. 5 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 5p. ;
21cm.- (Act ; No. 5, 2011)
Ws-Pc : Rs. 05.00
(383844 NA)
(160560NL)
344.04 - Miscellaneous social problems and
services
344.04232 - Food
344.04232026 - Laws
Sri Lanka
[Food act]

Food (amendment) act, No. 29 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 4p. ;
21cm.- (Act ; No. 29, 2011)
Ws-Pc : Rs. 4.00
(158849 NL)

Sri Lanka. Parliament
Control of pesticides (amendment) :a bill
to amend the control of pesticides act, No.
33 of 1980.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- [1]p. ; 21cm.- (Bill ; No. 104, 2011)
Folder : Rs. 03.00
(156125 NL)

344.042320262 – Bill
Sri Lanka. Parliament
Food (amendment) : a bill to amend the
food act, No. 26 of 1980 .- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2011.- 4p. ; 21cm.- (Bill ; No.
67, 2011)
Ws-Pc Rs. 06.00
(159832 NL)

344.04233 – Drugs
344.04233026 - Laws
Sri Lanka
[Excise act]
Excise (amendment) act, No. 20 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- [1]p. ;
21cm.- (Act ; No. 20, 2011)
Folder : Rs. 02.00
(157561 NL)
(381639 NA)
344.042330262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Excise (amendment) : a bill to amend the
excise ordinance (chapter 52).- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2011.- [1]p. ; 21cm.(Bill ; No. 89, 2011)
Folder : Rs. 03.00
(155357 NL)

344.05 - Police services, other aspects of
public safety, matters concerning
public morals and customs
344.052 - Police services
344.0520262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
National Police Academy : a bill to provide
for the establishment of a National Police
Academy ; to identify the objective and
functions of, and to provide for the
management and administration of the
National Police Academy; and to provide
for matters connected therewith or
incidental thereto.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- 19p. ; 21cm.- (Bill ; No.
126, 2011)
Ws-Bc : Rs. 16.00
(160335 NL)
344.05325 – Terrorism
344.05325026 – Laws

344.046 - Environmental protection
344.046334 – Pesticides
344.046334026 - Laws
Sri Lanka
[Control of pesticides act]
Control of pesticides (amendment) act, No.
31 of 2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- [1]p. ; 21cm.- (Act ; No.31, 2011)
Ws-Pc : Rs. 2.00
(158851 NL)
344.0463340262 - Bills

Sri Lanka
[Convention on the suppression of terrorist
financing act]
Convention on the suppression of terrorist
financing (amendment) act, No. 41 of
2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 17p. ; 21cm.- (Act ;No. 41, 2011)
Ws-Pc : Rs. 15.00
(162135 NL)
(385423 NA)
344.053250262 – Bills

Sri Lanka. Parliament
Convention on the suppression of terrorist
financing (amendment) : a bill to amend the
convention on the suppression of terrorist
financing act, No. 25 of 2005.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2011.- 17p. ; 21cm.(Bill ; No. 122, 2011)
Folder : Rs. 13.00
(160337 NL)
346.0537 – Fire hazards
346.0537026 – Laws

346.016 - Marriage law
346.016095493 - Sri Lanka
Ponnambalam, Shirani
Law and the marriage relationship in
Sri Lanka / Shirani, Ponnambalam.2nd rev. ed..- Pannipitiya : Stamford Lake,
2011.- [xviii], 482p. ; 21cm.
First published in 1982
Ad-Bc : Rs. 675.00
(159372 NL)
ISBN 955-8156-29-9
(383236 NA)

Sri Lanka
[Offensive weapons act]
Offensive weapons (amendment) act, No. 2
of 2011.- [1]p. ; 21cm.- (Act ; No. 2, 2011)
Folder : Rs. 01.50
(160566 NL)
(383835 NA)
344.07 - Education law
344.070262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Right to free education : a bill to provide
access to free education to all children in Sri
Lanka.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 9p. ; 21cm.- (Bill ; No. 69, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(155998 NL)
344.099 - Gambling
344.099026 - Law
Sri Lanka
[Casino business act]
Casino business (regulation) act, No. 17 of
2010.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2010.- 3p. ; 21cm.-(Act ; No. 17, 2010)
Ws-Pc : Rs. 05.00
(154071 NL)
346 - Private law
346.012 - Persons
346.012026 - Laws
Sri Lanka
[Registration of deaths act]
Registration of deaths (temporary
provisions) act, No. 19 of 2010.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2010.- 12p. ; 21cm.(Act ; No. 19, 2010)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(152933 NL)

346.01663 - Alimony
Weeratna, D. A. P.
Law of maintenance / D. A. P. Weeratna,
Jayanie B. Weeratna and Vihara Weeratna.Dekatana : Author, 2011.- [viii], 279p. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 1300.00
(159670 NL)
(383173 NA)
346.040262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Registration of documents (amendment) : a
bill to amend the registration of documents
ordinance.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- [1]p. ; 21cm.- (Bill ; No. 124, 2011)
Folder : Rs. 03.00
(160869 NL)
346.046 - Government control and
regulation of specific kinds of land
and natural resources
346.046917 - Coasts
346.0469170262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Coast conservation (amendment) : a bill to
amend the coast conservation act, No. 57 of
1981 ; to amend certain provisions of the
Sri Lanka Land Reclamation and
Development Corporation act, No. 15 of
1968 and the Board of Investment of Sri

Lanka law, No. 4 of 1978 ; and to provide
for matters connected therewith or
incidental thereto.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- 35p. ; 21cm.- (Bill ; No.
119, 2011)
Ws-Pc : Rs. 28.00
(160338 NL)

346.046 - Land
Jayawardena, Kishali Pinto
Is land Just for men ? : critiquing
discriminatory laws, regulations and
administrative practices relating to land
property rights of women in Sri Lanka /
Kishali Pinto - Jayawardena and Jayantha
de Almeiad Guneratne.- Colombo : Law &
Society Trust, 2010.- xxx, 330p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(154761 NL)
ISBN 978-955-1302-31-3
346.047 – Finance leasing
Directioins and regulations issued under the
finance leasing act, No. 56 of 2000.Colombo : Central Bank of Sri Lanka,
2011.- [iv], 79p. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(163316 NL)
(385866 NA)
346.064 - Nonprofit organizations
346.064026 - Laws
Sri Lanka
[Lester James Peries and Sumithra Peries
Foundation act]
Lester James Peries and Sumithra Peries
Foundation (incorporation) act, No. 36 of
2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 8p. ; 21cm.- (Act ; No. 36, 2011)
Ws-Pc : Rs. 05.25
(159822 NL)
Sri Lanka
[Maheswary Foundation act]
Maheswary Foundation (incorporation) act,
No. 27 of 2011.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- 17p. ; 21cm.- (Act ; No. 27,
2011)
Ws-Pc : Rs. 05.00
(157536 NL)
(381676 NA)
Sri Lanka
[Olagangala Maha Sudarashana Paropakari
Foundation act]

Olagangala Maha Sudarshana Paropakari
Foundation (incorporation) act, No. 37 of
2011.-Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.8p. ; 21cm.- (Act ; No. 37, 2011)
Ws-Pc : Rs. 05.25
(159820 NL)
Sri Lanka
[Pahalagama Sri Somarathana Nayaka
Thero
Foundation act]
Pahalagama Sri Somarathana Nayaka Thero
Foundation (incorporation) act, No. 35 of
2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 6p. ; 21cm.- (Act ; No. 35, 2011)
Ws-Pc : Rs. 05.25
(159821 NL)

Sri Lanka
[Pina Organization act]
Pina Organization (incorporation) act, No.
25 2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 7p. ; 21cm.- (Act ; No. 25, 2011)
Ws-Pc : Rs. 06.00
(157174 NL)
Sri Lanka
[Red Lotus Organization for Humanitarian
Services act]
Red Lotus Organization for Humanitarian
Services (incorporation) act, No. 8 of
2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 7p. ; 21cm.- (Act ; No. 8, 2011)
Ws-Pc : Rs. 06.00
(157540 NL)
(381671 NA)
Sri Lanka
[Sri Lanka Economic Association act]
Sri Lanka Economic Association
(incorporation) act, No. 33 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 8p. ;
21cm.- (Act ; No. 33, 2011)
Ws-Pc : Rs. 05.25
(159819 NL)
Sri Lanka
[Sri Lanka Samata Setha Foundation act]
Sri Lanka Samata Setha Foundation
(incorporation) act, No. 24 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 6p. ;
21cm.- (Act ; No. 24, 2011)
Folder : Rs. 05.00
(157171 NL)

346.064026 – Laws
Sri Lanka
[Anuradhapura Sri Pushpadana
Development Foundation act]
Anuradhapura Sri Pushpadana
Development Foundation (incorporation)
act, No. 34 of 2011.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- 7p. ; 21cm.- (Act ; No. 34,
2011)
Ws-Pc : Rs. 06.00
(162145 NL)
(385428 NA)
Sri Lanka
[Institute of Applied Statistics, Sri Lanka
act]
Institute of Applied Statistics, Sri Lanka
(incorporation) act, No. 38 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 7p. ;
21cm.- (Act ; No. 38, 2011)
Ws-Pc : Rs. 06.00
(162143 NL)
(385411 NA)
Sri Lanka
[Rohitha Abeygunawardana Foundation act]
Rohitha Abeygunawardana Foundation
(incorporation) act, No. 6 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 7p. ;
21cm.- (Act ; No. 6, 2011)
Ws-Pc : Rs. 05.00
(383847 NA)
(160558 NL)
Sri Lanka
[Sri Lanka Economic Association act]
Sri Lanka Economic Association
(incorporation) act, No. 33 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 8p. ;
21cm.- (Act ; No. 33, 2011)
Ws-Pc : Rs. 05.25
(162054 NL)
(385438 NA)
Sri Lanka
[Tharunyata Hetak Organization act]
Tharunyata Hetak Organization
(incorporation) act, No. 7 of 2011.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 8p. ;
21cm.- (Act ; No. 7, 2011)
Ws-Pc : Rs. 06.00
(160556 NL)
(383850 NA)
346.0640262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Al-Jamiathul Ghawsiyyah (incorporation) :
a bill to incorporate the Al-Jamiathul
Ghawsiyyah.- Colombo : Govt. Pub.

Bureau, 2011.- 5p. ; 21cm.- (Bill ; No. 97,
2011)
Ws-Pc : Rs. 06.00
(156123 NL)
Sri Lanka. Parliament
Asoka Sellahewa Scholarship Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Asoka Sellahewa Scholarship Foundation .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 6p. ;
21cm.- (Bill ; No. 117, 2011)
Ws-Pc Rs. 08.00
(159834 NL)
Sri Lanka. Parliament
Association of Community Pharmacists of
Sri Lanka (incorporation) : a bill to
incorporate the Association of Community
Pharmacists of Sri Lanka.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2011.- 6p. ; 21cm.(Bill ; No. 131, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(161680 NL)
Sri Lanka. Parliament
Buddhist Cultural Centre of Nedimala,
Dehiwala (incorporation) (amendment) : a
bill to amend the Buddhist Cultural Centre
of Nedimala, Dehiwala (incorporate) act,
No. 30 of 2008.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.[1]p ; 21cm.- (Bill ; No. 66, 2011)
Folder: Rs.3.00
(159021 NL)
Sri Lanka. Parliament
Casimi Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Casimi Foundation .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.6p ; 21cm.- (Bill ; No. 116, 2011)
Ws-Pc: Rs.8.00
(159023 NL)
Sri Lanka. Parliament
D. M. Dassnayake Social Services and
Charity Foundation (incorporation) : a bill
to incorporate the D. M. Dassanayake
Social Services and Charity Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 8p. ;
21cm.- (Bill ; No. 105, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(158210 NL)
Sri Lanka. Parliament
(Dr.) Malini Fonseka Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
(Dr.)
Malini Fonseka Foundation .- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2011.- 6p ; 21cm.(Bill ; No. 107, 2011)
Ws-Pc: Rs.8.00
(159197 NL)

Sri Lanka. Parliament
Handagala Walagamba Purana Gallen
Rajamaha Viharastha Development Council
(incorporation) : a bill to incorporate the
Handagala Walagamba Purana Gallen
Rajamaha Viharastha Development Council
.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.6p ; 21cm.- (Bill ; No. 65, 2011)
Ws-Pc: Rs.8.00
(158821 NL)
Sri Lanka. Parliament
Headang Education Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Headang Education Foundation .Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2011.- 7p ; 21cm.(Bill ; No. 74, 2011)
Ws-Pc: Rs.8.00
(159198 NL)
Sri Lanka. Parliament
Hanguranketha Madanwela Rajamaha
Vihara Development Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Hanguranketha Madanwela Rajamaha
Vihara Development Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 7p. ;
21cm.- (Bill ; No. 110, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(158207 NL)
Sri Lanka. Parliament
Hela Udawa National Movement
(incorporation) : a bill to incorporate the
Hela Udawa National Movement.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 8p. ;
21cm.- (Bill ; No. 76, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(158208 NL)
Sri Lanka. Parliament
Institute of Martial Arts (incorporation) : a
bill to incorporation the Institute of Martial
Arts.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.7p. ; 21cm.- (Bill ; No. 79, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(156000 NL)
Sri Lanka. Parliament
Jayanthipura Subasadaka Sangamaya
(incorporation) : a bill to incorporate the
Jayanthipura Subasadaka Sangamaya .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.9p ; 21cm.- (Bill ; No. 109, 2011)
Ws-Pc: Rs.8.00
(158730 NL)
Sri Lanka. Parliament

Jayawickreme Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Jayawickreme
Foundation .- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- 8p ; 21cm.- (Bill ; No. 115,
2011)
Ws-Pc: Rs.8.00
(158819 NL)
Sri Lanka. Parliament
Madahapola Sri Ratnapalaramaya Religious
and Buddhist Educational Development
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Madahapola Sri
Ratnapalaramaya Religious and Buddhist
Educational Development Foundation .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 5p. ;
21cm.- (Bill ; No. 111, 2011)
Ws-Pc Rs. 08.00
(159831 NL)

Sri Lanka. Parliament
Mahamewnawa Sadaham Sevawa
(incorporation) : a bill to incorporate the
Mahamewnawa Sadaham Sevawa .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 7p. ;
21cm.- (Bill ; No. 68, 2011)
Ws-Pc Rs. 08.00
(160871 NL)
Sri Lanka. Parliament
Maithripala Senanayake Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Maithripala Senanayake Foundation .Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 7p. ;
21cm.- (Bill ; No. 72, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(156124 NL)
Sri Lanka. Parliament
Moneragala District Kantha Maha
Sangamaya (incorporation) : a bill to
incorporate the Moneragala District Kantha
Maha Sangamaya.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- 7p. ; 21cm.- (Bill ; No.
96,2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(155355 NL)
Sri Lanka. Parliament
Piya Dasuna Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Piya Dasuna
Foundation.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 6p ; 21cm.- (Bill ; No. 113, 2011)
Ws-Pc: Rs.8.00
(159019 NL)
Sri Lanka. Parliament
Ranjith Aluvihare Foundation

(incorporation) : a bill to incorporate the
Ranjith Aluvihare Foundation .- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2011.- 6p. ; 21cm.(Bill ; No. 125, 2011)
Ws-Pc Rs. 08.00
(160330 NL)
Sri Lanka. Parliament
Roshan Ranasinghe Janasahana Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Roshan Ranasinghe Janasahana
Foundation.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 7p. ; 21cm.- (Bill ; No. 132, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(161217 NL)

No. 64, 2011)
Ws-Pc: Rs.11.00

(158822 NL)

Sri Lanka. Parliament
Sri Piyarathana Community Development
and Social Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Sri Piyarathana
Community Development and Social
Foundation.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 7p. ; 21cm.- (Bill ; No. 77, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(155999 NL)
Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Psychological Association
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sri Lanka Psychological Association.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.7p ; 21cm.- (Bill ; No. 112, 2011)
Ws-Pc: Rs.8.00
(159022 NL)

Sri Lanka. Parliament
S. B. Nawinnna Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the S.
B. Nawinna Foundation.- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2011.- 7p ; 21cm.- (Bill ; No.
70, 2011)
Ws-Pc: Rs.8.00
(158737 NL)

Sri Lanka. Parliament
Susantha Punchinilame Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Susantha Punchinilame Foundation.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.6p ; 21cm.- (Bill ; No. 78, 2011)
Ws-Pc: Rs.8.00
(159200 NL)

Sri Lanka. Parliament
Sith Sevana Mentally Handicapped
Children's Development Organization
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sith Sevana Mentally Handicapped
Children's Development Organization.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 6p. ;
21cm.- (Bill ; No. 134, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(161863 NL)

Sri Lanka. Parliament
Swabhimani Daham Saviya
(incorporation) : a bill to incorporate the
Swabhimani Daham Saviya.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2011.- 7p. ; 21cm.- (Bill
; No. 108, 2011)
Ws-Pc : Rs. 08.00
(158209 NL)

Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Association for Fisheries and
Aquatic Resources (incorporation) : a bill to
incorporate the Sri Lanka Association
Fisheries and Aquatic Resources.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 4p ;
21cm.- (Bill ; No. 103, 2011)
Ws-Pc: Rs.6.00
(158731 NL)
Sri Lanka. Parliament
Sri Lanka Association of Testing
Laboratories (incorporation) : a bill to
incorporate the
Sri Lanka Association of Testing
Laboratories (SLATL).- Colombo : Govt.
Pub. Bureau, 2011.- 11p ; 21cm.- (Bill ;

Sri Lanka. Parliament
U. L. M. Farook Foundation (incorporation)
: a bill to incorporate the U. L. M. Farook
Foundation .- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- 6p ; 21cm.- (Bill ; No. 75,
2011)
Ws-Pc: Rs.8.00
(159199 NL)
346.065 – Business enterprises
346.0650262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Revival of underperforming enterprises and
underutilized assets : a bill to provide for
vesting in the State in the national interest,
identified underperforming enterprises or
underutilized assets; to appoint in respect of

each one or more of such underperforming
enterprises or underutilized assets a
competent authority; to provide for their
effective management, administration or
revival through alternative utilization and
the payment of compensation in respect
thereof; and to provide for matters
connected therewith and incidental thereto.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.- 33p. ;
21cm.- (Bill ; No. 135, 2011)
Ws-Pc : Rs. 23.00
(162218 NL)
346.066 - Company law
Directions, rules, determinations, notices, and
guidelines issued under the finance
companies act, No. 78 of 1988.- Colombo :
Central Bank of Sri Lanka, 2011.- [vi],
87p. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(163315 NL)
(385865 NA)
346.066095493 - Sri Lanka
Cabral, Harsha
Duties of company directors & corporate
governance in Sri Lanka / Harsha Cabral.Colombo : Author, 2011.- xiv, 501p. ; 24cm.
Ts-Cbc :Unpriced
(158536 NL)
ISBN 978-955-98598-3-3
(382137 NA)
Wikramanayake, Arittha R.
Company law in Sri Lanka / Arittha R.
Wikramanayake.- Colombo : Author, 2007.389p. ; 22cm.
Ts-Bc : Unpriced
(159677 NL)
ISBN 978-955-99828-1-4
(383250 NA)
346.067 - Government corporations
346.067026 - Laws
Sri Lanka
[Public Enterprises Reform Commission of
Sri Lanka act]
Public Enterprises Reform Commission of
Sri Lanka (repeal) act, No. 18 of 2010.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2010.- 3p. ;
21cm.- (Act ; No. 18, 2010)
Ws-Pc : Rs. 02.00
(152931 NL)
346.073 - Lons
346.073026 – Laws
Sri Lanka

[Recovery of loans by banks act]
Recovery of loans by banks (special
provisions (amendment) act, No. 1 of
2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- 2p. ; 21cm.- (Act ; No. 1, 2011)
Ws-Pc : Rs. 2.00
(383823 NA)
(160568 NL)
Sri Lanka
[Recovery of loans by banks act]
Recovery of loans by banks (special
provisions) (amendment) act, No. 19 of
2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- [1]p. ; 21cm.- (Act ; No. 19, 2011)
Ws-Pc : Rs. 02.00
(157557 NL)
(381645 NA)

346.0730262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Recovery of loans by banks (special
provisions) (amendment) : a bill to amend
the recovery of loans by banks (special
provisions) act, No. 4 of 1990.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2011.- [1]p ; 21cm.(Bill ; No. 90, 2011)
Folder: Rs.3.00
(158732 NL)
346.082 - Banks
346.082153 - Development banks
346.0821530262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Pradeshiya Sanwardana Bank
(amendment) : a bill to amend the
Pradeshiya Sanwardana Bank act, No. 41 of
2008.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- [1]p. ; 21cm.- (Bill ; No. 102, 2011)
Folder : Rs. 03.00
(156126 NL)
Sri Lanka
[Pradeshiya Sanwardana Bank act]
Pradeshiya Sanwardana Bank (amendment)
act, No. 30 of 2011.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- [1]p. ; 21cm.- (Act ; No. 30,
2011)
Folder : Rs. 2.00
(158850 NL)
346.0823 - Credit and loan institutions

346.08230262 – Bills
Sri Lanka. Parliament
Housing Development Finance Corporation
Bank of Sri Lanka (amendment) : a bill to
amend the Housing Development Finance
Corporation Bank of Sri Lanka act, No. 7 of
1997.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.2p. ; 21cm.- (Bill; No. 120, 2011)
Ws-Pc : Rs. 06.00
(160820 NL)

347 - Civil procedure and courts
347.016 - Lay notaries
347.0160262 - Bills

346.086 – Insurance
346.086026 – Laws

347.05 - Habeas corpus
347.05095493 - Sri Lanka

Sri Lanka
[Regulation of insurance industry act]
Regulation of insurance industry
(amendment) act, No. 3 of 2011.- Colombo :
Govt. Pub. Bureau, 2011.- 27p. ; 21cm.(Act ; No. 3, 2011)
Ws-Pc : Rs. 18.00
(160546 NL)
(383838 NA)

Pinto - Jayawardena, Kishali
Habeas corpus in Sri Lanka : theory and
practice of the great writ in extraordinary
times / Kishali Pinto - Jayawardena and
Jayantha de Almeida Guneratne.Colombo : Law & Society Trust, 2011.xxxiv, 283p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(156324 NL)
ISBN 978-955-1302-39-9

346.092 – Investment
346.092026 - Laws
Sri Lanka
[Strategic development projects act]
Strategic development projects
(amendment) act, No. 12 of 2011 .Colomob : Govt. Pub. Bureau, 2011.- [1]p. ;
21cm.- (Act ; No. 12, 2011)
Folder : Rs. 02.00
(157548 NL)
(381659 NA)

Sri Lanka. Parliament
Notaries (amendment) : a bill to amend the
notaries ordinance.- Colombo : Govt. Pub.
Bureau, 2011.- 2p. ; 21cm.- (Bill ; No. 123,
2011)
Ws-Pc : Rs. 06.00
(160336 NL)

347.06 - Evidence law
Wickramanayake, Abeysinghe
Easy access to law of evidence in a
nutshell / Abeysinghe Wickramanayake.Ragama : Author, 2011.- 275p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 1350.00
(155938 NL)
ISBN 978-955-52645-1-8
(380556 NA)
347.077 – Judgments

346.0920262 - Bills
Sri Lanka. Parliament
Strategic development projects
(amendment) : a bill to amend the strategic
development projects act, No. 14, 2008.Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.-[ 1]p. ;
21cm.- (Bill ; No. 85, 2011)
Folder : Rs. 03.00
(155356 NL)

Indatissa, Kalinga
Drafting in civil actions / Kalinga
Indatissa.- Colombo : Author, 2010.
Vol. ii.- xxi, 122p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced

(160752 NL)

347.09 – Arbitration law
Arbitration law in Sri Lanka / ed. K. Kanag –
Isvaran and S. S. Wijeratne.- 3rd ed..Colombo : The Institute for the
Development of Commercial Law and
Practice, 2011.- 546p. ;
Ts-Cbc : Unpriced
(161113 NL)
ISBN 978-955-1515-04-1
(384867 NA)
347.09 – Mediation law
347.09026 – Laws
Sri Lanka
[Mediation boards act]
Mediation boards (amendment) act, No. 4
of 2011.- Colombo : Govt. Pub. Bureau,
2011.- [1]p. ; 21cm.- (Act ; No. 4, 2011)
Folder : Rs. 02.00
(383841 NA)
(160562 NL)
348 - Laws, regulations, cases
348.04 -Cases
Hussain, M. S. Mohammed
Supplement (2000 - 2008) to Hussain’s
complete digest of case law of Sri Lanka
(1820-2000) : containing digests of all law
reports published (in 58 series) and
unreported cases : part i - Abandonment to
civil law / M. S Mohammed Hussain.Kandy : Arafa (Pvt) Ltd, 2009.- lvi, 884p. ;
27cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(153435 NL)
ISBN 978-955-9151-46-3
Hussain, M. S. Mohammed
Supplement (2000 - 2008) to Hussain’s
complete digest of case law of Sri Lanka
(1820-2000) : containing digests of all law
reports published (in 58 series) and
unreported cases : part ii - civil procedure
code to counter claim / M. S Mohammed
Hussain.- Kandy : Arafa (Pvt) Ltd, 2009.xii, 885-1929p. ; 27cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(153436 NL)
ISBN 978-955-9151-48-7
3 5 0 PUBLIC ADMINISTRATION AND
MILITARY SCIENCE
351 - Public administration
351.025 - Directories of organizations

Guide to ministries 2010.- [Colombo?] : Dept.
of Govt. Information, 2010.- 56p. ;
21x14cm.
Ws-Bc : Unpriced
(152230 NL)
(376962 NA)
352 - General considerations of public
administration
352.238 - Speeches
Jayewardene, J. R.
Selected speeches of Hon. J. R.
Jayewardene 1944-1973 / J. R.
Jayewardene.- Colombo : J. R. Jayewardene
Centre, [2011 ?].- ii, 140p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(155344 NL)
ISBN 978-955-9269-26-7
(379979 NA)

352.25 – Governing boards and
commissions
Sri Lanka. Presidental Commission of Inquiry
Appointed to Examine and Report on the
Circumstances Leading to the Death of
Ven. Gangodawila Soma thera
Report of the Presidental Commission of
Inquiry Appointed to Examine and Report
on the Circumstances Leading to the Death
of Ven. Gangodawila Soma thera.- Colombo
: Govt. Pub. Bureau, 2011.- 65p. ; 25cm.
Ws-Pc : Rs. 200.00
(160569 NL)
(383831 NA)
352.4 - Financial addministration
352.406 - Organization. Annual report
Sri Lanka. Department of Auditor General
Report of the Auditor General on the
accounts of the National Defence Fund
2009.- Colombo : Govt. Pub. Bureau, 2011.[24]p. ; 21cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Pc : Rs. 33.00
(160550 NL)
(383828 NA)
Sri Lanka. Department of Public Enterprises
Annual report 2009.- Colombo : Dept. of
Public Enterprises, 2010.- [392]p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(155183 NL)

Sri Lanka. Department of Development
Finance
Annual report 2006.- Colombo : Dept. of
Development of Finance, [2010?].- [49]p. ;
29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(155174 NL)
Sri Lanka. Department of Development
Finance
Annual report 2009.- Colombo : Dept. of
Development of Finance, [2010?].- [92]p. ;
29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(155184 NL)

Sri Lanka. General Treasury. Department of
Fiscal Policy
Performance report 2010.- Colombo :
General Treasury. Dept. of Fiscal Policy,
[2011?].- [61]p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(161824 NL)
(384771 NA)

Ad-Bc : Unpriced

(378412 NA)

Vol. iii.- xliii, 452p. ; 31cm.
Ad-Bc : Unpriced

(153654 NL)
(378415 NA)

352.73 – Financial assistance
352.7306 – Organizations. Performance
reports
Sri Lanka. Department of Trade, Tariff and
Investment Policy
Performance report – 2010 .- Colombo :
Dept. of Trade, Tariff and Investment
Policy, [2011?].- [103]p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(161825 NL)
(384774 NA)
352.744 - Libraries
352.74406 - Organizations. Annual report
National Library and Documentation Services
Board
Administration report 2008.- Colombo :
National Library and Documentation
Services Board, [2011?].- 188p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(156952 NL)
ISSN 1391-4006

352.44 - Revenue administration
352.4406 - Organizations. Performance
report
Sri Lanka Department of Inland Revenue
Performance report 2009.- Colombo : Dept.
of Inland Revenue, 2010.- [128]p. : ill. ;
29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(150655 NL)
352.48 - Budgeting
Sri Lanka. General Treasury
Budget estimates 2011.- Colombo : General
Treasury, 2011.
Vol. i.- xliii, 537p. ; 31cm.
Ad-Bc : Unpriced

(153652 NL)
(378409 NA)

Vol. ii.- xliii, 507p. ; 31cm.

(153653 NL)

353 - Specific fields of public
administration
353.5 - Public administration of social
welfare
353.5332-Poor people
353.533206 - Organizations. Annual report
National Develoment Trust Fund
Annual report 2009.- Colombo : National
Development Trust Fund, 2010.- 145p. ;
29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(158291 NL)
(381964 NA)
353.6 - Administration of health services
353.606 - Organizations. Annual report
National Transport Medical Institute
Annual report 2006.- Nugegoda : National

Transport Medical Institute, [2010?].- [ii],
105p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(153645 NL)
(378675 NA)
353.8 - Administration of agencies
supporting and controlling
education
353.806-Organizations. Progress report
Sri Lanka. Ministry of Education
2010 progress and proposed programmes.Battaramulla : Ministry of Education,
2011.- xiii, 304p. : photos ; 24cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(152719 NL)

353.88 - Higher education
353.8806-Organizations.Annual report
University Grants Commission
Annual report 2009.- Colombo : University
Grants Commission, 2010.-[488]p; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(157488 NL)

353.9 – Public administration of safety
353.998 – Drugs and medicines
353.99806 – Organisations. Administration
report

Survey Council, [2010?].- iv, 89p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(153641 NL)
(378693 NA)
354.5 - Administration of agriculture
354.506 - Organizations. Performance
report
Udarata Development Authority of Sri Lanka
Performance report 2009.- Colombo :
Udarata Development Authority of Sri
Lanka, 2010.- iii, 201p. : ill. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(157588 NL)
(381533 NA)

354.73 - Commerce
354.7306 - Organizations. Performance
report
Sri Lanka. Ministry of Trade, Marketing
Development, Co-operatives and
Consumer Services
Performance report 2009.- Colombo :
Ministry of Trade, Marketing Development,
Co-operatives and Consumer Services,
2010.- [331]p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(158302 NL)
(381959 NA)

Sri Lanka. Department of Excise
Administrative report of the Commissioner
General of Excise for the year 2010.Colombo : Dept. of Excise, 2011.- 76p. ;
30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(161762 NL)
(383365 NA)

354.7506 - Organizations. Annual report

354 - Public administration of economy and
environment
354.34 - Land
354.3406 - Organizations, Performance
report

354.86 - Banks
354.8606 - Organizations. Annual report

Land Survey Council
Performance report 2009.- Colombo : Land

Sri Lanka Telecom.
Annual report 2010.- Colombo : Sri Lanka
Telecom, 2010.- 167p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(155328 NL)
(379820 NA)

Bank of Ceylon
Annual report 2010.- Colombo : Bank of
Ceylon, 2011.- 288p. : col. ill. ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156235 NL)

Central Bank of Sri Lanka
Annual report 2010.- Colombo : Central
Bank of Sri Lanka, 2011.- [628]p. ; 27cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(155975 NL)
ISSN 1391-359X
(380541 NA)
National Savings Bank
Annual report 2010.- Colombo : National
Savings Bank, [2011?].- 348p. ; 20cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(158791 NL)
ISBN 978-955-0540-01-3
(382336 NA)

355 - Military science
355.031 - Military relations
355.0310951 - China
355.0310951054 - India
Krishnan, Sankhya
India’s security dilemma vis-a-vis China : a
case of optimum or sub - optimum
restraint? / Sankhya Krishnan.- Colombo :
Regional Centre for Strategic Studies,
2009.- 86p. ; 22cm.- (RCSS policy studies;
No. 47)
Ad-Bc : Unpriced
(156167 NL)
ISBN 978-955-8051-43-6
355.6 - Military administration
355.606 - Organizations. Progress report
Sri Lanka. Ministry of Defence, Public
Security, Law & Order
Progress of year 2008 & the future vision.Colombo : Ministry of Defence, Public
Security, Law & Order, [2010?].- [232]p. ;
29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ws-Bc : Unpriced
(147438 NL)

Sri Lanka Air Force
60th anniversary exhibition.- Colombo :
Sri Lanka Air Force, 2010.- iii, 52p. :
photos ; 30cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(155323 NL)
ISBN 978-955-0265-01-5
(379814 NA)
359 - Sea forces and warfare
359.3 - Organization and personnel of
naval forces
359.3095493 - Sri Lanka
Sri Lanka Navy
Fusion of the blue : navigating beyond reefs
and shallows.- Colombo : Sri Lanka Navy,
2011.- 223p. : photos ; 26x36cm.
“60th Diamond jubilee anniversary”
Ts-Cbd : Unpriced
(154815 NL)
ISBN 978-955-9339-03-8
(379271 NA)
3 6 0 SOCIAL PROBLEMS AND
SERVICES; ASSOCIATIONS
361 - Social problems and services
361.6 – Governmental action
Humanitarian operation factual analysis : July
2006-May 2009.- Colombo : Ministry of
Defence, 2011.- v, 161p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(159912 NL)
(383427 NA)
Sri Lanka's humanitarian effort.[Colombo ?] : Presidental Task Force for
Resettlement, Development and Security in
the Northern Province, 2011.- [143]p. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(161020 NL)
(384241 NA)
362 - Social welfare problems and services
362.0425 – Social action
Empowering caregivers.- Pitakotte : Lifeline,
2011.- 146p. : ill. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(157484 NL)
362.1 - Public health

358 - Air and other specialized forces and
warfare
358.4 - Air forces and warfare
358.4095493 - Sri Lanka

Manual for the Sri Lanka public health
inspector.- Colombo : Ministry of Health,
[2011?].- xii, 349p. : ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(160062 NL)

ISBN 978-955-0505-00-5
362.1095493 - Sri Lanka
Jones, Margaret
The hospital system and health care Sri
Lanka, 1815-1960 / Margaret Jones.- New
Delhi : Orient Blackswan, 2009.- xiv,
452p. ; 22cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(154758 NL)
ISBN 978-81-250-3679-1
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics
Prevalence of anaemia among children and
women : demographic and health survey.Colombo : Dept. of Census and Statistics,
2009.- vii, 39p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(149331 NL)
ISBN 978-955-577-690-5
362.1106 - Organizations. Annual reports
Lanka Hospitals
Annual report 2010.- Colombo : Lanka
Hospitals, 2011.- 76p. ; 21x30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(157595 NL)
(381340 NA)
362.19 - Services to patients with specific
conditions
362.196 - Specific conditions
362.196462 - Diabetes
De Silva, Sigrid S.
Diabetes wellness management : awareness
& understanding empowerment &
encouragement helpful advice &
comprehensive guidance / Sigrid S. de
Silva.- Colombo : Vijitha Yapa Publications,
2011.- xxiv, 152p. ; 29cm.
Ts-Bc : Unpriced
(156780 NL)
ISBN 978-955-665-053-2
(381196 NA)
Jayatissa, Renuka
Optimum nutrition for beating
diabetes /Renuka Jayatissa.- [s.l.] : Author,
2011.- 84p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(160080 NL)
ISBN 978-955-52808-0-8

362.196979200954 - South Asia

HIV and AIDS in South Asia : an economic
development risk / ed. Markus Haacker and
Mariam Claeson.- Washington D. C. : The
World Bank, 2009.- xxvi, 244p. ; 23cm.
Ts-Bc : Unpriced
(151331 NL)
ISBN 978-0-8213-7800-7
362.1982 - Maternity services
Study report on home deliveries in Sri Lanka.Colombo : Family Health Bureau, 2007.44p. ; 25cm.
Ws-Bc : Unpriced
(153640 NL)
(378691 NA)

362.2 – Mental health services
Aspects of mental health in Sri Lanka / D.
Suman Fernando and Chmindra
Weerackody.- Colombo : People's Rural
Development Association, 2011.- xi, 114p. ;
22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162177 NL)
ISBN 978-955-0793-04-4
(385272 NA)
Community mental health and mental health
of children and youth / ed. Udeni
Appuhamilage.- Colombo : People's Rural
Development Association, 2011.- ix, 78p. ;
22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162183 NL)
ISBN 978-955-0793-08-2
(385280 NA)
Introduction to mental health and mental
health nursing in Sri Lanka : a mannual for
nurses and other professional staff / ed.
Suman Fernando and Chamindra
Weerackody.- Colombo : People's Rural
Development Association, 2011.- xi, 46p. ;
22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162182 NL)
ISBN 978-955-0793-00-6
(385279 NA)
Introduction to mental health for social work
in Sri Lanka / ed. Chamindra Weerackody
and Suman Fernando.- Colombo : People's
Rural Development Association, 2011.- xii,
62p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162180 NL)

ISBN 978-955-0793-01-3

(385276 NA)

Reflections on Mental health and wellbeing :
Learning from communities affected by
conflict, dislocation and natural disaster in
Sri Lanka / ed. Chamindra Weerackody and
Suman Fernando.- Colombo : People's
Rural Development Association, 2011.xvii, 142p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162176 NL)
ISBN 978-955-0793-05-1
(385270 NA)

362.5 - Problems and services to poor
people
362.556 - Government action
362.5561 - Social policy
362.55610954 - South Asia
Sobhan, Rehman
Challenging the injustice of poverty :
agendas for inclusive development in South
Asia / Rehman Sobhan.- New Delhi : SAGE
Publications, 2010.- xxx, 486p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(151569 NL)
ISBN 978-81-321-0580-0

my police says / Tassie Seneviratne.Gampaha : Author, 2011.- ix, 237p. : ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(160349 NL)
ISBN 978-955-532-790-9
363.22 – Personnel
Gunaratne, Merril
Cop in the crossfire / Merril Gunaratne.Colombo : Author, 2011.- 198p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(162024 NL)
ISBN 978-955-53814-0-6
(385208 NA)

363.3 - Other aspects of public safety
363.33 - Control of explosives and firearms
363.33095493 - Sri Lanka
Fernando, Ravindra
Trends in firearms injuries and deaths in Sri
Lanka / Ravindra Fernando.- [s.l.] : The
Medical Defence Organization Pvt. Ltd,
2010.- 85p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(148933 NL)
ISBN 978-955-0417-00-1
363.34 – Disasters
363.348 – Remedial measures

362.8 – Other groups of people
362.87 – Displaced persons
Water uncle, gulley uncle, garbage uncle :
how local government helped displaced
people in Menik farm.- Germany : Deutshe
Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit, 2011.- vi, 56p. : photos ;
15x23cm.
Ad-Bc : Unpriced
(160055 NL)
ISBN 978-955-1896-08-9
363 - Other social problems and services
363.2 – Police services
363.2092 - Biography
Seneviratne, Tassie
Human rights & policing : reminiscences of

Wijesinhe, Rajva
The road to reconciliation and its enemies :
documented evidence and logical argument
against emotional exaggeration and
soundbites / Rajva Wijesinha.- Kurunegala :
International Book House, 2011.- viii, 132p.
: photos ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(161777 NL)
ISBN 978-955-0686-02-5
(384510 NA)
363.5 – Housing
363.5095493 - Sri Lanka
Niriella, N. Chandrasiri
Urban housing policy in Sri Lanka : a study
of relationship between state, market and
social classes in South Asia / N. Chandrasiri

Niriella.- Germany : VDM Verlag Dr.
Muller Gmbh & Co., 2010.- xv, 235p. ;
22cm.
Ts-Bc : Unpriced
(158061 NL)
ISBN 978-3-639-30400-8
363.582 - Finacial assistance
363.5820954 - South Asia
Nenova, Tatiana
Expanding housing finance to the
underserved in South Asia : market review
and forward agenda / Tatiana Nenova.Washington D. C. : The World Bank,
2010.- xx, 332p. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(151327 NL)
ISBN 978-0-8213-8322-3

363.7 - Environmental problems
363.72 - Sanitation

HNB Assurance PLC
Annual report 2010.- Colombo : HNB
Assurance PLC, [2010?].- 211p. : col. ill. ;
29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156922 NL)
(380579 NA)
Sri Lanka Insurance Corporation
Annual report 2010.- Colombo : Sri Lanka
Insurance Corporation, [2011?].- 196p. ;
24cm.
Ts-Bc : Unpriced
(157439 NL)
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370.95493 - Sri Lanka

South Asian Conference on Sanitation 4th :
2011 April : Colombo)
Sanitation enhances quality of life.- Nawala
: SACOSAN IV Secretariat, 2011.- 18p. :
ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(152236 NL)
(377237 NA)
364 - Criminology
364.1 - criminal offenses
364.1524 - Assassination
Ranjanee, Seetha
Martyrs of the freedom of expression in Sri
Lanka / Seetha Ranjanee ; tr. by Kusal
Perera.- Colombo : Free Media Movement,
2011.- [vi], 121p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(154606 NL)
ISBN 978-955-0583-01-0
(379200 NA)
368 - Insurance
368.006 - Organizations. Annual report
AVIVA NDB Insurance
Annual report 2010.- Colombo : AVIVA
NDB Insurance, [2011?].- 156p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156930 NL)
(380581 NA)

Andradi, W. M. D. D.
Sri Lankan subordinates of the British :
English - educated Ceylonese in official life
1865-1883 / W. M. D. D. Andradi.Colombo : Social Scientists’ Association,
2011.iv, 365p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(158401 NL)
ISBN 978-955-1772-93-2
Azeez, A. M. A.
Muslim education in Sri Lanka : selected
articles & speeches / A. M. A. Azeez ; ed.
by M. Ali Azeez and S. H. M. Janeek,Colombo : A. M. A. Azeez Foundation,
2009.- xxi, 238p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(150773 NL)
ISBN 978-955-96694-5-6
371- Schools and their activities; special
education
371.02 - Private schools
371.02095493 - Sri Lanka
Xaverian sesquicentennial jublee magazine
1859-2009 historical document.- Nuwara Eliya : St. Xavier’s College, 2009.[368]p. : photos ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(153716 NL)

371.22 - Student aid and cooperative
education
371.22095493 - Sri Lanka
Lessons from Passara : a report on people’s
views and experiences on the quality of
education in the plantation schools of
Passara .- Colombo : Transparency
International Sri Lanka, 2010.- 62p. ;
24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(150757 NL)
ISBN 978-955-1281-31-1

371.3 - Methods of instruction and study
371.33 - Teaching aids, equipment,
materials
371.33095 - Asia
Distance education technologies in Asia / ed.
Jon Baggaley and Tian Belawati.New Delhi : SAGE Publications, 2010.xxxv, 270p. ; 22cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(150574 NL)
ISBN 978-81-321-0561-9
372 - Elementary education
372.357 – Environmental studies
Environmental studies Grade 3.- Colombo :
Marster Guide Publications, 2011.- [vi],
219p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 375.00
(383218 NA)
ISBN 978-955-664-145-5
372.465 – Phonetic
CEDE wisdom international reading is fun
with phonics – 1.- Seeduwa : CEDE
Wisdom International, 2011.- 56p. : ill. ;
29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(383251 NA)
372.6 – Language

Kurukulasuriya, Shamila
English : Sri Lanka sign language
workbook age 3+ / Shamila
Kurukulasuriya.- Colombo : M. D.
Gunasena, 2011.- [viii], 107p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(161764 NL)
ISBN 978-955-21-2042-8
(383867 NA)
Kurukulasuriya, Shamila
Numbers 1-20 : Sri Lanka sign language
workbook age 3+ / Shamila
Kurukulasuriya.- Colombo : M. D.
Gunasena, 2011.- [x], 49p. : ill. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Rs. 250.00
(161763 NL)
ISBN 978-955-21-2046-6
(383866 NA)

372.6521 - English
Cooray, Chrishantha Niranjan
Oxford English junior : grammar exercises
workbook 1 / Chrishantha Niranjan
Cooray.- Moratuwa : C. N. C. Publishers,
2011.- 39p. : ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 200.00
(154850 NL)
ISBN 978-955-1333-12-6
Hewawasam, P. K. Tirani
Beginning to write – 6 / P. K. Tirani
Hewawasam.- Colombo : Godage
International Publishers, 2011.- 32p. ; ill. ;
29cm.
Ws-Bc : Rs. 125.00
(382895 NA)
ISBN 978-955-30-2507-4
372.86 - Physical education
Tennakoon, Seela
Health and physical education for primary
school/ Seela Tennakoon, Kumari
Amarasinghe and Ineesha Karunaratne.Kurunegala : International Book House,
2011.- [iv], 53p. : ill. ; 24cm.
Ws-Bc : Rs. 225.00
(158338 NL)
ISBN 978-955-1732-72-1
(382102 NA)
378 – Universities
378.0021 – Statistics

University Grants Commission
Sri Lanka university statistics 2010.Colombo : University Grants Commission,
2011.- v, 104p. ; 20x29cm.
Ad-Bc : Rs. 500.00
(160064 NL)
ISBN 978-955-583-109-3
378.0072 - Research

387.1 -Ports
387.106 – Organizations
Sri Lanka Ports Authority
Corporate plan 2010-2014.- Colombo : Sri
Lanka Ports Authority, 2011.- vii, 81p. :
ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(163277 NL)
(385442 NA)

Anniversary academic conference (50th : 1112
Dec. 2009 : Colombo)
Abstracts of the poster presentations / ed.
Sunethra Weerakoon.- Nugegoda :
University of Sri Jayewardenepura, 2009.xiv, 63p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(147794 NL)
(372643 NA)
378.5493 - Sri Lanka
Postgraduate Institute of Management
MBA program 2011-12.- Colombo : Post
Graduate Institute of Management, 2011.44p. : photos ; 27cm.
Ad-Bc : Unpriced
(154601 NL)
(379133 NA)
University of Ruhuna
Student handbook bachelor of pharmacy .Galle : University of Ruhuna. Faculty of
Medicine, [2011?].- [ii], 81p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162191 NL)
(385072 NA)

3 9 0 CUSTOMS,
ETIQUETTE,FOLKLORE
395 - Etiquette
395.5 - Etiquette by situations
395.54 - Table manners
Witharane, Kamini
Dine in style with modern etiquette of
manners / Kamini Witharane.- Pannipitiya :
Stamford Lake, 2010.- [x], 85p. : photos ;
28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(153180 NL)
ISBN 978-955-658-251-2
(378007 NA)
398 - Folklore
398.2 - Folk literature

3 8 0 COMMERCE,
COMMUNICATIONS,
TRANSPORTATION
382 - International commerce
382.41 - Agricultural marketing
Bogahawatte, C.
Agricultural marketing and prices / C.
Bogahawatte.- [Peradeniya ?] : Author,
2009.- [xii], 142p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(158480 NL)
ISBN 978-955-97217-1-0
387 – Water, air, space transportation

Warnasuriya, Chandrani
Spooky tales from the orient : tales of ogres,
demons, ghosts, spells, charms and the
enchanted / Chandrani Warnasuriya.Baltimore : Publish America, 2009.- 167p. :
ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(152080 NL)
ISBN 978-1-61546-978-9
398.2095493 – Sri Lanka
Parker, H.
Village folk tales of Ceylon / H. Parker.- 3rd
print.- Dehiwala : Tisara Prakasakaya,

2010.- vii, 383p. ; 21cm.
First published in 1910
Ts-Bc : Rs. 900.00
ISBN 978-955-564-107-4

4 0 0
4 2 0

(158069 NL)

LANGUAGE

ENGLISH LANGUAGE

International Conference of the Sri Lanka
English Language Teachers Association
(5th : 2008 : Maharagama)
The learning teacher : selected papers / ed .
Manique Gunesekera and Kaushalya
Perera.- Colombo : Sri Lanka English
Language Teachers’ Association, 2010.[vi], 97p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(151902 NL)
ISBN 978-955-1485-02-3
(376516 NA)
Conference on Sri Lanka English Language
Teachers’ Association (6th : 2010
Oct. 15-17 : Colombo)
Conference booklet.- Colombo : Sri Lanka
English Language Teachers’ Association,
2010.- [iv], 23p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(152379 NL)
(376864 NA)
420.71 - Curricula
English level 1 teacher’s handbook.Battaramulla : Ministry of Education,
2011.- vi, 97p.; 30cm.
Accelerated learning programme
Ad-Bc : Unpriced
(157592 NL)
(381557 NA)
English level 2 teacher’s handbook.Battaramulla : Ministry of Education,
2010.- vi, 263p. ; 30cm.
Accelerated learning programme
Ad-Bc : Unpriced
(157225 NL)
(381323 NA)
English level 3 teacher’s handbook.Battaramulla : Ministry of Education,
2010.- vi, 193p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(157221 NL)
(381313 NA)
English level 4 teacher’s handbook.Battaramulla : Ministry of Education,

2010.- vi, 273p. ; 30cm.
Accelerated learning programme
Ad-Bc : Unpriced
(157222 NL)
(381314 NA)
English level 5 teacher’s handbook.Battaramulla : Ministry of Education,
2010.- vi, 278p. ; 30cm.
Accelerated learning programme
Ad-Bc : Unpriced
(157224 NL)
(381322 NA)
420.76 - Review and exercise
Bandara, Sunil
English : M.D. Gunasena G. C. E. (O/L)
model papers, past paper and answers /
Sunil Bandara.- rev. 4th ed..- Colombo : M.
D. Gunasena, 2011.- [vi], 133p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(158568 NL)
ISBN 978-955-21-1921-7
(382503 NA)
English : G. C. E. ordinary level past papers &
answers.- Colombo : Master Guide
Publications, 2011.- 341p. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 250.00
(157210 NL)
ISBN 978-955-664-156-1
(381291 NA)
G. C. E. ordinary level English : past exam
papers with answers .- Maharagama : Satara
Publishers, 2011.- [106]p. ; 27cm.
Ad-Bc : Rs. 240.00
(159772 NL)
ISBN 978-955-8211-79-3
(383522 NA)
General English : G. C. E. advanced level past
papers & answers.- Colombo : Master
Guide Publications, 2011.- [236]p. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 300.00
(154617 NL)
General English : Grade 12.- Colombo :
Master Guide Publications, 2011.- [iv],
131p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(158802 NL)
ISBN 978-955-664-142-4
(382326 NA)
(379236 NA)
Wickramasinghe, Stanley
G. C. E. (O/L) English language : new
syllabus 12 model question papers with
answers / Stanley Wickramasinghe.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2010.25cm.
Ad-Bc : Rs. 490.00
(153172 NL)
ISBN 978-955-671-238-4
(377782 NA)

Wickramasinghe, Stanley
English Grade 7 : model question papers
with answers / Stanley Wickramasinghe.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2011.104p. : ill. ; 25cm.
Ts-Bc : Rs. 275.00
(157761 NL)
ISBN 978-955-573-284-1
(381899 NA)
423 - English dictionaries
423.94811 – English – Tamil dictionaries

ISBN 978-955-1485-03-0

(378424 NA)

428 - Usage
Amarasiri, K. N. T.
General English / K. N. T. Amarasiri.Poddala : Praveena Publishers, [2010?].93p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 150.00
(148904 NL )
ISBN 978-955-1622-31-2

English – Tamil dictionary.- Colombo : M. D.
Gunasena, 2011.- [iv], 219p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 425.00
(160613 NL)
ISBN 978-955-21-2049-7
(384486 NA)

De Silva, Bernard
An aid to spellings : with exercises &
answers / Bernard de Silva.- Colombo :
Godage International Publishers,
2011.- 52p. ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(162679 NL)
ISBN 978-955-30-3233-1
(385698 NA)

425 - Grammar

Ganewatta, Amarasiri
Learn English as English through pictures 1
: only way to English for all / Amarasiri
Ganewatta.- Pannipitiya : The English
Lang – Lab Publications, 2011.[218]p.
: ill. ; 29cm.
Ts-Bc : Rs. 950.00
(161026 NL)
ISBN 978-955-1078-07-2
(384173 NA)

Ranaweera, Doreen
Easy to learn English - 2 : grammar /
Doreen Ranaweera.- Colombo : Author,
2010.- 204p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(153042 NL )
ISBN 978-955-52880-0-2
(377860 NA)
Tilakaratne, Ratnayaka
The sword & the shield / Ratnayaka
Tilakaratna.- Colombo : FAST Publishing,
2011.- 187p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(160438 NL)
ISBN 978-955-677-091-9
Wannisinghe, Jayantha
A guide to error analysis / Jayantha
Wannisinghe.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2011.- 160p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 275.00
(161519 NL)
ISBN 978-955-671-262-9
(384567 NA)

Hettige, Nilantha
English for everybody : synonyms
antonyms and proverbs / Nilantha Hettige.Colombo : Samadi Publishers, 2011.168p. ; 21cm.
Sinhala & English
Ad-Bc : Rs. 300.00
(162077 NL)
ISBN 978-955-8786-15-4
(385099 NL)

427 - Historical and geographic variations
427.95493 - Sri Lanka

Manukulasooriya, Ranaweera
Brilliant way English speech practice for
Grade 7 : a guide to English conversation
practice / Ranaweera Manukulasooriya.Dankotuwa : Wasana Publishers, 2011.143p. ;
Ts-Bc : Rs. 220.00
(161104 NL)
ISBN 978-955-655-952-1
(384742 NA)

English in Sri Lanka : Ceylon English,
Lankan English, Sri Lankan English / ed.
Siromi Fernando, Manique Gunesekera and
Arjuna Parakrama .- [Colombo?] : Sri
Lanka English Language Teachers’
Association, 2010.- 322p. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(153615 NL)

Perera, M. A. J. Priyantha
Let’s speak English : patterns of dialogues
in spoken English with language practices /
M. A. J. Priyantha Perera.- Kalutara :
English Language Institute, 2011.- [x],
98p. ; 22cm.
Ts-Bc : Rs. 600.00
(154819 NL)

ISBN 978-955-97233-2-5

(379276 NA)

Sujeevan, P.
G. C. E. (A/L) general English : an exam
practice guide / P. Sujeevan.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2010.- 272p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 550.00 (NL 153176)(377786)
ISBN 978-955-671-209-4

of Education, 2010.- ix, 54p. ;30cm.
To be implemented from year 2010
Ws-Bc : Unpriced
(154591 NL)
(378933 NA)

5 0 0 NATURAL SCIENCES AND
MATHEMATICS
507 - Research
Annual Research Conference on Knowledge
for Reconciliation and Redevelopment
(2010 Nov. 15 : Jaffna)
Proceedings / ed. B. Nimalathasan.- Jaffna :
University of Jaffna, 2010.- xxiv, 126p. ;
24cm.
Ws-Bc : Unpriced
(152142 NL)
ISSN 2012-8614

4 9 0 OTHER LANGUAGES
491 - East Indo - European and Celtic
languages
491.48 - Sinhalese language
491.488 - Usage
Anawaratna, S.
Easy steps to Sinhala : specially adapted
for Europeans / S. Anawaratna.- 2nd print.Colombo : S. Godage, 2011.- xi, 64p. ;
22cm.
First published in 1912
Ad-Bc : Rs. 250.00
(157585 NL)
ISBN 978-955-30-3031-3
(381493 NA)
491.7 - Russian language
491.7071 - Curricula
Russian Grade 12 : teacher’s instructional
manual.- Maharagama : National Institute
of Education, 2009.- vii, 54p. ; 30cm.
To be implemented from 2009
Ws-Bc : Unpriced
(158294 NL)
ISBN 978-955-654-418-3
(381974 NA)
495 - Languages of East and Southeast Asia
495.1 - Chinese
495.1071 - Curricula
Chinese : teacher’s instructional manual
Grade 13.- Maharagama : National Institute

Annual Sessions of Sri Lanka Association for
the Advancement of Science (66th : 2010
Dec. 6-10 : Colombo)
Proceedings : part i - abstracts / ed. Hema
Goonatilake ; comp. by I. M. K. Fernando.Colombo : Sri Lanka Association for the
Advancement of Science, 2010.- iii, 148p. ;
29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(152139 NL)
ISSN 1391-023X
Annual Sessions of Sri Lanka Association for
the Advancement of Science (66th : 2010
Dec. 6-10 : Colombo)
Proceedings : part ii - inaugural and
president addresses / ed. Hema
Goonatilake ; comp. by Mayuri R.
Wijesinghe.- Colombo : Sri Lanka
Association for the Advancement of
Science, 2010.- iii, 97p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(152137 NL)
ISSN 1391-0248
Peradeniya University Research Sessions
(2009 Dec. 3 : Peradeniya)
Procedings : part ii / ed. C.
Sivayoganathan... [et. al] .- Peradeniya :
University of Peradeniya, 2009.
Vol. 14.- xxxviii, 347-681p. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(151539 NL)
ISBN 978-955-589-131-8
Peradeniya University Research Sessions

(2010 Dec. 16 : Peradeniya).
Proceedings : part i / ed. W. A. P.
Weerakkody... [et.al].- Peradeniya :
University of Peradeniya, 2010.
Vol. 15.- xlii, 515p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-589-145-5

Mathematics 1000 short questions with model
answers : G. C. E. ordinary level new
syllabus.- Colombo : Master Guide
Publications, 2011.- [iv], 100p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(161047 NL)
ISBN 978-955-664-166-0
(384086 NA)

(152114 NL)

Seminar on Addressing the Social and
Environmental Determinants of Health
(2010 Dec . 7 : Colombo)
Proceedings.- Colombo : Sri Lanka
Association for the Advancement of
Sciences, 2010.- [iv], 78p. : ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(153179 NL)
ISBN 978-955-9321-12-5
(378004 NA)

507.6 - Review & exercise
Goonawardane, Kanthi
Science – Grade 11 : Questions and
answers / Kanthi Goonawardane.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2011.140p. ; ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 375.00
(161565 NA)
ISBN 978-955-573-335-0
(384588 NL)

Skills of mathematics : Grade 8.- Colombo :
Master Guide Publications, 2011.[vi], 254p. : ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(158799 NL)
ISBN 978-955-664-151-6
(382323 NA)

511 – General principles of mathematics
511.6 – Combinatorics
511.6076 – Review and answers
Combined mathematics questions and answers
2007-2010 / Comp. Ushan I
Goonawardane.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2011.- 219p. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 495.00
(161568 NL)
ISBN 978-955-671-320-6
(384592 NL)

Science Grade 9.- Colombo : Master Guide
Publications, 2011.- [vi], 172p. : ill. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 400.00
(159662 NL)
ISBN 978-955-664-150-9
(383224 NA)

5 2 0 ASTRONOMY AND ALLIED
SCIENCES

5 1 0 MATHEMATICS

526 – Mathematical geography
526.9 – Survey

Asoka, Ranjith
Mathematics standard 8 : London and Sri
Lanka / Ranjith Asoka.- Dehiwala : Sridevi
Printers (Printers), 2010.- [iv], 83p. ; 28cm.
Ad-Bc : Rs. 580.00
(152964 NL )
(377732 NA)
510.76 - Reviews & exercise
Mathematics : model papers & answers .Colombo : Master Guide Publications,
2011.- [iv], 221p. ; 28cm.
Ws-Bc : Rs. 400.00
(159661 NL)
ISBN 978-955-664-111-0
(383223 NA)

Kaluthanthri, M.
Fond memories of fifty years in the survey
profession / M. Kaluthanthri.- Nugegoda :
[Author?], 2011.- 97p. ; 21cm.
Sinhala and English
Ws-Bc : Unpriced
(161775 NL)
(384876 NA)
5 3 0 PHYSICS
530.07 - Education
Bandarage, Neranja
Physics for Grade 11 : with explanations in
Sinhala / Neranja Bandarge.- Colombo : S.
Godage, 2011.- 88p. : ill. ; 25cm.

Ad-Bc : Rs. 350.00
ISBN 978-955-30-2802-0

(156607 NL)
(380781 NA)

530.071 - Curricula
Physics : teacher’s instructional manual Grade
13.- Maharagama : National Institute of
Education, 2010.- ix, 90p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(153485 NL)
(378655 NA)

Dissanayake, Shirani
Chemistry for G. C. E. (O/L) Grade 10 /
Shirani Dissanayake.- Nugegoda : Nanila
Publication, 2011.- vi, 178p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(156689 NL)
ISBN 978-955-1229-10-8
(380694 NA)
540.71 - Curricula
Chemistry : teacher’s instructional manual
Grade 13.- Maharagama : National Institute
of Education, 2010.- ix, 257p. ; 30cm.
To be implemented from 2010
Ws-Bc : Unpriced
(153989 NL)
(378925 NA)

531 - Clssical mechanics
531.6 - Energy
De Silva, Rathgamage Chinthaka Lakshman
Study of election transport in nano composite semiconductor films of dye sensitized photovoltage and photocurrent
spectroscopy / Rathgamage Chinthaka
Lakshman de Silva.- 2009.- xv, 112p. ;
30cm.
Thesis submitted in partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of
Philosophy in physics
Ts-Cbd : Unpriced
(148668 NL)
5 4 0

540.76 - Review & exercise
G. C. E. A/L chemistry : questions and
answers/ comp. Kanthi Goonawardane.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2011.286p. : ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(161566 NL)
ISBN 978-955-573-285-8
(384589 NA)
Palandage, Lakshman
Chemistry question bank – 1 : unit 01 to
05 / Lakshman Palandage.- Colombo :
Godage International Publishers, 2011.112p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(160177 NL)
ISBN 978-955-30-3178-5
(383618 NA)

CHEMISTRY

540.7 - Education
Bandarage, Neranja
Chemistry for Grade 11 new syllabus /
Neranja Bandarage.- Colombo : S. Godage,
2011.- 88p. : ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(160311 NL)
ISBN 978-955-30-3016-0
(383660 NA)
Bandarawatta, Shirly
General principles of chemistry ii :
advanced level chemistry / Shirly
Bandarawatta.- [s.l.] : Author, 2011.- [viii],
129p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 100.00
(156928 NL)
ISBN 978-955-51389-3-2
(380586 NA)

Ranatunga, Aruna Bandara
Chemistry model paper bank : M. C. Q.
papers with answers / Aruna Bandara
Ranatunga.- Menikhinna : Author, 2010.[viii],94p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(158989 NL)
ISBN 978-955-52949-2-8
Ranatunga, Aruna Bandara
General chemistry : structure & properties
of matter question bank / Aruna Bandara
Ranatunga.- Menikhinna : Author, 2010.[viii],86p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(158986 NL)
ISBN 978-955-51756-6-1

541 - Physical chemistry
Ileperuma, O. A.
Physical chemistry : for G. C. E. A/L new
syllabus / O. A. Ileperuma.- rev. ed..Peradeniya : Author, 2011.- vii, 171p. : ill. ;
26cm.
Ws-Bc : Rs. 450.00
(157290 NL)
ISBN 978-955-95574-6-3
(381424 NA)
Indraratne, Srimathie P.
Principles and applications of soil
mineralogy / Srimathie P. Indraratne.[Peradeniya?] : Author, 2009.- [xvi], 84p.
25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158376 NL)
ISBN 978-955-589-124-0

Ad-Bc : Rs.550.00
ISBN 978-955-52260-0-4

(158990 NL)

547 - Organic chemistry
Ranatunga, Aruna Bandara
School organic chemistry / Aruna Bandara
Ranatunga.- Menikhinna : Author, 2011.[viii],319p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs.750.00
(158991 NL)
ISBN 978-955-52260-3-5
Ranatunga, Aruna Bandara
A work book of organic synthesis / Aruna
Bandara Ranatunga.- Menikhinna : Author,
2011.- [viii],163p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs.400.00
(158997 NL)
ISBN 978-955-52260-2-8

541.076 - Review & exercise

547.0076 - Review & exercise

Ranatunga, Aruna Bandara
Physical chemistry states of Matter (gases) /
Aruna Bandara Ranatunga.- Menikhinna :
Author, 2010.- [vi],73p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 275.00
(158987 NL)
ISBN 978-955-51756-4-7

Ranatunga, Aruna Bandara
Organic chemistry question bank I / Aruna
Bandara Ranatunga.- Menikhhinna :
Author, 2010.- [viii],195p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs.550.00
(158994 NL)
ISBN 978-955-52260-1-1

546 - Inorganic chemistry
546.076 - Review & exercise

549 - Mineralogy
549.7 - Other minerals
549.782 - Calcite group
549.782095493 - Sri Lanka

Ranatunga, Aruna Bandara
Concise inorganic chemistry : d block
elements / Aruna Bandara Ranatunga.Menikhinna : Author, 2010.125p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs.450.00
(158992 NL)
ISBN 978-955-51756-7-8
Ranatunga, Aruna Bandara
Concise inorganic chemistry : s & p block
elements / Aruna Bandara Ranatunga.Menikhinna : Author, 2010.[xvi],171p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs.500.00
(158979 NL)
ISBN 978-955-51756-1-6
Ranatunga, Aruna Bandara
Inorganic chemistry question bank : M. C.
Q. question & answers / Aruna Bandara
Ranatunga.- Menikhinna : Author, 2011.[viii],192p. ; 22cm.

Herath, M. M. J. W.
Cakareous materials in Sri Lanka :
resources, potentialities and current issues /
M. M. J. W. Herath.- Colombo : Geological
Survey & Mines Bureau, 2009.- v, 53p. ;
25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(146273 NL)
ISBN 978-955-9323-59-4
5 5 0 EARTH SCIENCES
551 - Giology, hydrology, Meteorology
Herath, M. M. J. W.
An introduction to the geology and mineral
resources of Sri Lanka / M. M. J. W.
Herath.- Colombo : Geological Survey &
Mines Bureau, 2010.- vi, 63p. ; 22cm.

Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-9323-66-2

(161114 NL)
(384868 NA)

ISBN 978-955-671-259-9

(380658 NA)

572 - Biochemistry
551.62 - General types of climate
De Silva, Christina Shanthi
A method for forecasting the effect of
climate change on groundwater resources in
Sri Lanka in the 2050 s and for identifying
possible adaptation measures / Christina
Shanthi de Silva.- Nugegoda, The Open
University of Sri Lanka, 2010.- [xiv], 55p. ;
25cm.- (Monograph series in research in an
academic discipline ; No. 2)
Ad-Bc : Unpriced
(155859 NL)
ISBN 978-955-23-1228-1

Arawwawala, L. D. Ashanthi Menuka
An investigation of therapeutic properties of
trichosanthes cucumeerina / L. D. Ashanthi
Menuka Arawwawala.- 2009.- [xxxvii],
298p. ; 29cm.
In partial fulfillment of the requirement for
the award of the degree of Doctor of
Philosophy
Ts-Cbd : Unpriced
(153808 NL)

5 7 0 BIOLOGY

572.8 - Molecular biology

570 - Biology
570.71 - Curricula

Sumanasinghe, Ariya
IT applications in molecular biology / Ariya
Sumanasinghe.- Peradeniya : Author, 2009.vi, 76p. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158510 NL)
ISBN 978-955-52007-1-7

Biology : teachers’ instructional manual Grade
13.- Maharagama : National Institute of
Education, 2010.- xi, 184p. : ill. ; 29cm.
To be implemented from 2010
Ws-Bc : Unpriced
(154595 NL)
(378912 NA)
571 - Physiology and related subjects
571.5 - Tissue biology and regional
physiology
571.538 - Plant tissue
Eeswara, J. P.
Plant tissue culture / J. P. Eeswara.Peradeniya : Author, 2009.- vii, 108p. : ill. ;
25cm.
Ws-Pc : Unpriced
(158375 NL)
ISBN 978-955-51682-0-5

578 - Natural history of organisms and
related subjects
578.7789 - Corl reefs
578.7789095493 - Sri Lanka
Perera, Nishan
Coral reefs of Sri Lanka / Nishan Perera.Colombo : The National Trust Sri Lanka,
2011.- 200p. : col. ill. ; 29cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(156144 NL)
ISBN 978-955-0093-04-5
(380298 NA)
5 8 0 PLANTS
580.3 - Glossary

571.89 - Cloning
Samarawira, Ivan
Dolly to human cloning / Ivan Samarawira.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2011.- [vi],
75p. ; 22cm.- (Life science series ; No. 1)
Ad-Bc : Rs. 225.00
(156254 NL)

Karunagoda, Renuka
Botanical terminology / Renuka
Karunagoda.- Peradeniya : University of
Peradeniya, 2009.- [iv], 43p. : ill. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158373 NL)
ISBN 978-955-589-175-7

581 – Specific topics in natural history of
plants
581.4 – Adaptation
581.464 – Fruits
Underutilized fruit trees in Sri Lanka / ed. D.
K. N. G. Pushpakumara, H. P. M. Gunasena
and V. P. Singh.- [Colombo?] : National
Multipurpose Tree Species Research
Network of Sri Lanka, 2011.
Vol. ii.- vii, 182p. : photos ; 26cm.
Ad-Bc : Unpriced
(163326 NL)
ISBN 978-955-224-34-1
(385747 NA)

An extraction : the export trade of
indigenous freshwater fishes of Sri Lanka /
Samantha Gunasekara.- Ethul Kotte :
Biodiversity Secretariat. Ministry of
Environment, [2011?].- [iv], 13p. : col. ill. ;
21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(157498 NL)
ISBN 978-955-0033-26-3
(381604 NA)
597.96 - Snakes
597.96095493 - Sri Lanka
Sri Lanka’s snakes : a guide to identification,
prevention of snake bite and first aid.Colombo : Environmental Foundation,
2010.- vii, 43p. : col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156085 NL)
ISBN 978-955-8302-06-4
(380395 NA)

5 9 0 ANIMALS

598 - Birds

591 - Specific topics in natural history of
animals
591.477 - Shells
591.477095493 - Sri Lanka

Abeyratne, Bennie L.
My feathered friends / Bennie L.
Abeyratne.- [s.l.] : Author, 2010.- 166p. :
Col. ill. ; 23cm.
Ts-Cbc : Rs. 1500.00
(158163 NL)
ISBN 978-955-52330-0-2

Fernando, Malik
Shells of the Sri Lanka seashore : including
some mangrove and brackish - water
forms / Malik Fernando.- Battaramulla :
Biodiversity Secretatriat. Ministry of
Environment, 2009.- x, 168p. : ill. ; 21cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(153401 NL)
ISBN 978-955-9120-91-9
(378384 NA)
595 - Arthropoda
595.7-Insects
Medically important ants, bees, wasps &
spiders / Asoka Ratnatilaka [et. al].Kadawata : Asoka Ratnatilaka, 2011.viii,133p. : photo ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00 Unpriced (159727 NL)
ISBN 978-955-53573-0-2
(383279 NA)
597 - Cold - blooded verterbrates
597.176 - Fresh water fishes
597.176095493 - Sri Lanka
Gunasekara, Samantha

598.095493 – Sri Lanka
Kotagama, Sarath
A pictorial guide to birds of Sinharaja and
peripheral area / Sarath Kotagama and Eben
Goodale.- Colombo : Field Ornithology
Group of Sri Lanka, 2011.- viii, 89p. : ill. ;
19cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162179 NL)
ISBN 978-955-8576-27-4
(385274 NA)
599 – Mammals
599.7- Carnivora
599.7554 – Leopards
Jayatunga, Pradeep A.
Leopards of Lenama : the man – eaters of
Sri Lanka : an analysis of the legends /
Pradeep A. Jayatunga.- Battaramulla :
Neptune Publications, 2011.- iv, 130p. :
plates ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 460.00
(161784 NL)
ISBN 978-955-0028-16-0
(384505 NA)

613.284 - Cholesterol
6 0 0 TECHNOLOGY
6 1 0 MEDICINE & HEALTH
610.92 - Doctors
In honour of Herbert Allan Aponso : emeritus
professor of paediatrics / ed. Ananda
Jayasinghe.- Kandy : Tha - Ro Publishers,
2011.- 328p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(156810 NL)
ISBN 978-955-0270-13-2

613 - Health promotion
Your child your family : a guide to health and
nutrition / Herbert A. Aponso [et.al].4th rev. ed..- Colombo : Vijitha Yapa
Publications, 2011.- xviii, 326p. : col. ill. ;
22cm.
Ts-Cbc : Rs. 1500.00
(156775 NL)
ISBN 978-955-665-128-7
(381176 NA)
613 - Personal health and safety
Gunatillake, Harold
Live life / Harold Gunatillake.- [s.l.] :
Author, 2010.- 479p. : photos ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 1700.00
(152115 NL )
ISBN 978-955-50132-4-6
Hettiarachchi, Shantha
Towards healthy living / Shantha
Hettiarachchi.- Colombo : S. Godage,
2010.- 96p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(153243 NL )
ISBN 978-955-30-2900-3
(377705 NA)
613.2 – Dietetics
Wijesingha, Nishan C.
Dietary physiology/Nishan C. Wijesingha.Colombo : Author, 2011.- 23p. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 1000.00
(161234 NL)
ISBN 978-955-99082-1-0

Gunatillake, Harold
Cholesterol & heart disease myths &
truths / Harold Gunatillake.-[ Colombo?] :
Author, 2011.- viii, 152p. ; 21cm.
Ts-Bc : Unpriced
(158348 NL)
ISBN 978-955-50132-5-3
(382148 NA)
613.7046 - Yoga
Aurora yoga for total transformation.- [s.n.] :
[s.l.], [2011?].- 80p.: col. ill. ; 21cm.
Ts-Bc : Unpriced
(157774 NL)
ISBN 978-955-533-190-6
(381760 NA)

615 - Pharmacology and therapeutics
615.1 – Pharmacology
Palandage, Lakshman
Chemistry question bank – 1 : unit 01 to
05 / Lakshman Palandage.- Colombo :
Godage International Publishers, 2011.112p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(160177 NL)
ISBN 978-955-30-3178-5
(383618 NA)
De Silva, Titus
Handbook of good pharmacy practice /
Titus de Silva.- Colombo : Godage
International Publishers, 2011.- xviii,
270p. ; 25cm.
Ts-Bc : Rs. 1250.00
(160310 NL)
ISBN 978-955-30-3138-9
(383659 NA)
615.106 – Organizations. Annual reports
The Colombo Pharmacy Company PLC
Annual report 2010-2011.- Colombo : The
Colombo Pharmacy Company PLC, 2011.42p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(161660 NL)
(384947 NA)
615.321 - Medicinal plants
615.321095493 - Sri Lanka
Senanayake, Ranil

Exotic medicinal plants in Sri Lanka and
their uses / Ranil Senanayake ; ed. by Julia
Frankl.- [Nugegoda] : [Neo Graphics],
2010.

Chintha Jayasinghe and Thishan
Jayasinghe.- Moratuwa : Author, 2009.[xv], 118p. : photos ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(151505 NL)
ISBN 978-955-51805-0-4

Vol. i.- 154p. : photos ; 15x21cm.
Ad-Bc : Unpriced
( 152255 NL)
ISBN 978-955-8505-04-5
6 3 0 AGRICULTURE AND RELATED
TECHNOLOGIES
616 - Diseases
616.7223 - Osteoarthritis

630.71 - Curricula

Ratnayake, A. L. D.
New look into osteoarthritis / A. L. D.
Ratnayake.- Nugegoda : Author, 2010.[iv], 59p. : ill. ; 22cm.
Ws-Bc : Rs. 290.00
(156938 NL)
ISBN 978-955-50656-1-0
(381446 NA)

Agricultural science : teacher’s instructional
manual Grade 13.- Maharagama : National
Institute of Education, 2010.- ix, 218p. :
ill. ; 30cm.
To be implemented from 2010
Ws-Bc : Unpriced
(154218 NL)
(378893 NA)

616.9 - Communicable diseases

631 - Specific techniques; apparatus,
equipment, materials
631.4 - Soil science
631.4095493 - Sri Lanka

Communicable disease epidemiological
profile : Sri Lanka .- Geneva : World
Health
Organization, 2010.- viii, 221p. ; 21cm.
Sp-Bd : Unpriced
(156032 NL)
6 2 0

ENGINEERING AND ALLIED
OPERATIONS

Soils of the dry zone of Sri Lanka :
morphology, characterization and
classification / ed. R. B. Mapa, S. Somasiri
and A. R. Dassanayake.- Peradeniya :
Social Science Society of Sri Lanka, 2010.xx, 322p. : Col. ill. ; 25cm.
ISBN 978-955-8124-11-6

620.00420285 - Computer aided design
Hussain, M. M. Zaheer
How to assemble a computer / M. M.
Zaheer Hussain.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2011.- 181p. : ill. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 275.00
(157759 NL)
ISBN 978-955-671-347-3
(381897 NA)
624 - Civil engineering
624.17 - Structural analysis an design
Jayasinghe, Chintha
Sustainable design of built environments/
Chintha Jayasinghe .- Moratuwa : Author,
2009.- [xiii], 116p. : photos ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(151508 NL )
ISBN 978-955-51805-1-1
Jayasinghe, Chintha
Sustainable design of earth buildings/

631.5 - Cultivation and harvesting
631.523 - Germplasm
Weerakoon, Shyama Ranjani
Mustard (brassica juncea [L] czern &
cross) germplasm in Sri Lanka and its
potential uses / Shyama Ranjani
Weerakoon.- Nugegoda : The Open
University of Sri Lanka, 2010.- [xiv], 65p. ;
25cm.- (Monograph series in research in an
academic discipline, No. 4)
Ad-Bc : Unpriced
(155861 NL)
ISBN 978-955-23-1235-9
632 - Plant injuries, diseases, pets
632.1 - Climate change
National Symposium on Disaster Risk

Redution & Climate Change
Adaptation
(2nd : 2010 Oct. 13-14 : Colombo)
Abstracts / ed. Janitha A. Liyanage... [et.
al].- Colombo : Environment Committee.
Sri Lanka Association for the Advancement
of Science, 2010.- ix, 69p. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(151894 NL)
ISBN 978-955-9321-11-8
(376409 NA)
633 - Plant crops
633.72 - Tea
Adventures in the land of tea : DTL &
Aroma’s first visit to a tea garden .Peliyagoda : Dilma School of Tea, 2010.27p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(153669 NL)
ISBN 978-955-0081-05-9
633.895 - Rubber
Rubber Research Institute of Sri Lanka
Annual review -2009 : 1st January 2009 to
31st December 2009 / ed. R. C. W. M. R. A.
Nugawela, W. M. G. Seneviratne and C. K.
Jayasinghe.- Agalawatta : Rubber Research
Institute of Sri Lanka, [2010?].- xiv, 223p. :
col. ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156271 NL)
ISSN 1391-0043

and here I am stuck in the middle again! :
thirty years of attempting to affect policy
change in Sri Lanka / Ranil Senanayake.[s.l.] : Author, 2010.- 176p. ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156693 NL)
ISBN 978-955-53032-0-0
(380723 NA)

637 – Processing dairy and related products
627.1 – Milk processing
637.106 – Organizations. Annual reports
Lanka Milk Foods (CWE) PLC
Annual report 2010-2011.- Colombo :
Lanka Milk Foods (CWE) PLC, 2011.72p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(161661 NL)
(384948 NA)
639 - Hunting, fishing, conservation,
related
technologies
639.21 – Fishing in freshwater
Gunasekara, Samantha
Export trade of indigenous freshwater fishes
of Sri Lanka/Samantha Gunasekara.[Colombo] : Author, 2011.- xvii, 126p. :
ill. ; 22x28cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(160352 NL)
ISBN 978-955-525-080-1

634 - Orchards, fruits, forestry
634.61 - Coconuts
Proceedings of increasing coconut land
productivity through agroforestry
interventons (15th March 2011 :
Colombo)
Increasing coconut land productivity
through agroforestry interventons / ed. D.
K. N. G. Pushpakumara [et.al].- [Chilaw] :
Coconut Research Institute, 2010.- x, 121p.
Col. ill. ; 26cm.
Ws-Bc : Unpriced
(158321 NL)
ISBN 978-955-9013-08-2
(382067 NA)
634.9 - Forestry
634.09593 - Sri Lanka
Senanayake, Ranil
Clowns to the left of me jokers to the right

639.31 - Freshwater fishfarming
639.31095493 - Sri Lanka
Edirisinghe, Udeni
Freshwater capture fisheries & aquaculture
of Sri Lanka / Udeni Edirisinghe.- Matale :
Author, 2009.- x, 70p. : Col. ill. 20cm.
Ts-Bc : Rs. 200.00
(158486 NL)
ISBN 978-955-52124-0-3
639.8 - Aquaculture
639.8095 - Asia
Success stories in Asian aquaculture / ed. Sena
S. de Silva and F. Brian Davy.- Ottawa :
International Development Research
Centre, 2010.- xiv, 214p. ; 23cm.
Ad-Bc : Unpriced
(150650 NL)

ISBN 978-90-481-3086-3
657 - Accounting
657.0218 - Standards
6 4 0 HOME AND FAMILY
MANAGEMENT
641 - Food and drink
641.5 - Cooking
641.50212 - Recipes
Hassim, R. J.
Cook Kandalama style / R. J. Hassim and
Sandamalee de Fonseka.- Ethul Kotte :
Amazing Lanka Tours & Travel, [2011?].200p. : Col. ill. ; 30cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(158162 NL)
ISBN 978-955-0157-00-6

Pilimatalavuva, Ananda
Recipes from the cookery book of the last
Kandyan dynasty / Ananda Pilimatalavuva ;
tr. by Deepthi Horagoda.- Colombo : Vijitha
Yapa Publications, 2010.- 105p. : ill. ;
31cm.
Sp-Bd : Rs. 3450.00
(156234 NL)
ISBN 978-955-665-138-6
Silva, Pubilis
Authentic Sri Lanka cuisine / Pubilis Silva ;
comp. By Piyasiri Nagahawatta.- Nugegoda
: Sarasavi Publishers, 2011.- 292p. ; col. :
ill. ; 25cm.
Ts-Cbc : Rs. 3750.00
(161021 NL)
ISBN 978-955-671-396-1
(384277 NA)

Sri Lanka accounting standards 2011 :
applicable for financial periods beginning
on or after 1st January 2012.- Colombo : The
Institute of Chartered Accountants of Sri
Lanka.- 2010.- [xviii], 1186p. ; 25cm.
Ad-Bc : Unpriced
(154599 NL)
(379130 NA)
657.07 - Education
Bandara, Panditha M. N.
Accounting for Grade 11 : Q & A /
Panditha M. N. Bandara.- Kottawa : Sara
Publications, 2011.- 236p. ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(153600 NL)
ISBN 978-955-584-474-1
(378642 NA)
Kalubowila, Kusuma Padmini
Accounting : G. C. E. advanced level
Grade 12/Kusuma Padmini Kalubowila.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2011.306p. ; 25cm.
New syllabus (local) effective from 2011
Ad-Bc : Rs. 650.00
(157766 NL)
ISBN 978-955-671-307-7
(381904 NA)
657.071 - Curricula
Accounting : teacher’s instructional manual
Grade 13.- Maharagama : National Institute
of Education, 2010.- xi, 153p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced
(154230 NL)
(378880 NA)

641.56 – Cooking for special situations,
reasons, ages
641.5637 – Health – food cooking

657.7 - Accounting for specific phase of
business activity

Sabine, Granny
The time with grandma nature or
knowledge of life / Granny Sabine ; tr. By
Kathrin Pfitzner.- Colombo : Godage
International Publishers, 2011.- 96p. ;
26cm.
Ts-Cbc : Rs. 750.00
(160309 NL)
ISBN 978-955-30-3150-1
(383658 NA)

Abeysekera, Indra
Intellectual capital accounting : practices in
a developing country / Indra Abeysekera.New York : Routledge, 2008.- [xii], 200p. ;
24cm. - Routledge studies in accounting
series ; )
Ts-Cbd : Unpriced
(146821 NL)
ISBN 978-0-415-43754-7

6 5 0 MANAGEMENT AND
AUXILIARY SERVICES

658 - Business studies

Abeywickrama, Shakya
Business studies 1 / Shakya
Abeywickrama.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2011.- [xvi], 135p. ; 25cm.
IGCSE business studies syllabus
Ad-Bc : Rs. 550.00
(156238 NL)
ISBN 978-955-671-329-9
(380647 NA)
658 - Management
Competitive management in a dynamic
world / comp. Fazeela Jameel Ahsan, Ganga
Fernando and S. Buvendran.- Colombo :
Faculty of Management and Finance.
University of Colombo, 2009.- xvi, 941p. ;
30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(154483 NL)

658.005 - Periodicals
Professional leader.- Vol. 1, No. 1
(March - April 2011) ed. Gunapala Nanayakkara.- Colombo :
Graduate School of Management,
2011.- 36p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156054 NL)
ISSN 2012-8886

Ws-Bc : Unpriced
(381976 NA)

(158295 NL)

658.0072 - Research
International Research Conference on
Management and Finance (4th : 11th Dec.
2009)
Abstracts / comp. K. Ganga Kumuduni
Fernando.- Colombo : University of
Colombo, 2009.- xxxii, 98p. ; 26cm.
Ws-Bc : Unpriced
(154482 NL)
ISBN 978-955-9021-79-7

International Research Conference on
Management and Finance (10th Dec.
2010)
Conference proceedings .- Colombo :
University of Colombo, 2010.- xiii, 406p. ;
30cm.
Ts-Bc : Unpriced
(154484 NL)
ISBN 978-955-9021-79-7
658.3 - Human resource management

658.0071 - Curricula
Business statistics Grade 12 : teacher’s
instructional manual .- Maharagama :
National Institute of Education, 2009.- viii,
143p. ; 30cm.
To be implemented from year 2009
Ws-Bc : Unpriced
(158298 NL)
ISBN 978-955-654-433-6
(381953 NA)
Business statistics Grade 13 : teacher’s
instructional manual .- Maharagama :
National Institute of Education, 2010.- ix,
119p. ; 30cm.
To be implemented from year 2010
Ws-Bc : Unpriced
(158300 NL)
(381955 NA)
Business studies Grade 13 : teacher’s
instructional manual .- Maharagama :
National Institute of Education, 2010.- xi,
186p. ; 30cm.
To be implemented from year 2010

Foundation course in human resource
management.- Colombo : Institute of
Personnel Management Sri Lanka, 2010.160p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(155962 NL)
(380.334 NA)
658.4 - Executive management
658.4038 - Information management
658.4038994 - Australia
Abeysekera, Indra
Reputation building, website disclosure and
case of intellectual capital / Indra
Abeysekera.- U. K. : Emerald Group
Publishing, 2011.- xix, 321p. ; 24cm.(Studies in managerial and financial
accounting ;
Vol. 21)
Ts-Cbd : Unpriced
(153583 NL)
ISBN 978-0-85724-505-2

658.8 - Marketing
Marketing management : course guide 2010.Nugegoda : University of Sri
Jayewardenepura, [2010].- 40p. ; 29cm.
MAR 2323
Ws-Bc : Unpriced
(154237 NL)
(378831 NA)

Delkumburewatte, G. B.
Gemetrical analysis and porosity model of
plain knitted structures / G. B.
Delkumburewatte.- Nugegoda : The Open
University of
Sri Lanka, 2010.- [x], 37p.
(Monograph series in research in an
academic discipline ; No. 5)
Ad-Bc : Unpriced
(155862 NL)
ISBN 978-955-23-1229-8

6 6 0 INDUSTRIAL CHEMISTRY
Ranatunga, Aruna Bandara
A text book of industrial chemistry / Aruna
Bandara Ranatunga.- Menikhinna : Author,
2011.- [viii],180p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs.550.00
(158996 NL)
ISBN 978-955-52260-7-3
6 6 0 CHEMICAL ENGINEERING
AND
RELATED TECHNOLOGIES
663 – Beverage technology
663.5 – Distilled liquor
663.506 – Organization. Annual reports
Distilleries Company of Sri Lanka PLC.
Annual report 2010-2011.- Colombo :
Distilleries Company of Lanka PLC, 2011.128p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(161662 NL)
(384949 NA)
669 - Metals
Thayaparan, M.
Phytoremediation of toxic heavy metals in
the polluted aquatic environment/ M.
Thayaparan.- 2009.- xvii, 132p. ; 30cm.
A thesis submitted in fulfillment of the
requirements for the degree of Master of
Philosophy
Ts-Cbd : Unpriced
(152667 NL)

6 7 0 MANUFACTURING
677 - Textile

6 8 0 MANUFACTURE OF
PRODUCTES
OF SPECIFIC USES
681 - Precision instruments and other
devices
681.62 - printers and printing presses
681.62025 - Directories
Sri Lanka. Department of National Archives
List of printing presses in SriLanka :
corrected up to December 31st 2010.Colombo : Dept. of National Archives,
[2011?].- [viii], 253p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(159231 NL)
(383009 NA)
6 9 0 BUILDINGS
693 - Construction in specific types of
materials and for specific purposes
693.5 - Concrete
Concrete basics : knowledge for better
concrete application .- Colombo : Holcim
(Lanka) Ltd, [2010 ?].- iv, 58p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(153399 NL)
(378382 NA)

7 0 0 ARTS
704 - Special topics in fine and decorative
arts
704.9425 – Children

(27th -30th January 2011 : Sri Lanka)
Shared heritage of sculpture and decorative
arts in South Asia / ed. Sanjay Garg ; comp.
By Nirekha de Silva.- Colombo : SAARC
Cultural Centre, [iv], 114p. : photos ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162264 NL)
ISBN 978-955-0567-01-0
(385170 NA)

We love our future.- Colombo : Ministry of
Child Development and Women's Affairs,
2011.- 54p. col. ill. ; 24cm.
Ad-Bc : Unpriced
(160969 NL)
(384151 NA)

7 1 0 AREA PLANNING AND
LANDSCAPE ARCHITECTURE

7 4 0 GRAPHIC ARTS AND
DECORATIVE ARTS

712 - Landscape architecture
Dassanaike, Alexander Asoka
Inspirational gardens of Sri Lankans in
Victoria, Australia / Alexander Asoka
Dassanaike ; Photographes by Lester
Fernando.- Australia : Creative
Inspirations, 2011.- 109p. : photos ; 30cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(158825 NL)
ISBN 978-0-646-55247-7
(382343 NA)
7 2 0 ARCHITECTURE

746 - Textile arts
746.44 - Embroidery
746.44041 - Patterns
Leelaratne, Ramyali
The complete course in hand embroidery /
Ramyali Leelaratne.- Nugegoda : Craft
International, 2011.- 184p. : ill. ; 30cm.
Ts-Cbc : Rs. 2500.00
(158607 NL)
ISBN 978-955-1854-03-4

720.95493 - Sri Lanka
Identity : the Sri Lanka architect.- Colombo :
Sri Lanka Institute of Architects, 2011.533p. : col. ill. ; 31cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(156084 NL)
7 3 0 SCULPTURE AND RELATED
ARTS
730.954 – South Asia
Symposium on shared heritage of sculpture
and decorative arts in south Asia

7 5 0 PAINTING AND PAINTINGS
755 - Religion
755.943 - Buddhist painting
Jayasinghe, Gamini
Sri Lanka Buddhist art iii : Southern
tradition / Gamini Jayasinghe ; text by
Saroja Wettasinghe.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2011.- 194p. : Col. ill. ;
26x29cm.
Ts-Cbc : Rs. 5500.00
(158823 NL)
ISBN 978-955-671-336-7
(382238 NA)

Ws-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-0751-02-0

(160060 NL)

7 7 0 PHOTOGRAPHY
Felicitation NPAS : 60th anniversary
felicitation volume / ed. Uditha Gayashan
Gunasekara.- Colombo : The National
Photographic Art Society of Sri Lanka,
2010.- 176p. : photos ; 21x24cm.
Sinhala & English
Ts-Bc : Rs. 1800.00
(151901 NL )
ISBN 978-955-0508-00-6
(376518 NA)

779 - Photographic images
779.3 - Nature and still life
Disanayaka, Athula
Sri Lanka : the miraculous island in the
Indian Ocean / Athula Disanayaka ; text ed.
by Dinidu Karunanayake.- [s.l.] : Author,
2011.- [viii], 112p. : col. ill. 21x23cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(156830 NL)
ISBN 978-955-53257-0-7
(380830 NA)

796.358 - Cricket
Wijeratne, Neil
Batting on a matting wicket / Neil
Wijeratne.- Wattala : Author, 2011.- 200p. ;
23cm.
Ad-Bc : Unpriced
(154241 NL)
ISBN 978-955-53209-0-0
Also classified at 070.449796358

796.358092 - Cricket players
Bandara, Sampath
Murali : the greatest among the great /
Sampath Bandara.- Colombo : S. Godage,
2010.- 95p. : photos ; 26cm.
Ts-Cbc : Rs. 2000.00
(153597 NL)
ISBN 978-955-30-2823-5
(378639 NA)
796.358095493 - Sri Lanka

7 9 0 RECREATIONAL AND
PERFORMING ARTS
796 - Athletic and outdoor sports and
games
796.095493 – Sri Lanka
xxxvii, National sports festival 2011.[Colombo] : Dept. of Sports Development,
2011.- [174]p. ; 29cm.
Sinhala, Tamil & English
Ad-Bc : Unpriced
(160059 NL)
ISBN 978-955-0751-00-6
xxxvii, National sports festival 2011 results :
8th, 9th and 10th September.- [Colombo] :
Dept. of Sports Development, 2011.- [iv],
46p. ; 30cm.
Sinhala, Tamil & English

Roberts, Michael
Incursions & excursions in and around Sri
Lankan cricket / Michael Roberts.Colombo : Author, 2011.- xi, 176p. :
photos ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(154933 NL)
ISBN 978-955-53198-0-5
796.35862 - School cricket
796.35862095493 - Sri Lanka
131st battle of blues.- Colombo : Royal
College Souvenir Committee, 2010.[502]p. ; 21cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(153722 NL)
ISBN 978-955-1471-01-9
796.35865 - International cricket

796.35865095493 - Sri Lanka
Clementine, Rex
Memorable world cup of Sri Lanka from
rags to riches / Rex Clementine.- Colombo :
S. Godage, 2011.- xx, 224p. : photos ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 800.00
(154789 NL)
ISBN 978-955-30-3006-1
(379431 NA)

8 0 0

LITERATURE

801 - Philosophy and theory
801.95 - Criticism
Boange, Dilshan
Consciousness : the writer’s primary pen /
Dilshan Boange.- Colombo : S. Godage,
2010.- 104p. ; 21cm.
Pc-Bc : Rs. 450.00
(152734 NL )
ISBN 978-955-30-2927-0
(377887 NA)
Muller, Carl
More bulls in my China shop : more views
and reviews / Carl Muller.- Kandy :
Creative Printers & Desingers, 2010.- ix,
211p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(148867 NL)
ISBN 978-955-0031-04-7
(373944 NA)
Sugunasiri, Suwanda H. J.
Step down Shakespeare, the stone angel is
here : essays on literature : Canadian and
Sri Lanka / Suwanda H. J. Sugunasiri.Colombo : S. Godage, 2011.- xii, 154p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 480.00
(153557 NL)
ISBN 978-955-30-2982-9
Wijewickrema, Sumithra
The short story : a critical analysis : G. C.
E. A/L.- Veyangoda : Author, 2011.- 128p. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(153590 NL)
ISBN 978-955-50302-6-7
(378737 NA)

Publication, 2011.- xv, 363p. ; 22cm.
Also classified at 070.52095493
Ts-Cbc : Unpriced
(157914 NL)
ISBN 978-955-96843-4-3
(381793 NA)

8 2 0

ENGLISH LITERATURE

Continuities / departures : essays on
postcolonial Sri Lankan women’s creative
writing in English / ed. Dinithi
Karunanayake and Selvy Thiruchandran.Colombo : Vijitha Yapa Publications,2011.[x], 165p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(154458 NL)
ISBN 978-955-665-144-7
(379154 NA)

Dissanayake, P. S.
A critical analysis on advanced level short
stories / P. S. Dissanayake.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2010.- 144p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 395.00
(153173 NL )
ISBN 978-955-671-232-2
(377783 NA)
Literary appreciation English Grade 10 &
11 : teacher’s instructional manual.Maharagama : National Institute of
Education, 2009.
Part 2.- ix, 58p. ; 30cm.
Ws-Bc : Unpriced

(1582920 NL)
(381963 NA)

Perera, Lakshmi
Gleanings (2) model questions with
answers for G. C. E. O/L literature :
poetry / Lakshmi Perera.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2010.- 123p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(152017 NL )
ISBN 978-955-671-222-3
(376750 NA)
820.71 - Curricula

809 - Collected biography of authors
Uragoda, C. G.
Authors of books on Sri Lanka, 1796-1948 :
their short biographies in alphabetical
order / C. G. Uragoda.- Dehiwala : Sridevi

English G. C. E. advanced level English
literature : teacher’s instructional manual .Maharagama : National Institute of
Education, 2010.- vii, 75p. ; 29cm.
Ws-Bc : Unpriced
(158296 NL)

(381951 NA)
820.76 Review and exercise
Dissanayake, P. S.
Questions and answers on advanced level
short stories : based on Sri Lanka G. C. E.
advanced level English syllabus 2009 / P.
S. Dissanayake.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2010.- 71p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 265.00
(153175 NL)
ISBN 978-955-671-242-1
(377785 NA)
821 - Poetry
Anuruddhika, D. W. Lilani
The story of a palmyrah tree / D. W. Lilani
Anuruddhika.- Baddegema : Author, 2011.viii, 16p. : ill. ; 30cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(153734 NL)
ISBN 978-955-52982-1-6
Arasanayagam, Jean
The word never dies / Jean Arasanayagam.Colombo : S. Godage, 2010.- 232p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 850.00
(152755 NL)
ISBN 978-955-30-2847-1
(377971 NA)
Ariyasinghe, Marlon
Froteztology / Marlon Ariyasinghe .- Galle
Fort : Sri Serendipity Publishing House,
2011.- 88p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(154233 NL)
ISBN 978-955-0392-03-2
(378824 NA)
Boange, Dilshan
Textual tapestry : lacing letters... stringing
sentences... threading a textured text... /
Dilshan Boange.- Colombo : Samaranayake
Publishers, 2011.- [x], 211p ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 550.00
(160795 NL)
ISBN 978-955-9072-05-8
(384074 NA)

level English / P. S. Dissanayake.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2010.132p. ; 24cm.
Ad-Bc : Rs. 375.00
(153174 NL )
ISBN 978-955-671-247-6
(377784 NA)
Epa, Malani
Yesterday, today & tommorow / Malani
Epa.- Colombo : Godage International
Publisher, 2011.- xx, 56p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(160169 NL)
ISBN 978-955-30-3225-6
(383616 NA)
Gamage, Gunaratne
Springs in the dark woods / Gunaratne,
Gamage.- [Ampara] : Author, 2010.- [vi],
54p. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 100.00
(153710 NL)
ISBN 978-955-50167-3-5

Govinnage, Sunil
Perth : my village down under : a collection
of Australian poetry / Sunil Govinnage.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2011.418p. ;22cm
Ad-Bc : Rs. 650.00
(161049 NL)
ISBN 978-955-671-391-6
Gunewardena, Buddini
A different light / Buddini Gunewardena.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2010.- 40p.
: ill. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(153170 NL)
ISBN 978-955-671-282-7
(377780 NA)
Gunawardena, Yvonne
Harbour lights : more collected poems.Yvonne Gunawardena.- Colombo : Bay
Owl Press, 2011.- 82p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 700.00
(159724 NL)
ISBN 978-955-1723-24-8
(383383 NA)

Dissanayake, P. S.
A critical evaluation of advanced level
poetry : based on Sri Lanka G. C. E.
(advanced level) English syllabus
from 2009 / P. S. Dissanayake.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2011.- 304p. ; 215cm.
Ad-Bc : Rs. 625.00
(161567 NL)
ISBN 978-955-671-324-4
(384590 NA)

Perera, Achala Rashmini
Village by the river and other poems /
Achala Rashmini Perera.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2010.- 75p. : ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 225.00
(152360 NL)
ISBN 978-955-671-193-6
(376752 NA)

Dissanayake, P. S.
A selection of unseen poetry for advanced

Sachithanandan, Sakuntala
On the streets and other revelations /

Sakuntala Sachithanandan.- Colombo : S.
Godage, 2010.- 64p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(152375 NL)
ISBN 978-955-30-2940-9
(377888 NA)

Estuary / Sam Bunny.- Colombo : Bay Owl
Press, 2011.- 267p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156677 NL)
ISBN 978-955-1723-19-4
(380565 NA)

Sugunasiri, Suwanda H. J.
Waves of Cuba : poem / Suwanda H. J.
Sugunasiri.- [Toronto] : [Author], 2009.24p. : photos ; 22cm.
Ws-Bc : Unpriced
(153548 NL)

De Chickera, Lucky
Sarasu.... amidst slums of terror! / Lucky de
Chickera.- Dehiwala : Lakshman de
Chickera, 2011.- 372p. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(163385 NL)
ISBN 978-955-52361-2-6
(385968 NA)

Wickramasinghe, Nandani P. R.
Honey tears / Nandani P. R.
Wickramasinghe.- Dehiwala : Author,
2010.-48p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 150.00
(157455 NL)
ISBN 978-955-52700-1-4

822 - Drama
Abeyratne, Seneka
Temptation : a screen play / Seneka
Abeyratne.- [s.l.] : Author, 2011.- 201p. ;
22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156068 NL)
ISBN 978-955-50200-2-2
(380396 NA)

823 - Fiction
Weerakkody, Delaine
Consequences & other stories / Delaine
Weerakkody.- Colombo : Vijitha Yapa
Publications, 2011.- ix, 165p. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(155966 NL)
ISBN 978-955-665-136-2
(380344 NA)
Wickramasingha, Mineka P.
E – danda : the dead past is alive in the
present vividly / Mineka P.
Wickramasingha.- [s.l.] : Author, 2010.170p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162327 NL)
ISBN 978-955-52438-0-3
823 - Fiction. Novel
Bunny, Sam

Guruge, Ananda W. P.
Free at last in paradise : a historical novel
on Sri Lanka with sequels in serendipity /
Ananda W. P. Guruge.- Colombo : S.
Godage, [2010?].- 768p. ; 21cm.
At head of title : “ A Sri Lankan trilogy
from freedom to peace”
Ad-Bc : Rs. 1750.00
(152736 NL)
ISBN 978-955-30-2891-4
(377889 NA)
Langdon, Samuel
Two man of devon in Ceylon : a story of
East and West / samuel Langdon.- Colombo
: S. P. A. Dayaratne, 2011.- viii, 236p. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 800.00
(155045 NL)
ISBN 978-955-53163-0-9
Liyanage, Ananda
The vengeance / Ananda Liyanage.Maharagama : Foremost Books, 2011.448p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 800.00
(158329 NL)
ISBN 978-955-1509-06-4
(382157 NA)
Mendis, Jayantha
The married bachelor / Jayantha Mendis.Pannipitiya : Stamford Lake, 2011.- [iv],
220p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 560.00
(160099 NL)
ISBN 978-955-658-254-3
(383564 NA)
Nanayakkara, Shalini
The time has come / Shalini Nanayakkara.Colombo : Author, 2010.- viii, 300p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 590.00
(152781 NL)
ISBN 978-955-51868-0-3
(377806 NA)
Peiris, Diyath
Sony metholog : the case of blue phantom /
Diyath Peiris.- Colombo : Kandy Books,

2011.- xii, 113p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
ISBN 978-955-1076-23-8

(158142 NL)
(382009 NA)

Silva, Neluka
The iron fence / Neluka Silva.- [Kandy] :
Bay Owl Press, 2011.- 222p. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 900.00
(161057 NL)
ISBN 978-955-1723-21-7
(384519 NA)
Sugunasiri, Suwanda H. J.
Untouchable woman’s odyssey / Suwanda
H. J. Sugunasiri.- Toronto : Nalanda
Publishing Canada, 2010.- x, 366p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(154223 NL)
ISBN 978-0-9867198-0-6
(379031 NA)
Udurawane, Vasika
A psychic tale / Vasika Udurawane.[Colombo?] : Author, 2010.- vi, 232p. ill. ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(153700 NL)
ISBN 978-955-52392-0-4
Vijayasekere, Piyasiri
Sacred story of a temple rebel / Piyasiri
Vijayasekera.- Colombo : Fast Publishing,
2011.- 500p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(155203 NL)
ISBN 978-955-677-046-9
(379829 NA)
Wijenaike, Punyakante
Giraya / Punyakante Wijenaike.- reprint.Colombo : Samaranayake Publishers,
2011.- [vi], 150p. ; 19cm.
First published in 1971
Ad-Bc : Rs. 475.00
(160797 NL)
ISBN 978-955-9072-06-5
(384076 NA)
Wijenaike, Punyakante
The waiting earth / Punyakante Wijenaike.3rd reprint.- Colombo : Samaranayake
Publishers, 2011.- [vi], 327p. ; 21cm.
First published in 1966
Ad-Bc : Rs. 750.00
(160796 NL)
ISBN 978-955-9072-08-9
(384075 NA)

823 - Ficton. Short stories
Arasanayagam, T.
Singing of the angels / T. Arasanayagam.Colombo : S. Godage, 2010.- 104p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(152756 NL)
ISBN 978-955-30-2948-5
(377972 NA)

Attygalle, Upatissa
The girl on the billboard and other stories /
Upatissa Attygalle.- Colombo : Author,
2011.- 148p. ; 20cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(162696 NL)
ISBN 978-955-53446-0-9
(385548 NA)
Blue stories for the adults / ed. Ameena
Hussein.- Colombo : Perera Hussein
Publishing House, 2012.- 146p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 700.00
(162319 NL)
ISBN 978-955-8897-20-1
Boange, Dilshan
Hola el che : three fictions probably a tad
improbable / Dilshan Boange.- Colombo :
Samaranayake Publishers, 2011.- [xiv],
171p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(160781 NL)
ISBN 978-955-9072-10-2
(384067 NA)
Mahendra, Sachitra
So it happened / Sachitra Mahendra.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2010.87p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 290.00
(153171 NL)
ISBN 978-955-671-255-1
(377781 NA)
Muller, Carl
Good heavens! : short stories / Carl Muller.Kandy : Creative Printers & Designers,
2011.- ix, 165p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156929 NL)
ISBN 978-955-0495-02-3
(380587 NA)
Muller, Carl
Read me in silence / Carl Muller.- Kandy :
Creative Printers & Designers, 2011.ix, 182p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(158139 NL)
ISBN 978-955-0495-03-0
(382005 NA)
Perera, Lishan
No second chance : a collection of short
stories / Lishan Perera.- [s.l.] : [Author?],
2010.- [vi], 121p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 600.00
(153459 NL)
ISBN 978-955-9998-4-2-6
(378635 NA)
Rajapakse, Shirani
Breaking news / Shirani Rajapakse.Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2011.[vi], 80p. ; 21cm.

Ad-Bc : Rs. 300.00

(155950 NL)
(380352 NA)

Wijenaike, Punyakante
To follow the sun / Punyakante Wijenaike.reprint.- Colombo : Samaranayake
Publishers, [2011].- [viii], 82p. ; 21cm.
First published in 1995
Ad-Bc : Rs. 290.00
(160782 NL)
ISBN 978-955-9072-07-2
(384068 NA)
Wijeratne, Kamala
Ten stories / Kamala Wijeratne.- [s.l.] :
Author, 2011.- xii, 114p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 275.00
(160787 NL)
ISBN 978-955-96627-4-7
(384259 NA)
(380352 NA)
Wilson, Chamal
Bleeding painting : stories / Chamal
Wilson.- [s.l.] : Author, 2010.- 92p. ; 18cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(158318 NL)
ISBN 978-955-53026-0-9
(382064 NA)
J823 - Children’s fiction
De Silva, Manoshi
Why did you lie little dragonfly? / Manoshi
de Silva.-[s.l.] : Author, 2010.- 20p. : ill. ;
30cm.
Ws-Bc : Rs. 180.00
ISBN 978-955-52955-0-5
(381328 NA)
Disanayaka, Kusum
If there's a will there's a way / Kusum
Disanayaka.- [Kalubowila?] : Sumitha
Publishers, 2011.- [16]p. : ill. ; 24cm.(Jataka tales; No. 8)
Ws-Bc : Rs. 175.00
(1620529 NL)
ISBN 978-955-0335-26-8
(385214 NA)
Gunaratne, Kumari
The lion and the boar / Kumari Gunaratne.Colombo : Rathna Poth Prakashakayo,
2011.- 24p. : ill. ; 30cm.
Sinhala & English
Ws-Bc : Rs. 150.00
(382921 NA)
ISBN 978-955-0110-74-2
Jagoda, Pushpa R.
Tsunami, the monster wave / Pushpa R.
Jagoda.- [s.l.] : [Author?], 2011.- 31p. : ill. ;
21x29cm.
Ws-Bc : Rs. 375.00
(153601 NL)
ISBN 978-955-53021-0-4
(378646 NA)

Jayasuriya, Piyawathie
The prince and the swan / Piyawathie
Jayasuriya.- Nugegoda : Sarasavi
Publishers, 2011.- 12p. ; ill. ; 29cm.
Ws-Bc : Rs. 180.00
(383247 NA)
ISBN 978-955-671-388-6
Jinadasa, Padma Wijetilleke
A teacher challenged : a story of Guttila –
Musila / Padma Wijetilleke Jinadasa.Dehiwala : Buddhist Cultural Centre, 2011.15p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 60.00
(159320 NL)
ISBN 978-955-663-342-9
(383257 NA)
Nisansala, Chamin
Ruwan and his adventures / Chamin
Nisansala.- Pannipitiya : Author, 2011.[iv], 20p. : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(162118 NL)
ISBN 978-955-52757-1-2
(385221 NA)
Milkrice stories for children / ed. Ameena
Hussein.- Colombo : Popsicle Books,
2011.- 95p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 380.00
(162315 NL)
ISBN 978-955-8897-16-4
Reijrink, Clementine
The journey of belle bear / Reijrink
Clementine.- Colombo : Sooriya Publishers,
2010.- 12p. : ill. ; 21x30cm.
English, Tamil & Sinhala
Ws-Bc : Rs. 180.00
(377616 NA)
ISBN 978-955-656-169-2
824 - Essays
Manuwarana, Vijitha
Essays in English for Grades 6,7,8 / Vijitha
Manuwarana.- Dankotuwa : Jayasinghe
Book Publishers, 2011.- : ill. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 60.00
(158259 NL)
ISBN 978-955-0642-18-2
(381982 NA)
Perera, Ajith
Sixty essays for ordinary level / Ajith
Perera.- Negombo : Author, 2011.- v, 68p. ;
22cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(156683 NL)
ISBN 978-955-53339-0-0
(380574 NA)
Perera, Ajith

Sixty essays for grades 6 & 7 / Ajith
Perera.- Wennappuwa : Author, 2011.- iv,
70p. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 150.00
(159731 NL)
ISBN 978-955-53339-3-1
(383483 NA)
Ranaweera, Sarath
Essays for grades 6, 7, 8 / Sarath
Ranaweera.- Dankotuwa : Wasana
Publishers, 2011.- 48p. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 80.00
(161722 NL)
ISBN 978-955-655-978-3
(384733 NA)

891 - East Indo - European and Celtic
literatures
891.48 - Sinhalese literature
891.483 - Fiction. Novel
Jayawardene, Kathleen
Circles of fire / Kathleen Jayawardene ; tr.
Ranga Chandrarathne ; ed. By Indeewara
Thilakarathne.- Colombo : Samaranayake
Publishers, 2011.- [xvi], 226p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 800.00
(160783 NL)
ISBN 978-955-9072-09-6
(384069 NA)
Nanayakkara, Sanath
The made me see Buddha face to face /
Sanath Nanayakkara.- Kalugamuwa :
Ethika Publication, 2011.- viii, 229p. ;
21.5cm.
Ad-Bc : Rs. 425.00
(161058 NL)
ISBN 978-955-0357-07-9
(384520 NA)

8 3 0 LITERATURES OF GERMANIC
LANGUAGES
839 - Netherlandish literatures
839.7 - Swedish literature
839.73 - Fiction. Novel
Spyri, Johanna
Heidi / Johanna Spyri ; Abridged Usula P.
Wijesuriya ; ed. by Premasiri Mahingoda.Colombo : M. D. Gunasena, 2010.- iv,
116p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 250.00
(152246 NL)
ISBN 978-955-21-1979-8
( 376549 NA)
8 4 0 FRENCH LITERATURE
843 - Fiction. Novel
Honnorat, Helene
Wedded to Asia / Helene Honnorat ; tr. by
Geraldine Horner.- Dehiwala : Viator
Publications, 2010.- 158p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158541 NL)
ISBN 978-955-8736-08-1
(382476 NA)

8 9 0 LITERATURES OF OTHER
SPECIFIC LANGUAGES AND
LANGUAGE FAMILIES

Rajakarunanayake, Sunethra
Metta / Sunethra Rajakarunanayake ; tr. By
Carmen Wickramagamage.- [Kandy] : The
Three Wheeler Press, 2011.- [xiv], 298p. ;
22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(160985 NL)
ISBN 978-955-1533-02-1
(383751 NA)
Wickramaratne, J. Sheela
A blind society (Pin nati Ganadevi) / J.
Sheela Wickramaratne).- Colombo : S.
Godage, 2011.- 112p. ; 21cm.
Ws-Cbc : Rs. 750.00
(161123 NL)
ISBN 978-955-30-0803-9
(384710 NA)
Wickramasinghe, Leelananda
Footprint of childhood / Leelananda
Wickramasinghe ; tr. by Thilak Balasuriya.Colombo : S. Godage, 2010.- 160p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(152771 NL )
ISBN 978-955-30-1010-0
(377974 NA)
Wijayasinghe, Samaraweera
Swayanjatha / Samaraweera Wijayasinghe ;
tr. by Daya Dissanayake.- Nugegoda :
Serenity Publishers, 2011.-278p. ; 20cm.
Ts-Bc : Rs. 490.00
(161532 NL)
ISBN 978-955-0722-00-6
(384586 NA)

891.483 - Fiction. Short stories

Balasooriya, Somaratna
Two dreams : collection of short stories /
Somaratna Balasooriya ; tr. by Vijita
Fernando.- Colombo : S. Godage, 2010.104p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(153259 NL)
ISBN 978-955-30-2661-3
(377761 NA)

894 - Literatures of Altaic, Uralic,
Hyperborean, Dravidian languages;
894.811 - Tamil literature
894.8113 - Fiction. Novel
Ponnuthurai, S.
Ritual / S. Ponnuthurai ; tr. by Chelva
Kanaganayakam.- Kotte : Three Wheeler
Press, 2011.- [xii], 139p. ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158320 NL)
ISBN 978-955-1533-03-8
(382066 NA)
9 0 0 GEOGRAPHY, HISTORY AND
AUXILIARY DISCIPLINES

910.4 - Accounts or travel and facilities for
travelers
910.454 – India
Muller, Carl
Indian journeys / Carl Muller.- 2nd ed.Kandy : Creative Printers and Designers,
2011.- xi, 388p. [16]plates ; 21cm.
First published in 2008
Ad-Bc : Unpriced
(160968 NL)
ISBN 978-955-0495-16-0
(384292 NA)

910.46 - Hotels
910.4606 – Organization. Annual reports
Browns Beach Hotels PLC
Annual report 2010-2011.- Colombo :
Browns Beach Hotels PLC, 2011.- 52p. ;
30 cm.
Ws-Bc : Unpriced
(162247 NL)
(384962 NA)
910.466 - Hotels

909 - World history
909.071 - Curricula

Jetwing hotels .- Colombo : Jetwing House,
2010.- 44p. : photos ; 20cm.
Ad-Bc : Unpriced
(156146 NL)
(380301 NA)

Greek and Roman civilization : teacher’s
instructional manual Grade 13.Maharagama : National Institute of
Education, 2010.- xix, 124p. ; 30cm.
To be implemented from 2010
Ws-Bc : Unpriced
(154469 NL)(378944
NA)

910.46606 - Organizations. Annual report

909.76 - Review & exercises
Galahitiyawa, P. B.
History : G. C. E. (O/L) : Grade 11 model
questions and answers / P. B. Galahitiyawa
and M. B. Ratnayaka.- Colombo : Nirmala
Prakashana, 2010.- 151p. : ill. ; 29cm.(Nirmala guide series ;)
Ad-Bc : Rs. 450.00
(153286 NL)
ISBN 978-955-9377-34-4
(377630 NA)

9 1 0 GEOGRAPHY AND TRAVEL

Aitken Spence Hotel Holdings PLC
Annual report 2010-2011.- [Colombo?] :
Aitken Spence Hotel Holdings PLC, 2011.173p. : col. ill. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(159914 NL)
(383535 NA)
Dolphin Hotels PLC
Annual report 2010-2011.- [Colombo ?] :
Dolphin Hotels PLC, 2011.- 72p. : col. ill. ;
28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(160097 NL)
(383542 NA)
Hotel Sigiriya PLC
Annual report 2010-2011.- [Colombo ?] :
Hotel Sigiriya PLC, 2011.- 72p. : col. ill.
28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(160096 NL)
(383540 NA)
John Keells Hotels PLC
Annual report 2010-2011.- Colombo : John

Keells Hotels PLC, 2011.- 160p. : Col. ill. ;
28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158264 NL)
(381990 NA)
Serendib Hotels PLC
Annual report 2010-2011.- [Colombo ?] :
Serendib Hotels PLC, 2011.- 84p. : col.
ill. ; 28cm.
Ad-Bc : Unpriced
(160095 NL)
(383539 NA)

Wickramasuriya, Kamala
The piyum maga / Kamala
Wickramasuriya.- Colombo : S. Godage,
2011.- 119p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(158285 NL)
ISBN 978-955-30-3168-6
(382051 NA)

915.493 – Sri Lanka

Trans Asia Hotels PLC
Annual report 2010-2011.- Colombo : Trans
Asia Hotels PLC, [2011?].- 95p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158265 NL)
(381991 NA)

Fabry, Philippe
The essential guide for Colombo and its
region/ Philippe Fabry.- Hambantota :
Viator Publications, 2011.- 175p. : ill. ;
20cm.
Ad-Bc : Unpriced
(162324 NL)
ISBN 978-955-736-09-8

910.7 – Education
Geography new syllabus Grade 8.- Colombo :
Master Guide Publishers, 2011.- vi, 102p. ;
28.2cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(161043 NL)
ISBN 978-955-664-163-9
(384082 NA)

Somadeva, Raj.
Western province of Sri Lanka ; the territory
of diversity / Raj Somadeva.- Colombo :
Ministry of Tourism (Western
Province),2006.- [iv], 56p. ; 14x21cm.
Ws-Bc : Unpriced
(161827 NL)
(384782 NA)

910.71 - Currcula

9 2 0 AUTOBIOGRAPHIES

Geography Grade 13 : teacher’s instructional
manual .- Maharagama : National Institute
of Education, 2010.- xix, 216p. ; 30cm.
This syllabus would be implemented from
2010
Ws-Bc : Unpriced
(158301 NL)
(381956 NA)

Bandaragoda, Jayatissa
Path of destiny : autobiography of a farmers
son / Jayatissa Bandaragoda.- Colombo : S.
Godage, 2011.- viii, 264p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(154803 NL)
ISBN 978-955-30-2997-3
(379436 NA)
9 2 0

BIOGRAPHIES

910.76 - Review & exercise
Geography : Grade 7.- Colombo : Master
Guide Publications, 2011.- [vi], 115p. : ill. ;
28cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(158800 NL)
ISBN 978-955-664-147-9
(382324 NA)

Bawa, Bevis
Briefly by Bevis / Bevis Bawa.- Colombo :
The Sapumal Foundation, [2011?].100p. : ill. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158832 NL)
ISBN 978-955-0115-01-3
(382290 NA)

915 - 915 - Geography of and traviling of
Asia
915.4 - India

Bevis Bawa’s ‘brief’ : the sometimes
irreverent memoirs of a gentlement in 20th
century Sri Lanka / ed. Neville Weereratne.Bentota : Brief Publications, 2011.- xi,

266p. : col. ill. ; 31cm.
Ts-Cbd : Unpriced
ISBN 978-955-0603-00-8

(156147 NL)
(380302 NA)

Dahanayaka, Jayasena
Deshabandhu F. R. Senanayake : 20th
October 1882-1st January 1926 / Jayasena
Dahanayaka ; tr. by W. G. Dharmasiri.Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2011.xxx, 224p. : co. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1000.00
(155959 NL)
ISBN 978-955-665-135-5
(380347 NA)
Gunaratne, Mahasara
A rupee in my pocket : the memoirs /
Mahasara Gunaratne.- [s.l.] : Author, 2011.328p. ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(164747 NL)
ISBN 978-95595143-4-3
(386527 NA)

2011.- 152p. : photos ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 750.00
(156949 NL)
ISBN 978-955-30-3139-6
(381476 NA)
Devendra, Tissa
Quest for shangri - la : stories and
diversions / Tissa Devendra.- Colombo :
Vijitha Yapa Publications, 2011.- xiv,
202p. ; 210cm.
Ad-Bc : Rs. 590.00
(154704 NL)
ISBN 978-955-665-141-6
(379239 NA)
H. A. J. Hulugalle : a memoir.- Colombo :
Bay Owl Press, 2011.- 151p. ; 21cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(156920 NL)
ISBN 978-955-1723-20-0
(380577 NA)

9 2 0 MEMORIES

Jayaweera, Amarani
To you my daughter / Amarani Jayaweera.Pannipitiya : Stamford Lake, 2011.- [xii],
91p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(156247 NL)
ISBN 978-955-658-252-9
(380719 NA)
920.02 - General collection of biography

Karunaratna, Arampola
Heroes of Rajarata and a journey packed
with pleasant and bitter memories 2010 /
Arampola Karunaratna.- [s.l.] : Hasalaka
Arampola, 2010.- 244p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 300.00
(152963 NL)
ISBN 978-955-58838-0-1
(377731 NA)

Perera, Ranjan
Beyond the words : a collection of famous
speeches and writings / Ranjan Perera.Colombo : Author, 2010.- xiv, 193p. ;
22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(152789 NL)
ISBN 978-955-95816-7-3
(377733 NA)

Weerasinghe, Stanley
Madubhashini, my daughter! / Stanley
Weerasinghe.- Colombo : S. Godage,
2010.- 120p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(153184 NL)
ISBN 978-955-30-2773-3 (3777703 NA)

9 2 0 REMINISCENCES
Arasanayagam, Jean
Peacocks and dreams / Jean
Arasanayagam.- Colombo : S. Godage,
2011.- 224p. ; 22cm.
Ts-Cbc : Rs. 750.00
(157931 NL)
ISBN 978-955-30-2744-3
(381507 NA)
De Silva, Nihal C. I.
Those were the days : “memories and
milestones” an autobiography of sorts... /
Nihal C. I. de Silva.- Colombo : S. Godage,

920.05493 – Sri Lanka
Kurukularatne, Buddhika
Hen & memories / Buddhika
Kurukularatne.- Pannipitiya : Stamford
Lake, 2011.
Vol. i.- [x], 313p. : ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 800.00
(160864 NL)
ISBN 978-955-658-278-9
920.72 - Women
Panditaratne, Dinusha
Pathways to the peak : remarkable stories
from pioneering Sri Lankan women /
Dinusha Panditaratne and Shalini
Panditaratne.- Colombo : Bay Owl Press,
2011.- 168p. : photos ; 23cm.

Ad-Bc : Rs. 1900.00
ISBN 978-955-1723-23-1

(158537 NL)
(382471 NA)

923 - Persons in social sciences
923.1 - Kings
923.1095493 - Sri Lanka
Mahindarathne, Kumari Udayakanthi
Kings of Lanka : reading made pleasant
and easy for primary levels / Kumari
Udayakanthi Mahindarathne.- [s.l.] :
Author, [2010].- vi, 80p. ; 21cm.
Ws-Bc : Rs. 185.00
(151525 NL)
ISBN 978-955-52984-0-7

9 3 0 ANCIENT HISTORY
930.1 - Archaeology
930.1095493 - Sri Lanka
Somadeva, Raj
Archaeology of the Uda Walave basin / Raj
Somadeva ; ed. Jagath Weerasinghe.[Colombo] : Postgraduate Institute of
Archaeology, 2010.- 211p. : photos ; 29cm.
Ad-Bc : Rs. 1850.00
(155012 NL)
ISBN 978-955-8522-09-7

9 5 0 HISTORY OF ASIA ORIENT,
FAR EAST
954 - South Asia
954.93 - Sri Lanka
Brohier, Richard Leslie
Time, like and ever - rolling stream /
Richard Leslie Brohier ; ed. by Deloraine
Brohier and Christiaan Van Krimpen.reprint.- [Colombo?] : Neptune
Publications, 2010.- 57p. : photos ; 23cm.
First published in 1938 Original title “De
wolvendaalsche kerk”
Ts-Cbd : Unpriced
(152546 NL)
(377489 NA)

De Costa, Sunil
Chronicle of the sacred tooth : a
photographic excursion of the conscious
history of the sacred tooth relic / Sunil de
Costa.- Kandy : Sri Dalada Maligawa,
2011.- [xxxiv], 280p. : photos ; 29x31cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(159722 NL)
Also classified at 294.3435095493
ISBN 978-955-1844-02-8
The Muslim heritage of Eastern Sri Lanka /
ed. S. H. M. Jameel and Asiff Hussein.Colombo : Muslim Women’s Research and
Action Forum, 2011.- vii, 301p. : photos ;
30cm.
Ts-Cbd : Rs. 250.00
(159673 NL)
ISBN 978-955-625-040-4

Perera, Weerakkodige Vasantha
Kandy : a sketch book / Weerakkodige
Vasantha Perera.- Dehiwala : Author,
2010.- 80p. : ill. ; 22x30cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(152116 NL)
ISBN 978-955-99936-1-2
Samaranayake, Sunela
Glorious Jaffna / Sunela Samaranayake and
Tharindu Amunugama.- Colombo : Asia
Capital PLC, 2010.- 180p. : photos ; 31cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(153182 NL)
ISBN 978-955-52947-0-6
(377999 NA)
Thompson, Mark
Galle Fort - world heritage site : a visitor’s
guide and walking tour / Mark Thompson,
Karl Steinberg and Daisy Perry.- 2011.154p. photos ; 21cm.
Ad-Bc : Unpriced
(158155 NL)
Vitarana, K. M.
Sri Pada : Adam’s Peak - the holy mountain
of religious amity and miracles / K. M.
Vitarana.- Nugegoda : Sarasavi Publishers,
2011.- [xiv], 198p. ; 22cm.
Ad-Bc : Rs. 350.00
(156149 NL)
ISBN 978-955-671-293-3
(380638 NA)
Also classified at 294.3435095493
Waidyasekera, D. D. M.
The royal artificers of Mangalagama and

their descendants / D. D. M. Waidyasekera.Pannipitiya : Stamford Lake, 2011.- [viii],
190p. : photos ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 880.00
(157928 NL)
ISBN 978-955-658-268-0
(381406 NA)
Yogasundram, Nath
A comprehensive history of Sri Lanka from
prehistoric times to the present / Nath
Yogasundram.- 3rd updated ed. .- Colombo :
Vijitha Yapa Publications, 2010.- xiii, 410p.
; 21cm.
First published in 2006
Ad-Bc : Unpriced
(153407 NL)
ISBN 978-955-665-002-0
(378621 NA)

954.9301 - Early history to 1795
De Silva, M. Asoka T.
Evolution of technological innovations in
ancient Sri Lanka / M. Asoka T. de Silva.Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2011.xxviii, 443p. ; 24cm.
Ts-Cbd : Rs. 1200.00
(155014 NL)
ISBN 978-955-665-140-9
(379706 NA)
Goonatilake, Susantha
A 16th century clash of civilizations : the
Portuguese presence in Sri Lanka /
Susantha Goonatilake.- Colombo : Vijitha
Yapa Publications, 2010.- xxxviii, 345p. :
photos ; 22cm.
Ts-Cbd : Rs. 1500.00
(152128 NL)
ISBN 978-955-665-129-4
Wikramagamage, Chandra
Sigiriya and artistic expression of the
sunset / Chandra Wikramagamage ; tr. by H.
A. P. Abeywardana.- [s.l.] : Author, 2011.vii, 40p. Col. ill. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 400.00
(155946 NL)
ISBN 978-955-53322-0-0
(380348 NA)

954.9302 – British period 1795-1948
Kannangara, A. P.

A survey of social change in an imperial
regime / A. P. Kannangara.- Colombo :
Vijitha Yapa Publications, 2011.- xxxi,
252p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 980.00
(164255 NL)
ISBN 978-955-665-145-4
(385965 NA)

954.9303 - 1948
954.9303092 - Biographies
Sirimavo : honouring the world’s first women
Prime Ministre / ed. Tissa Jayatilaka.Colombo : The Bandaranaike Museum
Committee, 2010.- 342p. : photos ; 25cm.
Ts-Cbd : Unpriced
(154771 NL)
ISBN 978-955-0537-00-6

954.93031 - Period as independent
Commonwealth State 19481972
Dudley Senanayake - a biography / comp.
Senanayake Foundation.- Nugegoda :
Sarasavi Publishers, 2011.- 349p. : photos ;
21cm.
Ad-Bc : Rs. 650.00
(158156 NL)
ISBN 978-955-671-332-9

954.93032 - Period as republic, 1972
Bavinck, Ben
Of Tamils and tigers : a journey through Sri
Lanka’s war years / Ben Bavinck.Colombo : Vijitha Yapa Publications, 2011.344p. ; 22cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(156155 NL)
ISBN 978-955-665-139-3
Conflict and peace building in Sri Lanka :
caught in the peace trap? / ed. Jonathan
Goodhand, Jonathan Spencer and Benedikt
Krof.- U. K. Routledge, 2011.- xv, 240p. ;
24cm.- (Routledge contemporary South
Asia series ; No. 38)
Ts-Cbc : Unpriced
(158146 NL)
ISBN 978-0-415-46604-2

Fonseka, Bhavani
Land in the Eastern province politics, policy
and conflict / Bhavani Fonseka and Mirak
Raheem.- Colombo : Centre for Policy
Alternatives, 2010.- 85p. ; 29cm.
Ad-Bc : Unpriced
(151976 NL)
(376202 NA)
Gokhale, Nitin A.
Sri Lanka from war to peace / Nitin A.
Gokhale.- New Delhi : Har - Anand
Publications, 2009.- 184p. ; 22cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(158164 NL)
Groundviews. org : the end of war in Sri
Lanka Lanka : reflections and challenges .Colombo : Globe Printing Works (printer),
[2010?].- 162p. ; 30cm.
Ad-Bc : Unpriced
(151973 NL)
ISBN 978-955-1655-63-1
(376196 NL)

Mehrotra, Lakhan
My days in Sri Lanka / Lakhan Mehrotra.New Delhi : Har-Anand Publications Pvt.
Ltd., 2011.- 254p. ; 23cm.
Ts-Cbc : Unpriced
(159969 NL)
ISBN 978-81-241-1614-2
Narayan Swamy, M. R.
The tigher ranquised : LTTEs story / M. R.
Narayan Swamy.- New Delhi : Sage
Publications, 2010.- lxxxii, 189p. ; 22cm.
Ts-Bc : Unpriced
(161455 NL)
ISBN 978-81-321-0459-9
Perera, J. F. Ranjith
Winning an unwinnable war : a tribute to
our war heroes / J. F. Ranjith Perera.Nugegoda : Sarasavi Publishers, 2011.211p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 450.00
(161094 NL)
ISBN 978-955-671-364-0
(384557 NA)
Post - war reconstruction in Sri Lanka :
prospects and challenges / ed. Dhammika
Herath... [et. al].- Colombo : International
Centre for Ethnic Studies, 2010.- xvii, 272p.
; 21cm.
Ts-Cbd : Rs. 400.00
(154585 NL)
US $ 20.00
ISBN 978-955-580-132-2
Rajakaruna, Anoma

July : life after 25 years / Anoma
Rajakaruna.- Nugegoda : Studio Twenty
Seven, 2008.- 51p. : photos ; 22cm.
Ad-Bc : Unpriced
(154871 NL)
ISBN 978-955-97014-2-2
Senanayake, Palitha M.
Sri Lanka the war fuelled by “peace” /
Palitha M. Senanayake.- Kegalle : Author,
2010.- [xii], 602p. ; 21cm.
Ad-Bc : Rs. 1200.00
(158165 NL)
ISBN 978-955-52965-0-2
Soysa, Udara
Terrorizing terrorists : understanding the
successful counter - insurgency campaing in
Sri Lanka / Udara Soysa.- U. S. A. : Zeilan
Press, 2009.- xi, 81p. : photos ; 21cm.
Ad-Bc : $ 11.95
(150531 NL)
ISBN 978-0-9793624-6-0
Also classified at 303.625

954.93092 - Biography
Ondaatje, Christopher
The man - eater of Punanai : a voyage
discovery to the jungles of old Ceylon &
four stories of the East / Christopher
Ondaatje.- U.K. : Rare Books and Bervy,
2009.- 237p. : col. ill. ; 23cm.
Ad-Bc : Unpriced
(157660 NL)
ISBN 978-0-9557119-3-0
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Annual report 2010. (Pan Asia Bank)
332.12306
Annual report 2010. (Seylan Developments
PLC)
338.706
Annual report 2010. (Singer (Sri Lanka) PLC)
338.706
Annual report 2010. (Sri Lanka Insurance
Corporation)
368.006
Annual report 2010. (Sri Lanka Telecom )
354.7506
Annual report 2010. (Udapussellawa
Plantations PLC)
338.706
Annual report 2010-2011. (Agarapatana
Plantations Limited)
338.706
Annual report 2010-2011. (Aitken Spence
Hotel Holdings PLC)
910.4606
Annual report 2010-2011. (Aitken Spence

Annual report 2010-2011. (Dipped Products
PLC)
338.706
Annual report 2010-2011. (Distilleries
Company of Sri Lanka PLC)
663.506
Annual report 2010-2011. (Dolphin Hotels
PLC)
910.4606
Annual report 2010 – 11. (ExpoLanka
Holdings PLC)
338.706
Annual report 2010-2011. (Hotel Sigiriya
PLC)
910.4606
Annual report 2010-2011. (J. L. Morison Son
& (Ceylon) PLC)
38.704
Annual report 2010-2011. (John Keells Hotels
PLC)
910.46606
Annual report 2010-2011. (Kotagala
Plantation PLC)
338.706
Annual report 2010-2011 . (Lanka Milk
Foods (CWE) PLC. )
637.106
Annual report 2010-11 (Lanka Orix Leasing
Company PLC)
338.706

Annual report 2010-2011. (Royal Ceramics
Lanka PLC)
338.4766606
Annual report 2010-2011. (Serendib Hotels
PLC)
910.46606
Annual report 2010- 2011. (Singer Finance
(Lanka) PLC)
338.706
Annual report 2010-2011. (The Colombo
Pharmacy Company PLC)
615.106
Annual report 2010-2011. (The Swadeshi
Industrial Work PLC)
338.706

incorporate the Anura Vidanagamage Praja
Sanawardana Padanama. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
Aponsu, G. M. Lasantha Priyanith.
Suppression of recombination channels of
dye - sensitized solar cells by incorporating
nono-particles of metals and insulators to
the semiconductor film
333.794
Aponso, Herbert A. (co. author) See Your
child your family : a guide to health and
nutrition
Apostles of Jesus

225.92

Annual Research Conference on Knowledge
for Reconciliation and Redevelopment
(2010 Nov. 15 : Jaffna). Proceedings 507.2

Annual review -2009 : 1st January 2009 to
31 st December 2009. (Rubber Research
Institute of Sri Lanka)
633.895
Annual Sessions of Sri Lanka Association for
the Advancement of Science (66th : 2010
Dec. 6-10 : Colombo).
Proceedings :
part 1 – abstracts
507
Annual Sessions of Sri Lanka Association for
the Advancement of Science (66th : 2010
Dec. 6-10 : Colombo). Proceedings : part II
- inaugural and president addresses
507
Annual survey of construction industries 2009
338.47624021

Appointed to Examine and Report on the
Circumstances Leading to the Death of Ven.
Gangodawila Soma thera. Report of the
Presidental Commission of Inquiry
Appointed to Examine and Report on the
Circumstances Leading to the Death of Ven.
Gangodawila Soma thera
352.25
Appropriation : a bill to provide for the
service of financial year 2012 ; to authorise
the raising of loan in or outside Sri Lanka,
for the purpose of such service... ; to
provide for the refund of such moneys to
the consolidated fund and to make provision
for matters connected therewith or
incidental thereto. (Sri Lanka. Parliament)
343.0340262

Annual survey of construction industries
2009. (Sri Lanka. Department of Census
and Statistics)
338.47624021

Appropriation act, No. 20 of 2010. (Sri
Lanka)
343.034026

Annual Survey of industries 2009 : final
report. (Sri Lanka. Department of Census
and Statistics)
338.90095493

Appuhamilage, Udeni (ed.) See Community
mental health and mental health of children
and youth

Anuradhapura Sri Pushpadana Development
Foundation (incorporation) act, No. 34 of
2011. (Sri Lanka)
346.064026

Arachchi, Lal P. Vidhana. Reclamation of
degraded lands in Sri Lanka
333.7

Anuruddhika, D. W. Lilani. The story of a
palmyrah tree
821

Arasanayagam, Jean. Peacocks and dreams
920
Arasanayagam, T. Singing of the angels

Anura Vidanagamage Praja Sanwardana
Padanama (incorporation) : a bill to

Arawwawala, L. D. Ashanthi Menuka. An

823

investigation of therapeutic properties of
trichosanthes cucumeerina
572

641.50212
Aurora yoga for total transformation 613.7046

Arbitration Law in Sri Lanka

347.09

Archaeology of the Uda Walave basin.
(Somadeva, Raj)
930.1095493
Ariyasinghe, Marlon. Froteztology

821

Authors of books on Sri Lanka, 1796-1948 :
their short biographies in alphabetical order.
(Uragoda, C. G.)
070.52095493
AVIVA NDB Insurance. Annual report 2010
368.006

Ariyawansa, Vindana (comp.) See Quiz book
and answers on general knowledge

Azeed, Ali (comp.) See Azeez, A. M. A.

Articles on spirituality and science for the
youth. (Shanmuganayagam, C.)
294.54

Azeez, A. M. A. A. M. A. Azeez senate
speeches
328.549302

Asirimath Budu Siritha. (Weeraman, Indra)
294.363

Azeez, A. M. A. Muslim education in
Sri Lanka : selected articles & speeches
370.95493

Asoka, Ranjith. Mathematics standard 8 :
London and Sri Lanka
510
Asoka Sellahewa Scholarship Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Asoka Sellahewa Scholarship Foundation.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Aspects of mental health in Sri Lanka

362.2

Azeez, M. Ali (ed.) See Azeez, A. M. A.

Baggaley, Jon (ed.) See Distance education
technologies in Asia

Aspects of politics and higher education in Sri
Lanka : a collection of essays. (Warnapala,
Wiswa)
320.95493

Balasooriya, Somaratna. Two dreams :
collection of short stories
891.483

Asia Capital PLC. Annual report 2010
338.706

Balasubramanian, Rajeshwari (co. author) See
Ahamed, Zahid Shahab

Asirimath Badu Siritha. (Weeraman, Indra)
294.363

Balasuriya, Thilak (tr.) See Wickramasinghe,
Leelananda

Assesment of Eastern province recovery : the
public perspective 2010
330.95493

Bandarage, Neranja. Chemistry for Grade 11
new syllabus
540.7

Association of Community Pharmacists of Sri
Lanka (incorporation) : a bill to incorporate
the Association of Community Pharmacists
of Sri Lanka. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Bandarage, Neranja. Physics for Grade 11 :
with explanations in Sinhala
530.07

Aspects of politics and higher education in
Sri Lanka : a collection of essays.
(Warnapala, Wiswa)
320.95493

Bandara, Panditha M. N. Accounting for
Grade 11 : Q & A
657.07

Attygalle, Upatissa. The girl on the billboard
and other stories
823
Authentic Sri Lanka cuisine. (Silva, Pubilis)

Bandaragoda, Jayatissa. Path of destiny :
autobiography of a farmers son
920

Bandara, Herath Madana (ed.) See Essays in
social sciences in honour of professor
Dayananda Somasundara : modelling social
phenomenon in the 21st century

Bandara, Sampath. Murali : the greatest
among the great
796.358092

Testing Laboratories (incorporation) :
346.0640262

Bandara, Sunil. English : M.D. Gunasena
G. C. E. (O/L) model papers, past paper
and answers
420.76

No. 65, 2011. Handagala Walagamba
Purana Gallen Rajamaha Viharastha
Development Council (incorporation) :
346.0640262

Bandarawatta, Shirly. General principles of
chemistry ii : advanced level chemistry
540.7
Banking and business in Sri lanka : from
plantation to diversified economy.
(Nandarajah, V. S.)
332.31
Bank of Ceylon. Annual report 2010354.8606
Basic principles of electronic commerce and a
commentary on the electronic transactions
act No. 19 of 2006. (Indatissa, Kalinga)
343.0999
Batting on a matting wicket. (Wijeratne, Neil)
070.449796358
Batuwitage, Leela Padmini. A sustainable
production and consumption model for Sri
Lanka : developing country perspective in
relation to global change
303.4
Bavinck, Ben. Of Tamils and tigers : a
journey through Sri Lanka’s war years
954.93032
Bawa, Bevis. Briefly by Bevis

920

Beginning to write – 6. (Hewawasam, P. K.
Tirani)
372.6521
Belawati, Tian (ed.) See Distance education
technologies in Asia
Bevis Bawa’s ‘brief’ : the sometimes
irreverent memoirs of a gentlement in 20th
century Sri Lanka
920
Beyond the words : a collection of famous
speeches and writings. (Perera, Ranjan)
920.02
Bills (Sri Lanka. Parliament) ;
No. 61, 2011. Protection of the rights of
elders (amendment) :
344.03160262
No. 64, 2011. Sri Lanka Association of

No. 66, 2011. Buddhist Cultural Centre of
Nedimala, Dehiwala (incorporation)
(amendment) :
346.0640262
No. 67, 2011. Food (amendment)
344.042320262
No. 69, 2011. Right to free education
344.070262
No. 70, 2011. S. B. Nawinnna Foundation
(incorporation) :
346.0640262
No. 71, 2011. Elections (special provisions)
342.070262
No. 72, 2011. Maithripala Senanayake
Foundation (incorporation) : 346.0640262
No. 73, 2011. Employees’ Provident Fund
(amendment)
344.012550262
No. 74, 2011. Headang Education
Foundation (incorporation) : 346.0640262
No. 75, 2011. U. L. M. Farook Foundation
(incorporation) :
346.0640262
No. 76, 2011. Hela Udawa National
Movement (incorporation)
346.0640262
No. 77, 2011. Sri Piyarathana Community
Development and Social Foundation
(incorporation)
346.0640262
No. 78, 2011. Susantha Punchinilame
Foundation (incorporation) : 346.0640262
No. 79, 2011. Institute of Martial Arts
(incorporation)
346.0640262
No. 80, 2011. Census (amendment)
342.080262
No. 81, 2011. Inland revenue (amendment)
343.0360262

No. 82, 2011. Value added tax
(amendment) :
343.0550262

No. 101, 2011. Finance business
343.0320262

No. 83, 2011. Nation building tax
(amendment)
343.040262

No. 102, 2011. Pradeshiya Sanwardana
Bank (amendment) :
346.0821530262

No. 84, 2011. Economic service charge
(amendment)
343.0550262

No. 103, 2011. Sri Lanka Association for
Fisheries and Aquatic Resources
(incorporation) :
346.0640262

No. 85, 2011. Strategic development
projects (amendment)
346.0920262
No. 86, 2011. Provincial councils (transfer
of stamp duty)
343.0570262
No. 87, 2011. Regional infrastructure
development levy (repeal)
343.040262
No. 88, 2011. Excise (special provisions)
(amendment)
343.0550262

No. 104, 2011. Control of pesticides
(amendment) :
344.0463340262
No. 105, 2011. D. M. Dassanayake Social
Services and Charity Foundation
(incorporation)
346.0640262
No. 107, 2011. (Dr.) Malini Fonseka
Foundation (incorporation) : 346.0640262

No. 89, 2011. Excise (amendment)
344.042330262

No. 108, 2011. Swabhimani Daham Saviya
(incorporation)
346.0640262

No. 90, 2011. Recovery of loans by banks
(special provisions) (amendment) :
346.0730262

No. 109, 2011. Jayanthipura Subasadaka
Sangamaya (incorporation) : 346.0640262

No. 91, 2011. Tax Appeals Commission :
343.040262
No. 93, 2011. Ports and airports
development levy
343.040262

No. 110, 2011. Hanguranketha Madanwela
Rajamaha Vihara Development Foundation
(incorporation)
346.0640262

No. 94, 2011. Debits tax (repeal)
343.040262

No. 111, 2011. Madahapola Sri
Ratnapalaramaya Religious and Buddhist
Educational Development Foundation
(incorporation)
346.0640262

No. 95, 2011. Finance (amendment) :
343.0340262

No. 112, 2011. Sri Lanka Psychological
Association (incorporation) : 346.0640262

No. 96, 2011. Moneragala District Kantha
Maha Sangamaya (incorporation)
346.0640262

No. 113, 2011. Piya Dasuna Foundation
(incorporation) :
346.0640262

No. 97, 2011. Al-Jamiathul Ghawsiyyah
(incorporation) :
346.0640262

No. 115, 2011. Jayawickreme Foundation
(incorporation) :
346.0640262

No. 98, 2011. Employee’s Pension Benefits
Fund :
344.0125240262

No. 116, 2011. Casimi Foundation
(incorporation) :
346.064026

No. 99, 2011. Overseas Employees’
Pension Benefit Fund :
344.0125240262

No. 117, 2011. Asoka Sellahewa
Scholarship Foundation (incorporation)
346.0640262

No. 100, 2011. Pension (consequential
provision)
344.0125240262

No. 119, 2011. Coast conservation
(amendment)
346.0469170262

No. 120, 2011. Housing Development
Finance Corporation Bank of Sri Lanka
(amendment)
346.08230262
No. 122, 2011. Convention on the
suppression of terrorist financing
(amendment)
344.05320262

Blue storie for the adults

823

Boange, Dilshan. Consciousness : the writer’s
primary pen
801.95
Boange, Dilshan. Textual tapestry : lacing
letters... stringing sentences... threading a
textured text...
821

No. 123, 2011. Notaries (amendment)
347.0160262
No. 125, 2011. Ranjith Aluvihare
Foundation (incorporation) 346.0640262
No. 126, 2011. National Police Academy
344.0520262
No. 128, 2011. Appropriation :
343.0340262
No. 131, 2011. Association of Community
Pharmacists of Sri Lanka (incorporation) :
346.0640262
No. 132, 2011. Roshan Ranasinghe
Janasahana Foundation (incorporation):
346.0640262
No. 134, 2011. Sith Sevana Mentally
Handicapped Children's Development
Organization (incorporation) : 346.0640262
No. 135, 2011. Sri Lanka. Parliament
Revival of underperforming enterprises and
underutilized assets:
346.0650262
No. 188, 2011. Industrial disputes
(amendment)
344.010262

Boange, Dilshan. Hola el che : three fictions
probably a tad improbable
823
Bogahawatte, C. Agricultural marketing and
prices
382.41
Botanical terminology. (Karunagoda, Renuka)
580.3
Breaking news. (Rajapakse, Shirani)

823

Briefly by Bevis. (Bawa, Bevis)

920

Brilliant way English speech practice for rade
7 : a guide to English conversation practice.
(Manukulasooriya, Ranaweera)
428
Brohier, Deloraine (ed.) See Brohier, Richard
Leslie
Brohier, Richard Leslie. Time, like and ever rolling stream
954.93
Brow, James. Vedda villages of
Anuradhapura : the historical anthropology
of community in Sri Lanka
305.89148095493
Browns & Company PLC. Annual report
2010-2011
338.706

Bio - deterioration of papers with special
reference to National Library of Sri Lanka.
(Gangabadaarachchi, R. V.)
025.84

Browns Beach Hotels PLC. Annual report
2010-2011
910.4606

Biology : teachers’ instructional manual
Grade 13
570.71

Buddha impetus to primitive psyche.
(Ranasinghe, Shelton)
294.33615

Blackburn, Anne M. Locations of Buddhism :
colonialism and modernity in Sri Lanka
294.3095493

Buddhist approach to personality.
(Dhammarathana himi, Ilukewela)

Bleeding painting : stories. (Wilson, Chamal)
823
A blind society (Pin nati Ganadevi)
(Wickramaratne, J. Sheela)

294.3

The Buddhist attitude to terrorism.
(Goonetilleke, Herath M. )
294.337273
Buddhist attitude towards aesthetics.
(Piyarathana himi, Wegama) 394.33670117

891.483

Buddhist temporalities ordinance : inception,
evolution, present and future. (Ralapanawe,
Mahinda)
294.384095493

Cakareous materials in Sri Lanka : resources,
potentialities and current issues. (Herath,
M. M. J. W.)
549.782095493

The Buddhist way of life : book 7 for Grade 7
students. (Jinasena, Winitha)
297.307

Carson Cumberbatch PLC. Annual report
2010-2011
338.706

Budget estimates 2011. (Sri Lanka. General
Treasury)
352.48

Casimi Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Casimi Foundation.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Bukit Darah PLC. Annual report 2010-2011
338.706

Casino business (regulation) act, No. 17 of
2010. (Sri Lanka)
344.099026

Bulathsinhala Janasakthi Mahasangamaya
(incorporation) : a bill to incorporate the
Bulathsinhala Janasakthi Mahasangamaga.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

CEDE wisdom international reading is fun
with phonics – 1
372.465

Bunny, Sam. Estuary

Census (amendment) : a bill to amend the
census ordinance (chapter 143). (Sri Lanka.
Parliament)
342.080262

823

Buschmann, Margaret Lisa.
Morals in the
life story of the Buddha : stories and
activities for youth
294.363
Buschmann, Margaret Lisa. Morals in the life
story of the Buddha : lesson plans for
teaching youth
294.363
Business statistics Grade 12 : teacher’s
instructional manual
658.0071
Business statistics Grade 13 : teacher’s
instructional manual
658.0071
Business studies Grade 13 : teacher's
instructional manual
658.0071
Business studies 1. (Abeywickrama, Shakya)
658
Buvendran, S. (comp.) See Competitive
management in a dynamic world

Census (amendment) act, No. 26 of 2011.
(Sri Lanka)
342.08026
Central Bank of Sri Lanka. Annual report
2010
354.8606
Central Bank of Sri Lanka. Economic and
social statistics of Sri Lanka 2011
330.95493
Central Bank of Sri Lanka. Performance in
2010 and strategies for 2011 and beyond
336.5493
Central Bank of Sri Lanka. Strategic plan
2011-2015
332.11095493
Central Finance Company PLC.
report 2010-11

Annual
332.06

Central Bank of Sri Lanka. Annual report
2010
354.8606
Centre for Banking Studies. Programme
calender 2011
332.11095493

Cabral, Harsha. Duties of company directors
& corporate governance in Sri Lanka
346.066095493

Central bank of Sri Lanka new series of
currency notes 2010 : development,
prosperity and Sri Lanka dancers 332.4044

The cage : the eight for Sri Lanka and the last
days of the Tamil tigers. (Weiss, Gordon)
320.95493090511

The Ceylon (Sri Lanka) economy 1920 to
1938 : a national accounts study. (Salgado,
M. R. P.)
330.95493

Ceylon Tobacco Company. Annual report
2010
338.1737106
Challenges for nation building : priorities for
sustainability and inclusivity
338.95493
Challenging the injustice of poverty : agendas
for inclusive development in South Asia.
(Sobhan, Rehman)
362.55610954

Clementine, Rex. Memorable world cup of
Sri Lanka from rags to riches
796.35865095493
Clowns to the left of me jokers to the right
and here I am stuck in the middle again! :
thirty years of attempting to affect policy
change in Sri Lanka. (Senanayake, Ranil)
634.9095493

Chandrarathne, Ranga (tr.) See Circles of fire
Character building in Buddhism.
(Dhammarathana himi, Ilukewela)

294.3

Chemistry for G. C. E. (O/L) Grade 10.
(Dissanayake, Shirani)
540.7
Chemistry for Grade 11 new syllabus.
(Bandarage, Neranja)

540.7

Chemistry model paper bank : M. C. Q.
papers with answers. (Ranatunga, Aruna
Bandara)
540.76
Chemistry question bank – 1 : unit 01 to 05.
(Palandage, Lakshman)
540.76
Chemistry : teacher’s instructional manual
Grade 13
540.71

Coast conservation (amendment) : a bill to
amend the coast conservation act, No. 57 of
1981 ; to amend certain provisions of the
Sri Lanka Land Reclamation and
Development Corporation act, No. 15 of
1968 and the Board of Investment of Sri
Lanka law, No. 4 of 1978 ; and to provide
for matters connected therewith or
incidental thereto. (Sri Lanka. Parliament)
346.0469170262
Collected bodhi leaves publications : no 61 to
90
294.3
Collected wheel publications : number 132 to
151
294.3
Collected wheel publications : number 152 to
166
294.3

Chinese : teacher’s instructional manual
grade 13
495.1071

Colombage, Sirimevan. Financial inclusion in
Sri Lanka : a macroeconomic perspective
339.4
The Colombo Pharmacy Company PLC.
Annual report 2010-2011
615.106

Cholesterol & heart disease myths & truths.
(Gunatillake, Harold)
613.284

Colombo Stock Exchange. Annual report
2009
332.64206

Chronicle of the sacred tooth : a photographic
excursion of the conscious history of the
sacred tooth relic. (De Costa, Sunil)
294.34035095493

Combined mathematics questions and answers
2007-2010
511.6076

CIC Holding PLC. Annual report 2010-2011
338.706
Circles of fire. (Jayawardene, Kathleen)
891.483
Civil aviation act , No. 14 of 2010 (Sri Lanka)
343.097026
Claeson, Mariam (ed.) See HIV and AIDS in
South Asia : an economic development risk

Communicable disease epidemiological
profile : Sri Lanka
616.9
Community information needs and its
behaviour in rural Sri Lanka. (Seneviratne,
Wathmanel.)
021.28
Community mental health and mental health
of children and youth
362.2
Company law in Sri Lanka. (Wikramanayake,
Arittha R.)
346.066095493

Competitive management in a dynamic world
658
The complete course in hand embroidery.
(Leelaratne, Ramyali)
746.44041
Compliance & enforcement system for tax
administration
336.2
A comprehensive history of Sri Lanka from
prehistoric times to the present.
(Yogasundram, Nath)
954.93
Concise inorganic chemistry : d block
elements. (Ranatunga, Aruna Bandara)
546.076
Concrete basics : knowledge for better
concrete application

639.5

Conference booklet. (Conference on Sri
Lanka English Language Teachers’
Association (6th : 2010 Oct. 15-17 :
Colombo)
420
Conference proceedings. (International
Research Conference on Manag ment and
Finance (10th Dec. 2010) )
658.0072
Conference on solar energy materials solar
cells and solar energy applications. Solar
Asia & 2011 : proceedings of international
conference
333.7923
Conference on Sri Lanka English Language
Teachers’ Association (6th : 2010 Oct. 1517 : Colombo). Conference booklet
420
Conference of the world fellowship of
Buddhists (25th : 2010 Nov. 14-17 :
Colombo)

Conention on the suppression of terrorist
financing (amendment) : a bill to amend the
convention on the suppression of terrorist
financing act, No. 25 of 2005. (Sri Lanka.
Parliament)
344.05320262
Constitutional and administrative law.
(Palihapitiya, E. D.)
342.06095493
Continuities / departures ; essays on
postcolonial Sri Lankan women’s creative
writing in English
820
Control of pesticides (amendment) : a bill to
amend the control of pesticides act, No. 33
of 1980. (Sri Lanka. Parliament)
344.0463340262

Convention on the suppression of terrorist
financing (amendment) : a bill to amend
the convention on the suppression of
terrorist financing act, No. 25 of 2005. (Sri
Lanka. Parliament)
344.05320262
Control of pesticides (amendment) act, No. 31
of 2011. (Sri Lanka)
344.046334026
Convention on the suppression of terrorist
financing (amendment) act, No. 41 of 2011.
(Sri Lanka)
344.05325026
Cook Kandalama style. (Hassim, R. J.)
641.50212
Cooray, Methsiri. Freedom conscience of a
member of parliament and his role in a
parliamentary democracy
328.5493

Conflict and peacebuilding in Sri Lanka :
caught in the peace trap?
954.93032

Cooray, Chrishantha Niranjan. Oxford
English junior : grammar exercises
workbook 1
372.6521

Consciousness : the writer’s primary pen.
(Boange, Dilshan)
820

Cop in the crossfire. (Gunaratne, Merril)
363.22

Consequences & other stories. (Weerakkody,
Delaine)
823

Coral reefs of Sri Lanka. (Perera, Nishan)
578.7789095493

Conservation vs. convention : examining the
case of the Diyawanna oya wetland area in
Sri Lanka. (Thibbotuwawa, Manoj) 333.918

Corporate plan 2010-2014. (Sri Lanka Ports
Authority)
387.106

Corporate profile. (Aitken Spence) 338.7
CPD - SACEPS monograph series ;
No. 3. Economic and political
empowerment of the poor Sri Lanka
338.95493

Debates : official report (Sri Lanka. Western
Province Provincial Council ) 328.549302
Debits tax (repeal) : a bill to provide for the
repeal of the debits tax act, No. 16 of 2002.
(Sri Lanka. Parliament )
343.040262

A critical analysis on advanced level short
stories. (Dissanayake, P. S.)
801.95

Debits tax (repeal) act, No. 14 of 2011. (Sri
Lanka)
343.04026

A critical appraisal of some aspects of income
tax. (Aluthwela, Cecil)
336.24

De Chickera, Lucky. Sarasu.... amidst slums
of terror!
823

A critical evaluation of advanced level
poetry : based on Sri Lanka G. C. E.
(advanced level) English syllabus from
2009. (Dissanayake, P. S.)
821

De Costa, Sunil. Chronicle of the sacred tooth
: a photographic excursion of the conscious
history of the sacred tooth relic
294.3435095493

Crucible of conflict : Tamil and Muslim
society on the East cost of Sri Lanka.
(McGilvray, Dennis B.) 305.89481105493

Default taxes (special provisions) act, No. 16
of 2010. (Sri Lanka)
343.04026
De Fonseka, Sandamalee (co. author) See
Hassim, R. J.

The cultural scene thus far. (Thilakarathne,
Indeewara)
070.44

Dahanayaka, Jayasena. Deshabandhu F. R.
Senanayake : 20th October 1882-1st January
1926
920
The dasasil nun : a study of women’s
Buddhist religious movement in Sri Lanka
with an outline of its historical antecedents.
(Kusuma, Bhikkuni)
294.3082095493
Dassanaike, Alexander Asoka. Inspirational
gardens of Sri Lankans in Victoria,
Australia
712
Dassanayake, A. R. (ed.) See Soils of the dry
zone of Sri Lanka : morphology,
characterization and classification
David, Kumar. Essays on the global economic
crisis
070.44933
Davy, F. Brian (ed.) See Success stories in
Asian aquaculture
De Alwis, Lyn. Footfalls in the wild
333.954095493

Delkumburewatte, G. B. Gemetrical analysis
and porosity model of plain knitted
structures
677
Democracy as a conflict - resolution model
for terrorism : a case study of India and
Pakistan. (Tripathy, Sasmita) 303.690954
De Saram, C. Pen portraits ninety three
eminent disciples of Buddha
294.363
Deshabandhu F. R. Senanayake : 20th October
1882-1st January 1926 . (Dahanayaka,
Jayasena)
920
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professor of paediatrics
610.92

Inland revenue (amendment) : a bill to amend
the inland revenue act, No. 10 of 2006. (Sri
Lanka. Parliament)
343.0360262
Inland revenue (amendment) act, No. 22 of
2011. (Sri Lanka)
343.036026
Inorganic chemistry question bank : M. C. Q.
question & answers. (Ranatunga, Aruna
Bandara)
546.076
Inspirational gardens of Sri Lankans in
Victoria, Australia. (Dassanaike, Alexander
Asoka)
712
Institute of Applied Statistics, Sri Lanka
(incorporation) act, No. 38 of 2011. (Sri
Lanka)
346.064026
Institute of Martial Arts (incorporation) : a bill
to incorporation the Institute of Martial
Arts. (Sri Lanka. Parliament) 346.0640262
Intellectual capital accounting : practices in a
developing country. (Abeysekera, Indra)
657.7
International Conference of the Sri Lanka
English Language Teachers Association
(5th : 2008 : Maharagama). The learning
teacher : selected papers
420
International Research Conference on
Management and finance (4th : 11th Dec.

Introduction to mental health and mental
health nursing in Sri Lanka : a mannual for
nurses and other professional staff
362.2
Introduction to mental health for social work
in Sri Lanka
362.2
An introduction to the geology and mineral
resources of Sri Lanka. (Herath, M. M. J.
W.)
551
An investigation of therapeutic properties of
trichosanthes cucumeerina.
(Arawwawala, L. D. Ashanthi Menuka)
572
The iron fence. (Silva, Neluka)

823

Is land Just for men ? : critiquing
discriminatory laws, regulations and
administrative practices relating to land
property rights of women in Sri Lanka.
(Jayawardena, Kishali Pinto)
346.046
Ismail, Marina. The Prophets as told in the
holy Quran
297.246
Isvaran, K. Kanag (ed.) See Arbitration law in
Sri Lanka
IT applications in molecular biology.
(Sumanasinghe, Ariya)

572.8

Jagoda, Pushpa R. Tsunami, the monster wave
J823
Jahn, Kevin (comp.) See Perera, Lalith.
Jameel, S. H. M. (comp.) See Azeez, A. M.
A.
Janeek, S. H. M. (ed.) See Azeez, A. M. A.

Sri Lanka
Jameel, S. H. M. (ed.) See The Muslim
heritage of Eastern Sri Lanka
Jataka tales ;
No. 8. (Disanayaka, Kusum)
If there's a will there's a way

346.046

Jayawardene, Kathleen. Circles of fire
891.483
Jayaweera, Amarani. To you my daughter
J823

920

Jayanthipura Subasadaka Sangamaya
(incorporation) : a bill to incorporate the
Jayathipura Subasadaka Sangamaya. (Sri
Lanka. Parliament )
346.0640262

Jayawickreme Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Jayawickreme
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Jayasinghe, Ananda. (ed.) See In honour of
Herbert Allan Aponso : emeritus professor
of paediatrics

Jayewardene, J. R. Selected speeches of Hon.
J. R. Jayewardene 1944-1973
070.449
Jetwing hotels

910.466

Jayasinghe, Chintha. Sustainable design of
built environments
624.17
Jayasinghe, Chintha. Sustainable design of
earth buildings
624.17

Jinadasa, Padma Wijetilleke. A teacher
challenged : a story of Guttila – Musila

Jayasinghe, C. K. (ed.) See Rubber Research
Institute of Sri Lanka

Jinadasa, U. D. J. Religions around the world
201

Jayasinghe, Gamini.
Sri Lanka Buddhist
art iii : Southern tradition
755.943

Jinasena, Winitha. The Buddhist way of life :
book 7 for Grade 7 students
297.307

Jayasuriya, Laksiri. Taking social
development seriously : the experience of
Sri Lanka
303.4095493

J. L. Morison Son & Jones (Ceylon) PLC.
Annual report
338.706

Jayasuriya, Piyawathie. The prince and the
swan
J823
Jayatilaka, Tissa (ed.) See Sirimavo :
honouring the world’s first women Prime
Ministre
Jayatilleke, K. N. Facets of Buddhist
thought : collected essays

294.3

Jayatissa, Renuka. Optimum nutrition for
beating diabetes
362.196462
Jayatunga, Pradeep A. Leopards of Lenama :
the man – eaters of Sri Lanka : an analysis
of the legends
599.7554
Jayawardena, Kishali Pinto. Is land Just for
men ? : critiquing discriminatory laws,
regulations and administrative practices
relating to land property rights of women in

J823

John Keells Hotels PLC. Annual report 20102011
910.46606
Jones, Margaret. The hospital system and
health care Sri Lanka, 1815-1960
362.1095493
The journey of belle bear. (Reijrink,
Clementine)

J823

July : life after 25 years. (Rajakaruna, Anoma)
954.93032

Kalubowila, Kusuma Padmini. Accounting :
G. C. E. advanced level Grade 12 657.07
Kaluthanthri, M. Fond memories of fifty years
in the survey profession
526.9
Kanaganayakam, Chelva (tr.) See

Ponnuthurai, S.
Kanapathypillai, A. P.
The epic of tea :
politics in plantations of Sri Lanka 331.2
Kandy : a sketch book . (Perera,
Weerakkodige Vasantha)

Kings of Lanka : reading made pleasant and
easy for primary levels. (Mahindarahne,
Kumari Udayakanthi)
923.1095493
Kotagala Plantation PLC. Annual report
2010-2011
338.706

954.93

Kannangara, A. P. A survey of social change
in an imperial regime
954.9301
Karunagoda, Renuka. Botanical terminology
580.3
Karunanayake Dinithi (ed.) See
Continuities / departures : essays on
postcolonial Sri Lankan women’s creative
writing in English
Karunanayake, Dinidu (ed.) See Disanayaka,
Athula
Karunaratna, Arampola. Heroes of Rajarata
and a journey packed with pleasant and
bitter memories 2010
920
Karunaratne, Garvin. Success in
development : the comila programme of
rural development the Bangladesh youth
self employment programme
307.1512095493
Karunaratne, Ineesha (co. author) See
Tennakoon, Seela
Kelani Valley Plantations PLC. Annual report
2010
338.706
Kelegama, Saman (ed.) See Migration
remittances and development in South Asia

Kotagama, Sarath. A pictorial guide to birds
of Sinharaja and peripheral area 598.095493
Kovida himi, Kudagala. A way to overcome
stress : a guided meditation
294.34435
Krimpen Christiaan Van (ed.) See Brohier,
Richard Leslie
Krishnan, Sankhya. India’s security dilemma
vis-a-vis China : a case of optimum or sub optimum restraint?
355.0310951054
Krof, Benedikt (ed.) See Conflict and
peacebuilding in Sri Lanka : caught in the
peace trap?
Kularatne, Saliya. Physical and conceptual
observations on classical Sinhala culture
306.4
Kurukularatne, Buddhika. Hen & memories
920.05493
Kurukulasuriya, Shamila. English : Sri Lanka
sign language workbook age 3+
372.6
Kurukulasuriya, Shamila. Numbers 1-20 : Sri
Lanka sign language workbook age 3+
372.6
Kusuma, Bhikkuni. Tthe dasasil nun : a study
of women’s Buddhist religious movement
in Sri Lanka with an outline of its historical
antecedents
294.3082095493

Key elements of the Buddha's teaching
(Mapatuna, Palitha)
294.363
The kingdom, the glory and the power :
eleven years in a Roman Catholic religious
congregation 1958-1969. (Perera, Mario)
261.58095493
Kingship and conversion in sixteenth century Sri Lanka : Portuguese imperialism
in a Buddhist land. (Strathern, Alan)
294.33509549309031

Land in the Eastern province politics, policy
and conflict. (Fonseka, Bhavani)
954.93032
Land Survey Council.
2009

Performance report
354.3406

Langdon, Samuel. Two man of devon in
Ceylon : a story of East and West
823

Language policy development in colonial
Ceylon (Sri Lanka). (Wickrama, Don U.
W.)
306.4495493
Lanka Hospitals. Annual report 2010
362.1106
Lanka Milk Foods (CWE) PLC. Annual
report 2010-2011
637.106
Lanka Orix Leasing company PLC. Annual
report 2010-11
338.706
Law and the marriage relationship in Sri
Lanka. (Ponnambalam, Shirani)
346.016095493
Law of maintenance. (Weeratna, D. A. P.)
346.01663
Lawrence, A. Malayaha Tamils, powers –
sharing and local democracy in Sri Lanka
320.45493404
Learn English as English through pictures 1 :
only way to English for all. (Ganewatta,
Amarasiri)
428
The learning teacher : selected papers.
International Conference of the Sri Lanka
English Language Teacher’s Association
(5th : 2008 : Maharagama).
420
Leelaratne, Ramyali. The complete course in
hand embroidery
746.44041
Leopards of Lenama : the man – eaters of Sri
Lanka : an analysis of the legends.
(Jayatunga, Pradeep A.)
599.7554
Lessons from Passara : a report on people’s
views and experiences on the quality of
education in the plantation schools of
Passara
371.22095493
Lester James Peries and sumithra Peries
Foundation (incorproation) act, No. 36 of
2011. (Sri Lanka)
346.064026
Let’s speak English : patterns of dialogues in
spoken English with language practices.
(Perera, M. A. J. Priyantha)
428
Liberal peace in question : politics of state and
market reform in Sri Lanka
320.95493

Life and times of Dr. H. N. S. Karunatilake
332.1092
Life competencies & citizenship education :
Grade 7
300.76
The life of Buddha for children.
(Gnanananda himi, Kiribathgoda)

294.363

Life science series ; No. 1. (Samarawira,
Ivan). Dolly to human cloning
571.89
Life competencies and civic education
Grade 9 : teacher’s instructional manual
300.71
Life competencies & citizenship education :
Grade 8
300.76
The lion and the boar. (Gunaratne, Kumari)
J823
List of printing presses in Sri Lanka :
corrected up to December 31st 2010. (Sri
Lanka. Department of National Archives)
681.62025
Literary appreciation English Grade 10 &
11 : teachers instructional manual
820
Liturgical guardian of the Archdiocese of
Colombo
242.3
Live life. (Gunatillake, Harold)

613

Liyanage, Ananda. The vengeance

823

Liyanage, Janitha A. (ed.) See National
Symposium on disaster Risk Redution &
Climate Change Adaptation (2nd : 2010 Oct.
13-14 : Colombo)
Locations of Buddhism : colonialism and
modernity in Sri Lanka. (Blackburn, Anne
M.)
294.3095493

Macroeconomics : course guide 2010

339

Madahapola Sri Ratnapalaramaya Religious
and Buddhist Educational Development
Foundation (incorporation) : a bill to

incorporate the Madahapola
Ratnapalaramaya Religious and Buddhist
Educational Development Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
The made me see Buddha face to face.
(Nanayakkara, Sanath)
891.483
Madubhasini, my daughter!. (Weerasinghe,
Stanley)
920
Mahawewnawa Sadaham Sevawa
(incorporation) : a bill to incorporate the
Mahamewnawa Sadaham Sevawa. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
Mahendra, Sachitra. So it happened

823

Mapatuna, Palitha. Key elements of the
Buddha's teaching
294.363
Marawila Thusitha Dilhani (co. author) See
Thibbotuwawa, Manoj
Marketing management : course guide 2010
658.8
The married bachelor. (Mendis, Jayantha) 823
Marthenesz, Trixie. Social graces and the
professional ethic : for beginners in nursing
174.2
Martyrs of the freedom of expression in Sri
Lanka. (Ranjanee, Seetha)
070.92
Mathematics : model papers & answers

Mahindarahne, Kumari Udayakanthi. Kings of
Lanka : reading made pleasant and easy for
primary levels
923.1095493

510.76
Mathematics 1000 short questions with model
answers : G. C. E. ordinary level new
syllabus
510.76

Mahingoda, Premasiri (ed.) See Spyri,
Johanna

Mathematics standard 8 : London and Sri
Lanka. (Asoka, Ranjith)
510

Maithripala Senanayake Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Maithripala Senanayake Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262

McGilvray, Dennis B. Crucible of conflict :
Tamil and Muslim society on the East cost
of Sri Lanka
305.89481105493

Malayaha Tamils, powers – sharing and local
democracy in Sri Lanka. (Lawrence, A.)
320.45493404

M. Dassanayake Social Services and Charity
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the D. M. Dassanayake Social
Services and Charity Foundation. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262

The man - eater of Punanai : a voyage
discovery to the jungles of old Ceylon &
four stories of the East .(Ondaatje,
Christopher)
954.93092

Medically important ants, bees, wasps &
spiders
595.7

Manual for the Sri Lanka public health
inspector
362.1
Manukulasooriya, Ranaweera. Brilliant way
English speech practice for Grade 7 : a
guide to English conversation practice 428
Manuwarana, Vijitha. Essays in English for
Grades 6,7,8
821
Mapa, R. B. (ed.) See Soils of the dry zone of
Sri Lanka : morphology, characterization
and classification

Mediation boards (amendment) act, No. 4 of
2011. (Sri Lanka)
347.09026
Meditation : the way to ultimate happiness.
(Dhammagavesi himi, M.)
294.34435
Meegama, R. G. N. Problems & solutions in
networking and data communication 004.6
Mehrotra, Lakhan. My days in Sri Lanka
954.93032
Memorable world cup of Sri Lanka from rags
to riches. (Clementine, Rex)
796.35865095493

Memories do not die by a lawyer. (Wijerama,
E. M. W. )
340.92

Monukulasooriya, Ranaweera. English
speech practice for Grade 8

428

Mendis, Jayantha. The married bachelor 823

Moonesinghe, Gnana (ed.) See Challenges for
nation building : priorities for sustainability
and inclusivity

A method for forecasting the effect of climate
change on groundwater resources in Sri
Lanka in the 2050 s and for identifying
possible adaptation measures. (De Silva,
Christina Shanthi)
551.62

More and more bulls in my China shop : more
and more views and reviews. (Muller, Carl)
082

Metta. (Rajakarunanayake, Sunethra) 891.483

Morals in the life story of the Buddha : lesson
plans for teaching youth. (Buschmann,
Margaret Lisa)
294.363

Mid – year fiscal position report – 2011
336.5493
Migration remittances and development in
South Asia
338.954
Milkrice stories for children
A mindful journey from birth to death.
(Rewatha himi, Kamburawala)

Morals in the life story of the Buddha : stories
and activities for youth. (Buschmann,
Margaret Lisa)
294.363

J823

More bulls in my china shop : more views and
reviews. (Muller, Carl)
801.95

294.3

Mother Maria : a living saint of our time.
(Perera, Ajith)
270.92

Minutes. (Sri Lanka. Western Province
Provincial Council)
328.549302
Moneragala District Kantha Maha Sangamaya
(incorporation) : a bill to incorporate the
Moneragala District Kantha Maha
Sangamaya. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Monograph series in distance education ;
No3. (Colombage, Sirimevan. ). Financial
inclusion in Sri Lanka :
339.4
Monograph series in research in an academic
discipline ;
No. 2. (De Silva, Christina Shanthi)
A method for forecasting the effect of
climate change on groundwater resources in
Sri Lanka in the 2050 s and for identifying
possible adaptation measures
551.62
No. 4. (Weerakoon, Shyama Ranjani)
Mustard (Brassica Juncea [L] (zern & cross
germplasm in Sri Lanka and its potential
uses
631.523
No. 5. (Delkumburewatte, G. B.)
Gemetrical analysis and porosity model of
plain knitted structures
677

Muller, Carl. Good heavens! : short stories
823
Muller, Carl. More and more bulls in my
China shop : more and more views and
reviews
082
Muller, Carl. Indian journeys

910.454

Muller, Carl. More bulls in my china shop :
more views and reviews
801.95
Muller, Carl. Read me in silence

823

Murali : the greatest among the great.
(Bandara, Sampath)
796.358092
Muslim education in Sri Lanka : selected
articles & speeches. (Azeez, A. M. A.)
370.95493
The Muslim heritage of Eastern Sri Lanka
954.93
Mustard (brassica juncea [L] czern & cross)
germplasm in Sri Lanka and its potential
uses. (Weerakoon, Shyama Ranjani)631.523
My days in Sri Lanka. (Mehrotra, Lakhan)

My feathered friends. (Abeyratne, Bennie L.)
598

and technical libraries

027.054930025

National Development Bank. Annual report
2010
332.12306
Nagahawatta, Piyasiri (comp.) See Authentic
Sri Lankan cuisine
598
Nanadassana Bhikkhu (tr.) See Tripitaka.
Suttapitaka
Nanayakkara, Gunapala (ed.) See Professional
leader.- Vol. 1, No. 1 (March-April 2011)
Nanayakkara, Rohini. What glass ceiling ? :
the memoirs of Rohini Nanayakkara
331.1092
Nanayakkara, Sanath. The made me see
Buddha face to face
891.483
Nanarama himi, Matara Sri. The seven stages
of purification and the insight knowledges
294.34435

National Police Academy : a bill to provide
for the establishment of a National Police
Academy ; to identify the objective and
functions of, and to provide for the
management and administration of the
National Police Academy; and to provide
for matters connected therewith or
incidental thereto. (Sri Lanka. Parliament)
344.0520262
National Savings Bank. Annual report 2010
354.8606
National Symposium on disaster Risk
Redution & Climate Change Adaptation
(2nd : 2010 Oct. 13-14 : Colombo).
Abstracts
632.1
National Transport Medical Institute Annual
report 2006
353.606

Nanayakkara, Shalini. The time has come 823
Nandarajah, V. S. Banking and business in Sri
Lanka : from plantation to diversified
economy
332.31
Narayan Swamy, M. R. The tigher ranquised :
LTTEs story
954.93032
Naser, Mahmud Mostafa (co. author) See
Surendra Kumar, S. Y.
National Development Bank. Annual report
2010
332.12306
National Develoment Trust Fund. Annual
report 2009
353.533206
National Library and Documentation Services
Board. Administration report 2008
352.74406
National Library and Documentation
Services Board. Directory of government
publications in Sri Lanka 2008
011.53
National Library and Documentation
Services Board. Directory of libraries in Sri
Lanka 2010 : public, university, research

Nation building tax (amendment) : a bill to
amend the nation building tax act, No. 9 of
2009 . (Sri Lanka. Parliament) 343.040262
Nation building tax (amendment) act, No. 10
of 2011. (Sri Lanka)
343.04026
Nations Trust Bank. Annual report 2010
332.12306
Navy (amendment) act, No. 32 of 2011. (Sri
Lanka)
343.019026
Nenova, Tatiana. Expanding housing finance
to the underserved in South Asia : market
review and forward agenda
363.5820954
New look into osteoarthritis. (Ratnayake, A.
L. D.)
616.7223
News paper published in Sri Lanka : corrected
upto December 31, 2010. (Sri Lanka. Dept.
of National Archives)
079.5493
Nimalathasan, B. (ed.) See Annual Research
Conference on Knowledge for
Reconciliation and Redevelopment (2010
Nov. 15 : Jaffna).

(Sachithanandan, Sakuntala)
Niriella, N. Chandrasiri. Urban housing
policy in Sri Lanka : a study of relationship
between state, market and social classes in
South Asia
363.5095493
Nirmala guide series ;
(Galahitiyawa, P. B.) History : G. C. E.
(O/L) :
909.076
Nisansala, Chamin. Ruwan and his
adventures
No second chance : a collection of short
stories. (Perera, Lishan)

J823
823

Noble sons and daughters of the supreme
Buddha
294.363
Notaries (amendment) : a bill to amend the
notaries ordinance. (Sri Lanka. Parliament)
347.0160262

821

Organic chemistry question bank I.
(Ranatunga, Aruna Bandara)
547.0076
The other war : Sri Lanka’s recent struggle for
media freedom. (Weerasundera, Rajiv)
323.445095493
Overseas Employees’ Pension Benefit Fund :
a bill to establish an Overseas Employees’
Pension Fund to provide pension benefits to
certain employees who become eligible to
such pension in terms of this act ; and to
provide for matters connected therewith or
incidental thereto. (Sri Lanka. Parliament)
344.0125240262
Oxford English junior : grammar exercises
workbook 1 . (Cooray, Chrishantha
Niranjan)
372.6521

Nugawela, R. C. W. M. R. A. (ed.) See
Rubber Research Institute of Sri Lanka
Numbers 1-20 : Sri Lanka sign language
workbook age 3+. (Kurukulasuriya,
Shamila)
372.6

Pahalagama Sri Somarathana Nayaka Thero
Foundation (incorproation) act, No. 35 of
2011. (Sri Lanka)
346.064026
Palandage, Lakshman. Chemistry question
bank – 1 : unit 01 to 05
540.76

Offensive weapons (amendment) act, No. 2 of
2011. (Sri Lanka)
344.0537026

Palihapitiya, E. D. Constitutional and
administrative law
342.06095493

Of Tamils and tigers : a journey through Sri
Lanka’s war years. (Bavinck, Ben)
954.93032

Pan Asia Bank. Annual report 2010332.12306

Olagangala Maha Sudarshana Paropakavi
Foundation (incorproation) act, No. 37 of
2011. (Sri Lanka)
346.064026
Optimum nutrition for beating diabetes
(Jayatissa, Renuka)
362.196462
Ondaatje, Christopher. The man - eater of
Punanai : a voyage discovery to the jungles
of old Ceylon & four stories of the East
954.93092
131 st battle of blues

796.35862095493

On the streets and other revelations.

Panditaratne, Dinusha. Pathways to the peak :
remarkable stories from pioneering Sri
Lankan women
920.72
Panditaratne, Shalini (co. author) See
Panditaratne, Dinusha
Parakrama, Arjuna (ed.) See English in
Sri Lanka : Ceylon English, Lankan
English, Sri Lankan English
Parker, H. Village folk tales of Ceylon
398.2095493
Parliamentary debates (Hansard) : official
report. (Sri Lanka. Parliament)
328.549302

Pastoral wisdom for inter- human justice.
(Perera, Rev. Somasiri Kumaradasa)
253
Path of destiny : autobiography of a farmers
son. (Bandaragoda, Jayatissa)
920
Pathways to the peak : remarkable stories
from pioneering Sri Lankan women.
(Panditaratne, Dinusha)
920.72
P. A. Y. E. income tax tables 2011-2012. (Sri
Lanka. Department of Inland Revenue)
336.20125493

Perera, Inoka Sajeewani. Users’ perception of
library service quality amongst students and
staff of the Faculty of Medicine, University
of Kelaniya
025.5877095493
Perera, J. F. Ranjith. Winning an unwinnable
War : a tribute to our war heroes 954.93032
Perera, Kaushalya (ed.) See International
Conference of the Sri Lanka English
Language Teachers Association
(5th : 2008 : Maharagama)

Peacocks and dreams. (Arasanayagam, Jean)
920

Perera, Lakshmi. Gleanings (2) model
questions with answers for G. C. E. O/L
literature : poetry
820

Peiris, Diyath. Sony metholog : the case of
blue phantom
823
Pen portraits ninety three eminent disciples of
Buddha. (De Saram, C.)
294.363

Perera, Lalith. The 4 step retreat handbook
269.6
Perera, Lishan. No second chance : a
collection of short stories
823

Pension (consequential provision) : a bill to
make provision for certain consequential
matters arising out of the enactment of the
Employees Pension Benefits Fund act and
the Overseas Employees Pension Benefit
Fund act, pursuant to a budget proposal in
the 2011 budget ; and to provide for matters
connected therewith or incidental thereto.
(Sri Lanka. Parliament) 344.0125240262
Perera, K. K. S. 'Politics' in society, religion
and state : a collection of letters written to
newspapers
070.44

Perera, M. A. J. Priyantha. Let’s speak
English : patterns of dialogues in spoken
English with language practices
428

Peradeniya University Research Sessions
(2009 Dec. 3 : Peradeniya). Proceedings :
part ii
507
Peradeniya University Research Sessions
(2010 Dec. 16 : Peradeniya). Proceedings :
part i
507
Perera, Achala Rashmini. Village by the river
and other poems
821

Perera, Mario. The kingdom, the glory and
the power : eleven years in a Roman
Catholic religious congregation 1958-1969
261.58095493
Perera, Nishan. Coral reefs of Sri Lanka
578.7789095493
Perera, Ranjan. Beyond the words : a
collection of famous speeches and writings.
920.02
Perera, Rev. Somasiri Kumaradasa.
wisdom for inter- human justice
Perera, Weerakkodige Vasantha.
sketch book

Pastoral
253
Kandy : a
954.93

Performance report 2009. (Sri Lanka.
Department of Inland Revenue) 352.4406

Perera, Ajith. Mother Maria : a living saint of
our time
270.92
Perera, Ajith. Sixty essays for ordinary level
824

Performance in 2010 and strategies for 2011
and beyond. (Central Bank of Sri Lanka)
336

Perera, Ajith. Sixty essays for grades 6 & 7
824

Performance report 2009. (Land Survey
Council)
354.3406

Performance report 2009. (Sri Lanka.
Ministry of Trade, Marketing Development,
Co-operatives and Consumer Services)
354.7306

Pinto - Jayawardena, Kishali. Habeas corpus
in Sri Lanka : theory and practice of the
great writ in extraordinary times
347.05095493

Performance report 2009. (Udarata
Development Authority of Sri Lanka)
354.506

Pinto – Jayawardena, Kishali. Still seeking
justice in Sri Lanka : rule of law, the
criminal justice system and commission of
inquiry since 1977
323.095493

Performance report – 2010. (Sri Lanka.
Department of Trade, Tariff and Investment
Policy)
352.7306
Performance report 2010. (Sri Lanka. General
Treasury Department of Fiscal Policy)
352.406
Perry, Daisy (co. author) See Thompson,
Mark
Perth : my village down under : a collection of
Australian poetry. (Govinnage, Sunil) 821

Piya Dasuna Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Piya Dasuna
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Piyarathana himi, Wegama. Buddhist attitude
towards aesthetics
294.33670117
Plant tissue culture. (Eeswara, J. P.) 571.538
The politics of postsecular religion : mourning
secular futures. (Abeysekara, Ananda)
201.72

Pfitzner, Kathrin (tr.) See Sabine, Granny
Physical and conceptual observations on
classical Sinhala culture. (Kularatne,
Saliya)
306.4
Physical Chemistry : for G. C. E. A/L new
syllabus. (Ileperuma, O. A.)
541

Political science : teacher’s instructional
manual Grade 12
320.071
'Politics' in society, religion and state : a
collection of letters written to newspapers.
(Perera, K. K. S.)
070.44

Physical chemistry states of Matter (gases).
(Ranatunga, Aruna Bandara)
541.076

Polyandry in Ceylon : with special reference
to the Laggala region. (Tambiah, S. J.)
306.8423095493

Physics for Grade 11 : with explanations in
Sinhala. (Bandarage, Neranja)
530.07

Ponnambalam, Shirani. Law and the marriage
relationship in Sri Lanka
346.016095493

Physics : teacher’s instructional manual
Grade 13
530.071

Ponnuthurai, S. Ritual

Phytoremediation of toxic heavy metals in the
polluted aquatic environment.
(Thayaparan, M.)
669
A pictorial guide to birds of Sinharaja and
peripheral area. (Kotagama, Sarath)
598.095493
Pilimatalavuva, Ananda. Recipes from the
cookery book of the last Kandyan dynasty
641.50212
Pina Organization (incorporation) act, No. 25
2011. (Sri Lanka)
346.064026

894.113

The poor half billion in South Asia : what is
holding back lagging regions?
338.954
Ports and airports development levy : a bill to
make provision for the imposition and
collection of a levy to be called the ports
and airports development levy on every
article originating from outside Sri Lanka
and imported into Sri Lanka ; to amend part
I of the finance act, No. 11 of 2002 ; and to
provide for matters connected therewith or
incidental thereto. (Sri Lanka. Parliament)
343.040262
Ports and airports development levy act,
No. 18 of 2011. (Sri Lanka)
343.04026

Post- global financial crisis : issues and
challanges for Central Banks of emerging
markets. (SEACEN governor’s conference
(46th : 2011 Feb. 25-26 : Colombo) 332.11
Postgraduate Institute of Management.
378.5493
Post - war reconstruction in Sri Lanka :
prospects and challenges
954.93032
Pothecary, Paul. Tales from Kosambi : from
Buddhist scriptures
294.3
Pradeshiya Sanwardana Bank (amendment) :
a bill to amend the Pradeshiya Sanwardana
Bank act, No. 41 of 2008. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0821530262
Pradeshiya Sanwardana Bank (amendment)
act, No. 30 of 2011. (Sri Lanka)
346.082153026
Precious tales : book 1. (Sudinna, Bhikkhuni)
294.3
Precious tales : book 2. (Sudinna, Bhikkhuni)
294.3
Premaratne, Bogoda. The world – view of the
Buddhist
294.3
Prematilleke, Leelananda (ed.) See
Abinandanamala : Nandana Chutiwongs
felicitation volume
Prevalence of anaemia among children and
women : demographic and health survey.
(Sri Lanka. Department of Census and
Statistics)
362.1095493
Prevention of money laundering (amendment)
act, No. 40 of 2011. (Sri Lanka)343.032026
The prince and the swan. (Jayasuriya,
Piyawathie)

J823

Principles and applications of soil mineralogy.
(Indraratne, Srimathie P.)
549
Problems & solutions in networking and data
communication. (Meegama, R. G. N.) 004.6
Proceedings. (Annual Research Conference

on Knowledge for Reconciliation and
Redevelopment (2010 Nov. 15 : Jaffna)
507.2
Proceedings of increasing coconut land
productivity through agroforestry
interentons (15th March 2011 : Colombo).
Increasing coconut land productivity
through agroforestry interventons
634.61
Proceedings : part i. (Peradeniya University
Research Sessions (2010 Dec. 16 :
Peradeniya)
507
Procedings : part ii . (Peradeniya University
Research Sessions (2009 Dec. 3 :
Peradeniya)
507
Proceedings : part i - abstracts. Annual
Sessions of Sri Lanka Association for the
Advancement of Science (66th : 2010 Dec.
6-10 : Colombo)
507
Proceedings : part ii - inaugural and president
addresses. (Annual Sessions of Sri Lanka
Association for the Advancement of
Science (66th : 2010 Dec. 6-10 : Colombo)
507
Proceedings. (Seminar on Addressing the
social and Environmental Determinants of
Health (2010 Dec . 7 : Colombo)
507
Programme calender 2011. (Centre for
Banking Studies)
332.11095493
Progress of year 2008 & the future vision.
(Sri Lanka. Ministry of Defence, Public
Security, Law & Order)
355.606
Professional leader.- Vol. 1, No. 1
(March - April 2011)

658.005

The Prophets as told in the holy Quran.
(Ismail, Marina)
297.246
Protection of the rights of elders
(amendment) : a bill to amend to
protectgion of the rights of elders act, No. 9
of 2000. (Sri Lanka. Parliament )
344.03160262
Protection of the rights of elders (amendment)
act, No. 5 of 2011. (Sri Lanka) 344.032026

Bhavani
Provincial councils (amendment) act, No. 13
of 2010. (Sri Lanka)
342.09026
Provincial councils (transfer of stamp duty) : a
bill to make provision for the transfer of all
stamp duty collected by the government to
the provincial councils and to provide for
matters connected therewith or incidental
thereto. (Sri Lanka. Parliament)
343.0570262
Provincial council (transfer of stamp duty)
act, No. 13 of 2011. (Sri Lanka)343.057026
A psychic tale. (Udurawane, Vasika)

Rajakarunanayake, Sunethra. Metta 891.483
Rajapakse, Shirani. Breaking news

823

Ralapanawe, Mahinda. Buddhist
temporalities ordinance : inception,
evolution, present and future294.384095493
Ranasinghe, Shelton. Buddha impetus to
primitive psyche
294.33615

823

Publication to commemorate the 22nd
anniversary convention
332
Public Enterprises Reform Commission of Sri
Lanka (repeal) act, No. 18 of 2010. (Sri
Lanka)
346.067026
Pushpakumara, D. K. N. G. (ed.) See
Proceedings of increasing coconut land
productivity through agroforestry
interentons (15th March 2011 : Colombo)
Pushpakumara, D. K. N. G. (ed.) See
Underutilized fruit trees in Sri Lanka

Quarterly report of the Sri Lanka labour force
survey : second quarter 2010. (Sri Lanka.
Department of Census and Statistics)
334.11021
Quest for shangri - la : stories and diversions .
(Devendra, Tissa)
920
Questions and answers on advanced level
short stories : based on Sri Lanka G. C. E.
advanced level English syllabus 2009.
(Dissanayake, P. S.)
820.76
Quiz book and answers on general knowledge
001.076

Radcliffe, Thimothy. Reach out in friendship
230
Raheem, Mirak (co. author) See Fonseka,

Rajakaruna, Anoma. July : life after 25 years
954.93032

Ranatunga, Aruna Bandara. Concise
inorganic chemistry : d block elements
546.076
Ranatunga, Aruna Bandara. Concise
inorganic chemistry : s & p block elements
546.076
Ranatunga, Aruna Bandara. Organic
chemistry question bank I
547.0076
Ranatunga, Aruna Bandara. Physical
chemistry states of Matter (gases) 541.076
Ranatunga, Aruna Bandara. A text book of
industrial chemistry
660
Ranatunga, Aruna Bandara. A work book of
organic synthesis
547
Ranatunga, Aruna Bandara. Chemistry
model paper bank : M. C. Q. papers with
answers
540.76
Ranatunga, Aruna Bandara. Inorganic
chemistry question bank : M. C. Q. question
& answers
546.076
Ranatunga, Aruna Bandara. School organic
chemistry
547
Ranatunga, Aruna Bandara. General
chemistry : structure & properties of matter
question bank
540.76
Ranatunga, D. C. A fresh dawn Sri Lanka’s
rich Buddhist heritage
294.3095493
Ranaweera, Doreen. Easy to learn
English - 2 : grammar

425

Buddha
Ranaweera, Sarath. Essays for grades 6, 7, 8
824
Ranjanee, Seetha. Martyrs of the freedom of
expression in Sri Lanka
070.92
Ranjith Aluvihare Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Ranjith Aluvihare Foundation. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
Ratana Sutta : the Buddha's discourse on the
three superb jewels and their intrinsic power
(Tripitaka. Suttapitaka)
294.3823
Ratnatilaka, Asoka (co. Author). See
Medically important ants, bees, wasps &
spiders
Ratnayake, A. L. D. New look into
osteoarthritis
616.7223
Ratnayaka, M. B. (co. author) See
Galahitiyawa, P. B.
RCSS policy studies ;
No. 47. (Krishnan, Sankhya).India’s
security dilemma vis-a-vis China
355.0310951054
No. 48. (Surendra Kumar, S. Y.)
Understanding suicide terrorism in
Bangladesh and Sri Lanka
303.6250954
No. 49. (Tripathy, Sasmita). Democracy as
a conflict - resolution model for terrorism :
303.690954
Reach out in friendship. (Radcliffe,
Thimothy)

230

Read me in silence. (Muller, Carl)

823

Rebirth as empirical basis for the Buddha’s
four noble truths. (Sugunasiri, Suwanda H.
J.)
294.34237
Recipes from the cookery book of the last
Kandyan dynasty. (Pilimatalavuva,
Ananda)
641.50212

294.306

Reconciliation through the teachings of
Buddha. (Conference of the world
fellowship of Buddhists
(25th : 2010 Nov. 14-17 : Colombo)
294.306
Recovery of loans by banks (special
provisions) (amendment) : a bill to amend
the recovery of loans by banks (special
provisions) act, No. 4 of 1990. (Sri Lanka.
Parliament)
346.0730262
Recovery of loans by banks (special
provisions (amendment) act, No. 1 of 2011.
(Sri Lanka)
346.073026
Recovery of loans by banks (special
provisions) (amendment) act, No. 19 of
2011. (Sri Lanka)
346.073026
Red Lotus Organization for Humanitarian
Services (incorporation) act, No. 8 2011.
(Sri Lanka)
346.064026
Reflections & perspectives : education
economic, development, population,
agriculture & food security. (Sanderatne,
Nimal)
338.95493
Reflections on Mental health and wellbeing :
Learning from communities affected by
conflict, dislocation and natural disaster in
Sri Lanka
362.2
Regional infrastructure development levy
(repeal) act, No. 16 of 2011. (Sri Lanka)
343.04026
Regional infrastructure development levy
(repeal). (Sri Lanka. Parliament)
343.040262
Registration of deaths (temporary provisions)
act, No. 19 of 2010. (Sri Lanka)
346.012026

Reclamation of degraded lands in Sri Lanka.
(Arachchi, Lal P. Vidhana)
333.7

Registration of documents (amendment) : a
bill to amend the registration of documents
ordinance. (Sri Lanka. Parliament)
346.040262

Reconciliation through the teachings of

Regulation of insurance industry

(amendment) act, No. 3 of 2011.. Sri Lanka
3463.086026
Reijrink, Clementine . The journey of belle
bear
J823
Report of the Auditor General on the accounts
of the National Defence Fund 2009. (Sri
Lanka. Department of Auditor General)
352.406
Report of the Presidental Commission of
Inquiry Appointed to Examine and Report
on the Circumstances Leading to the Death
of Ven. Gangodawila Soma thera.
(Appointed to Examine and Report on the
Circumstances Leading to the Death of Ven.
Gangodawila Soma thera)
352.25
Reputation building, website disclosure and
case of intellectual capital. (Abeysekera,
Indra)
658.4038994
\

Revival of underperforming enterprises and
underutilized assets : a bill to provide for
vesting in the State in the national interest,
identified underperforming enterprises or
underutilized Assets; to appoint in respect
of each one or more of such
underperforming enterprises or
underutilized assets a competent authority;
to provide for their effective management,
administration or revival through alternative
utilization and the payment of
compensation in respect thereof; and to
provide for matters connected therewith and
incidental thereto. (Sri Lanka. Parliament)
346.0650262
Revving up to 10,000 : Sri Lanka equity
research market strategy. (Richard Pieris
Securities)
338.706
Rewatha himi, Kamburawala. A mindful
journey from birth to death
294.3
Richard Pieris Securities. Revving up to
10,000 : Sri Lanka equity research market
strategy
338.706
Right to free education : a bill to provide
access to free education to all children in Sri
Lanka. (Sri Lanka. Parliament) 344.070262
Ritual. (Ponnuthurai, S.)

894.113

Road map : monetary and financial sector
policies for 2011 and beyond
332.415
The road to reconciliation and its enemies :
documented evidence and logical argument
against emotional exaggeration and
soundbites. (Wijesinhe, Rajva)
363.348
Road to success in banking recruitment
examinations
332.1076
Roberts, Michael. Fire and storm : essays in
Sri Lankan politics
320.95493
Roberts, Michael. Incursions & excursions in
and around Sri Lankan cricket
796.358095493
Rohitha Abeygunawardana Foundation
(incorporation) act, No. 6 of 2011. (Sri
Lanka)
346.064026
Roshan Ranasinghe Janasahana Foundation
(incorporation : a bill to incorporate the
Roshan Ranasinghe Janasahana Foundation
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Routledge contemporary South Asia series ;
No. 38. Conflict and peacebuilding in Sri
Lanka
954.93032
The royal artificers of Mangalagama and their
descendants. (Waidyasekera, D. D. M.)
954.93
Royal Ceramics Lanka PLC. Annual report
2010-2011
338.4766606
Rubber Research Institute of Sri Lanka.
Annual review -2009 : 1st January 2009 to
31 st December 2009
633.895
A rupee in my pocket : the memoirs.
(Gunaratne, Mahasara)

920

Russian Grade 12 : teacher’s instructional
manual
491.7071
Ruwan and his adventures. (Nisansala,
Chamin)

Sabine, Granny. The time with grandma
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nature or knowledge of life

641.5637

Sachithanandan, Sakuntala. On the streets
and other revelations
821
Sacred story of a temple rebel . (Vijayasekere,
Piyasiri)
823
Salgado, M. R. P. The Ceylon (Sri Lanka)
economy 1920 to 1938 : a national
accounts study
330.95493
Samaranayake, Sunela. Glorious Jaffna
954.93
Samaratunga, Parakrama (co. author) See
Thibbotuwawa, Manoj
Samarawira, Ivan. Dolly to human cloning
571.89
Sanderatne, Nimal. Reflections &
perspectives : education economic,
development, population, agriculture &
food security
338.95493
Sanitation enhances quality of life. (South
Asian Conference on Sanitation 4th : 2011
April : Colombo)
363.72
Sarasu.... amidst slums of terror!. De
Chickera, Lucky

823

Secred story of a temple rebel. (Vijayasekere,
Piyasiri)
823
Secretary to the treasury (nomination of
representative) act, No. 15 of 2010. (Sri
Lanka)
343.032026
Seewalie prashasti : felicitation and collection
of Buddhist essays in honor of Venerable
Royal Pundit Witiyala Seewalie nayaka
thera
294.3657
Selected speeches of Hon. J. R. Jayewardene
1944-1973. (Jayewardene, J. R.) 352.238
A selection of unseen poetry for advanced
level English . (Dissanayake, P. S.)
821
Seminar on Addressing the social and
Environmental Determinants of Health
(2010 Dec . 7 : Colombo). Proceedings 507
Senanayake Foundation (comp.) See Dudley
Senanayake - a biography
Senanayake, Palitha M. Sri Lanka the war
fuelled by “peace”
954.93032
Senanayake, Ranil. Clowns to the left of me
jokers to the right and here I am stuck in the
middle again! : thirty years of attempting to
affect policy change in Sri Lanka
634.9095493

Saviya (incorporation) : a bill to incorporate
the Swabhimani Daham Saviya
346.0640262

Senanayake, Ranil. Exotic medicinal plants in
Sri Lanka and their uses
615.321095493

S. B. Nawinnna Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the S. B. Nawinna
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Seneviratne, Tassie. Human rights &
policing : reminiscences of my police says
363.2092

School organic chemistry. (Ranatunga, Aruna
Bandara)
547
Science Grade 9

507.6

Science – Grade 11 : Questions and answers.
(Goonawardane, Kanthi)
507.6
SEACEN governor’s conference (46th : 2011
Feb. 25-26 : Colombo) Post- global
financial crisis : issues and challanges for
Central Banks of emerging markets 332.11

Seneviratne, Wathmanel. Community
information needs and its behaviour in rural
Sri Lanka
021.28
Seneviratne, W. M. G. (ed.) See Rubber
Research Institute of Sri Lanka
Serendib Hotels PLC. Annual report 20102011
910.4606
The service revolution in South Asia
338.40954

The seven stages of purification and the
insight knowledges. (Nanarama himi,
Matara Sri. )
294.34435
Seylan Developments PLC. Annual report
2010
338.706
Shafeeq, Faisal Iban Muhammad (tr.) See
Don’t be sad
Shanmuganayagam, C. Articles on spirituality
and science for the youth
294.54
Shared heritage of sculpture and decorative
arts in South Asia (Symposium on shared
heritage of sculpture and decorative arts in
South Asia (27th -30th January 2011 : Sri
Lanka)
730.954
Shells of the Sri Lanka seashore : including
some mangrove and brackish - water forms.
(Fernando, Malik)
591.477095493

Herath M.
Sith Sevana Mentally Handicapped Children's
Development Organization
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sith Sevana Mentally Handicapped
Children's Development Organization. (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262
A 16th century clash of civilizations : the
Portuguese presence in Sri Lanka.
(Goonatilake, Susantha)
954.9301
60th anniversary exhibition. (Sri Lanka Air
Force)
358.4095493
Sixty essays for grades 6 & 7. (Perera, Ajith)
824
Sixty essays for ordinary level . (Perera,
Ajith)
824
Skills of mathematics : Grade 8

The short story : a critical analysis : G. C. E.
A/L. (Wijewickrema, Sumithra)
801.95
Silva, Neluka. The Iron Fence

823

Silva, Publishers. Authentic Sri Lanka cuisine
641.50212
Singer Finance (Lanka) PLC. Annual report
2010- 2011
338.706
Singer (Sri Lanka) PLC. Annual report 2010
338.706
Singh, V. P. (ed.) See Underutilized fruit
trees in Sri Lanka

510.76

Sobhan, Rehman. Challenging the injustice of
poverty : agendas for inclusive development
in South Asia
362.55610954
Social graces and the professional ethic : for
beginners in nursing. (Marthenesz, Trixie)
174.2
Soils of the dry zone of Sri Lanka :
morphology, characterization and
classification
631.4095493
So it happened . (Mahendra, Sachitra)

823

Solar Asia & 2011 : proceedings of
international conference . (Conference on
solar energy materials solar cells and solar
energy applications)
333.7923

Singing of the angels. (Arasanayagam, T.)
823
Sinharaja : portrait of a rainforest. (De
Zylva, T. S. U.)
333.75095493
Sirigiya and artistic expression of the sunset.
(Wikramagamage, Chandra)
954.9301
Sirimavo : honouring the world’s first women
Prime Ministre
954.9303
Siriwardana, Susil (ed.) See Economic
democracy through pro-poor growth
Siriwardena, H. A. (tr.) See Goonetilleke,

Somadeva, Raj. Archaeology of the Uda
Walave basin
930.1095493
Somadeva, Raj. Western province of Sri
Lanka ; the territory of diversity 915.493
Somasiri, S. (ed.) See Soils of the dry zone of
Sri Lanka : morphology, characterization
and classification
South Asian Conference on Sanitation 4th :
2011 April : Colombo) Sanitation enhances
quality of life
363.72

Soysa, Udara. Terrorizing terrorists :
understanding the successful counter insurgency campaing in Sri Lanka 303.625

Sri Lanka. Control of pesticides (amendment)
act, No. 31 of 2011
344.046334026

Spencer, Jonathan (ed.) See Conflict and
peacebuilding in Sri Lanka : caught in the
peace trap?

Sri Lanka. Convention on the suppression of
terrorist financing (amendment) act, No. 41
of 2011
344.05325026

Spooky tales from the orient : tales of ogres,
demons, ghosts, spells, charms and the
enchanted. (Warnasuriya, Chandrani)
398.2

Sri Lanka. Default taxes (special provisions)
act, No. 16 of 2010
343.04026

Springs in the dark woods. (Gamage,
Gunaratne)
Spyri, Johanna. Heidi

821

Sri Lanka. Department of Auditor General.
Report of the Auditor General on the
accounts of the National Defence Fund
2009
352.406

839.73

Sri Lanka. Anuradhapura Sri Pushpadana
Development Foundation (incorporation)
act, No. 34 of 2011
346.064026

Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Annual survey of construction
industries 2009 : final report 338.47624021

Sri Lanka Association for Fisheries and
Aquatic Resources (incorporation) : a bill to
incorporate the Sri Lanka Association
Fisheries and Aquatic Resources.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262

Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Annual survey of industries
2009 : final report
338.90095493

Sri Lanka Association of Testing Laboratories
(incorporation) : a bill to incorporate the
Sri Lanka Association of Testing
Laboratories (SLATL). (Sri Lanka.
Parliament)
346.0640262
Sri Lanka Economic Association
(incorporation) act, No. 33 of 2011. (Sri
Lanka)
346.064026
Sri Lanka : the emerging wonder of Asia
330.95493
Sri Lanka : the miraculous island in the Indian
Ocean. (Disanayaka, Athula)
779.3
Sri Lanka. Appropriation act, No. 20 of 2010
343.034026
Sri Lanka. Casino business (regulation) act,
No. 17 of 2010
344.099026
Sri Lanka. Census (amendment) act, No. 26
of 2011
342.08026
Sri Lanka. Civil aviation act , No. 14 of 2010
343.097026

Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Prevalence of anaemia among
children and women : demographic and
health survey
362.1095493
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Sri Lanka. General Treasury.
Budget estimates 2011
352.48
Sri Lanka. Department of Census and
Statistics. Quarterly report of the Sri Lanka
labour force survey : second quarter 2010
331.11021
Sri Lanka. Department of Development
Finance. Annual report 2006
352.406
Sri Lanka. Department of Development
Finance. Annual report 2009
352.406
Sri Lanka. Department of Excise.
Administrative report of the Commissioner
General of Excise for the year 2010
353.99806
Sri Lanka. Department of Inland Revenue. P.
A. Y. E. income tart tables 2011-2012
336.20125493

Sri Lanka. Department of Inland Revenue.
Performance report 2009.
352.4406
Sri Lanka. Department of Labour. Annual
employment survey 2009
331.125021

Sri Lanka. Lester James Peries and Sumithra
Peries Foundation (incorproation) act,
No. 36 of 2011
346.064026
Sri Lanka. Mediation boards (amendment)
act, No. 4 of 2011
347.09026

Sri Lanka. Department of National Archives.
List of printing presses in SriLanka :
corrected up to December 31st 2010
681.62025

Sri Lanka. Maheswary Foundation
(incorporation) act, No. 27 of 2011
346.064026

Sri Lanka. Dept. of National Archives. News
paper published in Sri Lanka : corrected
upto December 31, 2010
079.5493

Sri Lanka. Ministry of Defence, Public
Security, Law & Order. Progress of year
2008 & the future vision
355.606

Sri Lanka. Department of Public Enterprises.
Annual report 2009
352.406

Sri Lanka. Ministry of Education 2010
progress and proposed programmes.353.806

Sri Lanka. Department of Trade, Tariff and
Investment Policy. Performance report –
2010
352.7306

Sri Lanka. Ministry of External Affairs.
Diplomatic Consular and other
Representation abroad of the Democratic
Socialist Republic of Sri Lanka : year 20112012
327.2025

Sri Lanka. Economic service charge
(amendment) act, No. 11 of 2011 343.04026
Sri Lanka. Excise (special provisions)
(amendment) act, No. 17 of 2011
343.055026

Sri Lanka. Ministry of Trade, Marketing
Development, Co-operatives and Consumer
Services. Performance report 2009
354.7306

Sri Lanka. Elections (special provisions) act,
No. 28 of 2011
342.07026

Sri Lanka. Nation building tax (amendment)
act, No. 10 of 2011
343.04026

Sri Lanka. Excise (amendment) act, No. 20 of
2011
344.04233026

Sri Lanka. Navy (amendment) act, No. 32 of
2011
343.019026

Sri Lanka. Finance (amendment) act, No. 15
of 2011
343.034026

Sri Lanka. Offensive weapons (amendment)
act, No. 2 of 2011
344.0537026

Sri Lanka. Food (amendment) act, No. 29 of
2011
344.042026

Sri Lanka. Olagangala Maha Sudarshana
Paropakavi Foundation (incorproation) act,
No. 37 of 2011
346.064026

Sri Lanka. General Treasury Department of
Fiscal Policy. Performance report 2010
352.406
Sri Lanka. Industrial disputes (amendment)
act, No. 39 of 2011
344.01026
Sri Lanka. Inland revenue (amendment) act,
No. 22 of 2011
343.036026
Sri Lanka. Institute of Applied Statistics, Sri
Lanka (incorporation) act, No. 38 of 2011
346.064026

Sri Lanka. Pahalagama Sri Somarathana
Nayaka Thero Foundation (incorproation)
act, No. 35 of 2011
346.064026
Sri Lanka. Pradeshiya Sanwardana Bank
(amendment) act, No. 30 of 2011
346.082153026
Sri Lanka. Parliament. Al-Jamiathul
Ghawsiyyah (incorporation) : a bill to
incorporate the Al-Jamiathul Ghawsiyyah
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Appropriation : a bill
to provide for the service of financial year
2012 ; to authorise the raising of loan in or
outside Sri Lanka, for the purpose of such
service... ; to provide for the refund of such
moneys to the consolidated fund and to
make provision for matters connected
therewith or incidental thereto 343.0340262
Sri Lanka. Parliament. Asoka Sellahewa
Scholarship Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Asoka Sellahewa
Scholarship Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Association of
Community Pharmacists of Sri Lanka
(incorporation) : a bill to incorporate the
Association of community Pharmacists of
Sri Lanka
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Buddhist Cultural
Centre of Nedimala, Dehiwala
(incorporation) (amendment) : a bill to
amend the Buddhist Cultural Centre of
Nedimala, Dehiwala (incorporate) act, No.
30 of 2008
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Casimi Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Casimi Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Census (amendment) :
a bill to amend the census ordinance
(chapter 143)
342.080262
Sri Lanka. Parliament. Coast conservation
(amendment) : a bill to amend the coast
conservation act, No. 57 of 1981 ; to amend
certain provisions of the Sri Lanka Land
Reclamation and Development Corporation
act, No. 15 of 1968 and the Board of
Investment of Sri Lanka law, No. 4 of
1978 ; and to provide for matters connected
therewith or incidental thereto
346.0469170262
Sri Lanka. Parliament. Control of pesticides
(amendment) :a bill to amend the control
of pesticides act, No. 33 of 1980
344.0463340262

Sri Lanka. Parliament. Convention on the
suppression of terrorist financing
(amendment) : a bill to amend the
convention on the suppression of terrorist
financing act, No. 25 of 2005 344.05320262
Sri Lanka. Parliament. D. M. Dassanayake
Social Services and Charity Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the D.
M. Dassanayake Social Services and
Charity Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Debits tax (repeal) : a
bill to provide for the repeal of the debits
tax act, No. 16 of 2002
343.040262

Sri Lanka. Parliament. (Dr.) Malini Fonseka
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the (Dr.) Malini Fonseka
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Economic service
charge (amendment) : a bill to amend the
economic service charge act, No. 13 of
2006
343.0550262
Sri Lanka. Parliament. Elections (special
provisions) : a bill to make provision for a
voter who is subject to a disability to be
accompanied by a person when voting at
elections ; and to amend the local
authorities elections ordinance (chapter
262) the parliamentary elections act, No. 1
of 1981 the referendum act, No. 7 of 1981,
the presidental elections act, No. 15 of
1981 and the provincial councils elections
act, No. 2 1988 ; and for matters connected
therewith or incidental thereto 342.070262
Sri Lanka. Parliament. Employee’s Pension
Benefits Fund : a bill to establish an
Employee’s Pension Benefits Fund to
provide pension benefits to certain
employees who become eligible to such
pension in terms of this act ; and to provide
for matters connected therewith or
incidental thereto
344.0125240262
Sri Lanka. Parliament. Employees’ Provident
Fund (amendment) : a bill to amend the
Employees’ Provident Fund act, No 15 of
1958
344.012550262

Sri Lanka. Parliament. Excise (amendment) :
a bill to amend the census ordinance
(chapter 143)
344042330262
Sri Lanka. Parliament. Excise (amendment) :
a bill to amend the excise ordinance
(chapter 52)
344042330262
Sri Lanka. Parliament. Excise (special
provisions) (amendment) : a bill to amend
the excise (special provisions) act, No. 13
of 1989
343.0550262

Sri Lanka. Parliament. Finance
(amendment) : a bill to amend the finance
act, No. 11 of 2006, the Finance act, No. 5
of 2005, the finance act, No. 25 of 2003
and the finance act, No. 16 of 1995
343.0340262
Sri Lanka. Parliament. Finance business : a
bill to provide for the regulation of finance
business and to provide for matters
connected therewith or incidental thereto
343.0320262
Sri Lanka. Parliament. Food (amendment) : a
bill to amend the food act, No. 26 of 1980
344.042320262
Sri Lanka. Parliament. Hanguranketha
Madanwela Rajamaha Vihara Development
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Hanguranketha Madanwela
Rajamaha Vihara Development Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Handagala
Walagamba Purana Gallen Rajamaha
Viharastha Development Council
(incorporation) : a bill to incorporate the
Handagala Walagamba Purana Gallen
Rajamaha Viharastha Development Council
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Headang Education
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Headang Education
Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Hela Udawa National
Movement (incorporation) : a bill to
incorporate the Hela Udawa National
Movement
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Housing Development
Finance Corporation Bank of Sri Lanka
(amendment) : a bill to amend the Housing
Development Finance Corporation Bank of
Sri Lanka act, No. 7 of 1997 346.08230262
Sri Lanka. Parliament. Industrial disputes
(amendment) : a bill to amend the industrial
disputes act (chapter 131)
344.010262
Sri Lanka. Parliament. Institute of Martial
Arts (incorporation) : a bill to incorporation
the Institute of Martial Arts 346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Jayanthipura
Subasadaka Sangamaya (incorporation) : a
bill to incorporate the Jayathipura
Subasadaka Sangamaya
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Jayawickreme
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Jayawickreme Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Madahapola Sri
Ratnapalaramaya Religious and Buddhist
Educational Development Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Madahapola Ratnapalaramaya Religious
and Buddhist Educational Development
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Mahawewnawa
Sadaham Sevawa (incorporation) : a bill to
incorporate the Mahamewnawa Sadaham
Sevawa
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Maithripala
Senanayake Foundation (incorporation) : a
bill to incorporate the Maithripala
Senanayake Foundation.
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Moneragala District
Kantha Maha Sangamaya (incorporation) :
a bill to incorporate the Moneragala District
Kantha Maha Sangamaya
346.0640262
Sri Lanka. Parliament . Nation building tax
(amendment) : a bill to amend the nation
building tax act, No. 9 of 2009 343.040262

Sri Lanka. Parliament. National Police
Academy : a bill to provide for the
establishment of a National Police A
cademy ; to identify the objective and
functions of, and to provide for the
management and administration of the
National Police Academy; and to provide
for matters connected therewith or
incidental thereto
344.0520262
Sri Lanka. Parliament. Notaries
(amendment) : a bill to amend the notaries
ordinance
347.0160262

Sri Lanka. Parliament. Overseas Employees’
Pension Benefit Fund : a bill to establish an
Overseas Employees’ Pension Fund to
provide pension benefits to certain
employees who become eligible to such
pension in terms of this act ; and to provide
for matters connected therewith or
incidental thereto
344.0125240262
Sri Lanka. Parliament. Parliamentary debates
(Hansard) : official report
328.549302
Sri Lanka. Parliament. Pension
(consequential provision) : a bill to make
provision for certain consequential matters
arising out of the enactment of the
Employees Pension Benefits Fund act and
the Overseas Employees Pension Benefit
Fund act, Pursuant to a budget proposal in
the 2011 budget ; and to provide for matters
connected therewith or incidental thereto
344.0125240262

incidental thereto

343.040262

Sri Lanka. Parliament. Pradeshiya
Sanwardana Bank (amendment) : a bill to
amend the Pradeshiya Sanwardana Bank
act, No. 41 of 2008
346.0821530262
Sri Lanka. Parliament. Protection of the
rights of elders (amendment) : a bill to
amend to protectgion of the rights of elders
act, No. 9 of 2000
344.03160262

Sri Lanka. Parliament. Provincial councils
(transfer of stamp duty) : a bill to make
provision for the transfer of all stamp duty
collected by the government to the
provincial councils and to provide for
matters connected therewith or incidental
thereto
343.0570262
Sri Lanka. Parliament. Ranjith Aluvihare
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Ranjith Aluvihare
Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Recovery of loans by
banks (special provisions) (amendment) : a
bill to amend the recovery of loans by banks
(special provisions) act, No. 4 of 1990
346.0730262
Sri Lanka. Parliament. Regional
infrastmcture development levy (repeal)
343.040262

Sri Lanka. Parliament. Piya Dasuna
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the Piya Dasuna Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Registration of
documents (amendment) : a bill to amend
the registration of documents ordinance
346.040262

Sri Lanka. Parliament. Ports and airports
development levy : a bill to make provision
for the imposition and collection of a levy
to be called the ports and airports
development levy on every article
originating from outside Sri Lanka and
imported into Sri Lanka ; to amend part I of
the finance act, No. 11 of 2002 ; and to
provide for matters connected therewith or

Sri Lanka. Parliament. Revival of under
performing enterprises and underutilized
assets : a bill to provide for vesting in the
State in the national interest, identified
under performing enterprises or
underutilized assets; to appoint in respect of
each one or more of such under performing
enterprises or underutilized assets a
competent authority; to provide for their

effective management, administration or
revival through alternative utilization and
the payment of compensation in respect
thereof; and to provide for matters
connected therewith and incidental thereto
346.0650262
Sri Lanka. Parliament. Right to free
education : a bill to provide access to free
education to all children in Sri Lanka.
344.070262
Sri Lanka. Parliament. Roshan Ranasinghe
Janasahana Foundation (incorporation : a
bill to incorporate the Roshan Ranasinghe
Janasahana Foundation
346.0640262

Punchinilame Foundation (incorporation) :
a bill to incorporate the Susantha
Punchinilame Foundation
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Swabhimani Daham
Saviya (incorporation) : a bill to incorporate
the Swabhimani Daham Saviya
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Tax appeals
Commission : a bill to provide for the
constitution of a Tax Appeals Commission ;
to specify the powers of such commission
and the procedure to be followed in hearing
and disposing of such appeals ; and to
provide for matters connected therewith or
incidental thereto
343.040262

Sri Lanka. Parliament. S. B. Nawinnna
Foundation (incorporation) a bill to
incorporate the S. B. Nawinna Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. U. L. M. Farook
Foundation (incorporation) : a bill to
incorporate the U. L. M. Farook Foundation
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Sith Sevana Mentally
Handicapped Children's Development
Organization (incorporation) : a bill to
incorporate the Sith Sevana Mentally
Handicapped Children's Development
Organization
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Value added tax
(amendment) : a bill to amend the value
added tax act, No. 14 of 2002 343.0550262

Sri Lanka. Parliament. Sri Lanka Association
for Fisheries and Aquatic Resources
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri
Lanka Association Fisheries and Aquatic
Resources
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Sri Lanka Association
of Testing Laboratories (incorporation) : a
bill to incorporate the Sri Lanka Association
of Testing Laboratories (SLATL)
346.0640262
Sri Lanka. Parliament. Sri Lanka
Psychological Association (incorporation) :
a bill to incorporate the Sri Lanka
Psychological Association
346.0640262

Sri Lanka. Parliament. Pension (consequential
provision) : a bill to make provision for
certain consequential matters arising out of
the enactment of the Employees Pension
Benefits Fund act and the Overseas
Employees Pension Benefit Fund act,
pursuant to a budget proposal in the 2011
budget ; and to provide for matters
connected therewith or incidental thereto
344.0125240262
Sri Lanka. Pina Organization (incorporation)
act, No. 25 2011
346.064026
Sri Lanka.Ports and airports development levy
act, No. 18 of 2011
343.04026
Sri Lanka Ports Authority. Corporate plan
2010-2014
387.106

Sri Lanka. Parliament. Sri Piyarathana
Community Development and Social
Foundation (incorporation)
346.0640262

Sri Lanka. Prevention of money laundering
(amendment) act, No. 40 of 2011
343.032026

Sri Lanka. Parliament. Strategic development
projects (amendment)
346.0920262

Sri Lanka. Protection of the rights of elders
(amendment) act, No. 5 of 2011 344.032026

Sri Lanka. Parliament. Susantha

Sri Lanka. Provincial councils (amendment)

act, No. 13 of 2010

342.09026

Sri Lanka. Provincial council (transfer of
stamp duty) act, No. 13 of 2011 343.057026
Sri Lanka Psychological Association
(incorporation) : a bill to incorporate the Sri
Lanka Psychological Association.
(Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Sri Lanka. Public Enterprises Reform
Commission of Sri Lanka (repeal) act,
No. 18 of 2010
346.067026
Sri Lanka. Recovery of loans by banks
(special provisions (amendment) act, No. 1
of 2011
346.073026
Sri Lanka. Recovery of loans by banks
(special provisions) (amendment) act,
No. 19 of 2011
346.073026
Sri Lanka. Red Lotus Organization for
Humanitarian Services (incorporation) act,
No. 8 2011
346.064026
Sri Lanka. Regional infrastructure
development levy (repeal) act, No. 16 of
2011
343.04026
Sri Lanka. Registration of deaths (temporary
provisions) act, No. 19 of 2010 346.012026
Sri Lanka. Regulation of insurance industry
(amendment) act, No. 3 of 2011.
346.086026
Sri Lanka. Rohitha Abeygunawardana
Foundation (incorporation) act, No. 6 of
2011
346.064026
Sri Lanka. Secretary to the treasury
(nomination of representative) act, No. 15
of 2010
343.032026
Sri Lanka. Sri Lanka Economic Association
(incorporation) act, No. 33 of 2011
346.064026

2011

346.064026

Sri Lanka. Sri Lanka. Debits tax (repeal) act,
No. 14 of 2011
343.04026
Sri Lanka. Strategic development projects
(amendment) act, No. 12 of 2011 2011
346.092026
Sri Lanka. Tharunyata Hetak Organization
(incorporation) act, No. 7 of 2011
346.0640262
Sri Lanka. Tax Appeals Commission act,
No. 23 of 2011
343.04026
Sri Lanka. Telecommunication levy act, No.
21 of 2011
343.04026
Sri Lanka. Value added tax (amendment) act,
No. 9 of 2011
343.055026
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council. Minutes
328.549302
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council. Debates (Hansard) : official
report
328.549302
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council. Debates : official report
328.549302
Sri Lanka. Western Province Provincial
Council. Minutes
328.549302
Sri Lanka accounting standards 2011 :
applicable for financial periods beginning
on or after 1st January 2012
657.0218
Sri Lanka Air Force. 60th anniversary
exhibition
358.4095493
Sri Lanka Buddhist art iii : Southern tradition.
(Jayasinghe, Gamini)
755.943
Sri Lanka in brief 2010

338.95493

Sri Lanka Insurance Corporation. Annual
report 2010
368.006

Sri Lanka. Sri Lanka Economic Association
(incorporation) act, No. 33 of 2011
346.064026

Sri Lanka labour force survey : annual report
2009
331.11021

Sri Lanka. Sri Lanka Samata Setha
Foundation (incorporation) act, No. 24 of

Sri Lanka labour force survey : annual report
2009. (Sri Lanka. Department of Census

and Statistics)

331.011021

Sri Lanka minerals yearbook 2009. 333.85021
Sri Lanka an investment odyssey : strategy
report
332.6322
Sri Lanka an investment odyssey : the
tourism sector
338.4791095493
Sri Lanka an investment odyssey : the
banking sector
332.1095493

Sri Lanka Telecom. Annual report 2010
354.7506
Sri Lanka the emerging wonder of Asia :
Mahinda Chintana - vision for the future
330.95493
Sri Lanka university statistics 2010.
(University Grants Commission) 378.0021
Sri Lanka the war fuelled by “peace”.
(Senanayake, Palitha M.)
954.93032

Sri Lanka Economic Association
(incorporation) act, No. 33 of 2011. (Sri
Lanka)
346.064026

Sri Lanka water development report 2010
333.91

Sri Lanka Economic Association
(incorproation) act, No. 33 of 2011. (Sri
Lanka)
346.064026

Sri Pada : Adam’s Peak - the holy mountain of
religious amity and miracles. (Vitarana, K.
M.)
954.93

Sri Lanka from war to peace. (Gokhale, Nitin
A)
954.93032

Sri Piyarathana Community Development and
Social Foundation (incorporation). (Sri
Lanka. Parliament)
346.0640262

Sri Lanka Ports Authority. Corproate plan
2010-2014
387.106
Sri Lankan subordinates of the British :
English - educated Ceylonese in official life
1865-1883. (Andradi, W. M. D. D.)
370.95493
Sri Lanka Navy. Fusion of the blue :
navigating beyond reefs and shallows
359.3095493
Sri Lanka Press Council. Annual report and
statement accounts 2009
070.06
Sri Lanka Samata Setha Foundation
(incorporation) act, No. 24 of 2011.
(Sri Lanka)
346.064026
Sri Lanka's humanitarian effort

361.6

Sri Lanka’s snakes : a guide to identification,
prevention of snake bite and first aid
597.96095493

Steinberg, Karl (co. author) See Thompson,
Mark
Step down shakespeare, the stone angel is
here : essays on literature : Canadian and
Sri Lanka. (Sugunasiri, Suwanda H. J.)
801.95
Still seeking justice in Sri Lanka : rule of law,
the criminal justice system and commission
of inquiry since 1977. (Pinto –
Jayawardena, Kishali)
323.095493
Stokke, Kristian (ed.) See Liberal peace in
question : politics of state and market
reform in Sri Lanka
The story of a palmyrah tree. (Anuruddhika,
D. W. Lilani)
821
Strategic development projects (amendment).
`(Sri Lanka. Parliament)
346.0820262

Sri Lanka socio – economic data 2011
330.95493

Strategic development projects (amendment)
act, No. 12 of 2011 2011. (Sri Lanka)
346.092026

Sri Lanka state of the economy 2011
330.95493

Strategic plan 2011-2015. (Central Bank of
Sri Lanka)
332.11095493

Strathern, Alan. Kingship and conversion in
sixteenth - century Sri Lanka : Portuguese
imperialism in a Buddhist land
294.33509549309031
Struggle for socialism : the role of the
communist party in Sri Lanka

Sugunasiri, Suwanda H. J. Untouchable
woman’s odyssey

823

Sugunasiri, Suwanda H. J. Waves of cuba :
poem
821

823

Sujeevan, P. G. C. E. (A/L) general English :
an exam practice guide
428

Student handbook bachelor of pharmacy.
(University of Ruhuna)
378.5493

Sumanasinghe, Ariya. IT applications in
molecular biology
572.8

Studies in managerial and financial
accounting; Vol. 21. (Abeysekera, Indra)
Reputation buiding website disclosure and
case of intellectual capital
658.4038994
Study of election transport in nano composite semiconductor films of dye sensitized photovoltage and photocurrent
spectroscopy. (De Silva, Rathgamage
Chinthaka Lakshman)
531.6
Study report on home deliveries in Sri Lanka
362.1982
Subasinghe, R. Unifiction and disintegration :
a theory of life on Buddhist philosophy
181.043
Success in development : the comila
programme of rural development the
Bangladesh youth self employment
programme. (Karunaratne, Garvin)
307.1412095493
Success stories in Asian aquaculture 639.8095
Sudinna, Bhikkhuni. Precious tales : book 1
294.3
Sudinna, Bhikkhuni. Precious tales : book 2
294.3
Sugunasiri, Suwanda H. J.Rebirth as empirical
basis for the Buddha’s four noble truths
294.34237
Sugunasiri, Suwanda H. J. Step down
Shakespeare, the stone angel is here : essays
on literature : Canadian and Sri Lanka
801.95

Supplement (2000 - 2008) to Hussain’s
complete digest of case law of Sri Lanka
(1820-2000) : containing digests of all law
reports published (in 58 series) and
unreported cases : part i - Abandonment to
civil Law . (Hussain, M. S. Mohammed)
348.04
Supplement (2000 - 2008) to Hussain’s
complete digest of case law of Sri Lanka
(1820-2000) : containing digests of all law
reports published (in 58 series) and
unreported cases : part ii - civil procedure
code to counter claim . (Hussain, M. S.
Mohammed)
348.04
Suppression of recombination channels of
dye - sensitized solar cells by incorporating
nono-particles of metals and insulators to
the semiconductor film. (Aponsu, G. M.
Lasantha Priyanith)
333.794
The supreme atom “the man” : book 3.
(Fonseka, W. D.)
294.3375
Surendra Kumar, S. Y. Understanding suicide
terrorism in Bangladesh and Sri Lanka
303.6250954
A survey of social change in an imperial
regime. (Kannangara, A. P.)
954.9301
Susantha Punchinilame Foundation
(incorporation) : a bill to incorporate the
Susantha Punchinilame Foundation.
346.0640262

Sustainable design of built environments.
(Jayasinghe, Chintha)
624.17
Sustainable design of earth buildings.
(Jayasinghe, Chintha)
624.17
A sustainable production and consumption
model for Sri Lanka : developing country
perspective in relation to global change.
(Batuwitage, Leela Padmini)
303.4
Suthaharan, Vijeyaluxmy. Improving reading
habits among primary school children with
special reference to Trincomalee district
028.9095493
Swabhimani Daham Saviya (incorporation) : a
bill to incorporate the Swabhimani Daham
Saviya. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
The Swadeshi Industrial Work PLC. Annual
report 2010-2011
338.706
Swayanjatha. (Wijayasinghe, Samaraweera)
891.483
The sword & the shield. (Tilakaratne,
Ratnayaka)

425

Symposium on shared heritage of sculpture
and decorative arts in South Asia (27th -30th
January 2011 : Sri Lanka). Shared heritage
of sculpture and decorative arts in South
Asia
730.954

Taking social development seriously : the
experience of Sri Lanka . (Jayasuriya,
Laksiri)
303.4095493
Tales from Kosambi : from Buddhist
scriptures. (Pothecary, Paul)

294.3

Commission ; to specify the powers of such
commission and the procedure to be
followed in hearing and disposing of such
appeals ; and to provide for matters
connected therewith or incidental thereto
(Sri Lanka. Parliament)
343.040262
Tax Appeals Commission act, No. 23 of 2011.
(Sri Lanka)
343.04026
A teacher challenged : a story of Guttila –
Musila . (Jinadasa, Padma Wijetilleke) J823
Telecommunication levy act, No. 21 of 2011.
(Sri Lanka)
343.04026
Temptation : a screen play. (Abeyratne,
Seneka)

822

Tennakoon, Seela. Health and physical
education for primary school
372.86
Ten perfections : ten virtues to reach
enlightenment. (Dhammagavesi himi, M.)
294.3
Ten stories. (Wijeratne, Kamala)

823

Terrorizing terrorists : understanding the
successful counter - insurgency campaing in
Sri Lanka. (Soysa, Udara)
303.625
A text book of industrial xchemistry.
(Ranatunga, Aruna Bandara)

660

Textual tapestry : lacing letters... stringing
sentences... threading a textured text...
(Boange, Dilshan)
821
Tharunyata Hetak Organization
(incorporation) act, No. 7 of 2011. (Sri
Lanka)
346.064026
Thayaparan, M. Phytoremediation of toxic
heavy metals in the polluted aquatic
environment
669

Tambiah, S. J. Polyandry in Ceylon : with
special reference to the Laggala region
306.8423095493

Thibbotuwawa, Manoj. Conservation vs.
convention : examining the case of the
Diyawanna oya wetland area in Sri Lanka
333.918

Tax appeals Commission : a bill to provide for
the constitution of a Tax Appeals

Thiruchandran, Selvy (ed.) See Continuities /
departures : essays on postcolonial Sri

Lankan women’s creative writing in English
Thilakarathne, Indeewara. The cultural scene
thus far
070.44
xxxvii, National sports festival 2011
796.095493
xxxvii, National sports festival 2011 results :
8th, 9th and 10th September 796.095493
Thompson, Mark. Galle Fort – world heritage
site : a visitor's guide and walking tour
954.93
Those were the days : “memories and
milestones” an autobiography of sorts....
(De Silva, Nihal C. I.)
920
Tilakaratna, Ganga (et.al) See Economic and
political empowerment of the poor Sri
Lanka
Tilakaratne, Ratnayaka. The sword & the
shield
425
The tigher ranquised : LTTEs story.
(Narayan Swamy, M. R.)
954.93032
Time, like and ever - rolling stream. (Brohier,
Richard Leslie)
954.93
The time has come. (Nanayakkara, Shalini)
823
The time with grandma nature or knowledge
of life. ( Sabine, Granny)
641.5637
To follow the sun. (Wijenaike, Punyakante)
823
Tourism and gender relations : a sociological
analysis. (Handaragama, Saman) 338.4791
Towards healthy living. (Hettiarachchi,
Shantha)

613

with e - development. (Hanna, Nagy K.)
303.4833095493
Trends in firearms injuries and deaths in Sri
Lanka. (Fernando, Ravindra)
363.372095493
Tripathy, Sasmita. Democracy as a conflict resolution model for terrorism : a case study
of India and Pakistan
303.690954
Tripitaka. Suttapitaka. Ratana Sutta : the
Buddha's discourse on the three superb
jewels and their intrinsic power 294.3823
Tripitika. Suttapitaka. Visuddhajanavilasini or
the commentary to the apadana
294.3823
Tsunami, the monster wave. (Jagoda, Pushpa
R.)
J823
Twenty two years of devolution : an
evaluation of the working of provincial
councils in Sri Lanka
320.4549304
Two dreams : collection of short stories.
(Balasooriya, Somaratna)
891.483
Two man of devon in Ceylon : a story of East
and West. (Langdon, Samuel)
823
2010 progress and proposed programmes.
(Sri Lanka. Ministry of Education) 353.806
2600 Saddharama Jayanthi Publications ; No.
6. (Premaratne, Bogoda).
The world –
view of the Buddhist
294.3
Tax appeals Commission : a bill to provide for
the constitution of a Tax Appeals
Commission ; to specify the powers of such
commission and the procedure to be
followed in hearing and disposing of such
appeals ; and to provide for matters
connected therewith or incidental thereto.
(Sri Lanka. Parliament)
343.040262

To you my daughter . (Jayaweera, Amarani)
920

A text book of industrial chemistry.
(Ranatunga, Aruna Bandara)

Trans Asia Hotels PLC. Annual report 20102011
910.46606

Thompson, Mark. Galle Fort - world heritage
site : a visitor’s guide and walking tour
954.93

Transforming government and empowering
communities : the Sri Lankan experience

660

See Spyri, Johanna
Udapussellawa Plantations PLC. Annual
report 2010
338.706
Udarata Development Authority of Sri Lanka.
Performance report 2009
354.506
Udurawane, Vasika. A psychic tale

Uyangoda, Jayadeva (ed.) See Liberal peace
in question : politics of state and market
reform in Sri Lanka

823

U.L.M. Farook Foundatgion (incorporation) :
a bill to incorporate the U. L. M. Farook
Foundation. (Sri Lanka. Parliament)
346.0640262
Underutilized fruit trees in Sri Lanka 581.464
Understanding suicide terrorism in
Bangladesh and Sri Lanka. (Surendra
Kumar, S. Y. )
Unifiction and disintegration : a theory of life
on Buddhist philosophy. (Subasinghe, R.)
181.043
University Grants Commission. Annual
report 2009
353.8806
University Grants Commission. Sri Lanka
university statistics 2010
378.0021
University of Cambridge oriental
publications ; No. 66. (Strathern, Alan).
Kingship and conversion in sixteenth century Sri Lanka : 294.33509549309031
University of Ruhuna. Student handbook
bachelor of pharmacy
378.5493
Untouchable woman’s odyssey. (Sugunasiri,
Suwanda H. J.)
823

Value added tax (amendment) act, No. 9 of
2011. (Sri Lanka)
343.055026
Vedda villages of Anuradhapura : the
historical anthropology of community in Sri
Lanka. (Brow, James)
305.89148095493
The vengeance. (Liyanage, Ananda)

823

Vijayasekere, Piyasiri. Sacred story of a
temple rebel
823
Village by the river and other poems. (Perera,
Achala Rashmini)
821
Village folk tales of Ceylon. (Parker, H.)
398.2095493
Visuddhajanavilasini or the commentary to
the apadana. (Tripitika. Suttapitaka)
294.3823
Visvalingam, A. C. Good governance and the
rule of law : newspaper contributions made
on the behalf of the good governance
September 2005-March 2011
070.449
Vitarana, K. M. Sri Pada : Adam’s Peak - the
holy mountain of religious amity and
miracles
954.93

Uragoda, C. G. Authors of books on Sri
Lanka, 1796-1948 : their short biographies
in alphabetical order
070.52095493
Urban housing policy in Sri Lanka : a study of
relationship between state, market and
social classes in South Asia . (Niriella, N.
Chandrasiri)
363.5095493
Users’ perception of library service quality
amongst students and staff of the Faculty of
Medicine, University of Kelaniya. (Perera,
Inoka Sajeewani)
025.5877095493
Usula, P. Wijesuriya (abridged) (co. author)

Waidyasekera, D. D. M. The royal artificers
of Mangalagama and their descendants
954.93
The waiting earth. (Wijenaike, Punyakante)
823
Wanasundera, Nanda Pethiyagoda. Emerged :
noteworthy women from Kandy
305.4
Wannisinghe, Jayantha. A guide to error

analysis

425
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